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Rusija Pasiūliusi Suomiams Taika: anglai
Štai kas nauja rytų fronte
MAŽOJI AZIJA

7U ;
II?
Kovos Irane
pasibaigė.
Tačiau taip vadinamoji tai
kingoji okupacija tebevyks
ta, nors Iranui ir pažadėta
nepriklausomybė ir jos teri
torijų neliečiamybė,
bent
šio karo metu Irano nepri
klausomybės tebus tik šešė
lis.
Anglijai ir Rusijai buvo
svarbu Irano okupacija ne
tik išsaugojimui nuo vokie
čių, bet ir geresniam tiesio
giniam susisiekimui. Juo la
biau, kad atrodo, jog rusai
nesitiki išlaikyti Europos
Rusijos ir karą ves iš už
Uralo.

TURKIJOS POZICIJA
Tuo atveju, kai rusams
tektų pasitraukti į užuralį,
Turkijos pozicija pasidary
tų dar svarbesnė strategi
niai negu Irano. Todėl šiuo
metu Ankaroje ir veikia
įvairių valstybių diplomatai
visu įtempimu.
Kiek anksčiau gauta ži
nių, jog Hitleris dayęs su
prasti, kad iš Turkijos bū
ną pareikalauta leisti vo
kiečiams laisvai
naudoti
Turkijos
teritorialiniais
vandenimis Juodojoje jūro
je lr" praleisti vokiečių lai
vus pro Dardanelius. Ar Tur
kija sutiks, sunku pasakyti.
Tai daugiausia priklausys
nuo to, kokių tikrų garanti
jų Anglija galės Turkijai
suteikti.

Lietuva turės
būti laisva ir
nepriklausoma

Amerikos ambasadorius
tarpininkaująs
pasitarimams
• 4
’•
' r M'

CHICAGO, III., rugsėjo 1
d. — “Lietuva daug sunkių
laikų pergyveno, daugelio
lietuvių kaulai trunyja šal
tuosiuose Sibiro laukuose,
bet lietuvis visados buvo pa
siryžęs už savo laisvę kovo
ti”, kalbėjo milžiniškai mi
niai “Draugo” piknike kun.
Barauskas. “Istorija karto
jasi. Prieš keliasdešimt me
tų, carų laikais lietuviai bu
vo tremiami Sibiran, o da
bar, Maskvos komunistų vai
dymo laikais, lietuvis ir vėl
atsidūrė šaltajam Sibire ’.
I “Draugtu** ACuie i«iepnow»
Lietuvis iškovojo sau lai
veltui
ir
Churchillui,
turėjo konferenciHitleris ir Mussolini, kad nepasiduoti R
svę pirmą, kai atrodė, jog
jau viskas žuvę. šiuo metu, ją rytų fronte, kur sutarė paskelbti karo ir taikos tikslus. Iš kairės į dešinę stovi. Itapasak kun. Barausko, ir vėl lijos štabo viršininkas Cavallero, Mussolini, Vokietijos armijų vyriausias vadas Keitei,
aukojasi lietuvis, kad išlais Hitleris ir Vokietijos gen. Jode.
•
vintų savąjį kraštą ir vėl
tūkstančiai lietuvių žūsta už
Gerai pavykęs
tėvų žemę ir jų geriausias Rusai ir vokiečiai skelbia
kraujas įtrešė Lietuvos dir
laimėjimus rytų fronte Šv. Jurgio parap.
vonus.

LONDONAS, rugsėjo 1 d.
—Pranešimai iš Stockolmo
sako, jog šiandie rusai pra
dėję taikos pasitarimus su
suomiais, šiuose taikos pasi
tarimuose, salrchu, tarpnin
kaująs Jungtinių Valstybių
ambasadorių- Londonui J.

Bus laisva

Stalinas įsakęs marš. Vorošilovui

atitraukti kariuomenę iš Suomijos

BERLYNAS,

rugsėjo 1 d.,tangas išlaikyti

dabartines

vasaros piknikas

Vyksta taikos

pasitarimai Irane

G. Winant.

Pranešimai sako, jog pats
Stalinas pirmasis pasiūlęs
taikintis atšaukdamas sovie
tų kariuomenę iš Karelijos
sąsmaukos, kur vyko sąomių-rusų kovos.
Šių pranešimų nepatvirti
no jokie oficialieji sluogs
niai. Amerikos ambasa<l-7s
sluogsniai pareiškė nega
patvirtinti ar užginčyti, kad
Winantas dalyvauja pasita
rimuose.

Suomiai užginčija

TEHERANAS, rugsėjo 1
Helsinkyje suomiai oficia
d. — Irano vyriausybė pa
.reiškė vilties,
u
liai
užginčijo gandus užsie
jog netrukus
pasibaigs anglų ir rusų kari nyje, būk Suomijos vyriau
—
.------ ..xvėl už
sybė pati pradėjusi pasitari
niai xžygiai
ir tIrane
viešpatausianti taika po tai mus dėl taikos.
Suomiai savo pareiškime
kos pasitarimų, kurie šiuo
pabrėžia,
jog šie gandai esą
metu vykstą.
Jungtinių Valstybių minis be pagrindo, bet jie nieko
teris Iranui Louis G. Drey- nepasako apie gandus, jog
fus, Jr., sutiko būti tarpi rusai pradėję kalbas apie
;
..
ninku
prašant Vokietijos taiką.
ministeriui, kad pasirūpintų

Korespondento

pareiški

Šiandie, tiesa, kalbėjo jis,
mas iš Stockholmo sako, jog
700 vokiečių likimu.
Lietuvos ateitis atbodo, lyg — Viduriniam fronte prie pozicijas.
CHICAGO, IŲ., rugsėjo 1
Iš paskutiniųjų pranešimų Stalinas įsakęs Vorošilovui
pasak ‘ vokiečių, f -Šiose kontratakose esą 3r
ir juoda, lyg ir neaiški, nes Gomelio,
d.
—
-‘
Vakar
Bridgeporto
Šv.
neatrodo,
kad anglai ir ru atitraukti Rusijos kariuome
išsivadavęs iš vienos okupa rusų kontratakos sulaikytos 000 užmuštų ir sužeistų vo Jurgio parapijos vasarinis sai būtų nutraukę karo vei nę iki ankstesniųjų Rusijos
cijos jis, sakytum, pateko į ir išsklaidytos. Odesa dar kiečių ir sunaikinta 25 nacių piknikas nepaprastai pasise ksmus, nes rusų orlaiviai — Suomijos ribų.
kitą. Tačiau ten ką tikėti, tebesilaiko prieš smarkų na tankai.
Tuo būdu rusai būtų pasi
Apie Odesą, kuri nuo že kė ir laimingojo tikieto, ku kelis kartus pasirodė virš
kad ir po šio karu prisikels cių bombardavimą. Lenin
ris laimėjo automobilių, sa sostinės ir numetė propa traukę visam Suomijos fron
vėl laisva Lietuva ir jūs vėl grado fronte vykstančios myno atkirsta vokiečių, ro vininkas bu; j Brightor.par- gandinių lapelių. ,
te apie 150 mylių. Šiame žy
galėsite vykti į anapus At- smarkios kovos ir miesto ap munų ir vengrų kariuome kietis A. Būdvytis, 4437 So.
gyje įeina apie penkioliką
nės, Maskva platesnių žinių
. lanto, kad aplankytumėt sa sauga aiškiai silpnėjanti.
Rusijos divizijų, maždaug
Artesian Avenue, Chicago,
nepaduoda.
Pačioje šiaurėje Suomija
vo tėvų žemę, kai pasisveJaponijos
ir
U.
S.
apie dukart tiek, kiek suo
UI.
SUOMIJOS LIKIMAS
jau beveik pasiekusi savo Dgas karas
čiuotumėt su savumais.
miai turi sutraukę.
Retai pasitaiko parapi
Rusai taip pat oficialiai
Paskutinieji
pranešimai
NSra gi pasauiyj tos jė tikslo: užėmusi vietas, ku
sutarties
klausimas
F olitiniais sumetimais
skelbė, jog rusai rengiasi gos, kuri gaiėt { užslopinti rių ji buvo netekusi 1940 nepatvirtina vokiečių prane joms surengti tokius dide
lius
ir
sėkmingus
piknikus,
Šimų,
jog
vokiečiai
užėmę
metų
kare.
pasiūlyti suomiams taiką. tautos vieningą troškimą bū
Korespondentas
pareiš
WASHINGTONAS, rugsė
Estijos sostinę Taliną ir jog kaip šįmetinis šv. Jurgio
Keista gyvenimo ironija; ti laisva, kurt galėtų sulaiky Centriniam fronte
kia,
jog
rusai
šiam
fronte
Suomiai užėmę Viipuri (Vi parapijos piknikas, kuris su jo 1 d. — Šiuo tarpu pasau
šiandie toji pati Rusija, ku ti tautos valios pasireiški
nesą
sumušti
ir
jie
pusitrau
Vokiečių oficialieji prane borgą), kuris yra apie 75 traukė ne tik visus dabartį lio akys atkrypo į Washingri dar taip nesenai diktavo mą. Tad, nenustokite vilties
Šimai tepabrėžia suomių lai mylios į šiaurę nuo Lenin nius parapijiečius, bet ir se toną, kur vyksta svarbiausi kią pilnoje tvarkoje. Šis pa
suomiams taikos sąlygas, ir dėkite visas pastangas,
mėjimus, bet apie bet ko grado.
nuosius, kurie šiuo metu politiniai pasitarimai.
* sitraukimas greičiausia įvy
tie patys Maskvos ponai, ku kad padėtumėt saviesiems
kius
veiksmus centriniam
Prezidentas
Rooseveitas kęs politiniais sumetimais.
Rusijos spauda rašo, jog jau kitur išsikraustę. Taip,
rie išdidžiai Kremliuje atplė broliams Lietuvoje išsikovo
Manoma, jog Rusija norin
fronte nutyli. Tepasako, jog šis karas nusitęsiąs ilgai ir šiam piknike dalyvavo visi, ir Japonijos premjeras prin
šė Suomija
dalį šiandie ti laisvę.
ti
sudaryti su 3uomija pas
rusų kontratakos nepavyku bus neišvengiamas vokiečių kurie tik kada nors gyveno cas Konoye pradėjo pasitari
kreipias į Suomiją taikos.
šv. Jurgio parapijoje.
sios ir vienoje vietoje
esą pralaimėjimas..
mus, kad. būtų prieita Japo kirą aiką, kuri būtų pagrįs
Ar suomiai sutiks ir išvi Minios žmonių
suimta 2,170 rusų belaisvių
Pikniko pasisekimas, žino nijos ir Amerikos susitari ta Rusijos — Suomijos sie
so ar jie galės paskirą nuo
Šiandie “Draugo” pikni- ir sunaikinta 30 rusų tankų.
ma, priklausė nuo parapijos mo dėl Japonijos pradėtųjų nomis prieš 1JJ9-1940 metų
vokiečių taiką sudaryti -- kan suplaukė tūkstančiai
rusų-suomių karą.
Dvasios Vado, J. M. prelato žygių pietinėje Azijoje.
Į rytus nuo Dniepro vo- Amerika nestos į
tenka labai paabejoti, nors žmonių, tūkstančiai nuošir
Negalima tikėti, kad Sta
Mykolo Krufj, kuris įdėjo
kiečių aviacija
sunaikinusi,
Jei šie pasitarimai duotų
suomių atstovas Washingto džių lietuvių, kad paremtų
geležinkelio
linijas ir 143 karą, anglų spauda neapsakomai
daug darbo, gerų vaisių ir su Japonija linas būtų įsakęs savo ka
ne ir yra pareiškęs, kad ei .savąją spaudą. Vėsos dvelki
kad tik geriau surengti, kad būtų susitarta, tada Ameri riuomenei pasitraukti iŠ esą
Rusijos orlaivius.
dami į karą nieko .vokie me, didžiajam Vytauto par
LONDONAS, rugsėjo 1 d. tik daugiau gero padaryti ka savo laivyną, laikomą mų pozicijų; jei nebūtų gau
čiams nežadėjo ir nieko iš ke girdėjosi lietuviškoji dai Rusų laimėjimai
— Šiandie Londono spauda parapijai.
Ramiajam vandenyne, gale ta iš suomių garantijų, kad
vokiečių nesitikėjo.
na, smagus lietuviškas juo
deda
visas
pastangas,
kad
MASKVA, rugsėjo 1 d. —
tų perkelti į Atlantą. Tai la jie sutinka tartis.
kas, nes visi vienas kitas pa Rusų šaltiniai pareiškia jog įrodytų anglams, jog pasiti
bai aiškiai, galėtų pakreipti Tarpininkavimas
žįsta, vienas kitą supranta. maršalo Timošenkos vado kėti Amerikos įstojimu į ka
karo vyksmą Afrikoje ir Eu
Petain paskelbė
KOMUNISTAI DIRBA
Piknike matėsi ne tik Chi vaujamoji kariuomenė cen rą nėra galima.
Rusijos ambasadore Stockropoję.
cagos
apylinkių
lietuviai,
holme Aleksandra KolontaSunday Dispatch rašo, jog
Vokietijos-Rusijos karui
triniam fronte savo kontra
politinę partiją
bet
ir
tolimesniųjų
miestų
ja
pasiuntė Maskvon telegra
tik
“
20
Amerikos
žmonių
iškilus pas mus lyg ir pa
takomis atmušusi vokiečius.
“
Draugo
”
skaitytojai
ir
prie
mą,
jog suomiai matomai
miršta apie komunistinį vei
Viduriniam
fronte,
pasak nuošimtis tepalaikyti^ šian
LONDONAS.
—
Ameriko

norį taikos, bet ji bet ko
VICHY, rugsėjo 1 d. —
kimą, sakytum, tie Maskvos
rusų, raudonoji arm’.ja žy die Amerikos paskelbimą
agentai tapo tikrai nuošird
Specialiai paruoštoje salė giuojanti pirmyn, kai tuo karo”.
Prancūzijos valstybės galva je gaminta, taip vadinamoji kiuose pasitarimuose neda
oro tvirtovė,
milžiniškas lyvauja.
žiais amerikiečiais.
• J® didelis skaičius jaunimo pačiu laiku šiaurėje ir pie
Tuo tarpu spauda ragina maršalas Petainas pagaliau
bombanešls
skrisdamas
la
Sakoma, jog šiuo tarpu
Tiesa, šiuo laiku mūsieji linksmai leido laiką prie tuose rusai dedą visas pas Angliją koskubiausiai suda įsteigė “Prancūzijos Legijobai aukštai, sėkmingai bom taikos pasitarimai sakoma
nų
Veteranų
ir
Savanorių
”
,
komunistai visu balsu šau- smagios muzikos, kur kar
ryti antrąjį frontą kad tuo
bardavo dienos metu Breme vyksta Amerikos ambasado
kia už denio1-, r ati j 4 ir šiolei® įsimaišydavo ir nemabūdu padėtų E unijai ir iš kuris yra panašus Hit’erio
nąriui Londone tarpininkau
krašto vyriausybę, bet tai žas skaičius senesniųjų.
štai laimėtojos vardas: Mrs. gelbėtų esamą Anglijos si naciams ir Mussolini fašis
jant.
tams.
tik tol, kol Rusija pavojuj. Laimėjo
Mockus, 1426 S. 49th Avė., tuaciją.
Gandai apie Suomijos-Ru
Iš
Amerikos,
pasak
spau

Taip pat visu balsu šauktų
HYDE PARK, N. Y —
Tuo pačiu laiku maršalo
Cicero, JH., kuri turėjo lai
Smagiai
slinko
laikas.
sijos
taiką Stockholme jau
dos, esą galima tikėtis tik kuris yra ir legijono pirmi Labor Day proga Preziden
už demokratiją ir šio krašto
mingą numerį — F 6038.
Taip,
rodos,
nė
nepasijusta,
materialės paramo ir Ameri ninkas, paskelbimu legijo tas Rooseveitas pasakė kal kelios dienos kaip pasklydo.
vyriausybę, reikia manyti,
ir naciai ir fašistai, jei Ame
užslinko
vakaras
Ir . Linksmai praleidę su savo ka esanti pasirengusi ją tei nas tampa vienintelė politi bą. Specialioje programoje
Tuo tarpu Anglijos amba
kartu
svarbioji
pikniko
da

rika teiktų paramą Vokieti
dalyvavo Holywoodo artis sados štabo asmenys gali
skaitytojais vieną dieną ju kti iki paskutiniosios.
nė partija Prancūzijoje.
lis
automobiliaus
laimėji

biliejiniame piknike, nuošir
jai ir Italijai.
- Shiulkiai legijono tikslai tai ir buvo transiiaojama laisvai veikti Helsinkio apy
mas.
Minioje
pasijuto
každžiauaiai dėkojame už para
Kad dėl to būtų galima
LONDONAS. — Ad mirai! ir veikimas nepareikšta, bet Anglijos darbo lulni.itcrio linkėse.
pamiršti komunistini veiki-'kok8 įtempimas ir lauki mą ir žinome, jog ir ateityje tetas praneša, jog anglų sub savo paskelbime maršalas Bevin kalba.
mą ir jo daromas žaizdas vi
kas la,me8 a“tomobl- teks dar ne k.utą bendrai marinas atakavo torpedomis pažymėjo, jog šiuo legijonu
suomeniniam gyvenime —Į U? išrinkta mažutė mergytė, pasidžiaugti it
Tuo tarpu sužeistasis La
Dalinai debesuota ir šilpasiryžti italų karo laivas
Vidurže ateityje vyriausybė tikisi pa
valis
ir
Deat
sveiksta.
Čiau.
labai ir labai abejotina.
kuri traukė bilietus... Ir... a nujiesiems di-'bams.
siremti savo veikime.
mio jūroj.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
Y

Daug žadąs jaunuolis
Pittnton, Pa. — Albinas
ir Olga šeporaičiai
savo ■
namuose surengė muzikos Į
vakarai. Programą išpildė
jų sūnelis Albinas, trylikos
metų muzikas jaunuolis. Jo
mokytojas yra norvegų kil
mės muzikas Oslaf Trygvasson. Susirinkusių svečių
būryp turėjo gražaus ir ma
lonaus Įspūdžio gėrėtis ar
tistišku skambinimu jauno
jo Albino, kuris jau turi pa
siekęs nepaprastai aukštą
tekniką piano skambinime
ir išpildė itin sunkias kom
pozicijai garsių kompozito-

Vakaro programa
1. Rondo Capriccioso —
F. Mendelssohn-Bertholdy;
2. Soaring — R. Schu
mann;
3. Polka de la Reine —
J. Raff;
4. Kamennoi Ostrov — A.
Rubinstein;
5. Perpetual Motion
—
Gari Maria Von Weber;
6. Butterfly (Papillen) —
Edward Grieg;
7. Butterfly (Etiude) —
Calixa Lavalee;
8. Polichiwelle H-* Serge
Rachmaninoff;
9. Wedding Day -— Edward Grieg;
10. Salut a Pesth (March)
— H. Kovalski;
Šias kompozicijas jawiuo<.
lis muzikas išpildė atminti
nai. Viso 81 puslapį muzi
kos!..
Abu su muziku O. Tryg
vasson skambino tris due
tus:
1. Nampa Overture — F.
Herold;
2. Qui Vi ve! (Galop) —
W. Gany;

3. Poet and Peasant (Overture) — F. V. Suppe.

Tėvams garbė ir džiaugs

mas už dedamas pastangas.
Nėra abejonės, kad jauna
sis muzikas ateityje paliks
garsiu muziku piano srity.
Tą drįstu pranašauti išklau
sęs jį skambinant tokius
muzikos kūrinius, kaip Rubinsteino Kamennoi Ostrov;
Butterfly — Grieg Soaring
• — Schumann ir kitų kūri
nius.

