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VYKSTA PERSIJOS OKUPACIJA
J. Čikaginis
KĄ PASAKOJA
RUSŲ BELAISVIAI
Anglų laikraščiai skelbia
P. J. Husso, International
News Service koresponden
to pranešimą — ką pasako
jo patekę į suomių rankas
rusų kariai. Du jų — Allen
Jahhunen ir Keijo Doyle —
buvo gimę Amerikoje, bet
mokėsi ir kariuomenėn pa
teko Rusijoje. Jie pasako
jo:
— Jei rusų karys pasi
duotų, jo šeima, greičiausia
negautų maisto... Kiekvie
nas iš mūsų grįždamas na
mo paleistas iš nelaisvės,
būtų tuojau sušaudytas...
Rusijoje nėra demokratijos.
Ten geležinė diktatūra, kur
valdo keletas privilegijuotų,
asmenų. Komunistų partija
tesudaro tik du procentu
rusų gyventojų...”
•

NEAPGYNĖ “SAULE”
NEIŠVAD ADUOS
ŠEŠĖLIAI .
Amerikos lietuviai bolše
vikai
reklamuojasi,
norį
vaduoti Lietuvos
žmones
iš ne laisvės... Well. Tai,
visų pirmą siųskite prašy
mą Stalinui, kad išleistų
šimtus tūkstančių Sibiran
išgrūstų lietuvių. Šis žygis
bū4ų jums labiausiai priei
namas. O kai su Lietuvos
žmonėmis — “neapgynė”
jų Stalino saulė, tai kaip
gali išvaduoti
Amerikoj
beslankioją Stalino šešėliai.

PIKIETININKAI PASIŠALINA

Sunaikinę 127.
rusų tankus
vidurio fronte
BERLYNAS, rugpiūčio 25
d. — Pranešimai skelbia, jog
vokiečių karo mašinerija vi
suose frontuose nesulaikomi
veržiasi pirmyn, bet karo
vadovybė tepareiškia
tik
bendrais terminais apie ka
ro veiksmus.
Fronto pranešimai sako,
jog per tris dienas sunaikin
ta 127 rusų tankai centri
niams fronte, kur rusai
anksčiau pranešė apie sėk
mingas kontratakas.
Anksčiau vokiečiai, norsneoficialiai, buvo pranešę,
jog Dniepropetrovskas yra
“vokiečių artilerijos ugny
je”.
Maršalo Timošenkos ka
riuomenė, kuri pirma grėsu
si vokiečių kairiajam spar
nui, esanti baigiami supti ir
naikinama nacių kariuome
nės
kairiojo ir dešiniojo
sparno.
Odesos fronte Romunijos
ir Vokietijos kariuomenės
apgulusios šį Juodosios jū
ros uostą ir nepaliaujami jį
bombarauoja.------

Bendros rusų ir anglų
žygiuotės Irano gilumon
Kovose dalyvauja ir kazokai.
Tikimasi incidentą skubiai baigti.
Strateginė vertė
LONDONAS, rugpiūčio 25
d. — Autoritetingi sluogs
niai praneša, jog
Irano
(Persijos) kariuomenė, ku
rią sudaro ąpie 190,000 ka
reivių, šiandie kovoja prieš
besiveržiančius rusus ir an
glus.

Susirėmimų dydis ir vie
ta neskelbiama. Tačiau šian
dien jau aišku, kad anglai ir
rusai, Persijai atsisakius iš
kraustyti vokiečius, pa&>vžo okupuoti šią aliejaus 1a.
kais turtingą ir strategi
niai svarbią karaliją.
Pasiųsta kazokai
z

Churchill kalba
CDmum"

Acme telephoto)

CIO pikietininkai pasitraukia iš laivų statymo dirbtuvių Keamey, N. J., kai tas dirb
tuves perėmė valdžia. Streikai tęsėsi apie tris savaites ir buvo sutrukdyta karo lai
vų statyba.

Pasauly
WASHINGTONAS, rugpiū
čio 25 d. — Prezidentas
Rooseveltas šiandie nomina
vo Francis Biddle į Jungti
nių Valstybių attorney general.
Biddle užims vietą Robert
H. Jackson, kuris paskirtas
vyriausiojo teismo teisėjnm.

Nuskandinta 27 angių prekybiniai
laivai, džiaugias Berlynas
BERLYNAS, rugpiūčio 25
d. — Šiandie vokiečiai skel
bia sudavę Anglijai vieną
skaudžiausių smūgių, ypač
Anglijos prekybiniam laivy-

nui, kai nuskandinta dvide
šimt vienas laivas plaukiąs
Gibraltaran, trys lydimieji
laivai ir kiti trys prekybi
niai
laivai kitose vietose.
•
Atjanto susitikimas

neteisinga -

Japonija
TOKIJO, • rugpiūčio 25 d.
— Japonijos žinių agentūra
pareiškė, jog
vakarykštė
Churchillo kalba buvusi pa
grįsta neteisingais faktais.
“Pirmiausia”,
pareiškia
agentūra, “reikia prisiminti
kad Kinijos incidentas kilo
du metus prieš Europos ka
rą. Todėl Churchillo pareiš
kimas, kad Japonija pasekė
Hitlerio ir Mussolini pavyz
džiais yra neįmanomas-YAntra, girdi, Japonija no
rinti atstatyti Kinijos kon
tinentą Kinijai pilnai koope
ruojant ir trečia, Japonija
įžengusi Prancūzijos Indokinijon taikai pagal laisvai
ir taikiai sudarytuosius su
sitarimus. Todėl Japonija
nepanaudpjusi jėgos prieš
Indokiniją.
Churchillas savo kalboje
vakar pabrėžė, jog Japoni
jos ekspansija Azijoje turi
būti sulaikyta ir Anglija vi
somis jėgomis padėsianti
Amerikai, jei atsirastų reikalas P“™** bet kokius
žygius prieš japonus.

Vokiečių radio praneši
mas iš Ankaros sako, jog su
sirėmimai įvykę Kaukazo
pasienyje, kur rusai bandę
pereiti Persijos sieną. Taip
pat Berlyno sluogsniai skel
bia, jog priešo orlaiviai ap
mėtė bombomis
šiaurinio
Irano miestą Tabriz anksti
šį rytą. Esą padaryta nuos
tolių ir yra gyvybės aukų. v
Sovietų kariuomenę suda-\
ro kazokai ir raitininkai,
kurie žygiuoja
jš šiaurės,
kai tuo pačiu laiku anglai žy
giuoja iš pietų.
Nori paskubint

Londono sluogBniai parei
škia, jog ši invazija tėBfiffH"”“1
laikina ir tik norima užbėg
ti vokiečiams už akių, kol
dar esamieji Persijoj vokie
čiai, kurių Londono apskai
čiavimų esą apie 8,000, dar
nesuspėjo pravesti sabotažo
ir sunaikinti
svarbiąsias
aliejaus linijas.
Rusai pareiškia, jog jie
žygiuoją Iranan tik tam,
kad užtikrintų saugumą iš
pietų.

Hitlerio laikraštis Voelkischer Beobachter, priminda
Rusų tankai veikia
Washingtonan pro mas Roosevelto — Churchi
llo susitikimą, kartu pavadi
MASKVA, rugpiūčio
25
SIMLA, Indija. — Anglų
žy
d. — Rusų pranešimai sako, sluogsniai šiandie pareiškia, testui prieš paramą na Vokietijos laivyno
gius taip pat susitikimu At
jog visam fronte rusų sun jog vykstanti Iranan anglų
kieji tankai, pėstininkai ir kariuomenė gabenasi su sa NEW YORKAS, rugpiečio lante, kuris labai gerai atsa
kąs anglams.
IR VARDAS KRYŽIUM
kavalerija pravedanti sėk vim maisto vietos gyvento
25 d. — William Griffin,
PERBRAUKTAS
mingas atakas, kai tuo pa jams, nes krašte esama di laikraščio New York Enqui
Iš visos plaukusių laivų
Kaikurie Amerikos lietu- čiu laiku sovietų laivynas delis maisto trukumas.
rer redaktorius ir leidėjas, grupės, pasak vokiečių, teviai labai jaudinasi kai at- skelbia, jog Baltijos jūroje
atsišaukė į visų religijų ame išlikę tik aštuoni laivai.
gal grįžta siųstieji į Lietuvą nuskandinta du Vokietijos
rikiečius suorganizuoti mil
(Vieno anglų
krovinių
laiškai. Matydami kryžmais kariuomenės transporto ir
LONDONAS.
Anglijos kinišką mnršavimą į Wa- laivo įgulos nariai, atvykę
Sudarytų santykius
perbrauktą adresoto vardą, amunicijos laivai.
admiralitetas pereitą naktį shingtoną protestui prieš Lisabonon pasakoja, kad
baiminasi, kad gal jau jų
Stebėtojai taip pat aiškiai
Rusai pareiškia, jog išs pranešė, jog kovose žnvo administracijos politiką reip vokiečiai pravedę tikrą žaigyvų nebėra. O čia dar ant
dvidešimtdevintasis
8Ub"
ti
Rusiją
kovoje
prieš
Vo

bo
karą
ant
jų
laivų,
kurių
pabrėžia,
jog Irano okupaci
voko nežinomi vokiško žo klaidyta viena romunų ir marinas Union.
buvę
dvidešims
vienoje
gru
ja
patarnautų
anglams ir
kietiją.
džiai: “Geofnet.. Kein Post- dvi vokiečių divizijos ir jog
rusams sudaryti
bendrą
trys romunų divizijos nete
verkehr... Retur”.
Jis pareiškia, jog vyriau- pėje. Jie pareiškia, jog nus
frontą
ir
kontrataką.
Tuo
Užrašytieji žodžiai: “Ati kusios 26,000 kareivių.
VICHY. __ čia gauta ži- 8io3° teisėjo Murphy kalba kandinta septyni prekybi
būdu bus galimas tiesiogi
daryta (cenzūros). Nėra jo
Kitas rusų komunikatas nių, jog Paryžiuje siaučiąs 1-Kpghts of■ Columbus suva- niai laivai r vienas destro Nauji pajamų
nes susisiekimas, kuris būtų
jeris).
kio pašto susisiekimo...
pareiškia, jog šalia dviejų piataus masto sabotažas. žiavime nustebino ne tik ka
ypač naudingas tada, kai
taksai priimta
Laišką grąžinti...”
transportinių laivų nuskan Per paskutiniąsias dvi'savai talikus, bet ir įvairių tikė
vokiečių atakos gali atkirs
žmones.
(Teisėjas
Nors nemalonu, kad nega dintas ir juos lydėjęs des tęs penkis kartus mėginta jimų
ti Rusiją nuo Kaukazo alie
lime su savaisiais susinešti, trojeris.
WASHINGTONAS, rugpiū jaus, jai vokiečiams pavyk
sabotažuoti geležinkelio susi Murphy kreipės į katalikus, Tikimasi pavojaus
bet gražintas laiškas dar
kad jie palaikyti adminis
čio 25 d. — Ateinančiais tų užimti Ukrainą.
siekimą.
Sulaikyta žygis
nereiškia, kad jų Lietuvoje
traciją programoje paremti Tolimuose Rytuose metais pajamų taksus mo
Britams invazijai vado
Leningradan
jau nėra.
komunistus).
kės jau daug didesnis skai vauja gen. Wavell, kuris
•
čius žmonių, nes šiandie se pravedė sėkmingą ofensyvą
Rusijos kariniai praneši
LONDONAS. — Vokiečių
“Tegul vyriausias Mask
WASHINGTONAS,
rugpiū
nato finansų komisija pra prieš italus Libijoje pereitą
mai pareiškia, jog vokiečių radio susilaukė
nelaukto vos mėsininkas”,
baigia
BADAUJANČIŲ NĖR
žygiai Leningradan iš pietų pranešėjo, kuris trukdo vo Griffin, ir vyriausias Berly čio 25 d. — Sostinėje šian plėtė taksuojamų pajamų ri žiemą ir kuris naujai pas
KAIP GELBĖTI, REIKIA
ir vakarų sulaikyti ir rusai kiečių pranešimams prikerg no mėsininkas kovoj asi tarp die kreipiama daug dėmesio bas nubalsuodamas, kad tak kirtas komendantu Indijoje.
VEŽTI PATRANKOS
pradėję sėkmingas kontrata damas savo dvylekį. Tas savęs”.
į vakar pasakytąją Angli sus mokėti turi visi vedusie
Kaikurie amerikiečiai no
ji,
kurie kartu uždirba Trumpa invazija
kas.
dvylekis vokiečiams tuo ne
jos ministerio pirmininko
rėjo nusiųsti drabužių, mai
$1,500 į, metus ir pavieniai
Britai šiandie abejoja, kad
sto išvežtiems į Sibirą gi
Pranešimai iš Maskvos sa malonesnis, nes nežinomasis
kalbą. Manoma, jog Chur asmenys uždirba į metus
persų pasipriešinimas galė
minėms. Įvairos agentūros ko, jog suomiai iš naujo balsas po pranešimų pride- Kampanija
chillo kalba yra artimai su $750. Pernai vedusieji turė tų išsivystyti į platesnes ko
daa
“
Bet
melas
vis
dar
tebe
atsisakė siuntinius priimti pradėję atakas Leningrado
rišta su kaskart didėjančių jo mokėti taksus, jei. jie už vas ir tikisi, kad diplomai
tęsia”. Vokiety radio tvirti Japonijoj prieš
girdi dabar, laivai gabena šiaurėje.
santykių įtempimu Tolimuo dirbo $2,000 ir nevedusiejei ja laimės daugiau negu gir
na, jog tai Maskvos darbas,
tik karo medžiagą, kas ten
Tuo tarpu suomiai šiandie kuri naudojasi tom pačiom
jie uždirbo $800.'
kiai.
se Rytuose.
ims vežti kokį siuntinėlį.
praneša, kad jų kariuome bangom kaip Berlynas, kad U. S. Laivus
Pranešama, jog todėl toDiplomatiniai
sluogsniai
Suprask — mūsų amžiaus
Kai kurie kongresmonai jgi galima laukti, kad atei- praneša, jog Anglijos amba
nės pirmieji būriai jau esą sutrukdytų Berlyno praneši
žmonės užimti
gabenimu
prie Viborgo vartų. Vibor- mams.
TOKUO, rugpiūčio 25 d. pareiškia, jog premjeras sa nančiais metais pajamų tak sadorius Persijai dės visas
žudvmo priemonių.
gas kadaise buvo antras di
— Įtakingas japonų laikraš vo kalboje pareiškė Japoni sus mokės 6,000,000 žmonių pastangas, kad įtikintų Ira
Nebėra nei laivų nei lai
džiausiu Suomijos miestų. Amerika sutiko
tis Hochi Shimbun šiandie jai aiškų įspėjimą, kurio ne daugiau, ir jų sumokėti su no vyriausybę, jog kovoti
ko padėti badaujantiems ir
mokėtoji suma sudarys apie l prieš anglus ir rusus yra
pareiškia, jog Japonija ne są galima nesuprasti.
Rusų pranešimai taip pat
šąlantiems.
$350,000,000.
galinti stovėti nuošaliai, kai
' neprasminga.
Nė Raudonasis kryžius pažymi, kad prie Kijevo te su invazija Iranan
Amerikos
^aliejus
siunčianesiima gabenti siuntinių bevyksta aršios kovos, kur,
. — dar nesuorganizavo ry pasak komunikato, masinės BERLYNAS, rugpiūčio 25 ma* laivai® RuaiJon Japoni- denimis. Ir kadangi Ameri-' BERLYNAS, rugpiūčio 25 liktosios dienos išsikrausty
šių su Rusija. Matyt Raudo vokiečių jėgos stengėsi už- d. — Berlyno spauda įsitiki P08 van(^enirniaka uždariusi Panamos kana d. — Vokietija šiandie “po- ti.
najam kryžiui nelengva pra imti miesto geležinkelio sto nusi, jog Rusijos ir Angli-I Japoniia negalinti toleruc lą Japonijos laivams, Japo- litiniais sumetimais” įsakė
Tuo pačiu laiku pranešasiskverbti į
Raudonosios tį. Tačiau jiems nepavykę ir jos kariuomenės pradėjo žy ti, pareiškia laikraštis, kai nija turinti uždaryti Ameri- uždaryti Haiti konsulatus ma, k.ad Vokietijos
______ w _ konsulą
Penkiaragės žvaigždės kra- sunaikinta du vokiečių bata gius Persi jon tik Jungti- priešo laivai laisvai naudo-. kos lai varna Tsugarų ir So- Reiche ir Haiti konsulams • tai Kuboje ir Haiti uždary
štą.
. • JI lijonai.
nėms Valstybėms sutikus.
'jasi jos teritorialiniaia van-i ya sąsiaurius.
įsakyta iki rugsėjo penkio-ti.

