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Laivyno Kovos Viduržemio Jūrose
DIPLOMATINIAI
SANTYKIAI

t
Taigi Rusija pagaliau su
darė diplomatinius santy
kius ir su ištremtąja Nor
vegijos vyriausybe Londo
ne. Preš keletą mėnesių
Rusija buvo paskelbusi nu
traukianti visus diplomati
nius santykius su visomis
vokiečių pavergtomis vals
tybėmis, nes jos, girdi, ne
tekusios nepriklausomybės
ir nebegalinčios turėti bet
kokių
diplomatinių santy
kius su suverenėmi8 valsty
bėmis.
Norvegijos kaip ir kitų
pavergtųjų valstybių padė
tis nepasikeitė, bet Rusijos
ponai šiandie jų svetur esan
čias vyriausybes pripažįs
ta. Gal tik komunistai galė
tų paaiškinti, kodėl pirma
Rusija pavergtųjų vyriau
sybių atstovų nepripažino
pilnais atstovais, o dabar
pripažįsta, ir kiek ilgai
juos pripažins?
LENKAI

IR

RUSIJA

Žuvo 450,000 rusų
kareivių, skelbia
Berlynas

Naciai Kijeve

ANGLAI NUSKANDINO ITALŲ
DU LAIVUS, VIENA SUŽALOJO
Italų maža laivų grupė prie Gibraltaro

nuskandino 3 anglų laivus
BERLYNAS, rugsėjo 22 d.
— Karo štabas šiandie pra
nešė apie sensacingus vo
kiečių laimėjimus Baltijos
jūrose, apie stipresnį Lenin
grado ir Odesos apgulimą
ir apie sunaikinimą prie Ki
jevo trisdešimts rusų divi
zijų.
Skaitant rusų divizija po
15,000 kareivių, nacių pra
nešimais, prie Kijevo turė
jo žūti apie 450,000,000 ru
su.
Kronštadte esąs Rusijos
laivynas nebeturįs vilčių
prasprukti, nes visi aplinki
niai vandenys esą apsupti.

Budenny pašalintas
Vokietijos žinių agentū
ra, pasiremdama praneši
mais iš Vengrijos, sako
jog buvęs pietinių Rusijos
armijų vadas maršalas Budenny esąs pašalintas iš ei
namųjų pareigų ir, jog jo
vieta bent laikinai užėmęs
maršalas Timošenko.

LONDONAS, rugsėjo 22 d. I laivas Viduržemio jūroje
— Anglijos admiralitetas ^sužalotas, prideda . anglų ko
šiandie pranešė, jog rugsė munikatas.
jo 18 dienos atakose anglų
Manoųia, jog visi trys lai
submarinai nuskandino du vai buvo 24,469 tonų Vuldidelius Italijos laivus.
cania laivo klasės ir gabeno
ašies paramą Libijon.
Trečias

keleivinis

italų

Gibraltaro uoste

achi« teiephoiai

Vokiečių kariuomenė įeina Kijevan, Ukrainos sostinėn, supliekusi ten sovietų ka-l
riuomenę.

Prie Leningrado vyksta
smarkiausios kovos

Sukilimai Prancūzi

joj į 3 mėnesius

ROMA, rugsėjo 22 d. —
Italijos karo vadovybė šian
die praneša, jog Italijos lai
vyno slaptas ir mažas dali
nys, prasprukęs, pro Gib
raltaro armotas
užpuolė
prie Gibraltaro esamus lai
vus ir nuskandino tris pre
kybinius laivus ir ketvirtą
jį taip sužalojo, kad jisgrei
BERNAS, Šveicarija, rug
čiausiai irgi nuskendęs.
sėjo 22 d. — Pranešimai iš
Sofijos sako, jog Bulgari
Autoritetingi
sluogsniai
jos Parlamento nariai ko duoda suprasti, jog šiuos
munistai sušaudyti ir ūki laivelius vairavo italai jūri
ninkų partijos nariai inter ninkai, kurie išplaukdami
nuoti.
žinojo, kad esą labai maža
Kariniai
pasiruošimai progų begrįžti gyviems naBulgarijoje kai kurių sluog mo.
snftį suprantami vokiečių
planais daryti didesnį spau žuvo karo medžiagos
dimą į neutraliąją Turkiją,
Italų komunikatas apie
kad ji suteiktų naciams
.
...
, .. .
.žygį tik tepažymi, jog itatam tikrų nuolaidų ir palaivai nuP8k/ndinoJ 5^
lengvintų žygius rytuose.
tankerį 10,000 tonų, kitą
Pranešimai iŠ Ankaros, 600 tonų ir vieną krovinių
Turkijos sostinės, sako, jog laivą • 6,000 tonų, prikrautą
vokiečių sėkmingi žygiai
amunicijos. Ketvirtasis 12,rytuosna ir įvykiai Bulgari 000 tonų krovinių laivas,
joje kelia susirūpinimą Tur
prikrautas karo medžiagų,
kijos aukštuosiuose sluogs- sunkiai sužalotas”.
niuose ir manoma, jog ne
Apie pasiųstųjų atakoms,
trukus Turkija turės aiš
italų laivų ir įgulų likimą
kiai vienaip ar kitaip pasi
komunikatas nieko nepasi
sakyti.
sako.