KURT LUDWIG,

Muzikos mylėtojams bus
malonu žinoti tą, kad jau
nasis Albinas yra jaunas
dzimdziukas. Albiną Šeporaiti (senąjį) pažįsta plačioji apylinkė kaip gerą
vaidilą dainininką dzimdzj.

S'
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Ukrainiečių spauda
apie lietuvius
Philadelphia, Pa. — Vie
tos ukrainiečių naujienrašty "Amerika”, 19 d. rugpiū
čio tilpo buvusio Lietuvos
ministrų pirmininko kan.
Vlado Mirono diktokas at
vaizdas ir pranešimas, kad
Lietuvos sukilėliai jį paliuosavo iš bolševikiško kalėji
mo.

SSiį

ri pažįstami. Visų pirma nu
džiugau pamačius ant stalo
laikraštį "Darbininką” ir ne
jučioms prasitariau: — “Ma
tai, jaučiuosi kaip namie,
ir jūs "Darbininką” skaL
tot. Sako: “Taip. Bet žiū
rėk ir kitokių turim”, žiū
riu, "Laisvė”. Klausiu, kaip
tai? Sako: "Jau trys metai,
kaip ateina ir nežinom kas
ją mums užrašė. Tik ret
karčiais gaunam paragini
mų atsilyginti. Ir toji ne
mes vieni, taip gauna ‘'Lais.
vę” veik visos šeimos.” Aš
jiems patariau neduoti sa
vo namus teršti komnacių

VVlSCONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS
Kenoshos žinios
Darbas'

aplink parapiją eina. Vladas
Milkintas atėjo ir pagelbėjo
klebonui langus pataisyti ir
nudažyti.
Mūsų klebonas
dar nespėjo susitvarkyti iš
atostogų, kaip jau pradėjo
pats dirbti. Yra vyrų, kurie
galėtų ateiti ir tuos mažus
darbeiius padarytų. Bet jie

katalikišką ir viešąją mo
kyklą. Tikimės, kad tėvai
supras tą svarbumą ir siųs
Mokykla
vaikučius į katalikišką mo
atsidarys rugsėjo 4 d. Tė kyklą.
vai turi rūpintis savo vai
kučius siųsti į katalikišką
Įvairu - įdomu
mokyklą. Ir tai į parapiji
nę. Mums, lietuviams, kita— Prof. Alfredas Senn,
taučiai daro gėdą. Jie savo Pennsylvanijos universiteto
vaikus pas mus siunčia, o germanistikos , profesorius,
mes savo vaikus siunčiame šveicarietis ir didelis lietu
į viešąją mokyklą. Šv. Pet vių prietelius (žmona lietu
ro mokyklą lanko airiai, len vaitė) skaito paskaitas per \
kai, vokiečiai ir italai. Virš vasarinius kursus Columbi- Ir
35 lietuvių vaikai lanko ne- jos universitete. M. G. (D.)
....... ..............
. ...
-- ■
—-—
AMfckIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DKAUGtjOS MARIA/

viską palieka klebonui. Vie
nas klebonas negali viską
padaryti ir pataisyti, reikia
spaudai ,
< .
, ?. .; ? , pagalbos, Tad, gal, vyrai,
Tek OANal 0132
Ree. tf»58 So. Talman Ava.
Bristoly lietuvių nedaug: kurie nedirba, susipras ir He*. TeL GROvehiU 0017
Office teL HEMlock 4848
tik apie šimtas šeimų. Savo ateis klebonui j pagalbą.
ugaa” A oru e telephoto)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
•■, .
' i«'
bažnyčios neturi. Daugumo
2201 VVest Cermak Rd.
Tad, vyrai, susipraski
kurs tapo suareštuotas, kai je naudojasi airių, į kurią
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos:
1—3 popiet ir 7—8 ▼. v.
po > Vokietijos šnipas Ame retkarčiais atvažiuoja lietu te!
Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
REZIDENCIJA:
Rugpiūčio 25 d. vienas
Ketvirtad. ir Nedėliomia susitarus.
6631 S. California Avė.
rikoj.
vis kunigas. Tad laisvieji iš
ričmoniškis nuo savo drau
Telefoną* REPnblic 7808
2423 W. Marguette Road
naudoja progą ir siunčia dy
go, sautiškio gavo laišką,
Ofiao tel. VIRginia 0030
Cukernių streikas eina
kai laikraštį, kad klaidinus
kuriame, tarp kitko yra ir
Residendioe teL: BEVerL 8244
5ii
trečias mėnuo
T. M.
žmones.
tokie ve sakiniai: „.“mūs
TR f 81G1AN AMD SURGEON
•
uotuvis
'
Cukernių streikas stipriai
Visų trijų cukiernių daroi4045 bo. Ashland Avenue
AKIŲ GYDYTOJAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS '
UPECIALISTAg
OFISO VALANDOS:
laikosi.
Jau
vienuolikta
sa

ninkus vargina.
Jau trys
4157 Archer Avenue
Nuo 2 iki 4 ir nuo tf iki 8 vaL vak.
H
Ofiso vai.: 1—3 ir 0—8:30 P. M.
mėnesiai baigias, kaip esa vaitė, kaip streikas tęsiasi,
Nedėliomis pagal sutartį.
Trečiadieniaia pagal sutartį
h
Office
teL YARda 4787
me streikuojančių sūkury ir ir galo dar nesimato. Buvo
i
Namų tel. PROspeet 1930
TeL CANaI 0257
da* galo nesimato. Daug keletas pasitarimų kompa
Rea. tel.: PROapect 665.
Cleveland, Ohio. — Vin
TeL YARda 5921.
jau kenčia, o ypač šeimą tu nijos su unijos vadais, bet
Rea.: KENirood 5107
rintieji. Jaunieji ištraukė į prie nieko neprieita. Kaip cas ir Paula Glugodai, pla
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
metų praktikavimo aklų
streiką, bet patys "nepike nebūt, darbininkai nusista čiai žinomi lietuvių veikėjai, Su virį 20
taisyme Ir KJdjme
1821 So. Halsted Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tuoja” — pasilikom mes se tę streiką laimėt. Piketuoja rugsėjo 1 d. minėjo savo ve GERAI PRITAIKINTI AKINIAI
Reeidendja: 0600 So. Arteaan Am
dybinio gyvenimo sidabrinį pataUya kreivas akla, trumparegyste Otiao vaL nuo 1—3; nuo 0:30—8:30 VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 gofurn
Ir toliregystę;
nesnieji "piketuoti”, o jau dieną, naktį. Pragyvenimo
756 VVest 35th Street
6 iki 9 vaL vakare.
jubiliejų. Tą dieną 10 vai. palengvins aklų {tempimą, prašalini,
nesnieji išsiskirstė prie kitų kainoms kylant, ir darbinin
galvos skaudėjimą, svaigimą Ir akių
rytą Šv. Jurgio bažnyčioj karėti.
darbų. Nurodo, kad unijos kai reikalauja algos pakė
I6KJAUSI, TOBULIAUSI
LIETUVIAI DAKTARAI
buvo pamaldos o po pamaldų MODERN
EGZAMINAVIMO BODAI
limo.
Straikeriai
jau
susi

vadai pasiryžo su jaunes
Lietuvių salėj vaišės.
SpeclaiA atyda atkreipiama { valkų
TaL YARda 3146
niaisiais — amerikiečiais laukė iš valdžios pagalbos: Paula Glugodienė per daug akla.
VALANDOS: Nuo ii iki 12,
Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia.
imijistais seneaniuosiuš "pa gauna pagal uždarbį "Un- metų gražiai ir sėkmingai
2 iki 4 ir 7 iki 9
tAtftftDOŠ:
DANTISTAS
10-toe Iki 8-to« valandos kasdien.
Pirmadieniai*:
2 iki 4 ir 7 iki 9
fiksyti”; reiškia, jūs seniai employment Compensation” darbuojasi lietuvių katalikų
Sekmadieniais pagal sutarti.
1446 So. 49th Court, Cicero
Sekmadieniais 11 iki 12
Antradieniais, Ketvirtadieniai*
stovėkite — piketuokite, o J čekius,
organizacijose — LRKSA,
ir Penktadieniai*
mes bet kur gausime darbą. Dvasiškijos padėka
S
Valandos: 10-12 ryte, 2-0, 7-9 P. M.
Federacijoj, Moterų Sąjun
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
TeL YARDS 1878 z
Kompanijos siūlė "reizą” 2
314/
S.
Halsted
St.,
Chicago
(
šv. Kazimiero parapijos goj ir kitose. Ji yra daug
Taipgi akiniu* pritaikau.
Pirmadieniais,
Trečiadieniais
centus į valandą, bet unija naudai Point Bryze buvusio pasidarbavusi Lietuvių Dar
3343 So. Halsted Street
ir Šeštadieniai*
atmetė. Pasilieka vėl pike karnivalo rezultatai gražūs: želio įrengime Clevelando
Valandos: 3 — 8 popiet,
Tel, OAHal 6969
Telefonas; ClCero 4276
tuoti. Streikas tęsias jau 11 pelno gauta 377 dol. su cen- i parke.
Būkite Malonus
savaitė'”
K. V. tais. Prie bažnyčios buvęs1 Linkėtina Glugodams lai

DR. S. BIEŽIS

' .111

DR. VAITUSH, OPT.

DR. J. J. SIMONAITIS

UR. STRIKOL’IS

DR. A. J. BERTASH

DR. T. DUNDULIS

OR. F. 2. ZALATORIS

DR. f. ATKOČIŪNAS

DR. V. A. ŠIMKUS

4712 So. Ashland Avė.

Rugpiūčio
23 d.
mirė
miesto majoras Robert E.
Lamberton. Mirtis ištiko ne
tikėtai. Mirtis jį miegant
užmigdė amžinai rezidenci
joj — vasarojant Longport,
N. J. (netoli Atlantic City).

Velionis buvo 54 m. amž.,
respublikonas. ’

per tris vakarus karnivalas
pelno davė 454 dol. su cen
tais. Parapijos vadai — dva
siškija kaip aukotojams,
taip ir darbininkams-rėmėjams, nuoširdžiai dėlioja.
K. D.

auksinio

mingai sulaukti
jubiliejaus.
Pirmoji

Rap.

pasauly

spaus

dintoji knyga, — buvo ka

talikų šv. Raštas.

ADVOKATAI

Mirusiojo vietą užims lai
Bristol, Conn. — Teko
kinai iki bus išrinktas nau
jas lapkr. mėnesį, velionio man būti Bristoli, Conn., ir
sekretorius Bernard Samuel užeiti į porą namų, kur gy
(prezidentas City Council). vena mano jaunų dienų ge-

NE KARO, O MANIEBRŲ LAUKE

ADVOKATAS
CENTRINIS OFIHA8;

3133 SO. HALSTED ST.
(Lietuvių Auditorijoje)
VALANDOS: Nuo 1-mos iki
vai. vak.

Tik vien* por* akių vleam gy
venimui. Saugokit Ja* leisdami
Uakaamlnuott Ja* modernUkiaual*

metodą, kurte regėjimo mokai**
gali eutelktl.
M MOTAI PATYRIMO
prtrtukime akinio, kurte paiellne
rtae akio Įtempimą.

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

WHITNEY E. TARUTIS

Laisvamanių
gudrumas

SAVO AKIMS

8-tos

Tel. CALumet 0877
134 NO. LA SALLE ST,
Room 2014
Tel. State 7572

OPTOMETRISTAI

1801 So. Ashland Avenue

Kampa* lt-toe
'Metaną* CANAL 0698 — Ohlcapa
<
OFISO VALANDOS
Kasdien 8:00 a. m. iki t.to p. m.
TreA Ir Sett: 8:60 a m. Iki

7:«* p. m.

REZIDENCIJA; —
3140 SO. H UATFD RT.
Td.: Vlctory 2678

JOS. F. BUDRIK

MCTOR’S AMAZMG LtylMD
GIHAT SUCCESft FOR

.

Fumiture House

SKIN TROUBLES

3409 S. Halsted St.

(extem3Ry eeused)

Didelis pasi rinkimą* laikrodėlių

j

("Dranga*'' Acme teiephoeaj

Amerikos kariuomenės dalių maniebrai Louisianos valstybėje.

2158 VVest Cermak Koad
OflM ML CARUI 334A
Ofien VeLi 2—4 lxz 7-8
Boa, Tet,;

uam omaru.
8166

miSmm*

Tei. YARdl 8240

BmIA Ki

Oftoo T«Li
VIRginia 1186

PROapect

UM

DANTISTAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1853 Went Sfith Street

4645 So. Ashland Avenue

LIGONIUS PRIIMA j
arti 47th Street
vaL: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak Kasdien auo 2:00 iki
Seredoj pegal sutartį.
TreClad. Ir Bekmad. tik

8:00

vaL

susitariu*.

TelefofnM; HEMlock 6646

DR. PETER T. BRAZIS

DANTISTAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4143 South Archer Avenue

6757 So. Western Avė.

Telefonas LATayette 3050
Antradieniais, Ketvirtadieniai* ix
Penktadieniai*.

Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 iki >! Vak. 7 Iki 9
Nedėliomis pagal sutarti

Telefonas OANal 7329'

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2202 VVest Cermak Road

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Akiniai teisingai prTrenkami
Kamp.
15tos gat. ir 49th CL
per patyrusį lietuvį daktarą.

OFISO VALANDOS:

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

Dėl sąžiningo radijo pataisymo
Res. 1625 So. 50th Avenue
pašaukite Yards 3088.
________ Tel. Cicero 1484__________

WCPL 1000 K. Sekmadieniais 0:30
vai. vakare
WHFC 1450 K. Ketvirtadieniais
7 vai. vakare.
WAAF 950 K. Hauraian — sekma
dienyje 4:30 po pietų.

OJT1EO VALANDOS
- l-M vakaru
ir pagal eutartį.

1-i ii

DR. RAČKUS

DR. S. R. PALUTSIS
' •

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2155 VVest Cermak Roaf

DR. C. VEZEUS

TeL Oicero 14M

Sudriko Radijo Progoramai:

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

PHYSICIAN AND BURGEON

Ofiso VALANDOS: 2-4 ir 7-9
ir pagal sutartį.
Ree. teleipna* SEEley 0434.

PMISED
FROM
COAST
TO
COAST!
No matter wh»t vou’ve tried vitheut
surrem for unuightly surfaee pimpies,
bienrtlahes and similar akin irritattona,
here’a an amazingly succearful doctor’a formula—powerfully noot hing
Linuid Žemo—wnich quidcly relievos
i tr hin aoreneaa and atarta right Is to
help nature promote FAST healing.
80 yeara continuoua auereea! Let
Zemo’a 10 different marvelouaįy effertive lngredlenu help YODR akln.
Also olntment form. Severe caaee
may need Katra Strength Žemo.