Ragina maršuoti

veikimas

lietuvių gyvenimas

darbo vedėjas pro. K. Pakš- ■ 6. Amerikos Raudonajam ; mis, tampa teisėtoji naujoji bendradarbiavimo
klausi REMKITE IR PLATINKITE
tas yra jau gana daug pa- I Kryžiui per Norman Davis. centro taryba. Naujasis Fe mus. Kvietė visų išsiskirs KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.
(Tęsinys)
[Profesorius — kad vokiečiai dirbėjęs Informacijos Biuro i 7. Buvusiam Amerikos deracijos pirmininkas J. B. čius po plačią Ameriką, dar
Antras Pasėdis
neleidžia gryžti miAisteriui pradžiai
Prezidentui Herbert Hoo Laufeka, sekretorius L. Ši su didesiniu uolumu daly
prapidėjot P™“ K. Škirpai
i
Gyvas ir skubotas reika ver.
1
. mutis, iždininkas kun. P. vauti bendroje tautos darbo
TYPfcWR ITFRS
gautai, seimui sveikinimais Lletuv* ir t““0 »«“» ■»- las yra išleisti plačią Lietu
Baigėsi antroji posėdžio Juras.
dirvoje.
muose, duoda suprasti kaip vos istoriją ir Atlasą anglų sesija.
ADOING M AlHlNtS
Seimas išsiskirstė
Seimas pageidavo, kad se
ir Mandatų komisijos pra
Seimas išreiškė gilią pa
vokiečiai reaguoją į pasi kalba.
— (MALI MONTHLY PATIKINTI —
kantis Federacijos
seimas dėką Marianapolio Kolegi
Po to sektų Lietu 15 minučių pertraukai.
nešimų. Gaila kad ackrctoAU MAKIt
reiškusią lietuviuose laisvės vos Geografija ir Lietuvos Trečias Posėdis.
įvyktų, jei Centro Valdyba jos vadovybei už parodytą
toriatas
nesuspėjo
visus
SOLD, RENTED
idėją. >
'
AND REPAIRED
Paskutinioji seimo sesija neras reikalo anksčiau jo vaišingumą,
Literatūros Istorija.
sveikinimus užfiksuoti. Be
ir rūpestingą
«*UHRAŠ TBAM4N A&AOVAMCS «“
Dėl dabartinio karo pre
• .
. <
•
Visa tai teisingai infor po penkiolikos minučių per šaukti, 1943 metais, Lietu
daugelio kitų sveikino šie;
legentas pareiškė, kad šia muotų apie Lietuvą, jos sa- traukos, 5:30 grįžo prie ga vos nepriklausomybės pas globą.
+ CTAD typewriter
1. Švenč. Panos Marijos
Seimas uždaryta malda.
COMPANY
me kare niekas nekariauja ;votišk\ *kultūrą jos kilmę lutino posėdžio.
IMAT C.-«OtMlAn.
Aktualus kelbimo 25 metų sukakties
Seserys.
*
. .
IH W. MADISON ST.
už demokratijos principus. 1 ir raidą.
Sekretoriatas:
buvo seime klausimas Lie proga.
2. Moterų Sąjungos sei
Phone DEAR9ORN P A 4 4
A. Tamulis ir
Kariauti už demokratiją,
■ STIMATIS—PREK — dimonstiation
Po prof. K. Pakšto refe tuvos gelbėjimo reikalu. Ne
Prieš užd&ratn seimą kun.
mas.
... dAfe
reiškia kovoti už žmogaus
E.
Samienė.
,. 3., Lietuvos Pasiuntinybė
rato ir iškeltų minčių, kilo trukus tapo išrinkti nariai Matulaitis buvo įgaliotas
teises, bet kas už tai kovo
įvairiais klausimais diskusi į L. G. Tarybą: kun. J. pasveikinti Londono lietu
Washingtone.
ja. Visos šiandien kovojan
4. Ant. žiemyžs.
jų, kurios kai kurias mintis Švagždys. L .šimutis ir J. vius
Katalikų Federacijos AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
čios valstybės siekia Bavo
Ree. 6958 So. Talman Ave.
TaL OANal 6122
B. Laučka.
5. Antanina Leščinskienė
dar paryškino.
vardfi. Taipat ir adv. S t. Ga Ree.
TeL GROvehiU 0617
interesų, savų tikslų.
Galiausiai
prieita prie baliauskas
suvažiuosiantį Offica teL HEMlock 4848
su $100.00 auka.
Adv. St. Gabaliauskas pa
Dabartinis karo gaisras
paskutiniojo
svarbesnio
die

6. Fedaracijos 28 skyrius,
brėžė, jog mums trūksta
Vyčių seimą.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
netikėtinai greit užgesiąs.
notvarkės
punkto,
,
būtent
2201 VVest Cennak Rd. *
Nashua, N. H., su penkių
Uždarydamas seimą, pir
Vykdomojo Komiteto, kuris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Jį papildys sekanti maži ka
Valandoa: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.
centro
valdybos
rinkimai.
Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
dolerių auka.
mininkas K. Vilniškis dėko
su Informacijos Biuru su
rai kuriuos iššauks įvairios
REZIDENCIJA:
Ketvirtad.
ir Nedeliomia susitarus.
Rinkimams
pasibaigus,
pa

7. Aleksandras
ir Zig
darytų politinę tarybą,
jo visiems seimo dalyviams
6631
S. California Ave.
demarkacijos linijos, terito- į
mas Krištaponiai, Philadeli Užsibaigus
diskusijoms aiškėjo naujosios valdybos už parodytą aktyvumą svar 2423 VV. Marųuette Road
Telefonas REPubiic 7868
riniai klausimai. Tarp viso
phija, Pa. ,su auka $10.00.
rezoliucijų komisija seimu: sastatas. Seka: J. B. Lauč stant gyvybinius mūsų tau
Ofiao tel. VlRginia 0086 \
to — kalbėjo Ptofesorius
Rezidencijos
teL: BEVerly 8244
ka,
L.
Šimutis,
kun.
J.
Bal

Mandatų komisijos prane
patiekė pluoštą rezoliucijų,
tos ir tarpusavio glaudesnio
— Lietuvos padėtis neaiški.
PHYSICIAN
AND
SURGEON
šimu seime dalyvavo 58
kurios su kai kuriomis pa kūnas, K. Vilniškis, J. Alek
Anglijai tapus laimėtoju, ir
4645 So. Ashland Avenue
sis, kun. švagždys, kun. P.
delegatai, 33 svečiai; viso
taisomis buvo priimtos.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
PIRM SEGU PIRKSITE
Lenkijai atsistatant savo
OFISO
VALANDOS:
4157 Archer Avenue
Taipat kartu, prieš besi Juras, kun. dr. J. Navickas
91 ašmuo.
MATYKITE MUS!
Nno 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak. Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P M.
"
i. > ♦
«*
r ‘ i
valstybę jie veršis visomis
ir A. Kneižys. Einant kon
Nedėliomis pagal sutartį.
Trečiadieniaia pagal autartį
Seimo dienotvarkė savyje jėgomis į šiaurę, į Lietuvos baigiant antrajam posėdžiui
Office teL YARda 4787
stitucija, devyni asmenys
buvo
paruošti
sveikinimai
ir
, talpino
įpatingai
svarbų Vilnių. Ir čia mums teks jį
Tel. CANai 0257
Namų teL PROapect 1930
daUgiausiai gavę balsų, tarp
Rea. tek: PROapect 665.
padėkos
laiškai
įtakingiems
, paragrafą, būtent prof. K. ginti nuo stipraus priešo.
TeL YARds 5921.
savęs pasiskirstė
pareigoAmerikos žmonėms.
Res.: KENwood 5107
Pakšto referatą, tema: “Lie Stipraus tod,ėl, kad Lenkija
Čia jie seka.
tuvos
Vadavimo
Proble- turi skaitlingus pulkus savo
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1. Jo Exelencijai, Ameri Tafdng your giri to tho
1821 So. Halsted Street
/ mos,” ties kuria seimas il- karių Anglijos kariuomenė
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Residencija: 6600 So. Artesian Avt
kos Prezidentui
Roosevel
Ofiso vai. nno 1—3; nno 6:30—8:30
movlos?
DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS
z .. giau ir apsistojo
je, kurie į beprisikeliančią tui.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
'
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ
756 VVest 35th Street
6 iki 9 vaL vakare.
STATYBAI,
Del Lietuvos vadavimo Lenkija skubotai sugrįš.
2. Jo Exelencijai, Apašta
MEDŽIAGOS STOGAMS
Ir todėl, Profesoriaus nuo
prof. K. Pakštas pareiškė,
Finansuojame namų pastatymų ai
liškajam
Delegatui
Ameri

LIETUVIAI DAKTARAI
pataisymą — Nieko Įmokėti —- I
jog šiandien ta vadavimo mone, Lietuva nieko nelaimetai išmokėti — Apkalnavimaa
Watch out that your breath does net
koje Amleto Cicognani.
dykai.
TaL YARda 8146
offend ... you yourself probably don't
akcija turi būti daug dina-m98 8inklu» bet vien tik darLietuvis Pardavėjas '
3- Jo Exelencijai, . Hart- Know whether lt's offensive or othervlse.
VALANDOS: Nno ii iki 12,
Stanley Lltwinae — Vertėjas
miškesnė negu 1914-18: jfaįę- ‘bu Ir
PoUtika. Ku
~1f you want to make a hit wlth your
- • '■
Z iki 4 ir 7 iki 9
ford’o Vyskupui Maurice giri friend, there’s a way to make your
DANTISTAS
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
tais ir visas tas darbas gu- r0£i®
lietuviams
šiuo
breath more agreeable. And lt's easy.
1446 So. 49th Court, Cicero
Sekmadieniais 11 iki 12
Frenčis McCauliffe, D. D
Blmply rinse the mouth wlth Listerine
1* išimtinai »nt Amerikos |laiku veiktina ir kaiP nloS
Antradieniais, Ketvirtadieniais
Antiseptic before you start out. Listerine
4. Jo Exelencijai, Detroi halts food fermentation ln the mouth,
ir Penktadieniais
tis pokariniai taikai. Tarp
lietuvių pečių.
T»r,
the usual cause of breath odors accordValandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
to
Arkivyskupui
Edvvard
Ing to some authoritles, then overGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kitko, lietuviams būtinai
3039 So. Halsted St.
3147 S. Halsted St., Chicago
comes the odors fermentation produces.
'— Didžiausias šiandienio reikalinga sudaryti Lietu Mooney, D. D.
Taipgi akinius pritaikau.
VIC. 1272
Pirmadieniais, Trečiadieniaia
Lambert Pharmacal Co., St. Louit, Mo.
3343
Šo. Halsted Street
5. Conhecticut valstijos
ir Šeštadieniais
momento tikslas yra suvie vos valdžia
emigracijoje,
Bafora Any Data Uaa
Valandoa: 3 — 8 popiet,
Robert A.
nyti lietuvių pastangas su kuri visus Lietuva liečian gubernatoriui
Tel. OANal 5969
Telefonas: C'ICero 4276
LISTERINE ANTISEPTIC
Būkite Malonus
kitomis dėl Nepriklausomy čius klausimus rištų tautos Hurley.
Mafra Your Braath Bvraaler
bės kovojančiomis tautelė vardu.
Taipat pažymėjo
SAVO AKIMS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
PHYSICiAn AND SURGEON
mis — kalbėjo visu rimtu reikalą šaukti Antrąjį Pa
Tik viena pora aklą vlaam gy.
2155 VVest Cermak Roa "
2158 VVest Cennak Road
venlmuL Saugokit Jąs- leisdami
OTISO VALANDOS
mu Profesorius.
Uekoamlnuotl Jaa modarnUklauola
saulio Lietuvių koungresą,
Ofiso ML OANal IMI
1 — 4 ir 8:38 — 8:30 vakarų
metode. kuria realumo mokslas
Ofiao VaL: 2—4 ir 7—1
galt sutelkti,
b pagal sutartį.
— Lietuvos likimui svar- kuris glaudžiau sujungtų
Trečiadieniais pasai sutarti,
n METAI PATYRIMO
Ba.
TaLt
BlkUrt
»J
—
pririnkime
akinių,
kurie
pašalins
■ blausios reikšmės turi Ame- tėvynės darbams.
Ofiao ToL:
Reaid. TeLi
visų aklų įtempimų.
1VIRglnia 1886
PROspeet 8684
Tsi.
YARda
2246
i rikos lietuvių koordinuotas Del Informacijos biuro
Dr. John J. Smetana
bei planingas veikimas ape pastebėta, kad jis yra gyvy
Dr. J. J. Smetana, Jr.
liuojąs visos tautos vardu.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
binis lietuvių reiškinys. Jie
DANTISTAS
OPTOMETRISTAI
185S Weet Sėth Street
4645 So. Ashland Avenue
Dėl naujos vokiečių oku turi būti amžinas, jis bus
1801 So. Ashland Avenne
Mūsų knygyne dar galima gauti pasirinktiną lietuviškos
LIGONIUS
PBUMAi
arti 47th Street
Kampas 11-tos
Uteratftros Ir poezijos rinkinių. Dabar komunistų valdžiai
pacijos Profesorius išsitarė, lygus katedros pastatymui.
Telefonas
CANAL
0523
—
Chieago
vaL: nno 9 vai. ryto iki 8 vai. vak Kasdien auo 2:60 iki 8:00 vaL
užkirtus kelią lietuviškų knygų spausdinimui, LIETUVIŠKA
OFISO VALANDOS
jog po dabartinių okupantų, Tokia svarbi informacihė
Seredoj pagal sutartį.
Trečiad. Ir Rekmad. tik susitartus.
KNYGA pasidarys retenybė. įsigykite savo kopijas, kol
Kasdien t.oo a. m. iki S.30 p. nu.
jų
dar
lieka.
Trefi. Ir. Sekt: 9:00 a m. Iki
žmonių gyvybė ir šioks toks įstaiga jau turėjo senai veik
Telefonus: HEMlock 684»
1:30 p. a.
y.
likęs turtas esąs saugesnio- ti bet . . . lietuviams yra
LITERATŪRA
DANTISTAS
je padėtyje ,tačiau jokiu bu- igimtas atsilikimas.
Biuro
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
JONO BILIŪNO RASTAI, Tilžė, 1913 m. 150 pusi......... $1.00
4143 South Archer Avenue
du laisvės dar nelaimėjom. darbas — grandijozinis ir
ŽEMAITĖS RASTAI, 1 t., Vilnius, 1914 m. 390 pusi......... $1.00
6757 So. VVestern Ave.
Telefonas LAFąyette 8650
LIETUVIŠKOS PASAKOS, U t., surinko Dr. J.
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir y
Jau vien dėl to — kalbėjo nepaliaujamas. Kaipo to
Ofiso
valandos:
Basanavičius, 260 pusi.......................................................... $1.00

FEDERACIJOS KONGRESO PROTOKOLAS

4HM aisviua caaav

DR. J. J. SIMONAITIS

mi vbai inw ma mini

vasamvii

DR. S. BIEŽIS

GR. STRIKOL’IS

DR. T. DUNDULIS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. J. BERTASH

WATCH OUT!