Bulgarijoj sušau
dė komunistus
atstovus

Mes nesitebime, kad šian
die lenkai stengiasi sudary
JERSEY City, N. J. rug
ti
santykius su Rusija.
"Laimėkit ar mirkit" — rusų kariams
sėjo
22 d. — Arthur LeSkęstantis gi ir šiaudo grie
sser,
kuris Prancūzijoj iš
biasi. Tačiau mums nesu
gyveno per devynioliką me
prantamas
mūsųjų konui=. _-puo
laiku praneša —MASKVA, rugsėjo-23-ja* ~
,
nistų nusiteikimas. > Pame ma, kad galinga vokiečių — Prie Leningrado šiandie
Vokiečių aviacijos atakos tų ir tarnavo prancūzų pro
name, jog gen. Sikorskiui kariuomenė artinasi prie vyksta aršiausios
kovos, Leningrade esančios tokios pagandai prie dviejų vy
lankantis Amerikoje, dar Karkovo, Ukrainos industri kai ginklų fabrikų darbinin milžiniškos, kad atrodo, jog riausybių, pareiškia, jog į
ims ir
sus- tris ar keturis mėnesius
prieš rusų-vokiečių kapą, j oš centro.
kai kreipės į miesto gynėjus ‘pati žemė ima
hus
Prancūzijoje įvyksią sukili
progs’
“Vilnis” kažkaip pasigard
Suomijos įlankoje pajū ‘laimėti arba mirti
mai.
žiuodama paskelbė nebūtą rio armotos taikliai apšauKaip ir apsuptoje OdesoLesser Amerikon atvyko
žinią, jog tautiniai nusitei- džiusios
______ ____________________
du didžiausius Rusije, taip ir Leningrade pašiandie Amerikos laivu Exkusių lietuvių delegacija7 joa Įęaro laivus 26,000 tonų šauktieji iš dirbtuvių darbi
Vokiečiai
ruošias
calibur, kuris atgabeno 102
tarėsi su lenkų generolu, karo laivą Spalių revoliuci ninkai drąsiai ir aršiai lai
keleivius, kurių tarpe 56
girdi, norima Lietuva Len ją ir 8,800 tonų sunkųjį kosi prieš užpuolikus.
■
žiemos
kovoms
Amerikos piliečiai.
kijai parduoti.
Vadinas, kruzerį Kirovą.
Jis pareiškė, jog beartėbroliai, žiūrėkit kur katali
Darbininkai į karius
Rusijoje,
Roma
janti žiema ir maisto tru
kai ir socialistai eina — Lavonų krūvos
Maskvos
pranešimai
skel
kumas
paskubins prancūzų
nori įvest ir vėl Lietuvoj
Prie Odesos ir Leningra bia, jog Leningrado Potilo- ROMA, rugsėjo 22 d. —
sukilimus.
baudžiavą. Tačiau šiandie do esančios eilių eilės rusų
Italijos spauda rašo, jog
vo fabriko darbininkai krei
.
... Vokietija paruošia tūkstan“Vilnis” labai palankiai pa-j lavonų, kai vokiečiai palei
lakūnų nusileisti oriaisisako apie to paties gen. dę veiksmams savo didžiuo ESJL. k±n“’L.ra8,nd,*™
BUENOS AIRES. —- Ar
laimėti
ar
mirti
—
kito
Sikorskio, kelionę Maskvon. sius lauko pabūklus.
viais ant pašliūžų (skis) ir gentinos kongreso, komisi
kelio nėra. Laimėti ar mir- tuo būdu pasiruošianti žieHitleris pradės
Jdomu ar ponas genero
Miesteliai netoli Leninjos pirmininkas pareiškia,
,
.
.
...
ti
yra
sovietų
kovotojų
įslas, komunistų manymu, grado esą visiškai sunaikin tatyma8. tai
ŠQkis vi. mos kovoms Rusijoje.
jog netrukus bus pradėta
taip greit ir taip aiškiai su ti.
Laikraštis II Telegrafo teismo procedūra iškrausty puolimą Kaukaze
sai sovietų nacijai!... Šven
proletarėjo ar Maskva taip
Kiek anksčiau pranešta, tai pasižadėkime, kad mes rašo, jog vokiečiai jau ku ti iš Argentinos Vokietijos
staiga kūliu apsivertė ir jog bei Kijevo vokiečiai pa
ris laikas kaip siunčia snie ambasadorių ir jo du pa- LONDONAS, rugsėjo 22 d.
nepadėsime
ginklo,
kol
pa

tapo “buržuazine”...
Bet ėmę belaisvėn 150,000 rusų
gui kasti nuo keliu sunkve
— Londono kariniai sluogs
laidosime visus fašistų gy žimius, kad būtų iš anksto gelbininkus.
kaip ten bebuvę, gen. Si kareivių.
niai šiandie įsitikinę, jog
vulius”.
korskis vyksta Maskvon, o
| pasiruošta nuvalyti sniegą
Hitleris netrukus
pradės
mūsų komunistai nešaukia, jų ir nacifikuojamųjų tau
J nuo aerodromų ir vokiečių
smarkią ofensyvą Kaukazo
Kijevas užimtas
kad Stalinas nori Rusiją tų valią, — abejoti neten
I aviacijos orlaiviai esą pa 600 anglų orlaivių
linkui, kur yra turtingi alie
Ankstyvas Maskvos ko- ? rengti skraidymui prie 22
Lenkijai parduoti... '
jaus indėliai.
ka.
•
munikatas praneša, jog Ki Fahrenheito laipsnių šalčio. masinėse atakose
Vokiečių kariuomenei ap
jevas, trečiasis didumu Ru
Pažymima, jog didžiau
KARTI TIESA
REVOLIUCINIS
supus
Leningradą ir besi
sijos miestas, daugelio die sia ašies kariuomenėms kliu Vokietijoj
Nors mūsų komunistai ir
KRAUJAS
veržiant
Karkovo linkui Do
nų aršių kovų” atiteko vo tis žiemą gali būti truku
Tuojau po sudarytosios primygtinai teigia, kad ru kiečiams.
netso apylinkėje, svarbiau
mas būtų
sunaikintuose
laikinosios taikos tarp Pran sų kariuomenė visur nuga
Tačiau rusai skelbia, jog miestuose.
FOLKESTONE,
Angli sias nacių■ kariuomenei bū
cūzijos ir vokiečių buvo ga li vokiečius, bet šiandie jau beveik visa Kijevo gynėjų
ja, rugsėjo 22 d. — šian tinumas yra gauti kaip ga
Įima lyg ir manyti, kad ir iš Maskvos pranešimų, kariuomenė sėkmingai pa
die po pietų dideli Anglijos lima daugiau aliejaus.
Prancūzijoje viskas nuri kurie, tikime ir mūsų “bro- sitraukusi į naujas poziciorlaivių ir bombanešių bū
Borisas nevyksta
Tuo pačiu laiku pareiš
ms ir prasidės normalus gy liai” komunistai pripažins,
riai nuskrido per Anglijos kiama, jog rusų ir anglų
venimas. Tačiau dvidešim-' nėra nacių propaganda, pri
pas Hitlerį
sąsiaurį atakoms Prancūzi pozicijoms Irane dideli pa
tojo amžiaus
prancūzas, i pažįsta, kad vokiečiai užėjoje.
— _Dar
vojų sudaro Afganistanas,
laisvėie išaugęs, negali gilmė Kijevą, kad Leningra- WASHINGTONAS.
__
,
kuriame plačiai veikia vo
pakęsti svetimųjų priespauįdui didelis pavojus, kad na- nesusPeJus Prez ento RooBERLYNAS, rugsėjo 22
LONDONAS, rugsėjo 22 d. kiečių agentai. Afganistane,
sevelto
parašo
rašalui
nu