DR. F. C. WINSKUNAS OR. WALTER J. PHILLIPS

DR. A. JENKINS
(Lietuvia)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2560 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir auo 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonaa PROapeet 0737

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARda 099A
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
šeštadieniai*

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe lubos)

TeL mihray 2888
Chicago, HL
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, noo 2 iki 6
vai. popiet ir noo 7 iki 8:30 vai. vak.

m

Sekmad. nao 10 iki 12 vai. ryte.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
TeL TARde 0994
Rez. TeL KENwood 4300
VALANDOS
Nuo 10-12 V. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
Nedėliomia nuo 10 iki 12 vai. dieiH

Kautynėse per nepriklau
somybės karą mes parodė
me pasauliui, kad esame lals
via

'n

draugas

Antradienis, rūgs. 2, 1941

n

=J=

Atskirų žmonių išgyvenimai
bolševikų okupacijoj

4

I

Laikraštis “Į Laisvę” ra
šo apie atskirų žmonių iš
gyvenimus bolševikų oku
pacijoje:
“Buvę
korpuso
(raudonosios armi j os• Lietu
vos teritorialinio korpuso)
kareivėliai dalinasi įspū
džiais. Yra pabėgusių iš tų
pulkų, kuriuos iš Varėnos
rusai varė į Vilnių. Kai iš
siųsdavo žvalgybon, tai ir
“nužvalgydavo”, kur kojos
neša. Vienas per dieną atė
jęs net 80 kilometrų, kol pa
siekęs Kauną, ūkininkas iš
Suvalkijos pasakoja,
kaip
pasprukęs nuo “kelionės į
Sibirą”. Pajutęs, kad bus
gaudymas, sukurstė kaimy
nus slėptis miškuose.” Pa
kentėkim, sakė, nors porą
savaičių.” Taip ir išliko ne
pagriebti. Vienas kunigas
net Minsko kalėjime buvęs,
paskui vėl grąžintas į Kau
ną. Kitas inteligentas lietu
vis teisininkas buvo siun
čiamas kažkur į Rusijos gi

TORNADUI SIAUČIANT

ventojus, pastebi, kad “vie
tos gyventojų atstovai da
lyvausią komunalinėse
ir
miestų valdybose ir kad gy
ventojai be apribojimo galį
dalyvauti vokiečių civilinės
administracijos pradėtame
atstatymo darbe.”

lumą. Pakeliui susirgęs. Ta
da jį palikę pakelėje viena
me kolchoze. Ten pasveikęs
ir susibičiuliavęs su vietos
žmoneliais, kurie, nors su
vargę, bet geri. Jie net šu
linio žmoniško neturėjo —
iš kažkokios duobės vande
nį semdavo. Jam vadovau
jant, iškasė padorų šulinį.
Paskui dar keletą naudingų
dalykų jiems padaręs. Kolchozininkai negalėjo juo at
sidžiaugti. Vadinę “gospodin inžinier”. Gavęs jų pa
sitikėjimą, jis kartą papa
sakojęs savo likimą. Tie
pažadėję jam padėti. Para
šė liudijimą, kad toks ir
toks inžinierius, nepapras
tai daug nusipelnęs jų kol
chozui, keliauja ir visi kol
chozai prašomi jam teikti
pagalbą. Su tuo raštu jis
keliavo nuo kolchozo prie
kolchozo, kol pasiekė Rumu
nijos sieną. Paskui per Vo
kietiją atsibeldė į Klaipė
dą“.
'

Vokietijos reicho komisaro
atsišaukimas į lietuvius

Švedų laikraštis “Dagelis
Nyheter” paskelbė savo ko
respondento Berlyne prane
šimą, kad laikinoji Lietu
vos Vyriausybė pasiuntusi
iš Kauno telegramą Vokie
tijos reicho kancleriui Hit
leriui apie Kaimo ir Vil
niaus išlaisvinimą ir apie
tautinės Lietuvos vyriausy
bės sudarymą Kaune. Ta
pat telegrama buvo prašo
ma pripažinti Lietuvos Vy
riausybę, kuri perėmė val
stybines funkcijas ir ben-

TONY LUKOŠIUS'
Geriausias Brighton Park Drabužių

VALYTOJAS
Išvalome, (MUai.Honic lr perdirbame vlMoklor* rūšies drabužiu*.
Taipgi Išvalome, pataisomai lr perdirbame furkaulius | nau
jas uuntas už prieinamas kainas. Darbų .1 li.-kian.., greitai Ir
gvinl, nes (iiiinie daug metų patyrimų.

2555 W. 43rd St. TeL Lafayette 1310

dradarbiauja su vokiečių sybė į tą telegramą jokio
kariuomene kovoje prieš atsakymo negavusi,
bolševikus. Laikraštis pri- duria, kad Lietuvos Vyriau-----------------------

Gelling Up Nighb
MakesManyFeelOld
Do you feel older than you u> or suffer
from Oet'
ettlng Up Mlghts,
‘ Backache, Menroua-

BRUSH

, Lee Paini, Dlulneu, 8wollen Anklea,
Rheumatle Palns. Burnlng, ecanty or freouent paaugai? lf io, remember that your
Kldney. are Titai to your health and that

prescrlptlon) ueually glveąprompt aand joy“ush out
ooe relief by helptng the Kldneya 0,
ds and vaitu.
poleonous ezcesa aclas
waatee. You
Yi'oa Ihaya
ana
nothlng
to
lose in
everythlng to galn ___not
trylng Cyatea. An lron-cslad guaranteo
vrapped around each package auures a rofund of your money on return of empty
package unleu fully utlsfled. Don't tako
chances on any Kldney medlclne that U
not guaranteed. Don’t delay, Oet Cystez
(Blu-tea) from your

' CRAYON.

Cystex
imt iimn proteeta you.

(•'Draugas" Acme teiephotoj

Šis paveikslas nuimtas Kansas valstybėje tornadui
siaučiant.

Rheumatic Happy;
Relieves Pain (įliek

Liepos 30 d. per Kauno nės ateities”. Toliau atsi
radijo stotį du kartus buvo šaukimuose sakoma, kad
Tenka dar pastebėti, kad tuose atsišaukimuose vadiThousanda «ho suffered from the torturing
paskelbtas atsišaukimas “Į Lietuvos vyriausybės per prie Lietuvos žemių esan nama “Rytų Kraštu (Ostpaira of rheumatism. aciatica. lumbago, neuralgia and neuritis—are certainly happy over
their discovery of NURITO. Nov they have
Lietuvius”, pasirašytas Vo- 20 su viršum metų many- čios priskirtos sritys į pie land).
found a quick-acting formula vhich tpeedily
relievea thoae ezhausting museular aclies and
kietijos reicho komisaro ry- į' davusios, kad Lietuva galu tus nuo Dauguvos upės.
paira. NURITO is trustworthy and dependable
—con ta i na no opiates. H you Vant to feel again
Švedų laikraštis “Aftonthe joy of relief from pain—eo you can verk in
tinėms sritims dr. Lohse, ir ti gyvuoti, pasiremdama Kiek toli tos naujai priskir
peace ind sleep in comfort—be viee and try
NURITO under this irondad guarantee. lf the
antras atsišaukimas, pasi- skirtumais tarp Vokietijos tos sritys siekia dar tiks bladet”, rašydamas apie Vo
very tirst three deere do not relieve that cruel
pain to your satisfaction—your money vili be
Doo’t euffer. Ask your druggist today
rašytas’naujai paskirto Lie- ir Sovietų Rusijos. Toks lai nežinoma. Visas Lietu kietijos civilinių komisarų refunded.
for NURITO oc this guarantee.
(T.N.C.)
atsišaukimus
į
Lietuvos
gytuvos teritorijai generalinio manymas buvęs klaidingas, vos teritorijos plotas
su
komisaro von Renteln. Tais nes kai tik reichas buvęs skirstytas į tris adminis
atsišaukimais
komisarai užpultas Anglijos, bolševi tracijos apygardas (VerJUBILIEJAUS
PROGA
kreipėsi į “buvusios laisvos kai tuojau Lietuvą pagro waltungsdistrikt): Kauno,
Lietuvos teritorijos” gyven bę. Nuo šio laiko Lietuvą Vilniaus ir Šiaulių. Be to,
10 Savaičių Prenumerata Siūloma
tojus, skelbdami, kad ta sri tvarkysią Vokietijos civili Vilniaus ir Kauno miestai
tis ateityje būsianti tvar niai komisarai. Paskelbti iki išskirti į atskirus vienetus
,
U2 VIENĄ DOLERĮ
koma civilinių reicho komi šio laiko karinių Vokietijos su atskirais komisarais. Pa
sarų ir kad gyventojams įstaigų įsakymai pasilieką sak minėtų atsišaukimų, per
būsianti dabar “patikrinta galioje. Atsišaukimai buvo tuos apygardų • komisarus
*
•
•
tvarka ir darbas, duona ir paskelbti vokiečių ir lietu Lietuvos gyventojai galėsią
štai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams:
pažanga”;
Atsišaukimuose vių kalbomis.
pareikšti savo pageidavimus Užsisakykite dešimčiai savaičių “susipažinimui “Draugą"
sakoma, kad bolševikų val
už vieną dolerį.
centrinei valdžiai.
Vokietijos spauda nei mi
džia yra išgabenusi daug
Tik pamanykite, už vieną dolerį naujiems skaitytojams
Lietuvos teritorija minė- dienraštis “Draugas” siunčiamas per dešitmts savaičių
žmonių ir sunaikinusi daug nėtų komisarų paskyrimo
turto. Vokietijai komunistų fakto, nei civilinės vokiečių
— tai yra, 60 laikraščio numerių už vieną dolerį!
administracijos
įsteigimą
galią sutriuškinus, baisusis
Šiomis dienomis “Draugas” yra žymiai sumodernizuo
Lietuvoje
nėra
ligšiol
pas

tas,
patobulintas ir visais atžvilgiais pagerintas. Tai gi
laikas esąs pasibaigęs ir lie
čia yra puikiausia proga padaryti didelę malonę priete
tuviai “galį tikėtis gerea kelbusi.
liams, giminėms ir draugams — užsakykite jiems “susi
pažinimo prenumeratą” už vieną dolerį. Pasinaudokite ju
ForThousands of Sufferers
biliejaus proga!
New Light-Heavy Ghamp Crowned
Oboklng, gasplng. vheeslng spasms of
sleep and energy. toBronchial Asthma rulni r
Tai tikras bargenas ir visiems naujiems skaitytojams
Iptlon
Mevteee
qulckgredients tn the prescrlptlon
fy clrculate through the blood and commonpuikiausia proga pradėti dienraščio “Draugo" skaitymą.
_ ssoens
ly help loosen Ji
the thlck strsngltng

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS

Why toUrate that Irrlta**
ing gray that io disturb*

th. color harmony ot
your hair f Touch lt away

safely with this n«w Clalrol Brush Crayon. lt per*
mits coloring from tho root out whhou» dripplng or smudg*
Ing, and Is tho porfoct an«wor to ln-botwoon tlntlngs or

thos. distractlng first gray halro. 1* a smart “carry-ovory

whoro” caso that opons ln o flffy ready for ūso. |1 . • •
Refills 50c .,, ln 12 natural-looking shades.

—
GERKIT TIK GEBĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų
pirmos rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jį
DISTRIBUTOR
OF

Asfhma Mucus

Ambrosia & Nectar

Loosened First Day

thet flrst day.
day, thus aldlng nature ln
ln pamatini
pat
the terrlble recurrlng choklng spasms, and
ln promottng freer breathlng and restful
sleep. Kevteea ls not a šmote, (lope. or Injectlon. Just plesssnt, tasteleu palllatlng
tablete thst have helped thousanda of sufferers. Prlnted guarantee vith each package
—money back unleu completely satlsfactory.

• • for
* rMendaeotot*
~ Only
—• - Mc.
—»today.
Ask your druggist
1

Užsakymus siųskite Šiuo adresu:
Ift

"DRAUGAS

2334 So. Oakley Avė.
PTRM NEGU PIRKRITK

BEERS
Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

Chicago, Illinois

arba šaukite CANaI 8010

MATYKITE MUS!

'i

WHOLESALE
FURNITURE

tCAA AAA AA

Apart Aprangos, Turime
ATSARGOS FONDĄ Viri )JUU,VVV.WI

iii

Į*

lį^MteV-a . ■ . . ..
Although Tami Mauriello wcnt dovn hard in the second round
of hit light heavyweight title fight with Gub Leenevich in Madison
Sųuare Garden, he came back. Letnevich got the decition aa «ucceaaor to Billy Conn, būt the fight waa so elose a remateh has bent
arranged.
[Acme Telephoto.]

DIDMACITAS PARIRPTRIMAH
LENTŲ, MEDilO REIKMENŲ
STATYBAI.
MEDŽIAGOS STOGAMS
Finansuojame namų pestatvttg at
pataisyme — Nieko įmokėti — I
metai Išmokėti — Apkainavlmaa
dykaL
Uetavta Pardavėjas
Manto? IJtvrtnae — Vertėjas

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

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.

BROKER
DINING ROOM SETS — PAK
UOK SETS — BEDROOM SETS
— BIJOS — RADIOS — RKFRIGERATORS — W ASHERS —
MANGELS — tfrOVRS.

an k.

Al£X ALESAUSKAS & SONS
UUN ASSOČUnONoFOleaca
JUSTIN MACKIEWICH. Pna.

4192 Archer Avenue
yIRginio liti

FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenf
Telefonas REPUBLIC 6031

DBAUOĄg_________
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Antradienis, rūgs. 2, 1941

nio rusų darbo bei teroro, kuris pasireiškė suėmimuose,

DRAUGAS

žudynėse,

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
MS4 South Oakley Ave.
Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays
A metnber of the Catholic Press Association
Subscrlptlons: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
8ix Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.
Advertising in “Draugas” brings best results.

ištrėmimuose ir

Estijos,

persekiojimuose.

Latvijos ir Lietuvos kančios paskutiniais metais buvo

neišpasakotos, šiandien ten vokiečiai sutinkami kaip
išlaisvintojai;

baimė pavirto

Dėja,

džiaugsmu.

tas

džiaugsmas sujungtas su skausmais, nes Pabaltijls da
bar pasidarė kovų vieta tarp vokiečių ir rusų. Karas,
ypač Estijoje, sunaikino daug turto ir žmonių gyvybių.
Tiems kraštams gręsia badas, šaltis ir epidemijos. To

DRAUGAS

dėl anapus Baltijos jūros kyla klausimas, kuo gali pa

Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tams — $6.00; Pusei Mėty — $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

supratimu, švedai šiuo momentu pirmučiausia priva

/

dėti jiems toje nelaimėje Švedija. Straipsnio autoriaus

- 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
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

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

lėtų suteikti kiek galima greičiau humanitarinę pagal

lr

sėjo 2 d.)

Kiek anglai per savaitę

bą. Panaši akcija yra pradėta Danijbje. švedai gi tu

neteko karininkų?... Per pas

rėtų žiūrėti ir toliau.

kutinę liepos mėnesio savai

«.
•
Rytinis Baltijos jūros krantas visuomet buvo svar

bus Švedijai. Jau ankstybiausiais istorijos laikais šve
dų žvilgsniai būdavo nukreipti į rytus. Švedijos didy

Jūsų dlenraStls ne vien tik patarnauja skaitytojams, informuodamas

Daugeriopai Mpadauggja jasų katallkUko dlenraSčlo skaitytojų akaioraU
* AMLBTO OIOVANS1 OIOOOMAM].
Daodioea Arkivyskupas,
Apattslilkas Delegatas

neteko 2,559 karininkų.
•

šavikų gazietų raportų, na-

labai

zių divizijas naikina, visur

kaip Stalino čekistai be nie

balšavikai raginami važiuo

ktu* nieko lietuvius žudė, o

Kai Pabaltijo tautos atgavo laisvę, pažangesnieji Šve

das... Gražiame ir turtinga

dai sveikino tai, kaip labai džiuginantį reiškinį, ir su

me

siartinimo darhas tarp Pabaltijo valstybių ir Švedijos

lis skurdas. Venecija prašo

buvo intensyviai varomas, kol rusai iš naujo nepri

iš Romos pagalbos.
•

Venecijos mieste

dide

Dabartiniu momentu švedai turį būtinai padėti Pa

Jungtinių Amerikos Val

baltijo tautoms jų atsistatymo darbe: švedai yra ar

stybių prekyba— Pereitoj sa

Atstatytoje ir suvienytoje

Pabaltijls

Europoje visas

sudarysiąs vienintėlį Rusijos ir Rytų kelią eksportui į
Vakarus. Patys Pabaltijo kraštai gamina vertingus

vaitėrįe iš Jungt. Amerikos
Valstybių

į

kitus

kraštus

išvežta prekių už 78,106,341

ti

Stalino

“demokartijos”

Mūsų jaunimo talka Lietuvai

Pabaltiju yra bendras reikalas visoms Baltijos krantų

Prieš porą savaičių buvusio Lietuvos Vyčių seimo

sekretorius prisiuntė mums seimo priimtą rezoliuciją,
kuria mes nuoširdžiai džiaugiamės. Manydami, kad tos

rezoliucijos turiniu ir dvasia džiaugsis kiekvienas ge
ras lietuvis, mes čia ištisai ją dedame:
“29-tas Lietuvos Vyčių seimas,

tautoms ir visai Europai.

karą

1916 metais... Vienas vokie

čių laikraštininkas rašo, kad

Dabar Švedai galį suteikti humanitarinę pagalbą, ku

norint

galutinai

pergalėti

ri yra reikalinga labai skubiai, švedai turį žiūrėti į

Vokietiją — reikia dar ka

ateitį, kada jie vėl galės bendradarbiauti su laisvomis

riauti mažiausia 9 metus.

ir ekonomiškai pažangiomis tautomis.

duktė dainuoja:

džius nužudo žmogų.