DR. P. ATKOČIŪNAS

Carr-Moody Lumber
. Company

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. F, C. WINSKUN*S nB'k ™™s

KNYGOS1 KNYGOSI

DR. RAČKUS

DR. G. VEZEUS

DR. PETER T. BRAZIS

f

DAfFY DRAMAS
UYOUUD YA 0EMEVE
BELIEVe ME, I COULO į
l'M PAR N N E AR
MAkcuseof vobucks/
broke ?
MbOHi

PRAGIEDRULIAI, UI 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, 1 t., Sutemose-Paa&koa ir Dainos. .$1.00
VARGO MOKYKLA, Literatūros PaslBkaitymai, 175
puslapiai ..................................................................................... .$1.00
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI — Pr. Zadeikis, I t.,
(1914-1916 m.) ....................................................................... 75c
MAZ1OSIOS LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI —
Prabočių Anūkas, Iliustruota, 130 pusL ..................... 75c

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

3409 S. Halsted St.
Didelis pasirinkimas laikrodėlių

EILfiRASČIAl

OO YOU BELIEVE IN
KELPiHGAf R| EN O

DO YOU ©ELlEVE IN
JHE HERE AFTER \

TEN 0UCKS IS VYHAT

* KERE AFTER!

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 ir Pasaitu, 125 pusi......... 4M>
KRISTIJONO DUONELAIČIO RASTAI, Sutaisė
J. Šlapelis, 90 pusi ................................................................ A0
TĖVYNĖS KELIAIS, Liudas Gira, 65 pusi.......................... M
RUDENS AIDAI, A. Jakštas, 100 pusi ..............................
jta
GAMTOS PRILYGINIMAI LIETUVIU DAINOSE, pagal
Dr. R. Van der Meulen .....................................................
jfi
MEILĖ, M. Gustaičio, 1914 m. ....................................................... 25
BRĖKŠTA, M. Vaitkus, 1915 m. ................. .................... M

"DRAUGAS"
2334 S. Oakley Ave.

Chicago, IIL

Popiet'— nuo 1 Iki I! Vak. T
Nedėliomis pagal sutart}

Iki •

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS

-.f-.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Ave.

Altiniai teisingai prirenkami
Kamp. 15tos gat Ir 49th Ct
per patyrusį lietuvį daktarą.

V.,

Šeštadieniais.

OFISO VALANDOS: 24 ir 7-9
ir pagal sntartį.
Ras, telefonas SEEIey 0484.

DR. S. R.MLUTSIS

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir

2202 VVest Cermak Road

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Budriko Radijo Progoramal:

Penktadieniais.

4631 So. Ashland Ave.
TeL YARda 0994.

Telefonas CANai 7329

TaL Oicero 1484

Dėl sąžiningo radijo pataisymo
pašaukite Yards 3088.

E. SIEDLINSKI

DR.

OFISO VALANDOS:
Nno 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak.
ir pagal nutartį.

Res. 1625 So. SOth Avenue
Tel. Cicero 1484

DR. A. JENKINS
(lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(2-trna Inboa)
TeL MIDway 2880
Chicago, IIL
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki •
vai. popiet ir nao 7 iki 8:30 vai. vak. ,
Sekmad. nno 10 iki 12 vai. rjto.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Ave.
Tel. T4Rds 0994
Rez. Tel. KENwood 4300
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vnk.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai, dieng
Kautynėse

per

nepriklau

2500 VVest 63rd Street

somybės

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir auo 7—8 vakare

me pasauliui, kad esame lala

Taipgi P«g»l sutartį.
> tatofoi

karą

mes parodė

Bkorniialda

\
4
Antradienis, rugp. 26, IMI

Jurgio

Šv

Paskutinis

Parapijos Vasarinis,

Sis Piknikas yra prisirengimo Piknikas prie Auksinio Parapijos Jubiliejaus.

-IvyksSekmadienj, Rugpiūčio (Augusi) 31-mą dieną, 1941 melais
VYTAUTO

Piknikas
Bus puiki muzikais progra

me Piknike bus traukiama naujas BUICK automobilius.
ma ir t. t.

Sia

Žada būti svečių ir iš kitur, tarp kurių ir Prof. Pakštas.

Vaikučiai iki 12 metų amžiaus gaus dykai dovanelių iki 2-tros valandos popiet,
kurie turės bent vieną automobiliaus laimėjimo tikietėiį.

kiekvienam automobiliaus laimėjimo

PARKE

Ineit į daržą reikalinga

Kas atvyks, tas nesigailės.

tikietas.

Bus pil

nai patenkintas {vairumais.
Prie 115fos Gatvės............................................... Tarp Puiaski Road

ir Cicero Avenue

Kviečia visus parapijiečius ir kaimynus — KLEBONAS IR KOMITETAS.

JAU

AR

LENKAI

dų ir žaizdų užgydymo. A-

PASIMOKĖ?

biejų tautų likimas šiandien

Kaip ir daugelis hitleri dar patvirtina tam pačiam yra tas pats, abi tautos pa gais, vieton kad užsiiminėti
nės Vokietijos pavergtų tau biuletenyje dedamos iš ko vergtos ir draskomos to pa agitacija prieš lietuvius ir
apie
juos
tų Europoje, lenkai leidžia kio tai lenkų
darbininkų ties tirono, abi jas naikina nebūtų dalykų
*
kelis biuletenius anglų kal vado Ciolkosz kalbos ištrau rusai su vokiečiais pasikeis prasimanymu ir skleidimu.

4

tenių,

Poiand

pavadintų

Fights,

tūlos

leidžiamas

draugijos American Friends
of Polish Democracy New

Yorke, kelis kartus palietė

kodėl

nepasimo

P.

ši

ir
žmonijos
šimtmečius gyvenome kar mūsų tautų
tu ir taip darysime atei priešą, abejonių nėra. Tegu

Įdomiausia pastebėti, kad

ponai

tik

lenkai

tojų

na

prask — Lenkijos. P. G.),

kos, tegu atsižada noro po

nežiūrint į tautybę ar ti

nauti

kybą,

šiandien yra daug

džių ir ukrainų ię-tegu at

vybė,

bet ka

sižada visiems laikams bet

buv.

lenkiško

imperializmo

giesmė, nepasigailint ir ne

šmeižtų

pamatuotų

Lietuvą

prieš

solidarumas

svarbesnis negu

ir lietuvių tautą.

(su

savo imperialistinės politi

ant lietuvių,

baltgu-

da, todėl ir visos pastan

kokių

čio 15 dienos Nr. 5 straips

gos

Lietuvos Sostinę ir Vilniaus

nyje apie hitlerininkų vyk

turi

Štai to biuletenio rugpiū

domą

knygų nai

lenkiškų

kinimą

kitko

tarp

yra

ją, Lietuvos fašistinė Sme

pasipriešinimui

nauja

lenkiškų

tė jas į popieriaus fabri

Sovietų

daugiau

oku

knygų

silpnesnio užgauliojimu bei

su išnaudojimu.

tuvių, lenkų ir kitų.

Laike

Lietu

Pagaliau, nuo kada to biu

išskiriant

švietimo

kai

pavaduotoja

Šarpalytė,

ad

gyvens

dažnai

Lenkai
jie

insinuacijomis?

kalba,

kad

su lietuviais ben

nori

ponas

kad

name,

apie

užmiršti

skriaudas

tine Vilniumi buvo jėga į-

nes mes

jungtas į Režpošpolitą. To

bei nesutarimus,
visi

vieno

likimo

draugai.

je teritorijoje

buvo

PRAISED
FROM
COAST
TO
COAST!
No matter what you've tried eitheut
■uccess for unsigntly surface pimples,
blenrtehes and similar skin irritations,
here’s sn amazingly succeasful doctor’s formula—powerfully soothing
Liauid Žemo—wnich quickly relieves
itening sorenees and starta right in to
help nature promote FAST nealing.
80 years continuous succesai Let
Zemo’s 10 different marvelousiy effec
tive ingredients help YOUR skin.
Also ointment form. Severe cases
may need Eztra Strength Žemo.

RED - ITCHY- SCALY

ECZEMA
Effective Home Treatment
Promptiy Relieves Torturei

t Pirmas iižteplmae so stebėtina
. ŽEMO—daktaro
Išrastas—tuojau
sustabdo nepakenčiam* nteiėjlmg
galvos tr tuojau pradeda sugf>. m* Jautrios odos. Stebėtinai , sėk
mingas per vir* 80 mėtyt flannamas visose vais‘ tinėee.

■

PLATINKITE

0

lietuvių, kuriais lenkai su

tos kalbos ir lieka tik kal

gebėjo pripildyti savo kalė

dramos, t t.
Šiandie, antradienį, radio

ir

klausytojai turės daug sma

mažesnių biznio įstaigų, per

gumo pasiklausyti gražaus
ir įdomaus radio programo.

ZENĮO

"DRAUGĄ”

Jo išpildyme dalyvaus žymi

Šie skelbi

talentai, tarpe jų ir “Granamai
randasi “classified”
,
. „ w x
,
.
dienų” trio, kurie padainuos
skyriuje 7-tam puslapy kas
dieną. Laikui bėgant šių .
* į . /
..
, .. ...
6...
to juokai, dramatiški veikaskelbimų skaičius didės ir
mulika
tuom. duos musų skaitytojams geros

gvlrbj

ko1

progos iš

pasiskirti tinkamesnį ar ge-

mo šiandie, 7-ta valandą va

gas darbas dabar, skaityki

kare iš stoties WGES.

te šiandieninius garsinimus

riausia patinka, šios dienos
numeryje biznio įstaigos rei
kalauja

mašinistų: **screw

machine” operatorių, papra

Atsišaukdami į šias fir
mas, praneškite,

kad

jūs

laikraštyje “Drauge.”

jungus daug

gelbės gąvupe.

darbo.

v
f
>•■*•*** 1
Dėl tolimesnių progų dar

V. Ed. Pajaujis,
“Dr.” Skelb. Vedėjds
Gražiausieji pasaulyje lan

—

katalikų

katedroje.

ma

tuviams barbarizmą lenkiš

peršasi

tokia

išvada:

lietuviškas

sulikviduokim hitlerizmą, o

kas knygas naikinant, ponai

su juo ir litvinus.

lenkai, ar bent jau to biu

Tą

lenkišką

nedraugišką

ir imperialistinį lietuvių tau

atžvilgiu

tos

nusistatymą

APSAUGOS
BONAI

letenio

verčiau

prisidėtų prie lietuvių tau

tai lenkų padarytų skriau

KAS REIKIA ŽINOTI

Apie Saugumo Bonus

ius, bet teipgi prilaiko kai
nų

kilimą ir pragyvenimo

Kodėl visi amerikie pabrangimą.

Kl.
čiai

redaktoriai,

dabar turi

saugos Bonus

pirkti Ap

Ar galima Saugumo

ir Taupymo Boną vartoti kaipo užstatą,

imant paskolą iš banko?

Stampes?
Ats.

Kl.

Tarp daugelio prie

Ats.

Ne.

Bonai yra re

žasčių yra šios: 1) Tai grei gistruojami

ir neperdūoda-

Jie

išmokami tik

čiausias būdas, kuriuo kiek dami.

vienas pilietis gali pasitar tam, keno vardas yra ant
\
nauti savo kraštui ir sutau Bono.
pyti savo

uždarbius ir 2)

Pirkimas Bonų

gelbsti

ne

ir Stampių

■■HM

•

' BRUSH
Wivet, mothera, sisters—they're often
forced to point the way to hair
heallh to their men folkl For women
know that a healthy hoad produces
hand tome hairl And that’s why

women everywhere are pointing to
Fom-ol. the remarkable foaming oil
fhampoo which first nourishes the
•calp, then takes the dūli, parched
hair and brings it back to glowing
health. Fom-ol is so economlcal; a
•hHe goes a long way. Ask your
druggist for the regular 50c size.
Or, write for a generous trial bot-

*k,

dar

' CRAYOM.

Uo<«n M

e

PILlIBECN’t
T0B0SLAV-AMERIC1I
IIDIS BR01DCIST
*n>y Satnto,. liM t. >|M FJt
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lYugoelav Folk MusU <
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If you’re past 40, the chances are
that your breath vrill be offensive
•ftener than that of a young person.
Permentation of tihy food partides
caught by partial platės and dentures frequently cause this condition
vrhieh you yourself may not detect
Imt vrhieh is ao offensive to othera.
Why not take the easy, pleasant preeaation that ao many fastidious peo
ple ūse to halt this fermentation—>
Listerlne Antiseptic employed as a
mouth ringe. It immediatdy makes
the breath svreeter, puirer, lesa likely
to offend. Lambert Pharmacal Co.,
St. Louit, Mo.
Batoro Any Data Voo

LISTERINE ANTISEPTIC
■

To Moka Yoar Braatk Stdootor

Why tolerate »ha» Irrkah
tng gray that se disturbs

the color harmony of

enclosing 10c to cover packing
and postage.

your hairl Touch it awoy

FOM-OL
Mero tbee •

rol Brush Crayon. lt per-

tafefy with this new Cloh

rnlti coloring from Ihe roof aut vrithout drlpping ar tmudgIng, and b the perfect an*wer to ln-between tintlngs or

M.'**"

•bose dittracting Ant gray hobi

where”

com thot opent ln

Ir a smart "carry-every

o IlfVy reody for uit. |1 .. •

lafllb SOc ... ln 12 naturol-laoUng shades.
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MIRACLE WHIP!
Its "different flavor
always makes a hit.

ve***
Barometro

išradėjas, Al-

vien finansuoti gue, — buvo katalikų kuni-

Amerikos Apsigynimo

■•V’./• r

mus.

Prancūzijoje,

no radijo.
Vietoje prikaišiodami lie

vvlIIIlIUII

-A . :

die
ną “Draugo” darbų skelbi

jie mylėjo Lietuvą, kad jie
norėjo /lietuviškai mela'Įa,

vokiečiai. Iš to ir neprašo

v'ŠA • I

bo gavime temykite kas

dabar dar, matyt, yra užsi

knygas, kad jie klausė Kau

PEOPLE

Tas

Cartrea,

ros priešai kaip ir Hitlerio

universitetas

MIDDLE-AGED

matėte jų garsinimą lietuvių

yra

winai yra tokie pat kultū

Pirmasis

bužių siuvimo ir t. t.

vitražai

jie skaitė

Cartier, — buvo katalikas.

dirbtuvėje, siuvėjų prie dra ko > Universitetas, katalikų.

gų

kad

Kanados atradėjęs, James

įsteigtas
1551
stų darbininkų, merginų ar Amerikoje
jaunų
moterų
saldainių m., Lima Peru, yra Šv. Mar

kad jie buvo lietuviai, kad

bančiai visuomenei, kad lie-

Rep. XXX.

ir pasirinkite, kas jums ge

Ponai lenkai ir

moję įrodyti angliškai kal

Malonė

ti šio Peoples radio progra

jums yra reikalin

jimus. Už ką — ogi už tą,

kitą rodo.

sudarys vieną iš žingeidžiau
kite nepamiršti pasiklausy

tyrimą ir pageidavimą.

tikrovė visai ką

bomis,

prlneSimli

šių pasiklausymų.

resnį darbą pagal savo pa

daug

Kaip dabar matome, visos

o

kiti.

trečdalis

Lietuvos teritorijos su sos

senas

macheris ir Karandašov, ir

ateityje. Mes gerai prisime

dradarbiauti, kad laikas esą

.