d. — Autoritetingi Berly
dos. Paryžietis jaučia savo Į cių legijonai perėjo Dniepdžiūti ant pasirašytojo $3,- no sluogsniai pareiškia įsi- — Pereitos savaitės pabai sostinėj Kabul, dabar su vo
gyslose kaitrų savo protė rą... Vadinas rusams bežy
tak?’ .
įtikinimą? jog esą neįmano- goje anglų aviacijos atako kiečių ir italų pirkliais šiuo
vių revoliucinį kraują... Ir giuojant “pirmyn” jie visa
pradfįo ma, kad Bulgarijos kara se Vokietijoje ir vokiečių metu konferuojąs Palestino
štai paskutiniosios žinios doą atsiranda keliasdeSimt >««.«">• ’.»<•»'
okupuotoje Prancūzijoje da
plačiai kalba apie galimą ar šimtą mylių toliau { ry- narstyti naują taksų Įstaty liūs Borisas būtų pakeliui lyvavo virš šešių šimtų an arabų vadas.
mą.
į Berlyną pasimatymui su
net ir organizuotą okupuo tus...
glų orlaivių. Iš šio orlaivių
Hitleriu.
tosios Prancūzijos sukili Šių visų faktų akyvaiz
skaičiaus težuvo tik apie WASHINGTONA8. — Pre
Bulgarijos pasirengimai,
mą prieš atėjūnus, kurie doje šiandie,
nespėliojant
trisdešimt.
ORAS
zidentas Rooseveltas šian
pasak šių sluogsnių, neturė
užsimojo laisvąją prancū ateities galimumų, galima
šie orlaiviai pravedę ata die pareiškė kongreso va
Dalinai debesuota ir vė- tų nieko nustebinti prisimi
pažymėti, jog naciam oku
zų tautą pavergti...
nus Rusijos veiksmus, pa kas Norvegijoje, Prancūzi dams, jog kaimų kontrolia
Kuo tie sukilimai baig pacija vyksta. Kaip ilgai siau.
sis sunku atspėti, bet kad jiems vyks — tai jau kitas Saulė teka 6:37 vai., sau vyzdžiui, pasiunčiant Bul joje ir Vokietijoje, kur jie vimo įstatymas yra ne tik
garijon
parašutininkua. net pasiekę ir patį Berlyną, i būtinas, bet ir skubus.
lė leidžias 6:49 vai. •
jie stiprina visų pavergtų- klausimas.
y

BERNAS. — Įtakingi šiuo
gsniai pareiškia, jog kai
kurie asmenys Vichy nugąs
tau ja, kad nesustojus pasi
kėsinimams prieš vokiečius,
kuriuos darą komunistiniai
elementai, gali būti okupui
ta visa Prancūzija.

Ieško Irano sosto

brangenybių
TEHERANAS, rugsėjo 22
d. — Vyriausybės sluogs
niai šiandie pareiškia, jog
atsistatydinęs Persijos ša
chas yra beveik belaisvis
Isfahane, kol bus surasta
sosto brangenybės, kurios
yra Irano pinigo pagrin
das.
Parlamentas ieško bran
genybių, kad būtų galima
sudaryti turtų suraša.
Kai kuriuose diplomati
niuose sluogsniuose svarsto
mas klausimas ar Jungti
nės Valstybės sulaikys at
sistatydinusio šacho turtus
Amerikoje.
Sakoma, jog
prieš savaitę pasitraukusio
iš sosto šacho indėliai Ame
rikos bankuose siekią $100,000,000.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
MARIANAPOLIO ŠVENTOVĖS 1
REIKALU PAREIŠKIMAS
Marianapolio Kalvarijų įkūrimo darbai ir rūpesčiai pa
kirto jų sumanytojo ir įsteigėjo a. a. kunigo Jono Navic
ko jėgas ir privedė prie staigios, netikėtos mirties.
Kalvarijos tad yra lyg a. a. kun. Navicko darbų vaini
kas ir amžinas paminklas, jo paties pastatytas prie savo
kapo, kuris yra supiltas šalia XII Kalvarijų Stoties, vaiz
duojančios J ėsaus mirtį.
Nepaprastas Amerikos katalikų visuomenės pritarimas
Kalvarijų steigimo minčiai ir jos duosnumas privertė a.
a. kun. Joną Navicką plačiau užsimoti: sukurti Mariana
polyje tikrąją Amerikos Lietuvių Katalikų Šventovę, ku
ri amžiams liudytų apie lietuvio gilų tikėjimą ir maldin
gumą.
Taigi velionies buvo sumanyta salia Kalvarijų pasta
tyti Lįurdo grotą, šv. Juozapo ir šv. Onos garbei alto
rius; dar daugiau a. a. kun. Navickas planavo ir svajojo
apie Šiluvą ir kapinyną Marianapolyje.
Netikėta mirtis neleido jam savo sumanymų įvykdinti.
Po a. a. kun. Jono Navicko mirties perėmęs Amerikos
Marijonų Provincijos valdymą, didžiai įvertindamas ir
gerbdamas velionies sumanymus, pastačiau vienu iš
svarbesniųjų mano uždaviniu užbaigti Marianapolio Šven
tovės darbus.
šiuomi tad pareiškiu plačiajai Amerikos Katalikų Vi
suomenei, kad Marianapolio Šventovės darbai bus ir to
liau tęsiami sulig a. ai kun. Jono Navicko paliktuoju pla
nu. Pirmoje vietoje bus baigiami likusieji Kalvarijų su
tvarkymo ir pagražinimo darbai, ir netrukus bus pradėta
Liurdo, šv. Juozapo ir šv. Onos altorių statyba.
Kreipiuosi tad į mūsų Prietelius, Rėmėjus ir Gerada
rius, prašydamas, kad teiktųsi ir toliau remti šį šventąjį
darbą savo pritarimu ir aukomis.
Visais Marianapolio Šventovės reikalais prašau kreip
tis į žemiau pasirašiusį adresu: Marianapolis College,