Sunaikinta 753

prancūzų

Prancūzų

vyriau

Gabaliausko pranešimą apie dabartinę mūsų tėvų ša

miestai...

lies — Lietuvos ir jos jaunimo organizacijų būklę ir

sybė pripažįsta, kad nuo ka

lietuvių

tautos

pastangas

atsteigti

nepriklausomą

Svarsto Lietuvos likimą

ro pradžios iki š. m. liepos

Lietuvos Valstybę ir gėrėdamasis Lietuvos jaunimo

Ženevos dienraščio "Journal de Geneve” korespon

30 d. visai arba dalinai su

didvyriškumu ir pasiaukojimu, vaduojant Lietuvą iš

dentas iš Berlyno praneša: “Prie Vokietijos prijungtų
įlenki jos provincijų gubernatorius (Statthalter) Grei-

naikinta 753 prancūzų mies

bolševikų okupacijos, nutarė:

Jagminukas nejaučia, kad

abi žudymo sistemos tos pa

“Gal Stalino saulė

čios — ne žmoniškos ir ne

“Užgesti visai . . .

krikščioniškos.

nai pritaria,

“Kur dings tat globėjas
“Žydų Lietuvos

“Gal vėl ant Kaukazo

Lietuvos jaunuolių, kurie mirė arba buvo sužeisti

kovoje su okupantais bolševikais laike didžiojo lietu

zuoją Lenkijos sritis, nebegrįšią į savo ankstybesnia3

savas

vių sukilimo dėl atsteigimo Lietuvos nepriklausomy

valstybes. Tokiu būdu Pabaltijo valstybėse nebebūsią

po pašėlusio mūšio atsiėmė

bės.

daugiau vokiečių tautybės gyventojų.

iš anglų visas savo praras

•
į
2. Moraliai ir materialiai remti lietuvių tautos pas

Po šios pirmosios oficialinės deklaracijos apie vokie

tangas atsteigti pilnai nepriklausomą Lietuvos Val

čių kolonizacijos planus rytuose kyla įvairių klausimų:

stybę su sostine Vilniumi ir laisvu išėjimu į Balti

Ar Lenkija pasitenkins kolonizacijai vien tiktai Lenki
jos kraštais? Kas pasidarys iš*Pabaltijo valstybių ir

jos jūrą.

3. Visomis Amerikos lietuvių jaunimo pastangomis

t.t. Jeigu negalima duoti jokio tikslaus atsakymo, tai

gelbėti Lietuvos lietuviams, išsivadavusiems iš van

tenka prisiminti principą, kuris yra paskelbtas trečio

dališkojo

bolševizmo nagų,

išsaugoti mūsų

tautos

tradicijas lr atsistačiusios Lietuvos Valstybės suve

jo reicho

teoretikų:

“Vokiečių kardą

seka

vokiečių

plūgas.”

renitetą, į kurią jau kėsinasi naujas Europos mažųjų

tautų pavergėjas — vokiškasis nacizmas.
4. Pareikšti gilią užuojautą Lietuvos katalikų jau
nimo — Pavasarininkų ir Ateitininkų organizacijų
vadams ir nariams dėl patirtų skriaudų ir pražudy

tų gyvybių, bolševikų okupacijos metu.

jaunimo

kai tik sąlygos leis, minėtoms katalikų

organizacijoms

suteikti

prie

visokeriopą

para

Dievo palaima telydi Lietuvos katalikiškojo jauni

Prasidėjus vokiečių ir sovietų karui, lietuvių tauta

donieji komisarai buvo išvyti iš Kauno bei Vilniaus.
Buvo sudaryta nauja tautinė vyriausybė, vadovaujama
Ambrazevičiaus,

ši

vyriausybė

tuojau

pat

paskelbė

tuvą nuo Sovietų Sąjungos.

done pati Rusija atsisakė nuo savo sutarties su Vo

ir naujuoju Vyčių laikraščio “Vyties” redaktorium, tu

kietija. Iš to seka, kad vokiečių akimis žiūrint Lietuva

rime užtikrinimą, kad tie gražūs nutarimai nepasiliks

nebėra teritorija, priklausanti Sovietų Sąjungai.

Ir Vyčių kuopos ir paskiri nariai bus energingai ragi

nami visomis

galimomis priemonėmis remti

lietuvių

tautos sąjud} dėl atstatymo laisvos ir nepriklausomos

valstybės. “Vytis” dar sistematingiau ir išsamiau in
formuos savo skaitytojus apie aktualiuosius mūsų tau
tos gyvenimo įvykius ir šios gražios jaunimo organi
zacijos narius kurstys būti ištikimais kilnioms L. Vy

čių tradicijoms — dirbti Dievui ir Tėvynei.

tas pozicijas ties Longuevel
ir Delville miškelio, Somme

Scotville,

“bobelės,”

sveiki

nu jus su šia vožnia “Sau

lės” gromata.

Prašau aty

Illinoj aus bobelkos

negra

Pranešama, kad vokiečiai ir

austrai nutprę, kad Lenkija

kiti

Bjaureis žodžiais da išvadi
Daktaras vyra apriszo, gy

in koza

jos keliauja per Rumuniją

Burdingierius sepyna atple-

*
dienomis veikia

-mį K

Iš nepageltusią lapą
BANKRUTO
Tu vis kas kart labiau
Senai tave mačiau,

Mano brangioji!

sše kozos,
Užmokėjo už tai 200 doleriu

Lankaisi pas mane
Retai, mieliausia,

koros.

Ir už bobele 30 dolerius už
priža

Tave matau sapne
Kasdien, gražiausia.
Tu esi taip graži —
Mane žavėjai,

dėjo,

Boselei ir prie Lietuviu pri

Meili tu ir švelni,

Tarytum, fėja.

kimba,

Ir jas paszokina.
Gana su tokeis vyrais kad

ant to pavėlina,
szpiciiams

gyvenimą sunaikina,

Tokias bobas tik

Paskirk gi rendezviu

Kada, beprote , . .

Šimtą auk si nė tu
Nauja banknote.

P. K. (Jaunimo Draugas).

kurie

sudegint,

Su kocšelu szonus iszbeldyt

į Bulgariją.

Koks seniau ir dabar ka-

nacius

atakuoja

Mane vilioji,

uždaryti norėjo,

Tokiems

Rusai keliauja per Rumu
niją.... Rusų stiprios armi

naktį.”

“Raudonoji

sako:

SVAJONES

Ba misiukem pavadina,

vos.

“V.”

no.

dama rusams. Visa Lenkija

Su

čių?

O yuatingai toji ka savo vy- • ■i—i-bėga? •
’-’l
t .v: '• .*
” ’ *»
rą apszutino,

Su meileis Žodfelies prilimpa,

atiduota lenkams.

Lietuviai

nori — tomei-

Ko jie

O ką ji

isšdirbote,

nebus dalinama ir neatiduo
bus

komunistai

jiems nugaras atsuką.

Armija

žiai darote,

Daugiau to nedaryt

Lenkija nebus padalinta...

apylin

Mich.

lietuviai

džiai paskaityti.

dėjo,

apskrity.
•

ta ir prijungta prie Lietu

Iš pasikalbėjimo su nauja Lietuvos Vyčių vadovybe

tik tuščiais žodžiais, bet jie bus vykdomi j gyvenimą.

Vokiečiai

šalies atžvilgiu verta dėmesio.

Antra vertus, pagal lenkų ir sovietų susitarimą Lon

mo darbus Bažnyčios ir Tėvynės labui.”

pozicijas..,

valkų gubernija bus išskir

Lietuvos nepriklausomybę ir tokiu būdu atskyrė Lie

mą.

Vokiečiai atsėmė š anglų

Vokietijos sienų. Vokiečių vyriausybės laikysena šios

sukilo prieš bolševikų priespaudą. Birželio 23 d. rau

29-tas seimas pareiškia, kad Lietuvos Vyčiai yra
pasiruošę,

Ypatingas dėmesis tenka Lietuvai, kuri prieina

kitą smerkia!

Kur galva, brolau?

kės

Palicmonas bobele

ser paskelbė Fuehrerio vardu, kad vokiečiai, repatriavęsi iš Pabaltijo valstybių ir dabartiniu metu koloni

1. Pareikšti užuojautą giminėms ir draugams tų

Illinais

Bet jis vie

?

duolių pridėjo,

tai.

paro

“Juk matote aiškiai,
“Kad čia ne juokai —

Jeigu tokias funes su vyrais

susirinkęs Pitts

burgh, Pa., 1941 m., 12-14 d.d., išklausęs adv. Stasio

dabar “mato,” kaip storm-

skundžiasi,
Kaip kalbėta apie

nematė

truperiai tik pirštu

“Bankus rubavos.”

dolerių.

geras akis:

turi

gelbėti, ba, kaip “K.” Vargo

Švedijai produktus ir reikalauja pramonės gaminių ir

specialistų, kurių turi Švedija. Bendradarbiavimas su

kioktelėjęs lais

Amžinai

vamanis Jagminukaa

Venecijoj didžiausias skur

timiausi kaimynai ir neprivalą turėti jokių abejojimų.

kad raudonijo

Nepaisatn,

Spicpirvirvio Dumkos

armija, valug lietuviškų bal

akattytojame

apla Įvairius katalikams Įdomius dalykua bet nurodo tikėjimo tl»
sas, gina ir saugo jas nuo Motinojo išganymo prleSų.

Po svietą pasidairius

tę prie Sommos upės anglai

bės laikais Estija su Lifliandija buvo Švedijos sritys.

jungė tų kraštų prie Azijos.
Lietuvių katalikų dlenraSčlo ''Draugo” rSmSjama
siunčiu sveikinimus lr geriausius llnkSjliuusi

(“Draugas”, 1916 m., rug

Prašau Nesijuokti
Tas šuo

Pasitrauk į šalį.
labai piktas.

kaip

Girdi,

piktai loja.

Laikosi rusų,

kaip valė

—

Juk

Žinai,

kad

raeu... Serbai pašėlusiai mu

balos dumblo, (“šviesos” —

šasi durtuvais su bulgarais.

Sao Paulo, stralp. antraštė.

Į kelias'dienas jie ten išklo

AŠ siūlau, kad jl būt; nau

joju, ar kiekvienas

jo apie 15,000 bulgarų.

jas prikoldas).

taisyklę Žino.

kurs loja, nekanda.

šuo

.

— Aš tai žinau, bet abe
šuo tą

NE RUDENS, O ŽIEMOS ŽENKLAI

Tokiomis aplinkybėmis kyla klausimas, ar vokiečių

kariuomenė, įžygiuodama į Lietuvą, yra įėjusi į priešo
teritoriją ar ne? Tenka pastebėti, kad vokiečių vyriau

sybė ignoruoja lietuvių tautinį sukilimą,

naujos vy

riausybės sudarymą ir net nepriklausomybės paskel
bimo faktą. Nei vokiečių spauda, nei Berlyno vyriau

sybės atstovai niekuomet nėra oficialiai pasisakę dėl
naujosios padėties.
Paskirdama civilinius komisarus, Vokietija įsikuria

Lietuvoje, kur tautinė lietuvių vyriausybė dar tebe
egzistuoja, padėdama sugrįžti į normalines vėžes kraš

tui, kuris karo smarkiai nuniokotas.

Baltijos ir Skandinavijos kraštai
Švedų

laikraštyje

“Aftonbladet”

paskelbtas

redak

Koks bus šios lietuvių vyriausybės liklmasT^Gerai

cinis straipsnis “Pabaltijo ateitis”. Straipsnyje pažy

informuotuose sluoksniuose laikomas galimu eventua-

mima, kad trijų Pabaltijo valstybių laisvės periodas

linis bendradarbiavimas tarp lietuvių valdžios ir reicho

po didžiojo karo buvęs trumpas. Nepaisant dažnai sun

komisarų. Tačiau šis galimumas pareis nuo to, ar bus

kių vidujinių krizių ir rūpesčių užsienio reikalais, tos

pripažinta Lietuvos nepriklausomybė ir, antra vertus,

tik sukūrė savo valstybinę santvarką,

kaip bus nusistatyta klausimu, pažymėtu aukščiau, bū

kol jos nežuvo nuo bolševikų gruoboniškumo. Jos buvo

tent, ar vokiečių kariuomenė, įžygiuodama į Lietuvos

įjungtos į Sovietų Sąjungą ir virto auka destruktyvi-

teritoriją, yra įėjusi į priešo

valstybės vis

kraštą

ar ns.”

Acme telepnoto,

Vieškelis ties Colorado Springs, Colo. Ten neseniai lietus pavirto į ledus. Ledų pri

krito 10 colių gilumo, sutrukdė trafiką, išdaužė langus ir išgadino laukus ir sodus.

Antradienis, rūgs. 2, 1941
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DRAUGAS
Alia Rachmanova
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Gruodžio 21 d

Šiandien išbėgo Gorbūnovas eu savo žmona.
baltieji jau visai netoli. Jie išsinešdino naktį.
yra nėščia ir netrukus turės gimdyti.

Matyt,
Žmona

Gruodžio 22 d.
Gautas įsakymas evakuoti visas įstaigas. Taip pat
ligoninę, kurioj dirba tėvelis.
Mes atidavėm jam visą
duoną, kurią su savim turėjom, be to, įdėjom kiek balti*
nių ir antklodę. Antrą valandą jam reikėjo išeiti į sto
tį, iš kur turės važiuoti Maskvos kryptimi.
Atsisvei
kinimas buvo labai graudus. Ir jis iškeliavo, bet kur —
niekas nežino; mes likom vienos pačiam mūšio lauke.
Vadinasi, raudonieji miesto be mūšio neatiduos; dabar
jį stiprian tiesiog iš paskutinųjų.
— Jeigu bus mūšis, tai eikite į rūsį! — pastebėjo
išeidamas tėvelis. Tai buvo jo paskutiniai žodžiai. Pas
kum jis mus visas dar iš eilės pabučiavo, palaimino ir
išėjo. Toli buvo girdėti graudžiant sunkiąją artileriją.
Gruodžio 23 d.
Mūsų butas visai ištuštėjo.
Visi komisarai, raudodonųjų gailesingosios seserys ir visi kiti skubiai išbėgo.
Mes likom vieni.
Tok docentas sėdi savo kambary ir
dirba.
,i
v
.

Gruodžio 23 d. (naktį)
Aš negaliu miegoti. Sudrebu nuo kiekvieno iš tolo
paleisto šūvio, kurio garsas pasiekia mano ausis. Rodo
si, many sustojo plakusi gyvybė, ir aš pasidariau be
protė.
Mintys atplaukia ir vėl nueina, tartum nuplėšti
nuo keno kūno skarmalai.
Čia mąstau apie tėvelį, čia
apie Grizeldą, čia apie Vedimą. Prie manęs ateina Mor
ta, maon. katė, ir, prisiglaudusi prie mano kelių, ima
murkti. Ji taip pat nemiega. Kodėl?
Vėl šūvis. iKasnšaudo? Raudonieji ar baltieji? Ar
dar tebėra gyvas tėvelis?
Girdėti, kad raudonieji visus
tuos, kuriuos privertė drauge su jais bėgti, pasiryžę pa
keliui sušaudyti . . .
Štai, vėl šūvis, visai arti, beveik prie pat' mūsų na
mų.
Iš savo miegamojo pas mane ateina mama. Mes
abi pereiname drauge per kambarius ir lyg ne savomis
akimis žiūrim į visus tuos guolius, skalbiamuosius stalus,
kėdes, į pianiną, kurio suskaldytas dantis guli čia pat
numestas, į sudaužytą žvakidę.
Tuo tarpu į kambary
kūliais įsiveržia Maša:
— Šaudo! Šaudo!
— Dieve, kada gi galų gale jie leis norn kartą ra
miai išsimiegoti? — piktai šaukia iš savo kambario Iri

'*•

Amerikos lietuvių katalikų veikla
(J. B. Laučkos referatas Federacijos kongrese)

Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų
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(Tęsinys)

Federaciją

palaikyti

galin

ga ir nuolat ją stiprinti,
privalome pasirūpinti, kad
ją sudarą padaliniai, prade
dant mažiausių ir baigiant
didžiausiu, būtų tikrai pajėgingi.