“Grenadieriai”,

juokai, muzika, linksmybės,

šies darbininkų, vyrų, mote

ministracijos ūkio skyriaus'

kų leidžiamas biuletenis pa
našiomis

rasite skelbimus didelių

Jeigu

Į įstaigą neatvyko buvęs

Dainuos

kuriuos paieško visokios rū

(eateraally eaueed)

lino.

z

tadienio numeriu, “Drauge”

SKIN TROUBLES

valdybų viršininkus, pasiša

Mes, lietuviai, kaip lygiai viršininkas Priespaliauskas,
ir lenkai, puikiai supranta politinio švietimo viršininko
me, kad priešas, kurio mot- pavaduotojas Levinas Do

vienoje valstybėje dėl nelikviduoti to nesuta(vadinas, Režpošpolitoje) ir

ti save. — Foerster.

komisariato

Taip ir noriu paklausti,
ko siekia tas angliškai len

letenio

Praeitą savaitę su ketvir

kurių

redaktorius to yra — divide et impera, vydas ir kt. Taip pat pa
laiko,
kad lietuviai buvo — yra
suinteresuotas
ir bėgo buvęs sveikatos apsau
Lenkijos gyventojai ir ko naudojasi tuo lietuvių
ir gos komisaras Girdzijaus
dėl jis mano, kad lietuviai lenkų nesutarimu, tai ko kas, jo pavaduotojai Micel-

buvo konfiskuota”.

taisymo pagrindas — gerb

vai mulkinti švietimo vado

A. Venclova, komisaro pa

kurti nesutarimui tarp lie

pacijos

sulipdyta

pažinsime, kad nesupranta

knygų Vilniuje ir pasiun
kus.

senoji

švietimo liaudies komisaras

deginimą mano, kad jis tar

konfiskavo

rinkinį

Senąją

"Draugą" kas dieną

DOCTOR’S AMAZING LIQUID

daktorius, primesdamas lie me ir nenorime tokio ben vaduotojai — J. Žiugžda ir
dradarbiavimo, kuris
yra L. Gira, kadrų valdybos vir
tuviams vokiško barbariz
mo kaltinimus apie knygų paremtas vienpusiškumu ir šininkė — Vaineikytė ir jos

“Prieš Sovietų okupaci

ištisą

į

ir viso blogo žmoguje pa

rų ir merginų.

Vilnius. — Visa
bolševikų

Radio

Temykite

lavinimo

ir Jūsų reikalams.

būti pasipriešintos”. kraštą, tada mes tikėsime
(Pabraukimai mano P.G.) lenkų gerais norais. Prisi

Nejaugi to biuletenio re

ir

tokia frazė:

tonos valdžia

nesutarimą

sukurti

pretenzijų

dorovinio

. GREAT SUCCESS FOR

tautos atžvilgiu giedama se

gyven

Respublikos

Viso

tarnauja Bažnyčiai, Tėvynei

atsižada

tyje.

biuletenyje

Ar jums reikalingas

darbas?

Remkite “Draugą”, nes jis

pastumdėliai

lietuvių

tame

Gulbis

politika kyti vieną kartą ant visa
(hitlerinė) pasireiškia .kurs dos iš likimo ir nesusitarti. |
tymu neapykantos
tarp O kad geriems norams e- Pabėgę lietuviški
lenkų, žydų, ukrainiečių, sant galėtumėm susitarti ir
lietuvių ir baltarusių. Mes kartu veikti prieš bendrą komunistu

“Šiandien

ir Lietuvą.

L/

tai

dami,

boje. Vienas iš tokių biule kos:

A

rimo objekto ir nepasidary- f
Rontgen, X spindulių išti tikrai nuoširdžiais drau- j radėjas, — buvo katalikas,

C**

MtUJOMS AMtt—Mirade Whip does vrork ^ondort
vrith salads! A unigue combination of old-fathiomd
boiled dreeatnc and fine mayonnaise. Mirade Whjp ia
by far America's favorite salad dressing.

1

t

DBACG1I

Antnulienii, rugp. 26, 1041

lengvapėdiškai pasiduoda Berlynui, kad tik juos prie

DRAUGAS

valdžios pastatytų. Okupantams svarbu yra žinoti, ko

kia politinė grupė yra lankstesnė. Ii santykių su Mask

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
MS4 South Oakley Avė.
Chioago, Illinois

va per keletą metų buvo aišku, kad lanksčiausia, nuo
laidžiausia Lietuvos politinė grupė yra tautininkai, dėl

Published Daily, except Sundaya
A member of the Catholic Preaa Asaociatlon
Subscriptions: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three
Montha — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
filx Montha — $4.00. Single Copy — 3 centą.
Advertiaing in “Draugas” brings best resulta.

to, matyti, naciai ją ir pasirinko.

Nepavydėtina, vis dėlto nacių pasirinktųjų “patarė
jų”

(tautininkų)

padėtis.

Reikia

nuoširdžiai

linkėti,

kad jų patarimai neprivestų prie pažeidimo tų idealų,

dėl kurįų buvo sukilęs kraštas ir dėl kurių žuvo virš

DRAUGAS

keturi tūkstančiai savanorių. Tas idealas — laisva ir

Iieina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina; Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
lams — $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

Per Lietuvą praūžė karo

nepriklausoma Lietuva.

viesulas...

Churchiiio kalba
Pasaulis laukė Churchiiio, Didžiosios Britanijos mi
nistro pirmininko, praėjusį sekmadienį pasakytos kal

bos. Daug kam rūpėjo žinoti, ką jis pasakys apie sa
vo susitikimą su Jungtinių Valstybių Prezidentu Roose-

veltu
Nedaug

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

« , • »«l

ką jis apie tai tepasakė. Dėl to nusivilta.

Matyti, kad tame pasikalbėjime buvo tartasi apie tai,
kas tuo tarpu neskelbtina. Negi išduosi visas strate-

•kaltyturama

lr

Lietuvos

įvairūs

Jūsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams, Informuodamas
apls Įvairius katalikams Įdomius dalykua bet nurodo tikėjimo tie
sa* *m* ir saugo Jas nuo amSinojo Uganymo priedų.
^D*«S«lopai tapadaugSJa JOsų katsllkltlro dienraščio skaitytojų skal-

* AMDETO GIOVANMI CIOOGKANl*
Imodloea Arkivyskupas,

nukentėjo nuo karo audros.
•
Nauji orlaiviai vokiečiuo

se... Anglai iš Londono pra

vokiečiai

nepaprastai

dideli,

didesni

keleivinius

už

žodžiu,

lai

vus, kurie plaukia jūromis.
•
Užgynė nešioti barzdas...
armijos

Prancūzų

Churchillas savo kalboj perspėjo Jungtinių Valsty

ruošia

naujus orlaivius, kurie bus

gikos paslaptis. Priešas to ir laukia.
•

kad

neša,

vyres

nybė

išleido

įsakymą,

ku

bių visuomenę. Esą daug pavojų iš Vokietijos nacių

riuo

griežtai

draudžia

vi

pusės. Jei Didžioji Britanija būsianti nugalėta,

siems

šio

krašto užpuolimas esąs aiškus. Perspėjo ir Japoniją.

nešioti

kareiviams

barzdas.

Jai patarė į šį karą nesikišti. Jei japonai kokiu nors

būdu lies Jungtinių Valstybių interesus, palies ir An

Dr. Garmus

malda...

Lietuvio

Tėve

gliją. Tada bus sudarytas prieš ją vieningas frontas.

mūsų,

Toji pavardė mūsų skaitytojams yra gerai žinoma.

Pažymėtina ir tai, kad Churchillas suminėjo visas Vo

tuvai taip garbingą praeitį,

Sovietų Rusijos okupacijos metu dr. A. Garmus bol

kietijos okupuotas tautas. Baltijos valstybių jisai ne

gelbėk

ševikų buvo statomas j pirmąsias valdžios vietas. Ji

minėjo. Dėl ko — nesunku yra įspėti. Visos paverg

ties! Tėve mūsų, kursai vi

sai buvo Kauno miesto komisaru ir Maskvos sudary

tosios tautos ir vėl būsiančios laisvos. Tačiau jisai tie

suomet

to Lietuvos “seimo”, prijungusio Lietuvą prie Rusijos,

sioginiai neužsiminė apie tuos aštuonis punktus, ku

mūsų varguose, neleisk, kad

naryB. Bolševikų spaudoj Garmaus vardas mirgėte mir

rie buvo paskelbti po Roosevelto - Churchiiio

kon

gėdavo.

ferencijos.

lietuviai, likę tėvynėje, iš
mirtų badu! Tėve mūsų, kur

_........

...... .......... ĮBiMaaUėBiAei

sai

, Kai sukilėliai išvijo okupantus bolševikus iš Lietu

kursai
dabar

suteikei

iš

ją

pražū

paguoda

būdavai

davei

Lie

širdį

mums

dėl

Amerikos

visuomenę

paramos

nuo

karo

į

nukentėju

siems Lietuvoje.

Daug kam gali būti nesuprantama toks dr. Garmaus

Pasigenda senovės
“Tėvynė” rašo:
“Siais laikais bent kur susiėję senesni lietuviai daž

nai pakalba apie praeitį ir ją palygina su dabartimi.

labai

seniau

ševikuoj antis socialistas”. Kai raudonoji armija mar-

tuvos, nes vieni buvo ūkininkų sūnūs, o kiti — tar-

šavo į Lietuvą, jisai, suprantama, džiaugėsi, kad Lie

naičiai. Retas kas anais laikais turėjo nejudomą nuo

Kare ir tokių dalykų pa

tuvoje bus vykdomas socializmas ir jis pats griebėsi

savybę, automobilį ar krautuvę. Bet anais senesniais

visų priemonių pagelbėti Maskvos agentams — “pa

laikais pas Amerikos lietuvius buvo daugiau ko kito.

sitaiko... Prancūzų lakūnas,
leitenantas Fevre nuskrido

saulio lygintojams”.

Buvo daugiau noro veikti savo tauto® bei kultūros

į

labui. Ir tas veikimas, toli gražu, buvo gyvesnis, ne

Alzase, ir ten numetė gėlių

lam. Nė vienam lietuviui, kuriame bent kiek dar bu

vo likę sąžinės, negalėjo patikti žiaurių okupantų dar
bai:

žmonių

žudimas,

areštai,

ištrėmimai,

plėšikavi

mai, privatinės nuosavybės nusavinimas, visokios lais

vės

panaikinimas,

valstybės

likvidavimas

ir

tautos

žudimas. Nepatiko tai r dr. Garmui. Dėl to, po skaudaus

vainiką

laišku.

su

Laiške

šininko vainiką

rojo užsidegimo veikti ir dalyvauti parengimuose?

jo tėvo kapo, 221-mo pran

padėti

ant

“Šiandien Amerikos lietuvių klesos kitokios. Buvę

cūzų pėstininkų pulko vado,

ūkininkaičiai, kartais, neturi ką valgyti, o buvę tar-

pulkininko Feore, kurs ten

naičiai — turtingi. O kiek lietuvių šiandien turi ne-

1914 m. vienam mūšy buvo

judomas nuosavybes, kiek yra visokiuose bizniuose

užmuštas.

ir kiek važinėja gražiuose-brangiuose automobiliuo-

čių lakūnas

se?
Dv • •’

prancūzų mū$io

tumas. šiandien jau nesurengiama tokių gražių vai

ne tik dr. Garmų, bet tūkstančius, kurie vienu ar kitu

dinimų ir tokių įspūdingų koncertų. Vieningumo vei

būdu buvo pasidavę Maskvos propagandai.

kime irgi mažiau. O veikti ir lankyti kultūrines pra

Ir Amerikos lietuvių komunistams tikrai būtų svei

Aux Minės,

Saint Marie

gų koncertų surengimus. Kas neatsimename to tik

Bolševikų okupacija Lietuvoje išgydė nuo bolševizmo

mogas daugelis eina lyg atšąlę.”

vokie

Rytdieną

atskrido

ant

linijos

ir

numetė laišką, kuriame pa

“Tenka

susitikti draugą,

kai hitleriniai banditai pa

pusėtinai

nusigandusių

darė užpuolimą ant Sovietų

nusivilusių.

“Jau

septynios

Į

Sąjungos.

savaitės,

tris

dešimts

dienų Hitleris žadėjo turėti

savo rankosna ir Leningra

Juos kankina

didelio pesimizmo lige.”
Kas liga komunistui, tas

sveikata lietuviui.

dien dar neturi.”
Na, ar ne taip?

Prezidentas Wil»onus skel
Vadinas,

bė 14

punktų,

kaip išgydė dr.

Rooseveltas ir Churchill 8:

Hitleris į tris dešimts dienų

to nebūtų reikėję, jei žmo

būt

paėmęs

Leningradą

ir

riuos paskelbė Dievas.

Maskvą.
kaip

“Buvusi

laisva Lietuvos

kurie visą savo

valstybė,”

sako hitlerinin

biznieriai,

Dideli

brokeriai,

gyvenimą praleidžia piniginiuos reikaluos, dažnai neži

no net ką namie

taip

turi.

vienam* Chicago

Salle

nės pildytų 10 punktų, ku

brokeriui

Ir

La

atsisitiko,

kai

'
I ' I
Ui au
“Buvęs Vokietijos kaize

ris,”

prisimena

šas, sušilęs dirbo iš Lietu-

— Nieko, — atsakė vy

•vosOstlandiją padaryti.

Kažin kur rusai ir vokie

čiai aritmetikos mokėsi: ne

lijonai

dviejų

gulė, išėmus tą mažytį. Tris
sykius diržu išdirbau sėdy

nę ir vis, dėl to, tik pusiau

nakčiui

atėjus,

teužmigo.

Žliumbė ir žliumbė.

Į ką

•

Pirmoji ligoninė

—

Ameri

koje pastatyta 1542 metais,

Policmonas: — Ko tams
ta sėdi amt laiptų? Juk tu
ri raktą?

tas vaikas nusidavęs, tai nei
Įsikaušęs: — Taip, raktą

pats negaliu pasakyti.

— Kuris vaikas? Kur ji
sai? — paklausė žmona.

— Na gi, va, guli šioje lo
voje » . .
— Vai, Džiau! — sušuko

žmona. —k Juk

tas vaikas

ne mūsų: jisai

mūsų kai

myno .

turiu,

kurių durų spyna

kur vanduo gilus, ten visuo

dovanų bonką

pasisuko automobilius,

raščio redaktoriaus veidmainiavimo pavyzdį.

atsistatydinti doc. Juozo Ambrazevičiaus vyriausybei,

“Laisvės Mizara, kalbėdamas apie nacius, pakei

kurią jie buvo pastatę nuo bolševizmo apvalytos val

tusias bolševikų okupaciją Lietuvoje, skundžiasi, kad

stybės priešakyje.
Į Ambrazevičiaus vyriausybės vietą Hitlerio skirti

naujieji Lietuvos okupantai neleidžią lietuviams gie

Lietuvai komisarai pasikvietė savo pagelhlninkais pla

“Yra, mat, kam gailėtis Lietuvos himno ar vėlia

čiai žinomus tautininkus — gen. Kubiliūną, Germaną,

vos. Lyg, rodos, bolševikai, okupavę Lietuvą, jos gy

pulk. Puodžių, BninJ ir kitos, kurie pasirodė esą pri

ventojams leido giedoti himną, kelti vėliavą.

“Kai bolševikai sutrypė Lietuvos vėliavą, tai tas

tys pasisiūlė, kad tik prieiti prie valdžios, nepaisant

pats Mizara neišliejo nė gaidžio ašaros. Priešingai,

sąlygų.
Savo laiku Lietuvos tautininkų vadai, per kelioliką

jis tvirtino, kad Lietuvos vėliava visados buvusi rau

metų valdę valstybę, pildė visas Maskvos užgaidas ir

“Dabar tas besarmatis žliumbia krokodilio ašaro

net tada tikėjo Stalino saldžialiežuviavimui, kada jau

jisai kilpą nėrė ant Lietuvos kaklo. Šiandien jie visai

4

užkabino ir

per šoną eina skystis.

Nu

sigandęs jis sudejavo:

met tyku?

— Dėlto, kad ten moterys
nesimaudo.

— Ah, kad tai būtų mano

kraujas, o ne vynas.

dono® spalvos...

mis.

“Veidmainys."

ku

tas skačmonas pajuto, kad

doti himno, kelti vėliavos....

imtini naujiems krašto okupantams. Gal būt jie ir pa

vyno

Gerokai užgau

“Nesigilindamas į pačią programą, kuri yra lei

kų okupacijos, užduotas skaudus smūgis priverčiant

gero

linksmas ėjo namo. Staiga

komunistų radijo programos.

kartoti vieną eilinį, bet labai būdingą komunistų laik

atatiktų

Vienas akačmanas, gavęs

parbloškė.
yra, kad

namų,

ale nerandu

ris skačmoną

..

— Delko taip

prašymas išpildytas.