NETIKĖTĄ! UŽTEMDYTAS VISAS MIESTAS

kurie ateity sudarys didelę
naudą, rimtas moksleivis
prie tos laikinos atmainos'
lengvai gali prisitaikyti.
Tėvai ir globėjai, kurie
'rimčiau perregi vaikų atei1 ties gerovės sąlygas ir duoI da lėšas mokslui, turi teisę
nulemti savo auklėtiniams
mokyklų parinkimą.
Medėja

jo laidą pašventė lietuvių pikniką pas Oną Freitikienę
tautos reikalams. Leidinį su West-Philadelphijoje.
redagavo, su pagalba kebų'
Raporteris
čia žymesnių viengenčių, O- ___________________________ .
na Celedinienė, žmona adv. j Dėl tamsumo blogai mums
Kazio Celedino. Laida visais sekasi. Mūsų pačių žmonės^
žvilgsniais yra puiki, o ypač klauso priešininkų kalbų/'
teikia didelio malonumo vir dedasi prie jų kenksmingo
šelis papuoštas spalvuotais mums darbo arba, kas liūd
vaizdais lietuvaičių — aukš niausia, nutausta. Valdy S.
tai tės ir žemaitės.
Kristus šiandie katalikų
Sautiškių Moterų Sąjun visuomenėje dažnai pasigen <
Sis bei tas
gos kuopa sekmadienį 14 d. da, kas Jį išpažintų prit^T
Kun. K. C.
Philadelphia, Pa. — šeš rugsėjo buvo suruošus savo žmones,
tadienį, 13 d. rugsėjo vien
gentis Simas Mažeika mi AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DKAUOIJOS NARIAZ
“1 *1
....
,
nėjo 55 metų amžiaus su toe. 0V68 80. Talman Ava.
iaL OANal 6188
kaktuves, o jo sūnus, kun. toa. TsL GROvehiU 0617
DR. S. BIEŽIS
Oftica teL HEMIock 4848
Salamonas Mažeika, iš Ta
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
maąua, Pa., šia proga savo
DR. J. J. SIMONAITIS
2201 YVest Cermak Rd.
tėvui suteikė malonų sur GYDYTOJAS IE CHIRUROAS
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v,
REZIDENCIJA:
prizą —• linkėjimus įkalbė
Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
6631 S. California Avė.
tus į rekordinę plokštelę. Ketvirtad. ir Nedėliomia susitarus.
Telefonas REPubiic 7868
Truputį anksčiau kun. Sai. 2423 W. Marguette Road
Ofiso tel.: VIKginia 0036
Mažeika, grįždamas iš savo
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244
DR. STRIKOL’IS
“vekeišino”, iš Chicago, PhiDR. I. DUNDULIS ‘
ladelphijon, pas tėvelius bu
PHYSICIAN AND SURGEON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS f
4645 So. Ashland Avenue
vo atskridęs orlaiviu.
4157 Archer Avenue

Acme te.epuoix»

«

Motormanas C. G. Wall ir keleiviai kantriai lukeriuoja,
kada bus atnaujinta gatvėkariu tarnyba netikėtai su
Philadelphia Tarptautinis
streikavus elektros jėgos gamybos darbininkams Kansas
City, Mo. Streikas kilo dėl darbininkų savitarpio nesu Institutas (The Internatio
sipratimo. Tas įvyko vidunaktį ir visą miestą panardino nal Institute) savo bule tinę
tamsybėse. Valstybės .gubernatorius pašaukė naminę sar “International News” rugsėgybą. Tik po keturių valandų miestui grąžinta elektros
TELEFONAI:
jėga ir šviesa*
Office: HEMIock 5524