Siūlyčiau prisiminti pra
našo Ižai j o reikšmingą po
sakį: “Neatsimink praėju
sių dalykų ir nežiūrėk į tai,
kas yra sena”. Nežinau, ką
Izaijas norėjo šiais žodžiais
pasakyti. Norėčiau šiuo me
tu juos suprasti ta prasme:
nekreipkime dėmesio į pra
eityje išbandytas veiklos
priemones ir davusias tik
nepasisekimą. Mes norime
gyventi ir dirbti ateičiai,
tad privalome
dirbti dabar•
tyje ir dabarčiai, kad išvys
tume skaisčią ateitį. Jei nuo
lat domėsimės tuo, kas jau
negyva, kas supuvę, tai ma
žinsime savo pajėgumą, nai
kinsime energijos šaltinį.
Siekime ir artinkimės tokio
gyvenimo, kurs būtų tvir
tas, gražus ir sveikas. To
kiais žodžiais noriu prieiti
prie klausimo, liečiančio mū
sų organizuotos visuomenės
bene opiausią vietą — Lie
tuvių Romos Katalikų Busivienymą Amerikoje.

Mano giliausiu įsitikini
mu, mūsų Susivienijimas tu
retų būti svarbiausia mūsų
visuomenės organizuota da
lis.
Susivienijimas labai
lengvai išsprendžia vieną
žmogišką silpnybę.
Mat,
kiekvienas žmogus yra lin
kęs šiek tiek ir prie žemiš
kų gėrybių. Tai įgimtas da
lykas ir nėra ko jo gėdytis.
Susivienymas yra pagrįstas
idėjiniais ir medžiaginiais
dėsniais. Lietuviškan kata
likiškan apdraudos ir pašal
pos Susivienijiman įstojęs
tampa lyg ir įjungtas labai
tampriais ryšiais, kuriuos
na. — šandien Šaudo, vakar šaudė,
šaudo
kiekvieną nutraukti nelengva, jei bū
si įdėjęs jin ne tik savo
dieną!
Ji sako tiesą: žmogui, ypač jei turi šešlollką metų, smegenyno krislelius, bet ir
savo kišenę aptrumpinęs
pirmų pirmiausia reikia gerai išsimiegoti.
tamsios dienos atsargos sąs
— Manai, kad jis dar tebėra gyvas? — klausia mi
kaiton.
mą. Ji turi galvoj tėtį.
Ir man pasirodo .taurtum mūsų sielos jau seniai bū
6. m. pradžioje mūsų Su
tų mirusios — taip jos skausmų iškankintos ir iška sivienijimas turėjo 10,873
muotos.
'
narius. Gražus tai skaičius,
Šūviai vis artėja ir dažnėja.
bet koks jis mažas, kai pa
— Irina! Nataša! — sušunka susyk mama. — Ap lygini jį su liberalų ir ko
sirenkite! Turim bėgti į rūsį!
munistų valdomomis pana
Bet tuo tarpu šūviai vėl nutilsta. Mes lengviau at- šiomis organizacijomis. Ko
dųstam ir nutariam dar kiek palaukti.
Tik visą- laiką munistų valdomas Susivie
nenustygdamos vietoje vaikščiojame iš vieno galo į kitą. nijimas turi 8,608 narius, o
Nejau niekad šita baisiji nakts nepasibaigs.
liberalų SLA — 15,582 na
riu. SLA ir mūsų Susivieni
Ą
V
Gruodžio 25 d. jimas vienodo amžiaus,
o
Kalėdos!
Mūsų miestelį užėmė baltieji!
Tėvelis komunistinis dar tik vienuo
namie! Kaip viskas gali per kelias valandas pasikeisti! liktus metus gyvuoja, o jau
Tą baisiąją naktį, kurią aš su mama slankiojom po haigia privyti mūsiškį. Ofikambarius iš vieno namų kampo į kitą, vos sutemus, cialinės skaitlinės rodo, kad
kažin kas pasibeldė į mūsų duris. Tai buvo komisaras, mūsiškis Susi v. 1940 me
kuris gyveno mūsų kiemo flygely. Jis sustojo priešais tais gavo 361 naują narį,
duris, vienoj rankoj laikydamas rašomąją mašinėlę, ant komunistinis 868, o libera
kurios užsimetęs keletą rudinių, o kitoj dar kažin kokių liškasis '— 1,526. Taigi, ko
munistai šioje srityje už
daiktų.
— Visa tai surckvizavau iš raudonųjų! — tarė jis, mus veiklesni pustrečio kar
nedrąsiai šypsodamasis. — Sveikinu, mūsų miestą už to, o liberalai — beveik pus
ketvirto. O gal šiemet ge
ėmė baltieji!
Tačiau mes iš nusistebėjimo negalėjome ištarti nė resnė Susivienijimo padėtis,
kai visa veikla buvo dides
Žodžio.
— Ką, tai jūs nesidžiaugiat ,kad atėjo baltieji? — nė? Per pirmą pusmetį pri
rašyta 246 suaugę nariai ir
paklausė jis nustebęi
72 mažamečiai. Per tą patį
įBlU StUflAUj

RALPH K. DAVIES

laiką šiemet mirt 113, lšsto-

jo 150. Skaičiai iškalbingiau
kalba, nei bet kokie aukšti
žodžiai.
Susivienijimas, kurio pus
antro milijono dolerių labai]
didžiuojamės ir džiaugia
mės, yra atžangoa kelyje.
Žinokime, kad daugiau nei
50 nuoš. jo narių jau pra
lenkę 50 metų amželį, tad
narių mirtingumas Susi vie
nijime greitai pasieks labai
aukštą nuošimtį. Reikia Su
sivienijimui naujo kraujo,
o kas jį duos, jei ne 110 pa
rapijų ribose ir už jų vei
kiančios draugijos? Prieš
savo akis turiu centro sek
retoriaus paruoštus įrody
gazolino kontrolės komisi
mus, kurie štai ką sako —
jos narys, pakviestas liudy
jei Susivienijimas turėtų
ti senate apie gazolino sto
5,000 narių daugiau, būtų
galima padaryti šie darbai: tį.________ _____________
lėšų fondas, kurs dabar nuo tume pasiryžti ateinančiais
lat svyruoja ir jos laikosi, metais, iki sekančio Susi
leistų atlyginti darbštie- vienijimo seimo tiek narių
siems kuopų sekretoriams, Susivienijimui surasti ?
Susivienymas mums svar
sudarytų galimumą prilai
kyti nuolatinius agentus, bus daugeliu atžvilgių. Svar
pakeltų kuopose varžytinių biausia, juo galime sudo
Kai
dėl pirmenybės nuotaiką; minti savo jaunimą.
daugiau savo jaunuolių gau gresia ištautėjimas iš visų
tų darbo centro raštinėje; pusių, kaf daug lietuvių mū
laikraštis “Garsas” turėtų sų tautai palaidoja gausė
galimumo išsiplėsti, įsives jančios mišrosios vedybos,
damas specialių jaunimui Susivienijimas . palaikytų
skyrių, kuo šiuo metu labai Katalikybei ir Lietuvybei
daug laimi komunistai; bū gausų būrį lietuvių, pririštų iš ko paskirti Mariana- damas juos idėjiniais ir me
poliui ir kitoms lietuviš džiaginiais interesais. Susi
koms mokslo įstaigoms ati vienijimo padidinimas nau
tinkamą skaičių stipendijų; jais nariais, įliejimas jin
būtų iš ko,paremti jaunimo naujo, jauno kraujo — vie
judėjimą;
labdarybės ir nas svarbiausių mūsų or
švietimo įdtaigos daugiau ganizuotos visuomenės rū
pesčių.
paramos susilauktų.
Kita Ubai jautri ir opi
Ar sunku būtų gauti 5,problema — jaunimo orga
000 naujų narių Susivieni
nizavimas. Tur būt, nebuvo
jimui? Visai ne, jei žiūrė
nė vieno Federacijos per
tume į ateitį, o nesiskųstu-į,
paskutinį dešimtmetį kon
me niekad nebegrįštančios
greso, kuriame nebūtų bu
praeities pelėsiais. Pasida
vęs paliestas jaunimo klau
linus, paėmus parapijas nau
simas. Nešykštėta rezoliuci
jiems nariams gauti veiklos
jų, papuoštų gražiausiais
bazėmis, tektų labai maža
žodžiais, kurie kilo iš šven
kvota. Kiekvienos parapijos
čiausių intencijų. Bet... tik
ribose reiktų gauti Sus mui
rovė ne tokia graži, kaip
tik 45 narius. Ar tai labai
mūsų rezoliucijos. Dėmesy
baisus skaičius? Ar negalėje turiu centralines jauniI

savo technika negėda bet
kam parodyti, bet jo cirku
liacija netoli pasiekia. Jame
bendradarbiaują
asmenys
savo talentu galėtų patar
nauti žymiai didesniam skai
čiui lietuvių jaunuolių, jei
jie rašytų laikraštyje, kurs
jungtų visų Amerikos lietu
vių parapijų jaunimą. Rei
kalingas dinaminis judėji
mas, nes jaunimas, kurs tik
vienoje vietoje sėdi, kurs
neieško naujų dvasinių te
ritorijų užkariauti, tai jau
nimas be gyvos dvasios: o
iš kur tas judėjimas susida
rys, jei skirtingų kolonijų
jaunimas nebendraus, vieni
kitų nelankys, vieni kitų ne
pažins, jauną krūtinę degi
nančiais klausimais nepasi
dalins?
(Bus daugiau)

mo organizacijas, kurių tu
rime tik dvi — Lietuvos
Vyčių ir L. K. Studentų ir
Profesijonalų Sąjungą.

L. Vyčiai šiuo metu turi
44 veikiančias kuopas su
2,044 nariais, kurių tik 1,323 gerame stovyje. Studentų-Profesionalų Są gos na
rių skaičius nesiekia . nei
800. Ne vienas pasakys, kad
centralinės jaunimo organi
zacijos visiškai neparodo
tikrovės veido. Kiekvienoje
parapijoje juk yra gausios
Sodaliečių ir Šv. Vardo jau
nų vyrų kuopos. Yra kai
kur ir tokių jaunimo drau
gijų, kurios veikia centra
linių organizacijų maštabu.
Pavyzdžiui, Brooklyne, Ap
reiškimo parapijoje veikian
ti tikrai reikšminga ir pa
jėgi draugija — CYA (Ka
talikų Jaunimo Draugija);
ji subūrė per 400 gražiau
Žmogus, kurs prie visokio
sio jaunimo, o jos vykdo darbo turi linksmą ūpą ii
mojo darbo viršūnėn yra džiugų veidą, tikrai laimės,
įtraukti parapijoje veikian nors kartais aplink būtų
čių draugijų atstovai. Bet i tamsu ir niūru.
visa nelaimė, kad šios loka
linės draugijos negali savo PLATINKITE “DRAUGĄ”
įtaka pasiekti plačiųjų A
menkos lietuvių jaunimo
masių. Vartosiu tą patį pa
vyzdį. Brooklyno Apreiški
mo CYA leidžia mėnesinį
Laikraštį, kurį ir turiniu ir

^Itchine

Atsilankykite Į
Budriko Milži
nišką Rudenini
ISPARDAVIMA
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For qa>ck relief from itclnng of eezema. pimpic-,
athlete’s foot, scabies. rashes and other externally caused skin troublrs. ūse warld-famous
cooling. antiaeptic. Iiquid D. D. D. Prescription
Greaseleas. stainless. Soothes irritatkm a O
qoickly slope intense itch.ng. 35c trial bottle
proves it. oryour rtoney back. Ask yotff
druggist today for D. D. D. PitESCRIPTlON.

.a

(Mitra
!teh Fait
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Forąumkft-iie. i-om uChhi^ o'eczcmd, piiflples,
athlete’s foo». se.-.btes, rashes and othcr ext emali y caused skin troublcs, ase vvorklf.-mous,
cooling. antiaeptic. Ilquid D. t). D. Prescription.
Creaseless. stainless. Soothes irritation and
cpiickly stops intense itehing. 35C tri il bottle
proves it. oryour money back. Ask your
druggist today for D. O. D. FutSCRlEriOM.

Did “Diamond dim“ Havo
Sfomach or Ulcor Pains?
Tt is hardly likely that Diamond Jim
Brady could have eaten so roraciously if he suffered after-eating
pains. Sttffefers who have to pay
the penalty of stomsch or uleer
pains, Indigestion, gas pains, heartbttrn, bUrning sensatlon, bloat and
other conditions caused by exce3s
acid should try a 25c box of Udga

RAKANDŲ — PEČIŲ —
RADIOS — ELEKTRIKINIŲ ŠALDYTUVŲ —
SKALBAMŲ MAŠINŲ

Tableta. They mušt help or money
refunded.

ENSE

BUDRIKO KRAUTU
VĖSE dar kainos nėra
keliamos, nes prekės buvo
užpkirtos „ kada kainos
buvo žemos.

Taking your giri to tho
movioa7

BUY

WATCH OUT!

Morlne soothet, deaosci and rtfreabet
irritated, reddened m e ai branei caosed
bf head colda, driving, sriods, moviea,
elose avork, late hoora. free dropper
whh each bottle. At all Dreg Stores.

„„y,

y

Watch out that your breath does net
offend . .. you yourself probably don’t
Mntrtr srhether lt's oflenalve or othenrlse.
If you want to make a hlt wl»h your
giri friend, thcre's a Way to m 1 your
breath more agrecable. And ii \ eaey.
Simply rlnse the mouth wlth Llsterlno
Antiaeptic before you start out. Llsterlno
halts food fermcntatlon ln the mouth,
the usual cause o f breath odors accord
ing to some authorities, then overcomes the odors fermentatlon produces.
Lanlbert Pharmacal Co., St. Louis, Ho.

Batoro Any boto Uro

LISTERINE ANTISEPTIC
To Malto Your Brooth Strootar

SICK, NERVOUS
EVERY
CRANKY MOHTH” .
O

Then RMd WHV
Lydla E. Plnkham's
Vegetable Compound Is
Real "Woman’s Friend”!
Rom«

snffrr smte mnelhly

pain ((Tampa, hackarhe. headache) due
t« female functlonal diaordera whlle
ofher’a derce* tend io hacftme upaat and
they get ctoaa. reatjMM and moody.

I 80 why Bot take Lydla E. Plnkham's

Vegetable Compnand mada eeyeel/iJZy
to help tlred. run-down. nfrvntu dom
ėn MI te dmlllnt thru "dMtoilt day..’’
Plnkham'a Corn ponnd ornttlna no opiataa or hablt-formlns Ingredienta. Ii

kl made from natnrc’a own heneOrial

roota and herbą — e»rh wlth Ita o»n
rpcrioZ purpoat to HELP WOMEN.

Famona for ovrrSOyaars—Plnkham’a
Comnoond la tha best knenrn and ona
of tha moat ifattlH ”wom<n’<” tonica
obtainabla. Try itl
f

RADIOS:-

UNITED
STATES
SAVINGS
ONDS
ANO STAMPS

— 1942 —
Visų Žymių Išdirbysčių

PEČIAI:Angliniai — Gaziniai
Alieviniai — Elektrikiniai

Rakandai
Parlor Setai

rv.ii vrv rp rKrcmcf'itfRA'iK

AMERICA ON OVARD!
Above is a reproduction of the
Treasury Department’i Defense
Savings Poeter, showing an exact
duplication of the original “Minute
Man” statue by famed seulptor
Daniel Chestei Vrench. Defense
Bonds and Stainpa, on sale at your
bank or post office, are a vital part
of Amenca’s defense preparations.

1
Į
■
{

- .
Pirkite “Defense štam
pas” šiandien ir taupykite Į

Miegamo
Kambario
' Setai

Karpetai

rytojui! Stampos parsiduo
da po 10, 25 ir 50 centus.
Kiekvienas pirkėjas gauna .
knygutę, kurioje gali tau
Fumiture House
pyti “Defense Stamps”.
I 3409 SO. HAIJtTEI) ST.
YARds 3088
Sustokite “Draugo” ofi
IR NAUJĄ VIETĄ
se ir nusipirkite nors kele
3239-41-43
So. Halsted St.
tą “Defense Stamps”!

Jos. F. Budrik, Ine.

Būkite nuoširdūs ameri
konai!

BIDRIKO RADIO PROGRAMAS
WCTLc. 1000 k., Sekmadienio
vakare, 6:30 P. M.