Prašau Nesijuokti

“Aną vakarą teko klausytis lietuviškų Brookiyno

vas paguldė dėl išlaisvinimo savo krašto nuo bolševi

visur

pabūklų sunaikinta.

“Vienybėj” rašoma:

džiama Brookiyno lietuviam® mulkinti, aš noriu pa

—

nelaisvėn, milijonai

Veidmainiavimo pavyzdys

Lietuvos sukilėliams, kurių keli tūkstančiai savo gal

prisimena

Juk ir jis, varg

lietuviai

Garmų

Okupantų pasirinkimas

Prezidetnas

jei

Bimba būtų linksmas,

me tikri, kad ir juos tos “saulės šviesa” išgydytų nuo

baisios bolševizmo ligos,

ir

Bet ir šian

dą ir Maskvą.

sakyta, kad leitenanto Fevre

— buvo katalikų ligoninė.

ka bent trumpai pagyventi prie Stalino “saulės”. Esa

sieloj f. si:

Brooklyne

ti, tai visi vaikai tuojau su

buvo prašoma miestelio vir

“Kultūriniame veikime matosi labai ryškus skir

darbu nori atitaisyti savo praeities klaidas.

Stalino

balkaviką.

burna

numery jis ve kaip rašo:

ras. — Kai atėjo laikas gul

me gražių istoriškų veikalų perstatymus ir įspūdin

eksperimento, jisai dabar, matyti, ne tik atsivertė, bet

mingą

jonai — milijonai žuvo, mi

Dr. Garmus jau iš seniau buvo žinomas kaipo “bol

bet buvo atėję imperializmo, pavergimo ir plėšimo tiks

Savo gazietos vienam

nelai

atsitiko?

sižadėtų to brangiausio sa

komisarai Lietuvoje ne socializmą ir ne lygybę vykdė,

kas.

mūsų

kad lietuviai kada nors iš

vo turto!
•

veikėjų, skaudžiai nusivylė. Jis suprato, kad Stalino

dino nevieną

jiems tik milijonai ir mili

Buvo, taip sakant, turtingieji ir neturtingieji iš Lie

šių dienų veikimas. Juk daugelis dar atsimena-

hitlerinin

yra didžiausias

rai, ar nieko namuose ne

šiandien prieš juos!...

gu

terito bakterija: jau apjirg-

sudeda

Palyginimas

Tačiau jisai, kaip ir daugybė kitų jo plauko lietuvių

tavorščiai,

sia vyro, ar viskas buvo ge

Amerikos lietuvis buvo savotiškas klesų skirtumas.

Pavyzdžiui,

Bimba,

ve mūsų, kursai davei mums
tokią gražią kalbą, neleisk,

staigus nusistatymo pakeitimas. Vakar su bolševikais,

kontrastinis.

čikas

Ant rytojaus žmona klau

meilės, neleisk, Kad ta pra

kreipiasi

Stalinas, matyti, kaip dif

jonų žmonių krūtinėse! Tė

jisai yra Lietuvos Raudonojo Kryžiaus pirmininkas ir,

pastebėjote,

barabanš-

Bruklyno Stalino

kilni meilė žūtų trijų mili

Tavo ir motulės **— tėvynės •

paskutinėmis dienomis

Spicpirvirvio Dumkos

. kad, žmonai priėjua, svarbiu reikalu išvykti, turėjo
palikti namie.

vos, dr. Ą. Garmų matome ir vėl figūruojant. Dabar

kaip

Po svietą pasidairius'

miestai, miesteliai ir kaimai

- Bendradarbiams lr 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
itoto), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamo*.

Lietuvių katalikų dlcnra&člo “Draugo" rčtuOJama
riaadlu avetkialmua lr gerlauaiua linkėjimus:

(“Draugas”, 1916 m. rug
piūčio 26 d.)

Detroite po penkių dienų streiko busai ir gatvėkariai vėl pradeda darbą.

I

X

Antradienis, rugp. 26, 1941

DRAUGAS

Alia Rachmanova

Studentai, Meilė lr čeką

Pasikalbėjimas sa prof. dr. K. Pakštu,
lietuviu kultūrinio instituto direktoriam.

Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

Reikia išleisti veikalu apie lietuvį.

Išvertė Ant Pauliukonis

U. TOMAS

Koskubiausiai sudarytina Lietuvos

(Tęsinys)
Spalių 4 d.
Mariusią Bieliajevą jau sušaudė. Mat, nusprendė,
kad ji tuos žodžius sukeitusi tyčia, norėdama pasitarnau
ti baltiesiems. Vargšė Marusia! Proletarė!. Iš to proletarij ato rankos žuvo ne tik jos vyras, bet ir ji pati. Ir
Šiaip vis dažniau dabar girdėti kalbant, kad čekistai ma
sėmis žudo darbininkus.
.
x

Lietuvos piliečių sudaryti
Lietuvos valstybės tarybą,
kuri turėtų susitarti su val
džios likučiais dėl bendros
veiklos. Gal kitos valstybės
nebus pasiruošusios tokį
mūsų valdžios aparatą pri
pažinti, — užtruks kiek il
giau procedūra, bet jei ne
klabinsi — svetimieji mus
gali visai ncm^yti.

Kokie yra vokiečių planai Pabaltijoj?

vyriausybė. Vokiečiai nemoka pagerbti

Lietuva turi rūpėti labiau
mums, negu jiems.

mažųjų kaimynu.
Lietuvių kat. Federacijos
rūpesčiu ir pastangomis įsteigtas Lietuvių Kultūrinis
Institutas, kuriam vadovau-1
ti pakviestas prof. dr. K.
Pakštas, kuris gyvendamas
Lietuvoje entuziastiškai ir Į
aumaniai vadovavo katali
kiškai visuomenei ir yra pa
rašęs keletą mokslo veika
lų, kurie yra žinomi ir už
sieniui.

pertame profesoriams, Iri
Valdžios likučiai laikysis
rie irgi bus pakviesti prie
taikos stalo, kur bus karš gal diktatūrinės konstituci
jos, o visuomenė per Amer.
tų ginčų.
Neturėsime

literatūros

—

Liet. Tarybą pareiškė,, kad
remsis Steigiamo Seimo iš
leista konstitucija — demo
kratiškaja konstitucija. Pu
sė milijono lietuvių žiūri į
demokratišką 1922 metų
Seimo konstituciją, o gal
pustuzinis, Lietuvos valsty
bę atstovaujančių, žiūri tau
tininkų seimo išleistos kons
titucijos.
— Kas taktų galvoti dėl
vokiečių planų
Pabaltijos
kraštuose?
— Sunku bet kas pasaky
ti apie tai, ką pareiškia vo
kiečiai per savo gauleite
rius. Mums jų planai buvo
žinomi, bet jie jų griežtai
nesilaiko, nėra pastovūs.
1939 m. sausio m. vokiečiai
turėjo taro kitkp planą kur
ti Lugrafiniją, kuriai vado
vautų Suomija ir Estija ir
didžiąją Baltiją (Grosą Baltenland), kuriai vadovautų
Lietuva ir Latvija, kur bū
tų įtraukta tiek pat Gudija,
nors kalba slaviškai, bet ji
yra istoriniai, kultūriniai ir
rasiniai artima Lietuvai.
Gross Baltenland būtų 14
milijonų gyventojų. Bet da
bar atrodo, kad Gross Bal
tenland susidėsianti iš ke
turių partnerių, prisidėsian-1
ti Estija — bus 15 milijonų
gyventojų valstybė. Nė vie
nas tų planų negali paten-

bus blogai. Jau dabar latSpalių 5 d.
viai ir estai turi daug dauMes visi esame toki išvargę, toki iškankinti . . . toki
gi.au literatūros anglų kal
išbadėję ... Ar yra iš viso šalis, kur žmogus daugiau
ba apie save, negu mes. Če
nieko nenorėtum, kad tik galėtum gyventi, kur nereiktų
kai turi labai daug gražios
ijoti, kad, štai, atėję kiekvieną minutę, gali tave kan
literatūros apie save, ukrai
kinti žaloti, žudyti? Ar yra žmonių, kurie gali sočiai pa
niečiai net turi anglų kalba
valgyti? Žmonių, kurie gali pasakyti tai, ką jie mano ir
aavo plačią istoriją ir kitų
Vieną popietį valandžiu
apie ką jie galvoja?
knygųkei sučiupau prof. dr. K.
Jekaterinburgas jau baltųjų rankose. Ach, kaip visi
— Ką profesorius manote
Pakštą, lietuvių kultūrinio
tų išvaduotųjų laukia! Bet ar jie ateis? O jeigu nea
instituto direktorių, ir pra dėl Lietuvos vyriausybės
teis, kas bus tada? Kaip ilgai mes dar begalėsime kęsti?
dėjau kamantinėti profeso sudarymo užsienyje, juk to
kias vyriausybes turi len
rių apie ateities darbus.
'
Spalių 25 d.
— Ar negalima būtų ži kai, čekai ir kiti.
Revoliucijos šventė.
Visur mieste raudonos vėlia
noti, — pradėjau klausti
— Tai priklauso nuo vi
vos. Demonstracijos, parkalbos. Ir mes visur dalyvau
praf. dr. K. Pakšto, — kiek suomenės sutarimo ir susi
jam, nes į iškilmes turi eiti visi žmonės ir padėti viską
profesoriui pasisekė užmegz tarimo su valdžios likučiais.
daryti.
ti ryšiai su Amerikos pro- Tokia vyriausybė būtų laBet liaudis tyli.
fesūra ir paskleisti minčių'bai reikalinga, Lietuva lair idėjų apie Lietuvą, kuri bai kenčia, kad neturime
Spalių 28 d.
taip iškankinta bolševikų valdžios. Reikia su dauge
Iš mūsų miesto inteligentų liko tik kelios šeimos, barba rijos?
liu derėtis, lietuvių tremtikurių būtų vienas ar kitas žmogus nesušaudytas.
Ta
Kalifornijos universi-! nių pilnj£ Rusija — čia rai
čiau gedulą nešiojant niekur nematyti . Liūdėti teroro tetas daugiausia žiro apie
kia kas nors veikti, daryti
aukų ir nešiot dėl to gedulą uždrausta su visu griežtumu. Lietuvą. Man teko ten dės
ir pagelbėti mūsų broliams
tyti keletą semestrų geogra- tremtiniams. Jei būtų val
Spalių 29 d. fiją todėl studentija ir pro- džia, ji galėtų kalbėti Lie
Netoli miesto viename kaime buvo suimtas senas po- feaūra užtektinai supažin- tuvos vardu ir daug pagel
pas ir atvarytas į ispolkomą. Tačiau netrukus prieš is- <Įįnta su Lietuva. O, be to, bėtų ne tik tremtiniams, bet
polkomo namus susirinko didelė ūkininkų minia ir parei kas semestras būdavo salėje ir išviso Lietuvos reika
kalavo, kad jiems popą grąžintų atgal. Bet čekistai vie vieša paskaita studentams lams.
toj atsakymo paleido į minią salvę ir užmušė nemažą žmo apie Lietuvos reikalus. Į
— Ar negalėčiau iš pro
nių, tarp jų moterų ir vaikų. Tada ūkininkai pasitraukė^ šias paskaitas atsilankyda- fesoriaus patirti, kokiu bū
bet tiek įsiuto, jog, pakeliui pastvėrę kelis kareivius, juos 1 vo ne tik studentai, bet taip du čia galima būtų sudary
sudraskė į smulkius gabaliukus. Popą bolševikai sušau-' pat universiteto rektorius ti Lietuvos vyriausybė uždė, o į sodžių pasiuntė baudžiamąją ekspediciją.* Vietos ir nemažas būrys profeso-, sįeny?
gyventojų viena dalis buvo išžudyta, o likusius, net mote rių. Lietuvos reikalais esu
— Visuomenė turėtų
ris, išplakė iš geležinių vielų nagaikomis. Užkirtus tokia kalbėjęs daug kartų įvai
nagaika tik kartą, į šalį gabalais lekia ne tik darbužiai, riuose klubuose, prie kurių
priklauso inteligentinės pa
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi
bet ir mėsa.
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jėgos,
baigusios
aukštus
Ūkininkai tuo labai pasipiktinę ir bolševikais nepap
jai
nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
rastai nusivylę. Jie sako, kad prie caro niekas jų net ir mokslus: un-tų rektoriai,
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų
tolimiausiam užkampy nebūtų drįsęs taip “įžeisti,” kaip kolegijų prezidentai, profe
pirmos rūšies produktų.
soriai ir šiaip profesiona
kad dabar sovietų valdžia.
lai. Per du metu, geriau pa
\♦
1918 m. lapkričio 2 d. sakinis, per dvi žiemas, pa
Įvesta visuotinė darbo pareiga. Visi turi dirbti. Mū sakiau 168 viešų kalbų, ži
DISTRIBUTOR
sų šeimoj jau ir taip dirba visi, net mano jaunesniosios se noma, daugiausia anglų kal
,
OF
ba, apie 30 kalbų pasakiau i
serys, bet ir tuo būdu mes negalime išsigelbėti nuo bado.
lietuviškai, paBkui teko sa-Į
Mes jau seniai nežinom, kas yra cukrus; dabar daugelis
kyti prancūzų ir rupų kalba
arbatą geria su sacharinu; bet, man rodos, verčiau ją
prakalbos. Kanadoje pasa
gerti visai be cukraus, nes arbata su sacharinu atsiduoda
BEERS
kiau Lietuvos reikalais 35
variu. Be to, kokia ir ta pati arbata! Iš arbatos teliko tik
kalbas.
Urmo (wholcsale) kainomis pristato į alines ir ki
vienas vanduo. O kad karštas vanduo turėtų kokią nors
— Kokie jūsų planai Lie
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur
spalvą ir būtų nors iš tolo panašus į arbatą, gerdami į
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.
tuvos Nepriklausomybės ir
ją dedamės įvairių žolelių, šaknų, ekstraktų, žemuogių ir
Laisvės reikaluose?
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
mėlynių Lapų, paspirgintų morkų etc. Mes išmintame be
— Lietuvos gelbėjimo pla
veik vienomis bulvėmis. Pieno gauti bemaž visiškai ne
nai daugiau priklauso Lie
galima. Mūsų kaimynė, norėdama gauti jo nors lašą, tu
tuvos valdžios likučiams:
rėjo eiti į kaimą kokius 20 varstų ir ten mainais už savo
pasiuntinybėms,
konsula
vestuvių žiedą gavo jo vieną ketvirtį (1 ir pusę litrio),
tams ir t.t. Mūsų organas
bet, belipdama laiptais į viršų, netikėtai paslydo ir sumu
yra pagelbinis, parūpinti
šė butelį. Rodėsi paskui, kad iš to susigraužimo neteko
tai, ko neturime. Važiuoji
proto.
per Ameriką ir tavęs pi
Mes vis turime iškasti vieną po kitos savo brangeny prašo nurodyti Lietuvos isto
bes ir jas mainomės į maisto produktus.
riją, negalėjau tai padary
DINING ROOM *K«n, — l’A*
LOR NKTH — RKUHOOM BRTtti, nes mes jos neturime an
— 8105 — RADIOS — KE
Lapkričio C d. gių kalba. Praktika rodo,
rBIOBRATOBS — WASHK3W —
MANGCLM — NTOV KM
Fabrikantą Laptevą vis dėlto paleido.
Tuo pasi kad
rūpino jo sūnus, kuris dabar komunistų partijoj vaid.’- I reikia išleisti Istoriją. Rei

Ą

LEO NORKUS, Jr.