ratūros ir k., kas būtinai ti sveikatą per tą jų augireikalinga žinoti mūsų tau- J mo ir brendimo jaunatvės
Kun. K. Rėklaitis, M.I.C.,
tiečiams, ypatingai mokslo laiką. Iš tikrųjų,. MarianaAmerikos Marijonų Provincijolas
žmonėms. Juo labiau privalo polis savo gamta yra bran
P. S. Kurie buvo gavę iš a. a. kun. Jono Navicko voke tuose dalykuose rimtai pa-j gintina, kaipo poilsio arba
lius aukoms siųsti su velionies adresu, gali tuos pačius siruošti tie, kurie mano ar kurortinė vieta, šiuo atveju
vokelius ir dabar vartoti. Tačiau čekius prašoma išrašyti kuriems išpuls proga vykti Marianapolis nepamainomas
vardu: MARIAN FATHERS.
Lietuvon po karo darbuo- ir vertingesnis už triukštis, žiauriomis komunistų mingų, tvankaus oro miesžudynėmis praretintų inte- tų mokslaines. Jaunuoliams,
ligentų, papildymui. Kiek- pripratusiems gyventi tam
. vienai mokslo šakai specia tikrų miesto įdomybių sū
Ką duoda jaunuoliams Marianapolio lus pasiruošimas šioje ša kury, iš karto gali MariaI
lyje tenka praktikuoti ir Į napolis atrodyti nuobodus.
Lietuvoje, bet lietuvių kai- Į Bet apskaičiavus ir turint
mokslo įstaiga?
a) Kolegija suteikia jau tijos, kad jis galės sekmin 1 tos ir gretimų lituanistikos prieš akis visus jo pliusus,
nuoliam* mokslą su lygio gai darbuotis savo specialy dalykų žinojimo reikalauja
mis teisėmis, kaip atatin bės srity ir visuomenės dir valstybės įstatymai ii visų
Būkite Malonus
kamos valstybinės mokyk voje. Ne visos mokyklos rū mokslo ir iiaip darbuotojų
SAVO AKIMS
los. Baigęs Marianapolio vi pinas visapusiai moksleivius užsieniečių lietuvių ir kita
Tik
viena, pora akly rt«m gy
durinę mokyklą ar visą ko lavinti. Patiems tenka pasi taučių. Tai ir šios, daugiau venimui. Saugokit Jaa, leisdami
įSeksamlnuoti Jaa moderaUklaoala
legiją abiturientas gauna rinkti tokią mokslo įstaigą, mažiau ekonomiškos atei metodo, karia rsrttlmo mokalaa
gali sutelkti.
diplomą ir teisę tęsti moks kur per tą patį laiką ir lė ties darbo perspektyvos ver
M MKTAl PATYRIMO
pririnkime akinio, karte
lą toliau kitoj college ar u- šas jaunimas pilnai paruo čia lietuvį jaunuolį Maria
niversitete.
šiamas sėkmingam ateities napolio mokslo įstaigą lan Dr. John J. Smetana
kyti.
b) Kolegija pavestą jau gyvenimui.
Dr. J. J. Smetana, Jr.
nimą gerai moko ir gražiai
c) Marianapolio kolegijoj
OPTOMETRISTAI
d) Pora ar keletas pra
auklėja, žmogaus išmoksli lietuviai studentai ir norin leistų mokslo metų Maria
1801 So. Ashland Avenue
18-toe
nimas be atatinkamo doro tieji kitataučiai mokomi lie- napolio kaimo miškų ir par telefonas Kampas
CANAL O»2S — Chtoago
OFISO VALANDO8
iėauklėjimo neduoda garan-Į tuvių kalbos, istorijos, lite- kų tyrame ore, prie to dar

Thompson, Conn.

Iš Marianapolio padangės

DAFFY DRAMAS

naudojantis lauke įrengto
mis sporto gimnastikos prie
monėmis, padeda Studen
tams pataisyti ar sustiprin-

ADVOKATAS
WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS
CENTRINIS OFI8A8:

8138 SO. HALSTED ST.
(Lietuvių Auditorijoje)
VALANDOS: Nuo 1-moa iki
vai. vak.

8-toa

Tel. CAI^unet 8877
134 NO. LA SALLE ST.,
Room 2014
Tel. Stoto 7572
REZIDENCIJA; —

Kasdien »:®6 a. m. iki >.l« p. a.
Treč. ir 6eM:
a. m. Iki

DR. ALBERT J. VALIBUS

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
6158 So. Talman Avė.
Chicago, Dl.

DR. A. J. BERTASH

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Resideneija: 6600 Bo. Artesian An
VALANDOS: U v. ryto iki 8 popis,
6 iki 9 vaL vakare.

LIETUVIAI DAKTARAI

PHYSICIAN AND SURGEON
OFISO VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.

DR. P. ATKOČIŪNAS

2408 YVest 63rd Street

DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais

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

TaL YABds 8146
VALANDOS: Nuo U iki 12,
2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
Sekmadieniais 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS \

JOS. F. BUDRIK

3147 S. Halsted St, Chicago

Furniture House

Valandos: 3 — 8 popiet,
Telefonas- CICero 4276

3409 S. Halsted St.

UR. f. C. WINSKUNAS

Dr. Walfer J. Phillips

Didelis pasirinkimas laikrodėlių

PHYSICIAN AND SURGEON

OYDYTOJAS IR CHIRUROAS
Ofisas ir Rezidencija

Pirmadieniais, Trečiadieuiais

ir Šeštadieniais

2158 YVest Cermak Road

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS f
Taipgi akinius pritaikau.

3343 So. Halsted Street
Tel. CANaI 5969

2155 YVest Cermak Koad
OFISO VALANDOS

Nuo 7 iki 8:30 v. vakarais
ANTRAS OFISAS
TM. YARda 8846

Akiniai teisingai prirenkami
per patyrusį lietuvį daktarą.

•

DR. C. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue

Dėl sąžiningo radijo pataisymo
pašaukite Yards 3088.

arti 47th Btreet
vai.: ano 9 vaL ryto iki 8 vai. vak
Seredoj pagal autartį.

Telefonus; HEMIock

Budriko Radijo Progoramal:
VVCFL 1000 K. Sekmadieniais 6:30
vai. vakare
VVHFC 1450 K. Ketvirtadieniais
r vai. vakare.
WAAF 900 K. Havvaian — sekma
dienyje 4:30 po pietų.

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. YVestern Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki SI Vak. 7 Iki •
Nedėliomis pagal sutartj

Telefonas OANal 7889

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2202 YVest Cermak Road

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER

2017 S. YVestern Avė.
Tel. Canal 7171
Nuo 8 ryto iki 5 po piet kasdien

Oflao TsL:

TsLi
PROspeet 8684

DR. RAČKUS
GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS

1853 West S5th Street
LIGONIUS PRIIMA i
Kasdien auo 2:00 iki 8:00 vaL
Trečiad. Ir Sekmad. tik su ai tartu*.

DR. V. E. SIEDUNSKI ~
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue

T:io p. m.