DRAUGAS
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Antradienio,

bininkas dar labiau nustem
(vairios žinios
ba ir sako: "pirmą sykį gir-,
džiu tokius žodžius, esu k a- j Laikraščių pardavėja mi-

Vai myliu aš Tave
Komunistai geriausiai moka kartoti

talikas, va, žiūrėkite, ant lijonierė... Viena Nevv Yoržotį: meluoji. Mums kailis branges mano kaklo yra rožančius.”, ko laikraščių pardavėja paPolicmonai žvilgtelia vienas tiko milijonieriui Beit. Po
į
nis už klausimus. Komunistai pasi kitą ir taria: “matyti ap- susipažinimo įvyko vedybos.
sirikom — ne čia pakliu Bet po kiek laiko milijonie
puošia Rožančiais ir medalikais. Vis vom.” Policija darbininką riaus žmona pabėgo ir vėl
paliko ramybėje Kamanti
lydi Vilniaus varpai. Lietuvių žydų nėtas darbininkas nueina į pardavinėjo laikraščius. Po
milijonieriaus mirties visas
fabriką ir papasakoja ki turtas atiteko buvusiai jo
sinagogoje. Seselės meldžiasi už
tiems nakties įvykį. Lietu žmonai, nes prieš mirsiant
viai komunistai darbininkai visą savo turtą Aestamentu
Lietuvų.
tuojau suprato kuo tas kve milijonierius užrašė buvu
Kai pasišneki su žymes kad klausti bus galima po
pia ir kitą naktį visi ėjo šiai savo žmonai.
niais lietuvių veikėjais — paskaitos, o vidury salės vėl
gulti pasipuošę savo krūti
bumbėj i mas;
patyri
iš
praeities įdo pasigirsta
KAIRO. — Pereitą naktį
nes rožančiais ir medalikė
ašies bombanešiai bombar
mių dalykų. Aiškiai pama "meluoji f” Prieina keletas
liais.
davo Aleksandriją.
Atakų
tai anų laikų kai kurių žmo vyrų prie to žmogaus, kuri?
Juk ne taip senai komu metu žuvo septyni žmonės
nių nuotaikas ir jų dvasinį vis kartojo paskaitos laiku:
nistai buvo Hitlerio didžiau ir trisdešimt sužeista.
nusiteikimą.
Kartais yra meluoji ir švelniai išprašo
si draugai, o šiandien jau MASKVA. — Rusų kariuo
galimybių praeitį palyginti išsinešti iš salės. Prie du
KaĮ keikia susiriesdami jį ir sto menė
išsprogdino
didįjį
su dabartimi. O vis dėlto rų vyrai susigrumia.
ja jau Cerčelio pusėn, žo Dniepro upės tvenkinį, kad
įsitikini, kad gyvenimas kai pne durų kilo trukšmas, iš džiu. kad komunistai savo
sulaikytų vokiečius.
kuriuos žmones nieko nepa pii mojo suolo pakyla kokia veiklą nustato pagal vėją...
moko.
dešimt vyrukų ir šoka pro 2. Mane palaidok prie
Didžiausias pasaulyje na
atvirus
langus.
Mat,
kelio

Lietuvos Laisvės ir
1. Komunistai šoka
mas yra ŠV. Petro bažny
lika
komunistų
buvo
į
susi

Neprikalusomybės
pro langus
čia, popiežių bažnyčia Ro
rinkimą atėję kelti triukš paminklo.
moje.
Kartą važiuojam su kun.
mą. Paskaitą baigiau, einu
Brooklyne* N. Y. sutinku
A. Petraičiu,
Worcesterio narao, prie salės stovi kelioJ, Laučką, “Amerikos” re
šv. Kažimiero lietuvių pa
liką vyrukų, kurie buvo iš daktorių, tuojau savo kal
rapijos klebonu,
gražiais šokę pro langą. Jų klausiu:
bomis nuskrendam į Lietu
miškais, kuriais vingiuoja
kodėl nelaukėte paskaitos vą, kurioj tiek daug šian
upokšniai.
pabaigos, būtumėte galėję dien yra karžygių ir dvasios
JONAS MARCINKEVIČIUS
— Ale kaip Lietuvoje, — šį tą klausti. Keletas iš jų galiūnų.
(Gyveno: 12228 S. Sangamon)
netverdamas džiaugsmu pra choru atsakė: "mums kailis
— Žinai ką, mielas Juo
MirS rugp.-Aug. 31 d., 1941.
yra brangesnis, negu kia.t
sitariau.
6:30 vai. ryte, sulaukęs 56 m.
zai, kad man vis taip nera
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Ža
— O kad ne tie bolševikai Simai.”
mu ir ilgu Lietuvos.
slių parap., Vilniaus apskričio.
— šiandie lietuvis būtų ga
Amerikoje išgyveno 40 m.
Taip buvo seniau, o šian
Paliko dideliame nuliūdime:
"Atsišaukia
kai
,
kas
Ameri

lėjęs ir toliau kurti gražų dien ar atsikartoja tokie
moterj Uršulę (po tėvais Kinkoje
deravlčlūtė), 4 sūnus — Joną,
gyvenimą, o dabar karo nu- pat reiškiniai
Kai tik p*
Albertą, Stanislovą ir Benedik
Iš
tolimų
tėvynės
kampų
...
tą. dukterj EmiUa. 2 marčias
terioti mūsų tėvų laukai, sakai, kad balševikai api
— Agotą lr Oną, 2 anūkus,
Ir
kur
eini
—
vis
lydi
mane
brolj Kazimierą ir jo šeimą ir
žmones bolševikų apiplėšti, plėšt Lietuvą, kad daugelį
daug kit-ų giminių, draugų ir
Aidas
šventojo
Vilniaus
var
pažjstamų.
daugelis geriausių
musų’ištrėmė į Sibirą, o kitus
Kūnas pašarvotas namuose:
pų.”
12228 S. Sangamon St. Laido
lietuvių ištremti į Sibirą Į iššaudė, tai iš šių dienų kotuvės jvyks trečiad.. rūgs. 3 d.
Iš namų 8:30 val.rį’to bus at
Bet nėra ko nusiminti —: munistų lūpų išgirsi tą patj
— Nieko nepaprasto —‘
lydėtas j Šv. Petro ir Povilo pa
viskas bus gerai, lietuvis-1 žočį: meluoji
rapijos bažnyčią, kurioj jvyks
širdis traukia ten, kur pra
gedulingos pamaldos už velio
kas karžygiškumas nugalės( Railą sutinku kun. j leista jaunystė. Prieš kele
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas j Šv. Kazimiero kap.
visas kliūtis ir šventai tikiu; švagžuį, Brocktono klebo- tą mėnesių gavau iš Lie
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimnes, drauguą (r pažįstamus
kad sulauksime šviesų lietu ną, Mass., jis įdomų dalyką tuvos laišką, kuriame sesuo
Nuliūdę: Moteris, Sūnai, Dukviškąjį rytojų, — nuošir iškėlė apie anų laikų lietu praneša, kad mano tėvas
daiyvauti šiose laidotuvėse.
te ry-t, ir Giminės.
džiai kalbėjo mano bendra- vius komunistus.
Pasiro mirdamas paprašė palaidoti
Laid. direktoriai Lacbawicz
drakeleivis.
Privažiuojam do, kad lietuviai komunistai ne tame kape, kur žmonos
ir Sūnai. tel. Pullman 1270 ar
ba Canal 2515.
Lino miestą, Mass.,
kun Brocktone buvo pasipuošę ir artimųjų giminių kaulai
A. Petraitis giliai
atsidūs rožančiais ir medalikėliais. guli, bet netoli prie Lietu
ta ir sako:
Buvo taip!
Rodos, 1920 vos Laisvės ir Nepriklauso
-- Kada tik važiuoju per metais policija truputį pa mybės paminklo. Tai buvo
'j miestą — vis jis gyvas čiupinėjo komunistus. Vieną senas žmogus, bet jo širdyje
T
mano vaizduotėje. 1914 me naktį policija ateina į lie Lietuva buvo gyva ir graži.
VIKTORIJA RUZGIENE
tais čia laikiau viename su tuvio komunisto butą, liepia Kai
bolševikai
okupavo
(Po tėvais Jcgmtnaitė)
sirinkime paskaitą.
Ateinu rengtis ir sykiu važiuoti. Ir Lietuvą ir pasmaugė jos
Gyveno: 4884 8. Union Avė.
MirS rugpiūčio 81 d.. 1941.
į salę ir vos tik ištariau: išvežė į kokią
tai saugią Laisvę, tada iš visų lietuvių
sulaukus suvirš 60 m. amžiaus.
Gimus Lietuvoje.
Kilo lš
gobiamieji ir gerbiamosios, vietą.
Kitą naktį policija širdžių garsiai
prasiveržė
Tauragės apskr., Kaltinėnų pa
rapijos. Amerikoje Išgyveno asalės vidury tuoj pasigirsta. beldžiasi į darbininko duris aidai:
ple 40 metų.
Paliko dideliame nuliūdime:
"meluoji.” Kalbu toliau, ir Policija jau viduje ir liepia
2 sūnus — Bronių, ir Kazimie
— Vai myliu aš Tave,
rą ir jo žmoną Stefaniją lr Jų
vėi salės viduryj skamba ruoštis ir važiuoti kartu su
šeimą; 2 dukteria -— Anna FlŽalių dirvonų krašte —
sher ir Jos vyrą Wtlllam, ir
žodžiai: “meluoji.” O iš kam jais. Darbininkas nusigąs
Už motiną labiau,
Helen De Cherrie ir Jos vyrą
po pasigirsta balsas: "pra ta ir klausia: “Kodėl turiu
Theodore Ir jų Seimas: 2 sese
Už pumpurus radastų . . .
ris — Oną Ruzgienę Ir Jozefą
šau balso, sakyk, kam po važiuoti, nieku neprasikalMetriklcnę ir brol| Petrą Jag-z
Tokia mažute Tu
miną (Chicago Heights) ir Jų
piežius laimino austrų gin tau.” Policija trumpai atrė- „ . ..
...
, .
visų šeimas, o Lietuvoje paliko
seserj Sofiją Zertnglcnę ir Jos
iia:
"esi
komunistas."
DarSu
»
klus.” Trumpai atsakiau,
šeimą.
O man — vienintelė,
Kūnas pašarvotas I. J. Zolp
koplyčioje, 1646 W. 46th St.
Esi, mano tėvynė!
Laidotuvės jvyks trečladlenj.

A.

A.

D A C1/ I C ~

■

statyti, remontuoti ar

pirkti. Ilgametis Mmokėjtmo Planaa.

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

Tapkite Finansiniai NepriklausomilII

Iš Brooklyno, N. Y. du
miam su mielu Juozu į Pitts
burgh, Pa., Mūsų lūpos žydi
vien Lietuva . . . Užpakaly

REMKITE IR PLATINKITE
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

t

t

A.

A

rugsėjo 3 d. Iš koplyčios 9:30val. ryto bus
atlydėta j Šv.
Kryžiaus par. bažnyčią, kurioj
jvyks gedulingos pamaldos už
velionės sielą. Po pamaldų bus
nulydėta j Sv. Kazimiero kap.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažjstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:— Sūnai. Dukterys,
Seserys, Brolis, žentai ir vist
kiti (Jimlnės.
Laid. direktorius I. J. Zolp,
telefonas Y ARds 0781.

TAI IPYI^ITC m&aų l>taiso>. JtoM Indeliai rūpeaI r\\Jl I 1x1 I CZ tingai globojami ir ilgi $5,000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation.
8H*. Pinigai greitai iimokami ant pareikalavimo.

Mokame

MOŠŲ PASITIKMIMO IR IŠTVERMES REKORDAS
Pstamavtmo.

« Metai
Visas KRJentol

Nenmkrtaadllaat Nei

Keistuto Savings and Loaa Association yra tymlauaia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansini Įstaiga.

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS’N.
Chicago, I1L

Joa. M. Mozeris, Sec’y.

=

RADIO LAIKRAŠČIO 10-ti METAI
APTARNAUJA CHICAGOS lr APYLINKES LIETUVUA
Vienintėlis Vakarinis Lietuvių
Programas Amerikoje —

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

WHFC-l450kil.

Tel. CALnmet 4118

3236 So. Halsted St.

UIAPGLTIJ'

■ - •

6755 So. Western Avenue

Phone: GROvehilI 2242

sėdįs vyras kreipiasi į mus
•
Lbi.n te
ir klausia:
— Kokia jūs kalba šneka
te.
TU60 SUV-AMERICAI
Lietuviškai, - atsakom.
—
Aš taip ir maniau, man
RADIO BROAOCAST
pasigirdo vienas kitas gir
*vwry Saturday, 1J0
3:30 PJt
dėtas žodis.
Mano tėvai
STATION WH1£
yra žydai kylę iš Lietuvos,
1480 kflacydas
retkarčiais iš jų išgirstu vie
(Ptart SUOmi «■ T«v DURĮ
ną kitą lietuviškąjį
žodį.
* Ftaturlnf a pragnua at
Pittsburghe yra lietuvių žy
Yugoalav Folk Muile
dų sinagoga.
Jau Pittsburghas,
Pa.,
REMKITE IR PLATINKITE esu pas seseris pranciškietes.
Nepaprastai jos mane
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.
sužavėjo, nes kai kurios iš
jų pasiryžusios važiuoti į

PIUHŪECH'J

f

»

t
A

rūgo. 2,

1941

Lietuvą, o be to, patyriau,
kad seselės pranciškietės la
bai dažnai šv. Mišiose atsi
mena Lietuvą ir maldauja,
kad Lietuva būtų vėl Laisva
ir Nepriklausoma.

J. Gabulas.
1942-VH-19.

Asfhma Mucus

Coughlng, Gasplng

Thenki to s Doctor’e prescription called
Mrndacu, thouaande now palllate terribie re

eurring attaeks of choklng. gasplng. eouehcoui
.»ln«
lng, wneetlng Bronchlal Aitnma by help:
nature remove thlck ezceaa mucus. No don
>kes, no lnjectlom.
no (mokei,
injectloni. Just tasteless,
pleasanl.t tablete. The rapid. dellghtful palIlative taetlon commonly neipa nature brlne
velcome sleep—a "Ood-send.” A prlnted
uarantee vrapped around each package of
.dendaco lnsures an lmmedlate refund of
the full coet unlesa you are completely eatlsflrd. You have everythlng to galn and
nothing to lose under thie posltlve money
back euarantee so get Meadaeo from your
druggist today for only 60c.»

_

. MSI

e

4.
A
MARIJONA BALNIENE

•ART, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

(po tėvais Kurgunaitė)
'Mirė rugpiūčio 31 d., 1941,
11:30 vai. ryte, sulaukus apie
40 metų amžiaus.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Tra
kų apskr., Žaslių par., Stubinčiškių kaimo.
Amerikoje išgyveno 2 8 met.
Paliko dideliame nuliūdime:
vyrą Jurgj, dukterj Virginia.
sūnų Richardą, seserj Anasta
ziją
Vaičekausklenę,
Švogerj
Antaną Ir šeimą, brolienę Ele
onorą Vyšniauskienę, vyrą Joną
Ir šeimą, pusbrolį Martiną Balnj, pusbrolj Andriejų Balnj ir
šeimą, pusseserj Marijoną Kukallenę ir dauy kitų giminių, o
Lietuvoje paliko 2 seseris —
Viktorią Valalšienę ir Oną Sas
nauskienę, švogerius ir šeimas.
Kūnas pašarvotas namuose:
6836 S. Rockvvell St. Laido
tuvės jvyks ketvirtad., rūgs. 4
d. Iš namų 8:30 vai. ryto bus
atlydėta j
Gimimo
Panelės
Švenčiausios par. bažnyčią. Ku
rioje jvyks gedulingos pamaldos
už velionės sielą. Po pamaldų
bus nulydėta j Šv. Kazimiero
kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažjstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Vyras, Duktė, Sū
nus, Seseris, švogeris, BnUlenė,
Pu-broliat, Pusseseris, G*minės.
1-aid. direktoriai Lachawlcz
ir Sūnai, tel. Canal 2515.

Osrlsuslu PaUmarlBiM — Moteris patarnauja

KELNER - PRUZIN
620 W. 15th Avė.

Phone 9000

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS
ŽEMOS KAINOS

TEISINGAS PATARNAVIMAS

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

PASKUTINIS

+ A

PAGERBIMAS
JONAS

GAIGALAS

(Gyveno: 3462 Llt'usnica Avė.)

Mirė rugp. 30 d., 1941, 4:05
v. popiet, sulaukęs 29 m. amž.
Gimęs lapkričio 8 d., 1911,
Kitzmiller, Maryland.
Paliko 'dideliame nuliūdime:
motiną Marijoną (po tėvais Btrbalaitė), tėvą Kazimierą. 3 se
serys — Eleną McKay ir švoger| Jurgj, Oną Holz ir švogerj
Edvardą ir Marijoną. 2 bro
lius — Juozapą ir brolienę Elaine. Vincentą ir brolienę Pran
cišką. seserų 'dukteris — Judith McKay ir Gloria Ann Holz,
brolią dukteris — Betty I-ou ir
Nancy Gagle, 4 dėdes — Miko
lą. Juozapą, ir Vincentą Btrbalus ir Ignacą Gaigalą, tetą Oną
Rlngvvald, 3 pusbrolius — Juo
zapą, Ignacą ir Joną Lingevičins Ir jų šeimas ir gimines.
Kūnas pašarvotas Antano M.
Phillips koplyčioje. 3307 Litūanica Avė.
Laidotuvės jvyks
trečiad.. rugsėjo 3 d. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydė
tas j Šv. Jurgio par. bažnyčią,
kurioje jvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas j švento
kazimlero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažistamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Tėvai, Neserys, Bro
liai. Ik'ilcs. Teta Ir Giminės.
Laidotuvių direktorius Ant.
M. Phillips, tel. Yards 4908.

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

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

KOPLYČIOS DYKAI I
VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

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

ANTHONY B. PETKUS
1410 South 49th Court
Tel. CICERO 2109
6812 So. VVestern Avenue

LACHAVVICZ IR SŪNAI
2314 VVest 23rd Plaee
Tel. CANal 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULlman 1270

Tel. GROvehilI 0142

Tel. LAFayette 3572

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

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Litnanica Avenue
Tel. YARds 4908

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avė.