Ambrosia 6 Nectar

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER

na didelį vaidmenį. Tačiau jis savo tėvui pareiškė, kad
buržujai, kaip klasė, turės būti išnaikinta, o tai, ar ku
ris iš buržujų yra kuo nusikaltęs, ar visiškai nekaltas
kaltas neturi svarbos. Jis pasakė:
— Jūs, tėve, esate buržujus, dėl to jus reikėtų su
naikinti, bet kadangi jus esat mano tėvas, todėl mes
jums šį kartą gyvybę dovanojam!
JBua dailinau.)

kės Ieškoti autorių Ir ben
dradarbių. Reikta Išleisti
Lietuvos geografiją, Lie
tuvos atlasą Ir speciales
nių veikalų. Kai bus tal
kos derybos ,— bus kai
pakišti politikams, diplo

ALBt ALESAUSKAS & SONS
FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 So. Wester»n Aven
Telefono REPUBLIC 6091

matams Ir įvairiems eka
J

kinti lietuvių, latvių ir es
tų. Kodėl? Todėl kad vo
kiečių hegemonijoje tų tau
tų laisvė negali būti užtik
rinta. Jei savu laisvu noru
Lietuva, Estija, Latvija ir
Gudija sudarytų konfedera
cinę valstybę, nepriklauso
mą nuo vokiečių ir rusų —
toks
projektas atrodytų
toms tautoms simpatiškas
ir priimtinas ir labiau pa
tikrinąs
nepriklausomybę,
duodąs didesnes erdves žmo
gaus pastangoms ir maž
daug apimtų 16 ir 17 amž.
Lietuvos ribas. Toks pro
jektas turėtų ne tik istori
nį pagrindą, bet taip pat ii
geografinį, lygiai kaip ir ekonominį. Geografiškai ekonimiškai veiksniai
sudaru
iš keturių kraštų gražų ekonomišką vienetą, gravituojantį į Baltijos jūrą ir
apimantį visą jos rytų pa
kraštį. Gudija buvo didelė
je Lietuvos įtakoje nuo 13-.
18 amžiaus, per 500 metų
Gudija buvo Lietuvos dalis
kur jai lengviau gravituoti
ir vadinos Litvoskaja Rus,
į Baltiją, negu į Juodąją jū
rą.

Visą reikalą čia gadina įsikišimas vokiečių, kurie
nemoka pagerbti mažųjų
kaimynų interesų, jie nė
ra pratę prie tokių daly
kų.

kO

BUY
UNITED

STATES
SAVINGS
loNDS
i AND STAMPS

America On Guard!
Above ia * reprodtrction of the
Treasury Department’a Defense
Savinga Poete r, ahouring an exact
duplication of the original “Minute
Man” statue by faraed aculptor
Daniel Cheotei French. Defense
Bonds and Štampe, on sale at your
bank or post offlce, are a vital part
ef America’a defense preparationa.
a»
•
—* •

pas”

J.

štam

šiandien ir taupykite
Stampos parsiduo

rytojui!

da po 10, 25 ir 50 centus.
Kiekvienas

pirkėjas

gauna

kurioje gali

knygutę,

tau

pyti “Defense Stamps”.

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

nuoširdūs ameri

konai !

Radios
Baldai

Vokiečių g ai vej e Gross Bal
tenland — būtų platus lau
kas vokiečių kolonizacijai
ir eksplotacijai. Tai visai
nesuderinta su tų tautų ide
alais ir pašaukimu.
-— Kada instituto ofisas
pradės veikti?
— Jis jau veikia, nes ieš
kau pažinčių profesūroje ir
kitur, o, be to, ruošiu dirvą
instituto veiklai. Kai ofi
cialiai pradės veikti — pla
čioji visuomenė bus painfor
muota.

Manau, kad dar mums
teks su prof. dr. K. Pakštu
susitikti ir pasidalinti ak
tualiomis mintimis ir supa
žindinti aktualiais klausi
mais ir mūsų lietuviškąją
visuomenę per spaudą.

“Defense

Pirkite

baziniai Pečiai

Elektrikini Šaldytuvai
Skalbiamos Mašinos
Dulkiu Valytojai
Rašomos Mašinėlės
Pirkdami Šią Savaitę

Budriko Krautuvėse
Sutaupysite Daug!

JOS. F. BUDRIK
Furniture House
3409-11 S. Halsted
Tel. Yards 3088

Gabufas

1941 m. VIII 22.

Budriko Annex

Kaip per debesų nuolatinį
lietų amžiais net uolos pavei kimą ir jų įkūnijimą nei
virsta į naidingą molį, taip
per nuotatinį mokslą, idėjų
laukinės tautos virsta kui
tūrinėmis ir naudingomis
valstybėmis.

Furniture Warehouse

3417 So. Halsted St.

PASKOLOS

3241 So. Halsted St.
Budriko Radio Programai:
WCFU, 10fl0 k., 8ekm. vaka
rais, 6:30-vai.

WAAF., 950 k., Sekmadieniais,
4:30 vai. popiet.
WHFC., 1450 k..
rais, 7:00 vai.

Ketv. vaka
.

— namam* statyti, rerfiontuoti ar
pirkti. Ilgameti* Išmokėjimo Planas.

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomilll
TAI IPYI^ITP
■ A\VJl

rftpos-

I 1x1 I C tingai globojami ir kgi $5,000 ap

drausti per Federal Savings and Loan Corporation.
SH%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

Mokame

HUSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS
45 Metai Sekmtago Patarnavimo,
Vtoao Klljentol

NemNkrlaetfhuit Nei

Keistuto Savings and Loaa Assoctatloa yra tymiausia, seniau
sia lr tvirčiausia lietuvių finansini įstaiga.

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

3236 So. Halsted St

Chicago, IIL

Jo*. M. Mncerin, Sec’y.

DRAUGAS

fl

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

Gražiai priėmė susirinku

sieji patarimą per Nekalto

8
Kun. A. Mažukna savo
trumpoj susipažinimo kal
boj pareiškė, kad sau laiko
už garbę bendradarbiauti
su TT. Marijonų Bendradar
biais. Pasižadėjo Dievui lai
minant dėti visas pastangas
nuoširdžiai veikti kartu su

Prasidėjimo Šventę ar jos
TĖVU MARIJONU BENDRADARBIAI
oktavą užsiprašyti šv. Mi
šias ir kartu “in corpore”
VEIKIA IR VASARA
priimti šv. Komuniją. Sky
Nors karštoka, ir vasaros besnieji nutarimai buvo se riams palikta nuskirti die
metu veikimas atslūgsta, kantieji.
ną bei valandą.
bet TT. Marijonų Bendra
Visi skyriaj pasiketina su
Kun. J. Dambrauskas taip
darbių Chicagos apskritis ir ruošti “vajaus vakarus”, ku
gi pranešė, kad eina dery Dovanos piknikui
vasarą veikia. Rugpiūčio 20 riuose galėtų pritraukti dau
bos apie oficialų TT. Mari
Bridgeport. — Šios kolo
dienos vakare Aušros Var giau veikėjų, daugiau nau
jonų Bendradarbių ženklą nijos biznieriai ir šiaip jau
tų parapijos salėje įvyko jų narių. Bendrai šiuose pa
ir ritualą. šis dalykas vi visi katališkos spaudos rė
mėnesinio apskričio susirin minėjimuose norima pra
suose sukėlė didelį dėmesį. mėjai susiindomavę “Drau
kimas. Susirinkimas pasižy skleisti Bendradarbių tiks
Šis nutarimas ims laiko, nes go” pikniku ir jau pradėjo
mėjo savo gražiais nutari lą, kitus supažindinti su va
yra daug smulkmenų, ku siųsti dovanas. Jau atsiuntė
mais bei gražia nuotaika.
romu veikimu. Kiekvienam
rios Įuri būt paruoštos.
Juozas Jakaitis cigarų dėžę,
Dienotvarkė
skyriui paliekama išdirbti
Apie Pietų Ameriką
Zalickis
ir Martinauskis —
šio vakaro smulkmenas.
Kun. J. Mačiulionis, ku
Į šį apskričio susirinkimą
Toliau buvo nutarta, kad ris rugsėjo pradžioje vyks Universal Shoe Store savi
susirinko dvidešimts atsto
ninkai — geros rūšies čevevų, daugiausia kuopų val kiekvienas skyrius savo su ta Pietų Amerikon atsto
rykų porą kurią laimėjęs
dybų nariai. Susirinkime sirinkimuose išsirinktų du vauti gerb. tėvą Provincija
džiaugsis, New Porcess Bak
taipogi dalyvavo TT. Mari nariu, kurie per mėnesį lan lą kun. J. Navicką ir atlikti
ing Co., biznieriai Kazimie
jonų Bendradarbių dvasios kytų skyriaus esančius ligo kanonišką vizitą ilgoj kal
ras ir Aleksandra Kazukauvadas kun. J. Dambrauskas, nius bei kitus Marijonų prie boj prabilo į susirinkusius
skai, Wozbut Bakery Co., J.
kun. J. Mačiulionis, TT. Ma telius. Tokiu savo veikimu rėmėjus apie Pietų Ameri
Lukas Baking Co., J. Račiū
rijonų vice provincijolas. Vė Bendradarbiai atliks miela- kos misijos reikalus. Įdo
nas ir kiti.
mios žinios sukėlė didelį dė
liaiu taipogi atvyko “Drau širdingą darbą.
Norima ir pageidaujama, mesį.
go” administratorius kun.
P. Činikafe ir kun. A. Mažuk- kad kuomet skyrius dirba,
Susirinkimo
paskutinis ( Garnio atsilankymas
veikia
parapijos
naudai,
kad
na.
Brighton Park — Šiomis
nutarimas buvo suruošti pik
skyrius tai praneštų atatin
niką rugsėjo 20 d., Aušros dienomis šioje koloniojoje
Iš skyrių raportų paaiš kamiems asmenims.
Būta
kėjo, kad nors ir vasara, atsitikimų, kad TT. Marijo Vartų parapijos vietiniam pasidarbavo garnys ir tos jo
darbuotės pasekmės yra to
bet skyriai ir dabar varo nų Bendradarbių skyrius parke — Rūtos darže.
kios: Juzefą ir Jonas Bam
pirmyn savo kilnųjį darbą, nuoširdžiai padirbo kitam Vaišės visiems
Po susirinkimo buvo už- balai, 4421 S. Talman Avė.,
vykdo savo gražius nutari kilniam tikslui ir vėliau ki
sigardžiuota gardžiais val susilaukė dukrelės, Adelė ir
mus.
lo nesusipratimų. Aplinky
giais. Per vaišes pasidalin K. Paulikoniai, 4438 South
bės
reikalauja,
kad
skyrius
Kun.
J.
Dambrauskas
iiJ
ta įvairiomis mintimis apie Washtenaw avė., gavo sūne
gai dėstė svarbesniuosius turėtų pasiskelbti kaipo Ma
ateinančiųjų metų darbuo lį, Stella ir Aleksas Petraus
Bendradarbių veikimo at rijonų Bendrkdarbių sky
tę, apie nuveiktus darbus ir kai, 4343 So. Rockwell st.,
skirus punktus. Ėjo svars rius, kai jis veikia, padeda
susilaukė sūnelio. Šie įvy
apie šį tą.
tymai ir nutarimai. Svar kitiems.
kiai A. ii* O. Bambalus, A. ir
Naujas veidas
TT. Marijonų Bendradar Ad. Ragenus ir Ign. ir Mar.
biams taipgi teko proga su Petkus padarė “grandpaRep.
sipažinti,
pamatyti naują pius.” Sveikiname.
kun. J. Dambrausko pagel-.
bininką — Kun. A. Mažuk- TT. Marijonų Bendradar
ANTANAS MATUZAS
MARIJONA
ną, kuris yra paskirtas dar biais.
Gyveno;
3359
So.
Lowe
Av.
BALČIAUSKIENfi
Baigėsi malonus vakaras
buotis su kun. J. Dambraus
Mirė rugpiūčio 24, 1941 m.,
(no tėvais Erčaltė)
ku Bendradarbių Draugijo kun. J. Mačiulioniui sukal
8 vai. ryte, sulaukęs 33 metų
Gyveno: 3359 So. Lowe Avė.
amžiaus.
bėjus maldą.
M.
je.
MlrS rugpiūčio 24, 1941 m.,
Gimęs Chicago, Illinois.
10 v. vak., sulaukęs pusės amž.
Gimus Lietuvoje.
Kilo IS
Paliko dideliame nuliūdime:
Tauragės apskr., Žvingių pa- 1 moterį Sophle (po tėvais Balrapijos. Gorainių kaimo.
člauskaltš): motina Prancišką
Paliko dideliame nuliūdime: . Matuzas: du broliu. Joną ir
vyrą Juozapų; dvi dukteris.
Juozapą, brolienę Mary; dvi
Sophie
Matuzas
Ir
Stella
seserie. Catherlne Wesley
ir
White, žentą. ‘Mark Whlte; po
Svogerį Edvvard. Anna eusou
dukterį Anna Rudman:
du
lr švogeri Joną; uošvį Juoza
sūnų.
Joną
Ir
Stanislovą,
pa Balčiauską Ir šeimą, tętą
marčią Mary; 4 anukus; se
Eleanor
Valčaltiene tr šeimą
serį lr Svogerį Della ir Joną
ir daug kitų giminių, draugių
Daračlūnu8 lr šeimą, ir aaug
lr pažįstamų.
kitų giminių, draugų ir pa
Kūnas pašarvotas Mažeikio
žįstamų. Lietuvoje paliko se
koplvčloje, 3319 So. Lituani
serį Oną Plelikienę lr kitas
ca Avė.
gimines.
Kūnas pašarvotas Mažeikio
Laidotuvės
įvyks ketvirta
koplyčioj. 3319 Lituanica Avė.
dienį.
rugpiūčio 28 d., 1941.
Laidotuvės įvyks
ketvirta
Iš koplyčios. 9:00 vai. ryto
dienį, rugpiūčio 28 d., 1941.
bus
atlydėtas į Šv. Dovido
Iš koplyčios
9:00 vai. ryto
parapijos
bažnyčią.
kurio.ie
bus atlydėta į ftv. Dovido pa
įwks gedulingos pamaldos ui
rapijos bažnyčią, kurioje įvy
velionio sielą.
Po
pamaldų
ks gedulingos pamaldos
už
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero
velionės sielą.
Po pamaldų
kapines.
bus nulydėta į Av. Kazimiero
kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažįs
gimines, draugus-ges Ir pažįtamus as dalyvauti šiose lai
stamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
dotuvėse.
Nuliūdę: Vyras, Dukterys,
Nuliūdę: Moteris,
Motina,
Sūnel.
Portukrė.
žentas,
Marčia. Seseris, ftvogerls, Arni
kai. Giminės. IAetuvoJe Sesuo

Broliai.
švitųrcrM,
minės.

ir GlmtrVu.
Laidotuvių direktorius 8. P.
Mažeika Tel. Yards 1138.

Laidotuvių direktorių? 8. P.
Mažeika. Tei Yards 1138.

Seserys,
Uošvis,

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST
MONUMENT
CO.
MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

'-v.:;enė,
Teta, Gi

Antradienis, rugp. 26, 1941

Adomo rūbuose
Maudinėse prie 63-čiosgatvės policija pastebėjo,
kad keletas vyrų ir keletas
moterų drovisi išlysti iš van
dens. Policija turėjo kant
rybės laukti ir pasirodė, kad
ne be reikalo minėti vyrai ir
minėtos moterys taip elgėsi.
Pasirodė, kajl vyrai buvo
Adomo, o moterys Ievos rū
buose.
Už tai tie vyrai ir
tos moterys turėjo stoti tei
sman.

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 ASSOClATIONofOlcage
JUSTIN MACKUSWICH, Pres.

VlRginia 1111

IF you suiter monthty -v

•ART,

IND.

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN

Nervous
Blue—

" OsrlausiM

PaUrasTimas

—

Moteris

patarnauja

620 W. 15th Avė.

Phone 9000

Start taking famous Lydla E.
Pinkham’s Vegetable Compound
at once. It’s one mediclne made
especiallv for women that helps re
lieve headache, backaehe, eramps,
weakness, nervousness—due to
functlonal monthly dlsturbances—
lt’s helped hundreds of thousanda
ot women to go “smlling thru” dis
tress of such dlfficult days.
Taken regularly —Lydla Pink
ham’s Compound helps bulld up
reslstance agalnst such Ured,
eranky feellngs. Try itl

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS
ŽEMOS KAINOS

Rheumatic Happy;
RelievesPainOuick

TEISINGAS PATARNAVIMAS

Thousands who sufTered from the torturing
pains of rheumalism, sciatica, lumbago, neuralgia and neuritis—are certainly happy over
their diacovery of NURITO. Now tney have
found a quick-acting formula whkh speedily
relieves those ezhausting muscular aclies and
pains. NURITO is trustworthy and deoendable
—contains no opiates. If you want to feel again
the joy of relief from pain—eo 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
refundeo. Don't suffer. Ask your druggist today
for NURITO on this guarantee.
(T.N.C.)