OFI80 VALANDOS: 2-4 ir 7-9
ir pagal sutartį,
Res. teletfnae SEEIey 0434.

TsL Cicerą 1464

DR. S. R. PALUTSIS

Telefonas LATaystte 3669
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė.
TsL TARds 0994.
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
Šeštadieniai*.

OR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.

(2-troa luboa)
ToL ICDiray 8989
CUcago, UL
Kamp. 15tos gat lr 49th Ct
OFISO VALANDOS:
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nue 2 iki I
Nno 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. vai. popiet ir ouo 7 iki 8:30 vai. vak.
ir pagal sutartį.
Sekmad. nuo 19 iki 12 vai, ryto.
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

DININO ROOM HNTH — PAR
LOR SLTM — BEOK0OM 8ET8
— RUOŠ
RADIOS — RRFRIOKKATORS — WAKHE3M —
IUN0KIS — NTOVBS.

Res,. 1625 So. 50th Avenue

Tel.: Vk-tory 8676

Tel. PROapect 3526

DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
EMERGENCY: call MIDtvay 0001 Ofiao vaL nuo 1—3; nuo 6:30—8:30
Res.: HEMIock 1643
756 YVest 35th Street

814# 80. H AISTEI) ST.

ADVOKATAS

OFISO VALANDOS:
Ofiso vai.: 1-3 ir 6-8:30 P. M.,
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak. šeštadieniais nuo 1 iki 4 v. popiet,
Nedčliomis pagal sutartį.
Trečiadieniais pagal sutartj.
Office teL YARda 4787
Namų tel. PROapect 1930
TeL CANaI 0267
Res. taL: PROapect 666
Tet YARda 6981.
Rea.: KENvood 6107

TsL Cicero 1484

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY

REPRESENTATIVE

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

TaL YARda 0904
Rez. TaL KKNwood 4300

OFISO VALANDOS:
Nua 1—4 ir ano 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefa

Telefonas REPUBUC 6051

i

DR. A. JENKINS
2500 YVest 63rd Street

6343 So. VVestern Avenr

I
į

DR. MAURIGE KAHN
4631 So. Ashland Avė.
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 Ir 7-8 v. vak.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieng
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DOMAI

Filmos karo
propagandai

Jis yra
rėš viršyti 6 mėnesių mi Šimų Komisijos.
Sarsinkitės “Drauge” ir patirsite didesnį past
elektros
instalacijos kontrusio pensijos.
sekimą Jūsų biznyje arba profesijoje.
ir ofiTiek apie Sočiai Security raktorius; krautuvę
t
Įstatymus, kuriuos užgy- są turi, 4104 Archer ave.
Karo propaganda Ameri
Antanas Valonis — pir
rė A. J. V. Kongresas
kos 'Jungt. Valstybėse veda
1935 metais aprūpinimui mininkas Parengimų Komi
Jis yra pagelbinin- ma ne tik diplomatiniuose
darbo
žmonių
senatvėje, sijos.
sluogsniuose, spaudoje, kal
He Stands for
našlių ir našlaičių tėvui ar kas kasieriaus lietuviško
bose,
bet
ir
filmomis.
že

ba dirbančiai motinai mirus. Metropolitan State Banko,
miau išvardytomis
filmo
Visi šios organizacijos radio 2201 S. Cermak Rd.
SAFETY and
Advokatas Antanas A. mis varoma karo propagan
pranešimai pakartojami vie
tos laikraščiuose, kurie re Slakis — yra pirmininkas da:
FREEDOM
Labas vakaras!
mia mūsų veikimą.
Taigi, “Business and Commerce
“After Mein Kampft?”
ketvirtdalius
nusipirkite “Draugą,” “Nau Committee.” Jo raštinė, 7
“Confessions of a Nazi”
Šiandien aš kalbėsiu apie
Every time you see the Minute Man
vyro pensijos
jienas,’ ’ar “Sandarą” ir aty S. Dearborn st.
“Foreign Correspondent”
Sočiai Security taksus, taip
—emblem of America arming for
Joseph A. Kibart — pir
I married a Nazi Spy”
Našlė, kuriai bus suėję džiai paskaitykite šį prane
vadinamus ' Old Age Benedefense—think how good it is to
Ten rasite pavyz mininkas Finansų Komisi
“Man-Hunt”
fits,” kuriais naudosis dar 65 metų, po vyro mirties, šimą.
live in the land tvhere there štili is
jos.
Jis
yra
Real
Estate
džius,
kiek
“
pensijos
”
gaus
“
Mortai
Storm
The
”
bininkas mokėdamas
val gaus tris ketvirtdalius tos
Liberty to defend.
brokeris.
Su
juo
galite
su

po
3,
5
ir
10
metų
darbo,
“
Mystery
Sea
Raider
”
džiai: 1% iš savo algos ir sumos, kurią vyras gauda
BUY
6436
Blackstone
“Night Train”
Think, too, how YOU can help.
tiek pat, 1% algos,
moka vo, arba turėjo gauti. Naš kada sulauksit 65 metų am sisiekti
tr
United
States
tr
ave.
.
.
pensijas
“Ramparts We Watched’
gaut pensijos, žiaus ir kokias
let tho Minute Man remlnd you to do your
valdžiai darbdavis
darbi lė negalės
part.
Al.
Kumskis
—
pirminin