DBAtGAS

Antradienis, rūgs. 2, 1941
betty gordon,

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
iUrUfiu inmiUiti
Atostogų (Spūdžiai

John Nazimeu ,23, 2019
Iowa, pamatė prie tavernos
ties Lak'e
st. ir We^tern
ave., penkis plėšikus vieną
žmogų mušant.
Jis šoko
užpuląjį gelbėti.
Bet tada
visi plėšikai šoko ant jo Ir
daužė ta p, kad jis neteko
sąmonės
Kai buvo nuga
bentas . miesto ligoninę, tai
rasta, kad jam galva pers
kelta.
Jis tuoj mirė.
Su
areštuoti penki žmonės, ku
rie įtarti toje piktadarybėje.
Jų tarpe trys negrai.

f Su indomumu

Malonu buvo aplankyti
Domininką ir Oną Taujenūs, kurie yra buvę Brid
geporto
biznieriai keturi
metai atgal, o dabar turi
biznį Carter, Wis., taippat
yra “Draugo” skaitytojai
ir visas žinias gauna iš
Chicago Has dieną 11 ryto.
Man viešint pas Taujėnus
buvo progos parduoti ir
“Draugo” leidžiamo
auto
mobilio knygutę, ir Šv. Jur
gio parapijos tris knygutes.
Gaila, kad daugiaus neturė
jau knygučių.
Buvo gali-“
ma parduoti.

Nukentėjo geradėjas

skaitau jų
vargus ir prieinu naujiena,
kad raudonųjų
nužudytas
S. Jurionas, mokytojas 2emaičių Naumiesčio aukštes
nes mokyklos.

Kadangi jis buvo atvy
kęs į Ameriką su sportinin
kais, kaipo skautininkas, ir
susipažino su Amerikos lie
tuviais, dėlto ir noriu pra
nešti jo giminėms ir pažįs
tamiems, kad Stasio Juriono jau nebėra gyvųjų tar
pe.
Velonis
buvo mano
giminaitis, todėl noriu ir
kitiems
pranešti
liūdna
naujieną.

CLASSIFIED

Radio

Šiandie, antradienį, 7 va REIKALINGI DARBININKAI
HEI.P WANTKD — V Y KAI
landą vakare, radio klausy
"BUS ROY»”
tojams bus smagu ir įdo
mu praleisti valandėlę prie
radio besiklausant Peoples'
reguliarės antradienio programos. Ypač šiandie progia
marshall field a co.
ma bus graži įr įdomi: su
JAUNŲ VYRŲ ar bernukų leng
sidės iž naujų numerių, ku vam dirbtuvėje darbut Patyrimus
riuos išpildys žymūs radio
K"
talentai: sesutės Praninskai THK fijf
tės, “dėdė” Vaitekūnas, ži-Į------ ------------------- ---------------

K PARK Ui APYLINKEI
URMU MAINYTI ARDA
NORIT PIGIAI PIRKTI i

66th ir S. Camp boti Ave. B kam
barių marinis ootlage kaina (3,600,
Įmokėti *600.
Ant Rockwsll St. ir «4th • kam
barių marinis bungalow, 2 karų
marinis garadžlus, kalta *6,(10.
6 kambarių medinis cottags —
reikia pataisyti, kaina (KIBO.
♦ flatų kampinis mansis namas
po 4 kambarius, kaina ('2,600.
I lįstų po l kambarius — 2 boi
leriai — bungaiow stogrs, kaina
34,604. 4 fletų marinis »aunas po
6 kambarius, ant 2 lotų lOstatytaa,
Įmokėti (1,400.
Bizniavau namas, randasi tarp di
deliu dirbtuvių — taverno ir luncb
blanls — ( gyvenamieji kambariai.
Kaina (4,600. Savininkas priims 1
mainus lotus arba didesni karnų—
pridės pinigais.
nių pranešėjai, patarėjai ir
Taipgi turime dideli pasirinkimų
t.t. Taigi, nepamirškite už-. J“,
‘
, visokių namų po visa Cbicagų: privatlėkų ir blsniavų, farmų mažų ir
aistatyti radio ir pasiklau- m°- pakavimo ir pa«eib«ti prie mu didelių, galima pigiai pirkti arba
tinų. Nuolatinis darbas.
Patyrimus mainyti.
- -----ReD. XXX nereikalingas. -----BINTE RMOT
Jeigu norite greitai parduoti ar
syti.
I
Franklin BImL
ba pigiai pirkti, išmainyti bile kų
jūs turite, kreipkitės pas;
OPKRATORKOS
F. SUKOM8K2M A COM
Prie "svoterlų’’ Metro* mastu ų. CHARLES
<021 S. Uetocrn Ave.
Tiktai patyrusios kreipkitės i
Tel. Rep. 87IX — Vak. Fros. 1111
novelty ormsu wok*s,
2133 Mtlwarukce Avo.
PARDAVIMUI TRIS
Jenny Kennelly, 43 metų
*“
“* * “ •*“" * I Parsiduoda 73 akrų ūkis, ar matSIUVIMO MAŠINŲ OP0RATOR- nomas ant mūrinio namo.
Netoli
moteris, 1803. No. La Baile
. __ . KOS — patyrusios prlo "upholster- Paw Paw, Michigan. Geras kelias;
st., negalėdavo miegoti. Kad Od" baidų. Kreipkitės t pullman elektra ant vietos. Oražus sodas ir
.. .
...
...
OOUCH co., >7bt So. AsIJųnrt Ave. ūkėje gražus tekantis upelis. Kreip
is to pasgydyti nusipirko ______ _________ .
kitės telefonu: — VANburen 20»0.

Užsimigdė ant visados

Niekuomet taip nebuvo

Westinghouse
Electric
and
Manufacturlng
Co.
pas
Dar kitas dalykas. Man
kilusi iš Raleigh, N. C., iš kelbė, kad darbininkų jai
labai patiko puikus Wisconrinkta šių metų gražuole. dabar dirba 71.000. T<r£ nesin.
Juo toliau į šiaurę,
kuomet
tos
kompanijos
tuo vietos puikesnės, ūkiai
istorijoj tai kompanijai ne
derlingi, kokių 111., niekur
dirbo tiek darbininkų. Kom
negalima matyti. O kas
Bus mažesni kepalai
panija turi užsakymų už
svarbiausia, buvom nuvažia
Yra daiktų, kurie augštyn
$200.000.000.
vę į miškus kur darbininkai
kyla greičiau, negu krinta
piauna medžius.
Vienos
Vienas tokių
dalykų yra
kompanijos bosas pakvietė
kainos.
Dar daua ant "relifo”
mus pietų, o pavalgę apžiū
Kai dabar pradėjo kainos
Sugrįžo
iš
vakacijų
rėjom miškų gyvenimą ir
kilti, tai nežinia, kur jos ap
Chicagoj ir apskritai lui
tuos ilgaliemenius medžius.
North Side — P-nia Sriu- sistos. Visos pragyvenimo nais valstybėje dar daug
Buvo labai įndomu, nes to bicut, 3335 W. Dičkius st.
reikmenos tik brangsta ir Žmonių yra ant
“reliefo.”
kių miškų nebuvau mačiu su sūnumi Albertu buvo išbrangsta.
Tam
reikalui valdžia numaI
si.
Tuose miškuose yra kusi vakacijų. Sūnūs savo
Dabar pranešama, kad tė rugsėjo mėnesiui $3 686.meškų, stirnų, lapių ir ne- motinnai pgJarė tikrą siurduonos kepalai busią suma go#F ‘
mažai vilkų. Yra žmonių, prizą _ paI0dė dang Am(J
žinti, o kainos liksiančios
katrie gaudo tuos žvėris irl^^
ga!, indomlų v!etų
tos pačios.
parduodami jų kailiukus Aplankė
Su. Dakotą. kur
---------------------daro sau pragyvenimą.
matė ‘Black Hills; aplankė j 11„L„:iA nim >rL|U
PAMOKOS
''0 MI0 aTKIIO
Wis.
taippat
pasižymi Wyoming, kur matė Yelcw- i

Pasaulis yra labai įdo
mus.. Vieną dieną žmogus
linksminies, džiaugies, pui
kia gamta ir gerais drau
gais, kitą dieną jau kitokia
naujiena, dėl kurios tenka
nubusti iki ašarų. Tokis jau
likimas žmonių šiam nera
miam pasauly.
Rašė R. Mazillauskienė

l "Draugas"

Acme leiepboto)

migdančių blynelių. Bet jų' veiteskos — prie *counter"
°
’
7 .
. . patarnavimo ir prie stalų. Tru pa
tiek suvalgė, kad kai UŽmi- ponis valandoms ar pilnų laikų.
* ’
STEVENS
BUILDING
.RESTAURANT, 2-tasn aukite, 17 Nn State
go ,tai ir nenubudo.

Anglų Kalbos
ežerais. Tik vienoje Forest Stone Park, Rocky Moun- Į |f ŽUVO
Lietuvių Kalbos
County, kur man teko būti,'tain National Park, Denverį
Christine Jonnson, 26 me
Knygvedystės
vra 112 ežerų.
Draugai, ir tt. Padarė 4.000 mailių. tų amžiaus, 3912 No. NewStenografijos
Mašinėle Rašymo
|
'kurie mane vežė: MykolIsM Jfelionė
lionėje išbuvo- apie 15 die land ave., jodama prie LawAritmetikos
Nausieda ir Denis šikšnius, nų.
rence ir Cumberland ave
Pilietybės
Reikia priminti, kai p-nai nukrito nuo arklio ir užsi
kasdieną važiavo žuvauti, o
Pipiraitę
žuvų
“ganyti ” Sriubai buvo ‘Draugo” skai mušė. Jos nelaimę matė 11 MOKSLO LAIKAS
Žuvies ne tik valgėm, kiek tytojai per 25 metus ir rėmė jos draugių, kurios jojo karNuo 9 ryto iki 3 vai. p. p.
atsilankymu
visas tu
norėjom, bet dar ir namo savo
ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.
“Draugo” ' rengiamas pra
parsivežėm.
mogas.
Rap.
AMERIKOS LIETUVIŲ
Taujieniai
ne tik mus
Pamoka draiveriams
MOKYKLA
I
vaišino, bet dar pilną autoChicagieti. leitenantas A • James Buab
„ met
816 W. 33rd Place,
mobdių gerybių pnkrove iš
kurs bu. amžiau8
va-

Pusantros savaites išbu vo mėn. sutiko nelaimę ir
žuvo.
vus puikiam Wisconsin. Par
važiavus namo radau laišką
iš Lietuvos. Nudžiugau su
Spaudos išradėjas. Gulaukus
žinių iŠ saviškių. tenbergas, — buvo katali
Laiškas rašytas 29 gegužės. kas.

troku.
Jo trokas kaž ko
truputį su gedo.
Padavęs
tekinį savo sunui, jis nulipo
ant “nming board” žiūrėti,
kas yra. Kaž kaip jis pas
lydo, nukrito po troko teki
niais ir vietoj žuvo.

1945

FINANCE AND LOANS
Finansai lr Paskolos

PASKOLOS
GREIT IR PIGIAI
ANT 1-mų MORGIČIU

Mėnesiniais atmokėsimais

and LOAN ASSOCIATION
OF CHICAGO
2202 W. Cermak Rd.
EEt* Jk'on
360*
• *****
■W

Jūsų Gražus
Apsiredymas
-Musų Specialybe

v«V

V. VILEIŠIENfi, SAV.

GLAMOUR
FROCK SHOP

I«'l t. ‘ HH

'•HO‘ F l. O V. F 'TF

6922 W. Roosevelt Rd.
TeL AUSTIN 1175

((A solini
Tou’ne u)(IorG>i
Uūt»0\_Prt
Inene s o«uf FooR
ov tuose TSi-i-ooi
o 04 in Trte fcėiME

A>KT> ''Me

Got TtšE |

ųMooutsHT
THNT
CObFlSH TO
tAME CHAN&e
ON OM
neei&Tera.

MIDDLE-AGED
PEOPLE J
are

11 ‘ 11 m offenders
L

HELP VVANTED
AD — DEFT
Tel. Randolph 8488—848»

Ar jums reikalingas
darbas?

Tėmykite

Mutual Federal 'Draugą" kas dieną
Praeitą savaitę su ketvir
Savings

KCDIK1AH8

th l’HU i

OPERA*

Standard Oil Co. of Uli— Patyrusios moterys ar
nois nuo rugsėjo 1 d. pakė TORKOS
merginos,
angliškai
kalbančios.
Nuolatini darbai. Oeras užmokes
lė savo darbininkams algas. tis.
Kreipkitės J “employment" ofi
Dabar mokės 10c. valandoj sų ant 3-čio auklto.
MAKSHALI. FIELD A CO.
daugiau, negu iki šiot

• 35" Strr*«

: -k e*

\

"ENORAVINO PRESS”
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THAT LITTLlE GAmt’’ Int<r-n«t’iritrtooliC<S*.T.—By B, Link t

Street.

Chicago, UI.

savo ūkio.
Už viską esu vo pasidavęs į Anglijos avi
kų, užsimušė važiuodamas
jiems dėkinga.
aciją ir ten tarnavo nuo ko

Mergina ar moteris J namus pri
žiūrėti du vaikučius. Gali gyventi
ant vietos ar ne. Kreipkitės:
0812 S. TALMAN AVE.,
(ant pirmo aukžto)

tadienio numeriu, “Drauge”
rasite skelbimus didelių
ir
lf you’re post 40, the chanees are
mažesnių biznio įstaigų, per that your breath wilf be offensive
oftener than that of a young pereon.
' kuriuos paieško visokios rū- Fermentation of tiny food particles
šie. darbininkų, vyrų, mote-Į.
' rų ir merginų. Šie skelbi
mai
randasi “classified”
skyriuje 7-tam puslapy kas
dieną. Laikui bėgant šių
skelbimų skaičius didės ir
tuomi duos mūsų skaityto
jams geros progos iš ko
pasiskirti tinkamesnį ar ge
resnį darbą pagal savo pa
tyrimą ir pageidavimą.

Jeigu jums yra reikalin
gas darbas dabar, skaityki
te šiandieninius garsinimus
ir pasirinkite, kas jums ge
riausia patinka. Šios dienos
numeryje biznio įstaigos rei
kalauja mašinistų: *Scrėw
machine” operatorių, papra
stų darbininkų, merginų ar
jaunų
moterų
saldainių
dirbtuvėje, siuvėjų prie dra
bužių siuvimo ir t. t.

vrhich you yourself may not detect
būt vhlch ia so offensive to others.
Why not take the easy, pleasant precaution that so many fastidioua peo
ple nso to halt this fermentation—
Listerine Antiseptic employed aa a
mouth rinae. It immediately makes
the breath avveeter, purer, less likely
to offend. Lambert Pharmacai Co.,
St. Louū, Mo.
Btfort Any Date Ute

LISTERINE ANTISEPTIC
r* Uoka Yont teaaA Su^er

Atsišaukdami į šias fir
mai, praneškite, kad jūs
matėte jų garsinimą lietuvių
laikraštyje “Drauge." Tas
jums daug
gelbės gavime
darbo.
Dėl tolimesnių progų dar
bo gavime tėmykite kas die
nų “Draugo” darbų skelbi
mus.
V. Ed. Pajaujis,
“Dr.” Skelb. Vedėjas

CONRAD
Fotografas
Studija Jrengta pir
mos rūžies au mo*
demtžkomts
užlai
do mis ir Hollywood
žvieaomia.
Darbas
Garantuotas.

Rez. Tel. VICTORY 2499

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

420 W. 63rd Street
TeL: Biznio - ENOlewood 5881
Bez.: - BNOlevrood 584Š

Didžiausias Pasirinkimas Vartotų Karų
MUSŲ
NAUJAM VARTOTŲ
KARŲ SKYRIUJE

AGENTAI:
Jonas Sodinąs
Joni
Ant

936 West 36th Streot
Chicago, DI.

H. RajewsU

WHOLESALE
MBM LiąuoR
ĮSTAIGA

O«*4to>enw
S®

1.1 ■

BUICK
SALES
_

VIENINTELfi LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA
Nauja

». KANTER.