Venetian Monument Co.
527 N. Western Avė.

Tel. See. 6103

PASKUTINIS

t

PAGERBIMAS

A. > A
JUOZAPAS SHIMKUS
Gyveno: 2012 Canalport Av.
Mirc rugpiūčio 24. 1941 m.,
8:45 vai. ryte.
sulaukęs 55
metų amžiaus .
Gimė Lietuvoje.
Kilo
iš
Tauragės apskričio.
Žvingių
parapijos, Spraudaičlų kaimo.
Paliko dideliame nuliūdime:
moterį Marcljonų (po tėvais
Erčaltė — Žvengiu parapijos,
Gorainių kaimo); dukterį Onų
ir žentų Clarence Clark;
4
anukus; du broliu Vincentų,
Stanislovų lr Jų šeimas; sese
rį Onų Aleksandravičienę
ir
jos šeimų, ir daug kitų gimi
nų, draugų r pažįstamų. Lie
tuvoje
paliko
brolį Ir dvi
seseris.
Kūnas pašarvotas namuose,
2012 Canalport Avė.
Laidotuvės Įvyks ketvirta
dienį.
rugpiūčio 28 d., 1941.
Iš namų 8:30 vai. ryto bus
atlydėtas J Dievo Apveizdos
parapijos bažnyčių.
kurioje
įvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielų.
Po pamatau
bus nulydėtas į Sv. Kazimie
ro kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažįstamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną lr Naktį
i
4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. LAFayette 0727

Nuliūdę; Moteris.
Duktė,
Žentas, Broliai, Seserės, AirnkcJ, Giminės.

laidotuvių direktorius J. P.
Kadžius. Tel. Canal 6174.

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir šeštadienio rytais,
iš 8totles WHIP (1620), su P. Šaltimieru.

KOPLYČIOS DYKAI I
A

KREIPKITĖS Į

S500.000.00

4192 Archer Avenue

PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS
ŠI firma virš 50 m. tos pačios

John W. Pachankis

Apart Apsaugos, Turime
ATSARGOS FONDĄ Viri

VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LIETUVĮ VICE-PREZIDENTĄ:
JURGIS ARTIŠAUSKAS

A.

Mirė rugp. 23, 1941, 3:15
v. p.p., sulaukęs 68 m. amž.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Kauno redybos, Panevė
žio apskr., Naujamiesčio parap., Nausėgalos kai
mo. Amerikoje išgyveno 49 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: dukterį Stella, 3 sū
rinis — Petrą ir marčią Viktoriją, Bruno ir marčią
Phyllis ir Joną; 1 anūkę Carol: 2 brolius — Mctaušą, Povilą ir brolienę 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
maldom 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.

JOHN W. PACHANKIS
REZIDENCIJA:

OFISAS IR PARODA:

4535 W. Waahington Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

5919 South Troy St.
Tel. REPublic 4298

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

IBARGUTIJ'
RADIO LAIKRAŠČIO JO-ti METAI
APTARNAUJA CJHICAGO8 Ir APYLINKES LIETUVUA
Vienlntėlia Vakarinis Lietuvių
Programas Amerikoje —

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:80 v. vak.
PENKTAD. lr &E&TAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.
6755 So. Western Avenue
Phone: GROvehilI 2242

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS
3354 South Halated Street

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

ANTHONY B. PETKUS
1410 South 49th Conrt
Tel. CICERO 2109
6812 So. Western Avenne
Tel. GROvehilI 0142

LACHAWICZ IR SŪNAI
2314 Weat 2Srd Plaee
Tel. CANaI 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULlman 1270

J. LIULEVICIUS
4348 S. California Avė.
Tel. LAFayette 3572

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

I. J. ZOLP

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lltnanlca Avenne
Tel. YARda 4908

1646 West 46th Street
Tel. YARda 0781-0782

Antradienis, rugp. 26, 1941

bRAfOAS

Muštynės negrų tarpe Gaisras
Prie 5113 Indiana avė. su
simušė negrai.
Pasigirdo
šūviai.
To pasekmė buvo
ta, kad negras
James B.
Crump, 30 metų
amžiaus
vietoj buvo nušautas. Poli
cija
areštavo
negrą Joe
Santago už šovimą.
Tasai
teisinosi, kad jis šovęs po
to, kai Crump jį pervėręs
peiliu.

Neatsišaukia merginos
Rogers Parke rasta nužu
dyta mergina. Ji galėjo būt
25 metų amžiaus.
Daug
žmonių ėjo jos apžiūrėti ir
niekas jos nepažino. Spėja
ma, kad gal ji iš kitur nickadėjų buvo nužudyta atga
benta ir čia išmesta.

Stambi parama
Ant
Town
of
Latre
“Draugas^ turi uolių rėmė
jų.
Pirmas, pasirodė Wm.
Kareiva, sūrių, kiaušinių ir
sviesto olselininkas, 4644 S.
Paulina st., “Draugo” pik
niko
reikalams
pridavė
$5.00 oash.

Fotografas talkon

-

Plačiai žinomas West Si
dės fotografas Adomas Za
latorius,
kurs dabar dar
buojasi su Illington- Studio
of Photography, 2006 West
Cermak Rd., jo skiriamos
dovanos laimėtojams, bus
nufotografuotas už $5.00.

Pamoka

Champion Trick Rider to Appear

Buvo užsidegęs didelis
namas, 5461-69 Cornell avė.
Tas atsitiko anksti ryte. 15
gyveitojų išgąstyje išbėgo
lauk. Nuostolių padaryta
už $3.004.

CLASSIFIED

Prašome dėmesio!

REIKA MN GI DARBININKAI

Ne rugpiūčio 27, bet 28.
HELP WANTK1> — VYK Al
-Buvo “Drauge” paskelbta,
DIRBTU VR JE PAPRASTI DARBI
kad Federacijos Chicago NINKAI IR PAUELBININKAl.
Nuolatini* darbas, patyrimą* nerei
Apskr. susirinkimas įvyks kalinga. BI NTE BROTHEHS, 3301
ITankUn Blvd.
rugpiūčio 27 d. Kadangi tą
AUTOMATIC "8erew machlne” b.
dieną įvyksta reguliariai & S. vyra* — operuoti lr sustatyti.
. - . _
, .
Turi būti A-l vyra*. Matykite Mr.
Labd. Są-gos centro ausirin- sturmer, ii,eal mctal pro. .
,
.
, , ,
»
DUCTS, 3231 W. Lake Street,
kimai, tai valdybos prašoma,’ Federacijos
valdyba
nu- ker*).
i’aty.rę Nuolatini*
R]p‘n1tt. <?lrbdarbaa.
J‘JaĮ <ba8ket
m*.
“
“
gera alga.
tarė susirinkimą šaukti die- . BASKET CO., 1321 W. Randolph
ną vėliau, būtent ketvirta- Į
dienį, rugp. 28. Prašomi sky
DIE MAKERS — A-l vyrai tik
rių ir draugijų atstovai įsi-'
dėmėti
I >5E TOOL /AND DIE WOKKS,
dėmėti.
211 W. Institute PI.
Jau grįžo delegatai iš Fe I JAUNI VYRAI, turi būt dlktl,
kUIŪS dlrbtl • pakavimo ir orderių pripil
deracijos kongreso,
dymo departamentuose. Ateikite ga
stoti prie darbo.
buvo gausus atstovais, nau tavi
UOSTINEMaL PRODUCTS, INC.,
jais sumanymais bei nuta _____ 203# So. Michigan Avc.
rimais. Šiame sus-me bus
Buck Webb, of Cheyenne, Wyo., eeven tlmes winner of the Frontier
HELP KANTU) — MOTERYS
Days, Chąmpionship Rodeo, ln Cheyenne, will make his flrst appearišduotas svarbus raportas
ance in the trick ridinu contest at the Second Annual “Combined Wild
West Rodeo and. Thrill Circus,” at Soldier Field, Chicago, Sunday and
ir n.U S L d. tomą gaires nau- mo_ pakavimo lr pagelbėti prie maMonday, August 31st and Sept lst performances at 2:30 and 8:00 P. M.
i_,,-j_'šlnų. Nuolatinis darbas. Patyrimas
jiems darbams,
KURU VIS nereikalingtts. BU N TE BKOl'HERS,
-x
“
daugiau ir daugiau Ūkimas 3301 Franklin Blvd.
pų išrinktos delegates pra- , ,
x
_
.. WT
,f
x
deda ant mūsų pečių. Nesi- MERGINOS IR JAUNI VYRAI, —
Susirinkimai
j šoma atsilankyti.
,
*
.
•
i
j
maisto
maisto airDiuveje
dirbtuvėje rpiKunngi
reikalingi uuruui.
darbui,
Skųskime nei vienas, kad ne Nuolatinis darbas, gera alga. KrelpL. Vyčių 36 kuopos jaukltės i: PURiTAN food proAlb. Poškienė, pirm tunme laiko. Bet parodyki- ducts
, su no. ih^pi^uu* su-eot
namečių vyčių susirinkimas
me daugiau pasiaukojimo ir OPERATORKOS, patyrusios prie
įvyks rugpiūčio mėn. 27 d.
siuvimo
baltų
•,,duck”
drabužių.
darbas, gerus, užmokes
7 vai. vak., parapijos salė PLATINKITE “DRAUGĄ’ susirūpinimo savo tėvynės Nuolatinis
KrelpkltBs; SNOWER & CO.,
Lietuvos reikalais. Ypač da tis.
361 W. Chestimt SU
z-.—
je. Kuopelė vis didėja. Jau
FlNANCE AND LOANS
bartiniu momentu, tėvynė
PIRŠTINIŲ SIUVĖJOS----- paty
nieji patenkinti gražiu vei
Finansai ir Paskolos
rusios siūti skūdines darbo piršti
šaukia, tad išgirskime.
nes. Nuolatinis darbas, gera alga.
kimu ir vis daugiau ir dau

at Soldier Field

Prapuolė naujokas
Chicagietis Robert Moriarty, naujokas, buvęs Fort
Rosemorans, Cal., pražuvo
nuo liepos 1 d. ir neatsiran
da.
Motina spėja, kad jis
slapstosi Chicagoj.

Rado vagį
Dorothy Rohn, 19 metų
mergina,
parėjusi
namo
7417 Clark st., rado nekvie
stą svečią. Jis pro ją bėgo
ir pabėgo. Apžiurėjus, šei
mininkė nerado $2$ grynais
ir-auksinių.

Pasismaugė lopšyje

Helen Spiegei, vienų metų
amžiaus, 7125 Merrill avė.,
pasismaugė lopšyje. Tėvai
ją rado negyvą, o plink kar
kliuką besanti apsivyniojusi giau jų įstoja. Tačiau dar
PASKOLOS
skepetaitė.
. •*
. (
galėtų daugiau prisirašyti.
GREIT IR PIGIAI
Tėvučiai nesigailėkite
apANT 1-mų MORGIČIU
švietos saVo vaikučiams, ra Mėnesiniais atmokėjimals
Žuvo chicagietis
ginkite juos prisirašyti mū Mutual Federal
Chicagietis T. Wojtulesų kuopelėn.
wicz, 3915 N. Spaulding
J. Brazauskas
Savings
avė., kurs kareiviavo Louiand LOAN ASSOCIATION
sianos
valstybėje,
žuvo,
Bridgeport. — Lietuvai
OF CHICAGO
kai virto jo trokas. Kartu
2202 W. Cermak Rd.
Gelbėti Fondo 1-mojo skysu juo žuvo ir kitas karei
mmiFinkim&.s
ŠLd.ndi.611
tEN.
J. KAZANAUSKAS,
riaus susinnKimas sianaien
TurUs
$1000>000 00Sec.
vis, kilęs iš Mihvaukee.
8 vai. vak., parapijos mo-__________________________
kyklos kambary. Visi naJ riai prašomi susirinkti, nes
Apvogė bažnyčią
Plėšikai įlaužė į St. Rit.ąturime daUg svarbių daly’ 1
bažnyčią,

t

-

2720 W. 63 at. ir kl» aP‘artl'

Geraldine Johnson,
pavogė seifą, sveriantį 200
No. Seeley avė., pranešė po svarų. Jame buvo apie $55.
licijai, kad jos automobilius
stovėjo prie 700 North avė.
ir iš jo prapuolė $700 vertės Vagystė tavernoj
“džiaketas.”
Pamoka: ne
Iš Henry Kahn tavernos,
palikite daiktų automobi- 223 W. 51 st., plėšikai paliuję.
• vogė 3 3dėžes degtinės.

WHOLESALE
LIQUOR
ĮSTAIGA

y

Kviečia Valdybai
Moterų Sąjungos Chicago
apskrities poseiminis susi
rinkimas šaukiamas šį penk
tadienį, rugp. 29 d., 7:30 v.
vakare, Nekalto Pras. par.
salėje, Brighton Parke. Kuo

I&veHnlame
po visų
Chicago

REMKITE
SENA
LIETUVIŲ
M. KANTER, Sav.

DRAUGĄ

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 S. Halsted St

CONRAD

Tel.

Vėl paraližius

1945 West 35* Street

^r< /Z-/’/•//''

Nesekime tų, kurie išsiža
da savo kalbos ir katalikų
tikėjimo, nes ir Dievas jų
išsižadės paskutinę teisme
dieną. — L Leščius
Didžiausias pasaulyje na
mas yra Šv. Petro bažny
čia, popiežių bažnyčia Ro
moję.
Žiūrėk kur eini. Eik kur
žiūri. Saugokis nelaimės.

AI)' ANCED PHOTOGRAPHY

Tel.: Biznio - ENGlevvood 5883
Rez.: - ENGlewood 584S

PIRŠTINIŲ

Kojinių
POGKET’BOOKŲ

KORSETUI
KŪDIKIAMS

DRABUŽIŲ

GLAMOUR

CIMPIKTK

FROCK SHOP

ilOUESl POSHIBf.K PRK ES
flhlM I \rAYETTI 2*13

BARGENAl

JOE VILIMAS
6753 Su. Rock»ell St.,
TeL: HEMIock 2323

GERAS DARBAS GERAM
VYRUI
Atsakomingas vyras yra reikalin
gas iškolektuotl pinigus Ir surasti
naujų vičTų dėl (steigimo phonografų biznio vietose. Turi būti ge
rai žinomas ir turi turėti gabumų
patraukimui biznio. Turi būti negirtuoklis, teisingas ir atsakomin
gas.
Rašydami prlduokite pilnus
(aktus apie save pirmame laiške.
Kreipkitės
adresu — "Draugas,”
Bpx Į02, 2334 So. Oakley Avė.

Hinsdale, Illinois.