gaus
našlė
ir
našlaičiai.
“
Sergant
York
”
DEFENSE
jeigu
negyveno
su
vyru
ninko naudai.
Sara and buy Dtfenee Sarlnfa Bandė.
kas Atletikos ir Sporto Ko
“That Hamilton Woman'
prieš jo mirtį.
SAVINGS
Nariai mūsų
Įstatymas ir pinigai su
They wlll htlp protect your homee and your
misijos. Jis yra vienas di
“They Darė Not Love”
BONDS and
fhmllita today.
mokėti valdžiai turi apeiti
Jeigu po vyro mirties, organizacijos
rektorių
Chicago
Parkų.
“The Dictator”
They -UI help make the future eeeura.
STAMPS
ne tik tuos,
kurie
moka našlė paliko su mažais vai
Dabar paskelbsiu vardus Raštinė 6825 S. Western
“Underground”
šiucs taksus, bet ir jų vai kais, tai tokia našlė gaus kelių biznierių ir profesio ave.
“Victory In The West
kus ir jų tėvus, kaip suži tris ketvirtdalius vyrui pri nalų Lithuanian Chaihber of
Thii Mtuaf fr Publithtd ty Vi in Iht įnirtu o/ National Dtjtnta
Dominic Pivorunas — di
“World in Flames The”
rosite iš mano šios dieros klausančios pensijos, nežiū Commerse of III., kurie sy rektorius šios
organizaci
L
‘DRAUGAS”
pranešimo, kurį darau lėšo rint jos amžiaus.
kiu su kitais remia šią orga jos, turi duonos ir pyragų
mis Lietuvių Prekybos Bu
nizaciją
savo
duoklėmis, kepyklą
4622
S. Marsh mo, tai yra apdraudą nuo
Našlaičiai gaus pusę
to visuomenės naudai.
bedarbės.
i kaipo nariai, ir duoda jums, field ave., Chicago, III.
tėvų pensijos
gerbiamieji, progos išgirsti
Ši
dalis Šocial Security
Ateinantį ketvirtadienį į
Iki ateinančio
ketvirta
Atsitikime tėvo ir moti- šiuos
pranešimus.
Todėl jus prabils pirmininkas Pa
, s tymo
nos mįrtjes, našlaičiai gaus
dienio,
vardu
Lithuanian
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi
darykite biznį su jais vietoj rengimų Komisijos — An Chamber of Commerce of
1. Aprūpina
pragyveni- pusę pensijos, kurią priva
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
negu su kitais.
tanas Valonis šiuo reikalu, Illinois, 3241 S. Halsted st.,
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
lau lešcnus dirbantį
vyrą. Įėjo gauti tėvai,
YVilliam Sebastian — pir o aš išdėstysiu antrą pu Tel. Calumet 7358, linkiu
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų
moterį, ai merginą seuat
Jeigu motina
dirbo ir mininkas spaudos ir Prane- sę Sočiai Security Įstaty- geriausios kloties.
pirmo* rūšies produktų.
vėje, (po o5-kių metų am
mirdama paliko našlaičius
žiaus).
vaikus, kuriems dar nesuė
Lentelė Išmokėjimo Pensijos
2 Aprūpina žmoną i? val
jo 19 metų, ir yra nevedę, Mokės 1% nuo $50 uždarbio
Po 65 m. amž. Mokės 1%
kus, jeigu uždirbantis pra
tokie vaikai turi teisę gauti 3 metus 5 metus 10 metų
DISTRIBUTOR
gyvenimą šeimai (vyras ar
•
pusę pensijos, kurią turėjo
OF
moteris) mirtų.
$33.06
$30.90
Darbininkas-kė gaus
$31.50
$25.75
$26.25
$27.50
gauti motina.
Kitais
žodžiais,
Sočiai
46.35
darbininkas ir žmona gaus
49.50
47.25
38.63
39.38
41.25
Security taksai yra senat Pensija mokama tėvams
23.42
24.75
palikusi našlė gaus
23.65
19.31
16.69
20.63
vės apdrauda (Old Age In mirusio sūnaus
našlaičiai iki 18 m.
"BE ERS
surance), kurią šiame pra ar dukters
arba
tėvai virš 65 m. gaus
15.45
16.50
12.88
15.75
13.13
13.75
nešime vadinsime pensija.
41.25 Našlė su vienu vaiku gaus
32.81
32.19
39.38
34.38
Bus
tokių
atsitikimų, 38.63
Urmo (vvholesale! kainomis pristato į alines ir ki
Dirbantis gaus mažiausia
(nepaisant
amžiaus)
kad sūnus ar duktė dirbs
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur
$10.00, daugiausia $85.00
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.
už algą.
Sūnus ar duktė
į mėnesį
ROOKIE
BATS
CARDS
TO
VICTORY
bus nevedę. Sūnus ar duk
2259 W. Cermak Rd. Tel. Moriroe 0808
PtHeve
^Scratchinž;ItchFast
Kiekvienas dirbantis už tė mirs, ar paliks tėvas, pas
__________________ -or Nonęy Back
algą fabrike ar ofise ir su kuriuos gyveno, ir kuriuos
Forquickreliei tom itehing of cczema, pimples,
athlete's foot, scabic3, rti!.c3 and other ex*
įplaukų
užlaikė.
temally caused skin troubles, ūse world-f.imous,
laukęs
65
metų amžiaus iš savo
cooling. antiseptic, liquid D. D. D. Presaiption.
Gruascless, stainlcss. Soothes irritation and
gaus iš valdžios pensiją ar Tokiam sūnui ar dukteriai
APSAUGOS
quickly stops inteme itehing. 35c trial bottle
proves it, oryour money back. Ask your
ba Old Age Benefits ne ma mirus, tėvas ar motina su
druggist today for O. D. D. PRLSCRIPTION.
BONAI
65
mętp.: fcnjiiaus
žiau $10.00 irf tyį. daųgia^ rukę
iš vaMžios,
kaip $85.00 f mėnesį kql gy gaus pensiją
nedaugiau pusę mirusio sū
vas bus.
\ '
*
PIRM NEGU VIRK SITE
naus ar dukters pensijos.
U
UA 1
žmona, jėigu - gyvena su
MATYKITE MUS!
Pensijos tolimesnei

Lithuanian Chamber of Commerce of Illinois
(Lietuviu Prekybos Butas)
(Varde

vieną

1450

ir

ketvirtadienį

K.

organizacijos

viršminėtos

vicepirmininkas

sekretorius,

7:45

P.