REMKITE
RKNĄ
LIKTU V TŲ
DRAUUA

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 S. Halated St
BTaI^>BOULEVA^DOOt4

Vieta:

007 WEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

DRKTJOAS

IŠGIRDO GERĄ NAUJIENĄ

TARIAME NUOŠIRDŲ AČIO VISIEMS, KURIE
SUGRAŽINO KNYGUTES
Kitur laikraštyje skelbia*
K. Norkevičius, Kewaneė.
me, kas buvo apdovanotas
J. Cinaitis, St. Louis, Mo.
dideliu, gražiu automobiliu
L. Ginkevičius, Philadel
per mūsų Labor Day pik
phia.
niką. Bet šioje vietoje no
J. Jančius, Lawrence.
rime išreikšti nuoširdų ačiū
V. Butkevicz, Boston.
visiems, kurie grąžino tikieS. Luinis, Cambridge.
tėlius dieną prieš pikniką.
Ig. Gaidamavčiu8 Chicago
Yra didelis malonumas
A. Miniukas Orange, Mass.
susilaukti Jūsų prielanku
O. Bačinskienė S. Foston
mo šiuo laiku ir ateityje ti
A. Olekna .......... Akron
kimės panašios paramos. AJ. Čepaitis ---- Chicago
čiū ir lai Dievas laimina Jus
W. Mikšis ........... Cicero
V18US.
V.Bernotas .. Elizabeth
Sekantieji sugrąžino po
J. Sutkus ___ Chicago
knygutę:
J. Yodikis........... Chicago
U. Baranauskas, Rock
S. P. Mažeika .. Chicago
ford, III.
P. Bartkus ___ Chicago
M. Misiūnas, Rockford.
O. Kasmauskas Chicago
S. Vaičiūnienė, ManchesK. Paulickienė Melrose Pk
ter.
M. Krakauskienė WaterJ. Kimutis, Homestead.
bury.
M. Motejunas. E. Cleve
M. Vasiliūtė Waterbury
land.
J. Budrienė___ Chicago
A. Stašienė. Detroit.
D. Antanaitis .. Chicago
J. Semel, Ze,Jemople.
D. Antanaitis .. Chicago
A. Gudonis, Phdaaelphia.
A. Sakovich___ Chicago
B. Kazanauskas. Chicago.
T. Priekašienė .. Cicero
B. Valauskas; Chicago.
J. Ogintas ........... Cicero
O. Margelis, Grand RapT. Zeviša ............... Gary
ids Mich.
M. Aginskienė .. Racine
M. Vinchunaitė,
Phila
M. Poškienė.. Stoughton
delphia.
M. Domeikienė .. Durand
A. Jankauskienė, Detroit.
S. Baranauskas Kewanee
V. Yodelis, Chicago.
E. Skirienė .. Waukegan
J. Šaplys D?aroorn, Mich.
S. Weska___ Valparaiso
A. Šlapikas Smttle, VVash
I. šarkauskas .. Chicago
J. Bablinskas,
AnistcrRockford
S. Keliotis
dam N. Y.
A. Rusiecki Somersville
J. Guzas, Exetond.
J. Karpiūtė .. Westville
K. Juodaitis, Johnson Cy.
J. šumila .. Pittsburgh
M. Genevičiu3, N Chicago
O. Prosevičienė Chicago
M. Gedvilas Chicago.
M. Zaromski .. Chicago
A. Vaitkevičius, Summit.
J. Blažis ........... Chicago
P. Pažereckis, Waukegan.
M. Zaromskis .. Chicago
O. Aksomaitis Detroit.
B. Norbut ___ Chicago
J. Meiluta, Philadelphia.
•Chicago
A. Statkus ..
A. Bražinskas, SomersS. Balickas .... Chicago
villė.
S. D. Lachawicz Chicago
A. Draugelis, Chicago.
M. Rimkus ___ Chicago
A. RUbliauskas, Chicago.
Vaitkevich ___ Chicago
J. Krūmas, Chicago. t
P. Baltrūnas Binghamton
A. Betono, Chicago.
M. Balys ........... Chicago
M. Čepaitienė, Chicago.
M. Vaznius ___ Chicago
St Macuk, Raymondville.
J. Kazanauskas Chicago
P. Norbutas, Chicago.
S. Piktužis .
Chicago
M. Turonienė, Providence.
J. Bilevičius
. . Cicero
K. Nowadzelki, Aurora.
Westville
F. Wagon ..
J. Kramanauskas, Bridge
M. Zaremba Manchester
port.
A. Paulik ___ Hammond
A. Šlapelis, Norwood.
P. Pilitauskas .. Kenosha
P. Kasmauskienė, Chicago
M. Šrupsienė .. Chicago
T. Šumskaitė, Kenosha.
S. Balt ................ Aurora
P. Morkaitis, Sheboygan.
K. Grigas ...
Montello
A. Jusevičienė, Rockford.
E. Galčius ..
Elisville
J. Bagdonas, Rockford.
Kenosha
K. Mažeika
L. Kasper, Ind. Harbor.
M. Savitzekas . Linden

LAIMĖTOJAS

Antradienis, rūgs. 2, 1941

Dėkoja Dievui už visas su
X Šv. Jurgio parapijoj
teiktas jam malones. Vien Į
ruošiama ligonių diena, nu
tik apgailestavo, kad nega- !
matoma šv.
Pranciškaus
šventėje, spalių 4. Visi stip
Įėjo dalyvauti dar jo viena
resni ligoniai tą dieną bus
duktė su savo šeima, tai yra
I
atvešti į bažnyčią: išklau
Valerija Petrošienė,
kurie
sys šv. Mišių, pamokslo, pri
dabartiniu laiku gyvena ant
ims šv. Komuniją, o po vi
ūkio Mich. valst, ir nelabai
sam bus pavaišinti pusry
gerai jaučiasi.
X
Juzei
Girdžiūtei,
2460
čiais parapijos salėj,
Kaipo nuolatiniam "Drau
W.
45
PI.,
praeitą
antradie

tėveliais atvažiuoti.
go” skaitytojui ir rėmėjui,
nį
buvo
suruošta
“
shower
”
linkiu viso gero ir ilgiausių
jos sužieduotinio L. Laba
mętų.
Rap.
nausko name. Pobūvy daly
ali MAKIS - N(W *«. RIBUILT
vavo daug draugių, kurios
TYPEWRITERS
jaunajai sunešė dovanų. L.
A D D I N G MACHINES
ARD 3 skyriaus susirin Labanauskas yra Lietuvos
—
tMAll
MONTHIV FAYMENTSkimas įvyko 21 d. rugp. pa konsulato sekretorius.
rapijos svetainėj. Svarstant
SOLD, RENTED
X P. Baltinis šiomis die
AND RERAIRED
bėgamuosius reikalus, iš nomis grįžo į Chicago iš
•M HMU1 IM" »M.twui
MUa«lH
klausyta raportas iš centro, studentiškų atostogų, ku
xCTAD
TYPEWRITER
kuriam rengiant pikniką 28 rias praleido Wyoming, Pa.
COMPANY
MMn c. •OEMun,
d. rugsėjo, Vyta/uto parke Pasiryžęs tęsti studijas Chi
(**Drau(aa” Aęme telephoto!
m W. MADISON ST.
Terry Moore Bostono ligoninėj išgirdo gerą naujieną ir mūsų skyrius jame da cago universitete.
Phone DEAR3ORN P444
— jo sužeidimas baseball lauke nepavojingas.
Į^ISnMAm-ERl^oiMONSTBATIONj
lyvaus. Nutarta rengti “bun
X
Federacijos
Chicago
co party”. Komisija pasi
tars su klebonu dėl svetai- aPs*tr- begalo nudžiugo įš
— Pereitą sezoną New
Pagerbė Marijona ir
Yorke pasirodė balete “Gul
nės. “Bunco party” numato girdęs reikšmingą Kunigų
Vienybės Chicago Provinci
bių Ežere” buvusi prieš pen Mykolą Zazeckus
ma rengti 8 d. spalių.
jos pirm. kun. J. Paškausko
kis metus Kauno Balleto
ūse MUSTEROLE for
pareiškimą kongresui, jog
Cicero. — Rugp. 23 d. 25
pirmoji balerina Vera NemŠv. Ražančiaus draugijos
chinova (garsaus Diaghilef- metų vedybinio gyvenimo susirinkimas įvyks 5 d. rug Chicagoj vienas kunigų bus
sukaktuvių proga, Shameto sėjo, parapijos mokyklos paskirtas katalikiškai - lie
fo mokinė).
Mother—Give Year CHILD
svetainėje Zozeckams buvo kambary, po pamaldų. Vi tuviškai akcijai vadovauti.
Thi* Šame Expert Care!
surengtas pokylis. Rengimu sos narės malonėkite atsi
X J. Koncevičius, maty
Naudokitės pilnesniu
pokylio rūpinosi: Anna Va lankyti ir naujų atsivesti damas gražų Brighton Park
''Draugo” patarnavimu laitienė, Liutkienė ir Jundu- Pasitarsim, kaip geriau pri jaunųjų vyčių veikimo tiks
lienė. Jų pasidarbavimu su sirengti prie parapijos ba lą, paaukojo dvylika “hair
Ar reik pašto ženklelių? kviesta Zozeckų artimiausi zaro ir draugijos pikniko, eut”, kurie, kaip ir kiti pa
Ar norit registruoti latšKą, giminės ir draugai.
aukoti dalykai, kas susirin
kuris įvyks 19 d. spalių.
įpirkti ‘-‘Money Order”, adŠia proga rengėjos tariam
V. Daugirdienė kimą išleidžiami laimėjimui.
a
^rausti siuntinius? Kreipki širdingiausiai ačiū visiems
X J. Brazauskas sėkmin
tės į “Draugo” raštinę!
už prisidėjimą ir atsilanky
gai
vadovauja L. V. 36 kuo
mą,
taip
pat
ir
tiems, kurie Mokytis niekad nevėlu
Ar reik notaro parašo ar
pos jaunųjų kuopelei.
Po
prisidėjo,
o
nebuvo.
•
Taip
skelbia
priežodis,
may sffect the Heart
ba antspaudos? Ar gavote
kiekvieno susirinkimo visi
Ou
tepaisė nariai
iš valdžios kokias nors blan
Vakarienės metu jubilia bet nedaugelis jo
pavaišinami
“ice
kas,
kurių visiškai nesu tams pareikšta
nuoširdžių Dabar noromis nenoromis cream” ir “pepsi eolą”. Dau
prantat? Kreipkitės į “Drau linkėjimų.
Pirmiausia pa priseina mokytis ir pasivė giausia fundija pats kuope
sveikino Milašauskas ir jų linusiems. Mat Amerikos lės globėjas J. Brazauskas.
go” raštinę!
/ •
f
’
vyriausybė
nori, kad visi
Ar reik kokio nors verti- sūnus Antanas, kuris pini
X Darius-Girėnas Postas
ateiviai taptų piliečiais. Be
iho anglų ar lietuvių kalbo giškai prisidėjo prie dova
Don’t despair
come relief in
271, American Legion, ren of
relief from
dae
to nepliečiams dabar suda
Don’t Arthritis
nos
tėvams.
Paskui
kalbėjo
terrible
Arthrito Sulphur deje? Kreipkitės į “Draugą”
giasi prie naujos valdybos tie achea or
ficiency. Small
roma kaikurių nepatogumų.
paina. The give
dailycoet. Mon
2334 So. Oakley Avė., Chica giminė Slivinskienė, BulausNEW Čolloidal
ey back if no
instaliacijos iškilmių, ku
lodizedSulphur
relief after 30
up
Mat
jie
visi
turi
registruo

kai,
Vainorienė
ir
daugelis
days* donge.
go. Rl, Canal 8010
rios bus rugsėjo 3 d., 8:30
taking
hope Bėgio
tis. Todėl dėl valdžios pa
kitų.
often bring we1TODAY.
vai. vakare, posto rūmuose, Youi£rufgiathMSULPH<^<APS
Beje, širdingai ačiū pane geidavimo ir dėl savo pato
4416-20 So. VVestern Avė.
lėms, kurios pagelbėjo poky gumo ir naudos visi nepilieTaupykite Vartotus
čiai ateiviai privalo tapti
tyLinkim Zozeckams ilgiau piliečiais.
O kad piliečiu
Pašto Ženklus
sių metų, kad Dievas duotų tapti, tai
reikia
mokėti
Ar norite prisidėti
prii sulaukti auksinio jubliejaus. skaityti ir rašyti ir šį tą ži
tikro misijoniesiško darbo?
Anna Valaitis noti iš Amerikos istorijos ir
Taupykite vartotus
pašte
iš AmrJ.^koS ; santvarkos.
ženklus? štai lengvas ir vi Kazimieras Gasiunas,
Tokiems dalykams išmokyti
siems prieinamas būdas, ku tėvas
kun.
P. Gasiuno, yna rengiamos pamokos.
ris neša misijoms didelės rugp. 24 d. atšventė 72 metų Amerikos Lietuvių Mokyk
Mūsą knygyne dar galima ganti pasirinkimą HetuvlSkos
literatflros ir poezijos rinkinių. Dabar komunisto valdžiai
naudos,
o bendradarbiams gimtadienį.
Ištikrųjų, jaiu la, 816 W. 33 PI.', yra viena
užkirtus kelia lietnvMką knygą spausdinimai. LIETUVIŠKA
gausių nuopelnų.
buvo džiaugsminga ir malo tokių mokyklų, kur galima
KNYGA pasidarys retenybė. įsigykite savo kopijas, kol
Ją dar lieka.
ni
ta
diena.
Malonu
buvo
gauti
pilną
prirengimą
prie
MARIAN MISSION CLUB
Marian Hills Seminary, matyti ,kai susirinko sūnūs, pilietybės.
LITERATŪRA
duktė, žentas, marti ir daug
Hinsdale, llllnols.
JONO BILIŪNO RASTAI, Tilžė, 1913 m. 150 pusi........ SI .00
anūkų pasveikinti ir palin
Elektroje žodis “voltas“
ŽEMAITES RASTAI. I t. Vilnius, 1914 m. 390 pusi........ g1.00
LIETUVIŠKOS PASAKOS. U t, surinko Dr. J.
kėti viso gero savo myli yra kilęs iš žymiausio elek
Basanavičius. 260 pusi...................................................... gi .00
mam tėvukui
ir grandpa- tros žinovo ir , išradėjo, VolPRAGIEDRULIAI, m L. Vsižiranto, 290 pusi............... gi.00
VAIŽGANTO RASTAI IV t., (Vilniaus ir Kauno laikopui.
Senukas džiaugiasi ir taš kuris, — buvo katali
tarois — 1918-1921 m.), 240 pusi................................ gi.00
pilnai patenkintas visa kuo. kas.
V. KREVfiS RASTAI, I t., Sutemose-Pasakos ir Dainos, .gi.00
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OUIHIUPLETS

CHEST COLDS
At the first gign of the Dionne Quin-

tuplets catching cold—their chests and
Mtid

promptiy

("Dranga*" Acme telephota)

Whirlaway, trijų metų arklys, laimėjo lenktynes Chicagoj.
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Children’a

relieve
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DISTRESS

Quinta

The

have

always

had

the

best of care, so mother—you may be
assured of using just about the BEST

produet made when you ase Musterole.

MORE

than

irarraing,
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ordinary

soothing

“salve”—

Musterole

helps

break up local congestion. Also made
in
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stronger produet.

INDIGESTION

trapped ln Ihe atomaeh or sullet may art Ilka s
halr-trlgger on the heart. At the Orei stgn of Jtatreaa
emart nan and aoanrn depend oo Bell-ane Tahlets to
aat gu fraa. No lagattaa būt mada of tha fatteataetlng medicina, kno»n for arld tadlgeatlon. Ir tha
FIBBT DOBK doaan't proee Bell-ana better. mum
bottls to ua aod recalea DOCBLE Money Bark. Uc.

ARTHRITIS

KNYGOS! KNYGOS!

KAS REIKIA ŽINOTI

bus, bet teipgi prilaiko kai
nų kilimą ir pragyvenimo
Kl. Kodėl visi amerikie pabrangimą.
čiai dabar turi pirkti Ap
Kl. Ar galima Saugumo
saugos Bonus ir Taupymo J Boną vartoti kaipo užstatą,
Stampes?
imant paskolą iš banko?
Ats. Tarp daugelio prie
Ats. Ne. Bonai yra re
žasčių yra šios: 1) Tai grei gistruojami ir neperduodačiausias būdas, kuriuo kiek dami.* Jie išmokami tik
vienas pilietis gali pasitar tam, keno vardas yra ant
nauti savo kraštui ir sutau Bono.
pyti savo uždarbius ir 2)
Pirkimas Bonų ir Stampių
Barometro išradėjas, Algelbsti ne vien finansuoti gue, — buvo katalikų kuniAmerikos Apsigynimo dar- gas.

Apie Saugumo Bonus

J

rubbed

Mosterole— a produet made to

children’a colds and resolting coughs.

APSAUGOS
BONAI

♦ • 1 - i- -

are

throats

fl ••

VARGO MOKYKLA, Literatūros Pasiskaitymai, 175
puslapiai .................................................................................. gi.00
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI — Pr. Žadeikis, I t.,
<1914-1916 ra.) ............................
75c
MAŽIOSIOS LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI —
Prabočių Anūkas, muštruota, 130 pusL ................... 75c

EILfiRAAčIAI
SU BALTU NUOMETU — J. Auguataitytė-Vaičiflnienė,
225 pusL ................................................................................. |1.00
VAINIKAI. Naujesniosios Poezijos Antologija, Paruoiė
K. Binkis. 230 pusi............................................................... $1.00
JAUNOJI LIETUVA. MAIRONIS. 130 pusi............................. 50
PADANGfiSE, Juozas Sakalas ir Dasaitis, 125 pusi........
.50
KRISTIJONO DUONELAIČIO RASTAI, Sutaisė
J. Šlapelis. 90 pusi .................................................................. 50
TfiVYNfiS KELIAIS, Liūdna Gira, 65 pusi........................ JUi
RUDENS AIDAI. A. Jakžtas. 100 pusi................................ M
GAMTOS PRILYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal
Dr. R. Van der Meulen ..................................................
.35
MEILE. IL Gustaičio. 1914 m. .................................................... Vi
BRĖKŠTA, M. Vaitkus, 1915 m. .......................................... M

"DRAUGAS"
2334 S. Oakley Avė.

Chicago* IIL