V. VILEIŠIENE, BAV.

*

MODLRN

420 W. 63rd Street

TEISINGI

Parsiduoda 2 fletų po 4 kamba
rius naujas moderniškas mūro niu
rnas. Tiie sienos prausykloje. "Kltchen” kabinetai.
6
kambarių moderniška naujo
mūro rezidencija.
10 fletų geras mūro namas.
I
3 fletai ir Storas; Btzniavas mūro namas.
3 fletai, 3, 6 ir 6 kambarių mū
ro namas.
6 lotai visokio didžio.... Apžiū
rėkite!
Šie
visi
namai
randasi Marųuette Parke ir teisingomis kaino
mis.
Rafiyklte ar matykite:—

Summittt, Chicagos prie
miestyje, atsirado naujas
susirgimas paraližium. Tai
dabar Chicagoj ir priemies laupykite Vartotus
Randuojąs!
kambadis
bo valkų
čiuose susirgimų paraližium
šeimai, kuri apsigyventų juose.
yra 27.
Yra spėjama, kad Pašto Ženklus
7120 So. ,Ric(imoiul Avė.
naujasis susirgimas galėjo
Ar norite prisidėti
prie
rištis su maudymusi Des tikro misijonieriško darbo'. DEL GREITO PALENGVINIMCk
'
------ NUO
Plaines upėje.
Dabar toje Taupykite vartotus paštu Arthritis, Neuritls, Sclatica, Rhėnmatizmo,
Nugar-skausmo,
Slnųs •
upėje maudytis yra drau- ženklus? Štai lengvas ir Vi galvos
skausmo, vandens ligos, Siapligos, Apkvaitimo, Nemiegos, Vidu
džiams.
įsiems prieinamas būdas, ku rių
užkietėjimo, Aklų skausmo, Sal
Plaučių ligos, Širdies skausmo,
—,
------ - -----------------— ris neša misijoms ^didelei ėto,
Kepenų ar pilvo skausmo, lnkgfcu
skausmo, Tulžės skausmo, nusilp
{naudos, o bendradarbiam! nintų
nervų,
gyvenimo permaino*,
’ karšty bės ir kitų. Kreipkitės prių:
gausių
nuopelnų.
Jūsą Gražus
LAKE—LATROBfc HEALTH
Šioj srity daugiausia ga
SALOM
5235 Uest Lake St.,
li
pasidarbuoti
tie,
kurie
Apsirėdymas
COLumbus 2733
■
dirba krautuvėse, bankuose,
-Mūsą Specialybė ofisuose ir panašiose vieto>
se, kur kasdien pereina
daug pašto.
MARIAN MISSION CLUB
Marian Hills Semi bary,

BLIUSKEUIŲ

VVULK STUDIO

Tel. Rep. 3713 — Vak. Bros. 1111

"VEITERKOS'’ — nuo 18 iki 30
m. atnž., patyrusios. Trumpos va
landos "lunch" patarnavime. Nerei
kia dirbti Sekmadieniais. 45 centai
i valandų.
MERTMANDtSE
MAKT
DRL’G
STORE,
Wclls St. entrance. Krelp
kites prie Miss Hedges.

ŽAVIAUSIAS PASIRINKIMAM
SUKNELIŲ

Studija (rengta pir
mos rūšie* su mo
derniškomis
užlai
domis ir Hollywood
šviesomis.
Darbas
Garantuotas.

68th ir 8. Campbell Avė. 5 kam
barių ni&rinl* bottag* kaina |3,&00,
(mokėti *600.
Ant Rocktvell St. ir 84th ( kam
barių mūrinis bungalow, 2 karų
mūrini* garadžius. kalta (B,860,
6 kambarių medini* cottage —
reikia pataiayti, kaina 2'.2 60.
1 fletų kampinis mūriais narna*
po 4 kambariu*, kaina | -2,600.
2 fletų po 6 kambariu* — 2 boi
leriai — bungalow stogf *, kaina
28,600. 4 fletų mūriui* i ama* po
5 kambariu*, ant 2 lotų j astatytaa,
(mokėti »l,600.
Blznluvas namas, randasi tarp di
delių dirbtuvių — tavernų ir lunch
biznis — 6 gyvenamieji kambariai.
Kaina 21,600. Savininkas priims |
mainus lotus arba didesnj namų—
pridės pinigais.
Taipgi turime dideli pasirinkimų
visokių namų po visų Chicagų: prlvatlškų lr bizniavų, farmų mažų ir
didelių, galima pigiai pirkti arto*
mainyti.
Jeigu norite greitai parduoti arba pigiai pirkti, išmainyti bile kų
jūs turite, kreipkitės pa*;
CHARLES P. SUKOMSKIS & CO.,
0021 S. Vestom Avc.

ADVANCE OIA)VE CO.,
215 W. Ontario St.

Valdyba

0014

BOULEVARD

Fotografas

MA1MJETTE PA-R K IR APYL1NKM
KAS MA TURITE MAINYTI AKIU
NORIT PIGIAI PIRKTI:

6022 W. Roosevelt Rd.
TeL AUSTIN 1175

Murina Mothęs, clcanse* and refreshe*
rcddened membranai
_____r
IM Icaused

irritated,

by haad colds, driving, windi, moviaai
elose work, lite houn. Free dropptf
with aacfa bottle. At *11 Drug Store*.

---- -------------------

SKAITYKITE “DRAUGĄ!

ARCHER STOKER SALES
FREEMAN STOKERIAI
ATYDA — Per Visą šį Rugpiūčio Mėnesį Dar Yra
Progos Kiekvienam Pirkėjui FREEMAN STOKERlO įsigyti gražų Stewart-Warner Radio Veltui.

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

Rez. Tel. VICTORY 2499

'fl

Didžiausias Pasirinkimas Vartotų Karų

Įsigykite FREEMAN STOKERĮ Ateinančiai žiemai.
Sutaupysite pinigus, laiką ir šilumą.

JOKIA PRIEŽIŪRA NEREIKALINGA
VIENODA ŠILUMA
GALIMA VARTOTI PIGIAUSI KURĄ
NESUGENDAMAS (sutriuškina akmenis be
sugedimo)

.

_________ _ Si....... _................

..

Nauja

— Savininkas —

Telefonas: LAFayettc 2022

Tel.: LAFayette 8138

. _

.

Vietai

807 WEST 33TH STREET, CHICAGO

4704-06 So* Western Avė., Chicago, IlL

M

935 West 85th Street
Chicago, Iii.

VIENINTELfi LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

JOSEPH BAGDON

■

NAUJAM VARTOTŲ
KARŲ SKYRIUJE

MILDA BUICK SALES

Refrigeratorius
Radios
Plumbing Įrengimus
Aliejinius Pečius
Skalbiamas Mašinas

rytinėse valstybėse.

.

MŪSŲ

85

šalia Freeman įrengiame dar kitų keturių
išdirbysčių stokerius.
TAIPGI PARDUODAME:

Aną dieną Čikagos miesto majoras Edward J. Kelly
pasikvietė savo raštinėn iš Pittsburgo atvykusį svetį,
Charles K. Pikielį ir programų vedėją, Povilą Šaltimierą.
Pasikalbėjime Mayoras užgyrė šaltimiero Radio Kliubo
darbuotę Amerikai, ir ypatingai už paramą suteiktą pre
zidentui Rooseveltui ir jam. Taip pat plačiai išsikalbėjo
su Charles K. Pikieliu apie lietuvių organizuotą veikimą

AGENTAI:
Jonas Rodinas
Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas
H. Rajetvskl
“Shorty“

________ •.

uik:

Antradienis, rugp. 26, 1941

MAROUETTE, BRIGHTON ŽMONES VYTAUTO
PARKE ŽAVĖJOSI DIDELIU, PUIKIU AUTOMOBILIU
0, dabar kas kita, tikietai tikrai gražiai
grįžta. - Šurum-Burum iš Brighton Park ir
Waukegano moterų choras ruošiasi.

/ mu
Jurgio parapijoj,

Sv.

X

i

sekmadienį Mar gai jei kas tolokai gyvena. Chicago, per liepos ir rug
“Draugo” administracija piūčio mėn. (iki 24 d.) bu
ąuette Parko ir Brighton
Parko žmonės tikrai galėjo labai dėkinga visiems, kurie vo: gimimų 19, sutuoktuvių
Praeitą

pasigerėti

nes. Popiet automobilis bu gutę:
I. Daunora
vo nuvežtas į Vytauto Par
bor,
Ind.
1
ką, kur Nekalto Prasidėji
mo parapija turėjo vasari

Valst. armijos kapitonas, a-

sa šeima vieši pas savo tė
velį

O. Sadbarienė iš Aurora,

sesutes^ mokytojas

ir

Brighton Parke. Pastaruoju

nį pikniką. O, koks buvo en UI.
laiku dr. Al. Jovaišas rūpi
G. Stantus iš St. Charles,
tuziazmas tikietukų pirki
nasi karių sveikata Lee sto
me! Tai huvo rekordinė die ni.
vykloj, Virginijoj.
R.
Žilinskienė
iš
Chicago.
na! Matosi, “Draugas” turi
X Nekalto
Prasidėjimo
J. Galevičius iš Worcesbegalo daug prietelių tose
ter, Mass.
J. Taperauskas iš WorBe to, “Draugo” Pikniko
Rengimo Komisija
subūrė cester, Mass.
A. Baranauskas iš West
daug uolių darbininkų ‘Drau

kolonijose.

go’ Labor Day piknikui. Vi Frankfort, UI.
J. Dambrauskas
si noriai apsiėmė atlikti pa-K
chorai

P.

parke pavyko, žmonės nau

dojasi paskutinėmis vasaros
dienomis išvažiuodami į lau

P.

X Kun.

iš

Petrauskas

į “Draugo” pikniką ir pa

V3 ė XV

iŠ « «
1«
X>« ■ » « x^ XV
«X
Kudlinskienė
iš

Stan-

daryti didelį surprizą savo ford, Conn.
Š. Šiaulis iš Pittsburgh,
dainomis.
I Pa.
“Draugo” redakcijos žtaA Simins iš Wilsonville,
bui teko vėl būti WaukegaIII.
1
ne praeitą šežtadienį. BujaRev. J. Misius iš Pitts
naųskų 25 metų vedybų ju-:
burgh, Pa.
tyliejaus puotoje, kur dai-į
J. Stankewich iš Chicago.
avo vaukeganiečių moterų
Yucaitis iš Chicago.
/cl
choras, vedamas varg.
SJ
•
I
J. K. Milius iš Los Ange
Žilio. Šis choras žada at
les, Calif.
vykti į “Draugo” jubiliejinį
L. žekienė iš Waukegan,
pikniką. Taigi, per Labor
UI.
"" "
Day Vytauto parke teks iš
V. Pampik iš Cleveland,
girsti daug naujų dainų.
Ohio.
O, dabar kas kita
P. Medonis
iš
Detroit,
t•
Šiuo laiku
daug grįžta Mich.
Miss L. Py Narmonta

lių. Tikrai malonu. Visi pra

Chicago.
P. Pikturna iš Chicago.

tėlius grąžinti į

“Draugo”

V.

Latvėnas

iš

Athol,

BRIDGEPORTO

A. Varanis iš Chicago.

VEIKĖJAS

L.

*

rap.,

Waukegan, III.,

Chica-

L. Šeputis iš Cicero.
Žeberaitė

iš

Labor Day r§*83Rt

vika

VYTAUTO
t

•

PARKE
•

rą. Ta proga darbuojasi ten

“Draugo”

ir

reikalais. Ne

Prie 115-tos Gatvės Tarp Crawford ir Cicero

užilgo vaukeganiečiai galės
pavieniais

įsigyti

numerais

“Draugą”.

Sv. Baltramiejaus pa

X

rap.,

moterų

Waukegane,

kiek tenka girdėti,

choras,

žada

dalyvauti

“Draugo”

Labor Day piknike. Chorui

vadovauja varg. S. Žylius,
nuoširdus “Draugo” bičių- I
lis. čikagiečiams bus nauje
nybė.
• «

•••

• l

X Dr.

.*

PROGRAMOS METU KALBĖS
Didžiai gerb. Kun. K. Barauskas
t.

>

"Mūsų Laikraščio" Redaktorius

Gussen, dan

A J.

tistas, 4847 W. 14 St., Ci

žinią,

kad

sirgo

jo

A

ten sunkiai su

Jei

sesuo.

nieko

X Petro Končiaus su Es-

tella Saročkaite iškilmingos

vestuvės
U.

"DRAUGO" MAŠINŲ FONDUI

Cinikas, MIC.,

blogo neatsitiks, tai už poraštinę, šią savaitę, ypatin- Mass.
U. Aster iš Baldvin, Mich. rojr savaičių bus namie.

Abaravičius iš

PIKNIKAS

iš cero, praeitą šeštadienį iš
vyko į New York, nes gavo

1941 Buicko Special tikietė
šomi neužmiršti savo tikie-

*

Bing-

“Draugo” adm., pavaduoja
Šurum-Burum choras ža-i hamton, N. Y.
išvykusį atostogų kun. KišV. Gaidaiuskas iš Chicago. I kūną, Šv. Baltramiejaus padėjo atvykti “in corpore”
1J
P.

.<I

parapijos

Švenčiausios

praeitą sekmadienį Vytauto

onne, N. J.

skirtas pareigas.
Dalyvaus moterų

P.

Bay kus.

iš

’

X Dr. Al. Jovaišas, Jung.

tostogauja Chicagoj. Su vi

Har

iš Ind.

MĖNRAŠČIO "DRAUGO"
SIDABRINIO JUBILIEJAUS"

nauju automobi sugrąžino tikietėlius. Taria — 12, mirimų 19.

liu. 1941 Buick Special bu me nuoširdų ačiū.
Sekantieji grąžino po kny
vo nuvežtas sužavėti žmo

/

Chicago.

D. Kiaurakis iš Chicago.

įvyko

bažnyčioje.

Šv.

Jurgio

DIDELIS - PUIKUS - GRAŽUS

1941 BUICK SPECIAL AUTOMOBILIS

Petras yra na

rys Kolumbo Vyčių ketvir
to laipsnio.

K. Zaurienė iš Chigo.
X

A. Lukas iš Chicago.
V. Urba iš Chicago.

V. Gečius iš Chicago.

J.

Matjošaitis iš Chica

goJ. Strazdas iš Chicago.

Ona Skudienė iš Melrose

Park, III.
A. Antanaitienė iš Luzerne, Pa.
Dom. Rajunienė

Jonas Dimša,
kurs

yra

kėjas ir rėmėjas visų labda
ringų, katalikiškų ir tautiš

kų darbų, šiuo

ir

Onai

Bndrikams, ilgamečiams Šv.
parap.

riams,

Dievas

sveiką,

kaip

na

choro

Jurgio

davė

sūnų

bijūną.

Tėvai

ir giminės džiaugiasi dova
na.
X Kun. A Valančius po

automobilio

nelaimės,

kuri

įvyko prieš savaitę važiuo-

iš War Jant su Kasmauskiu. pastarojo automobiliu, dar tebė

kegan, III.

ra

žinomas visoje

Chicagoje .kaipo uolus vei

Aleksandrai

Šv.

Kryžiaus

Pirkite — Grąžinkite Bilietukus

ligoninėj.

Kasmauskis jau grįžo prie

Sugrįžo bosas

savo užsiėmimo.

John McNamara, 48, 5016

sykiu dar Witnhroop ave.,

yra buvęs

X

Adolfas

Alelifinas

ir

Viktoras Bubnis, sūnūs ži

Bridgeport lietuvių
jubilieji čeverykų pardavėjas.
Nors nomų
nio pikniko reikalais. “Drau jis yra avalų žinovas, bet katalikų veikėjų, vakar iš
go” piknike jis turės savo pasitaiko taip, kad jis sau vyko Ahuskon. Jie ten paskyrių su
gardžiais gėri nusiperka permažus čevery- kvesti į valdžios darbą.

buojasi “Draugo”

ir viso kus.
Tai-gi su tokiais čcX Rozalijai Rekašienei,
kiais įvairumais.
Jam eina verykais
jis buvo išėjęs į 4545 So. Fairfield Av., Šv.
į talką p-lė Ona Kazlauskai Lincoln Parką.
Kad duoti Onos ligoninėj padaryta su
tė, Paleliunienė, Mačiulienė, kojoms atsilsio, jis nusiavė. nki operacija. Ligonė
yra
Mačeikienė, Dimšienė ir ki Ir po to užmigo. Nubudęs, mamytė
V.
Gedminienės,
mais ir valgymais

Kaipo senas veikėjas nerado savo čeverykų. Na Mot. Są-gos 20 kp. sekr.,
Jonas Dimša labai džiaugia mo sugrįžo basas.
stambi parapijos ir Tėvų
si sulaukęs “Draugo” sidab
Pamoka: jei parke
nu Marijonų Bendradarbių vel

tos.

rinio jubiliejaus.

Laimėjimas Už Vieną Dešimtuką

siauti!, tai nemiegok.

kėj a-rėmėj a.

REZERVUOKITE LABOR DAY

Dienraščiui

“Draugui”
IR

SPAUDOS
VISI, KAS GYVAS, Į

ŠVENTEI
VYTAUTO

PARKĄ