M.

per

J.

P.

Varkala,

pranešimus

radio

stotį

kiek

WHFC,

C.)

KALBA

Apdrauda

daro

senatvės

sulaukus

ir

VIII.

našlėms-čiams

Našlės

gaus

pensiją.

tris

$100

3

metus

uždarbio

5

metus

į

menesĮ

10

LEO NORKUS. Jr.

metų

Ambrosia & Nectar

KAS REIKIA ŽINOTI

vyru, sulaukus 65 metų am

giminei arba
taipgi gaus pusę tos sumos, palaidojimui

žiaus,

be į vyro pensijos,

ką vyras gauna kol gyvens.

Bus atsitikimų, kad dar
bo žmogus, dirbantis už
vedusio vaiko ar mergaitės»algą, mirs ir nepaliks nei
iki 18-kos metų amžiaus to- tėvų, nei žmonos, nei vaikų,
kio 65 m. amžiaus tėvo taip kuriems reikėtų gaut mėnegi bus mokama pusė tos su- sįnę pensiją. • Kas tada jo
mos, kiek skiriama tėvui pensija gaus ir kiek?
gautl'
į
Įstatymas sako, kad to-

Užlaikymui

kiekvieno

ne-

Tokia bus gaunama iš {kiuose atsitikimuose bus
,-urauga«" Aeuie teiepQOM,>
valdžios pensija kol tėvas ; išmokėta pensija 6 mėnesių
Stan Mūšiai, rookie Cardinal outfielder, gets to first
gyvas ir jo žmona gyva ir vienu sykiu artimiausiai gi base safety in third inning of St. Loniis battle between
Jeigu neatsirastų Cardinkls and Chicago Cubs. Mūšiai collected a walk
vaikams nesuėjus 18 metų, minei.
arba kol jie ištekės, ar Į giminės, tai apmokės laido two singles, a double and batted in a run to give his
jimo išlaidas, kurios netu
apsives.
team a 3 to 1 victory.

FACTS YOU NEVER KNEW!/J

DIDŽIAUSIAS PASIKINKIMAS

lentų, medžio reikmenų
STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS
Finansuojame namų pastatymu ai
pataisymų — Nieko įmokėti — I
metai lAmokėtl — Apkalnavjmaa
dykai.

Lietuvis Pardavėjas
Stanley l,itwlnas — Vedėjas

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

Kad bombos ant mūs nekristų, pirkime Saugumo bonus.

Apie Saugumo Bonus

... IbS 3- /... A.
f\^
B \M 5tMgEV,EMGlAMO, TMERE 15 A PROMINEMT 5TAf..E
» ERfffFDfo bd fOf (X AN fAPI
t>APMIfVW*)l V.AĄfP
TAE UMARftfcCPMiC OCCUPATtON M COTYlMG OOWM A ftH ( ...Mt
WA5M'< VIRTGOOO AT IT AMO WAEM fME AME 5t|P«O,6»f tAME

gelbsti ne vien finansuoti
Amerikos Apsigynimo dar
Kl. Kodėl visi amerikie bus, bet teipgi prilaiko kai
čiai dabar turi pirkti Ap nų kilimą ir pragyvenimo
saugos Bonus ir Taupymo pabrangimą.
Stampes?
Kl. Ar galima Saugumo
Ats. Tarp daugelio prie Boną vartoti kaipo užstatą,
žasčių yra šios: 1) Tai grei imant paskolą iš banko?
Ats. Ne. Bonai yra re
čiausias būdas, kuriuo kiek
vienas pilietis gali pasitar gistruojami ir neperduodaJie išmokami tik
nauti savo kraštui ir sutau dami.
tam,
keno
vardas yra ant
pyti savo uždarbius lr 2)
Pirkimas Bonų ir Stampių Bono.
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
|fS4 South Oakley Avė.
Chicago, Illinois
Publiahed Daily, cxcept Sundays
A member of the Catholic Press Association
Subscriptions: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
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Visų mūsų tikslas - Tautos Laisvė ir
Nepriklausomybė

'

Lietuvis dirba, pluša, pasišvenčia nuo ankstyvojo ry
to iki vėlumos tik tam, kad sukurti gražesnį ir taures
nį lietuviškąjį gyvenimą. Jis pasišvenčia, kenčia ir net
miršta dėl Lietuvos Laisvės ir Nepriklausomybės.

1918-1920 metų kovose už Lietuvos Laisvę mokslei
vius ir studentus iš mokyklos suolo pavilioja, artojus
nuo žagrės atitraukia, šienpiūvius nuo dalgio pašau
kia ne kas kitas, kaip lietuviškasis kraujas, katalikiš
kuoju idealizmu pašventintas, tai buvo didysis impul
sas veržtis mirtin, kad kiti likusieji laisvi gyventų.
Kai 1M0 m. birželio 15 d. rusai bolševikai klasta ir
melagystėmis Lietuvos Laisvę pasmaugė, žmones eko
nomiškai sužlugdė, kultūrines ir krikščioniškas verty
bes bolševikiškais čebatais purvino ir mindžiojo, lie
tuvio širdyje Lietuvos Laisvė buvo gyva. Nors kažin
kaip bolševikai lietuvius ištisus metus terorizavo, į
kalėjimus kišo, į Sibirą trėmė, bet Lietuvoj ir už jos
rubežių buvo tūkstančiai lietuvių, sugebančių ne tik
nusimanyti, bet ir dinamiškai veikti. Tada kiekviena
lietuvė moteris pasakė:

— “Verčiau būti didvyrio našle negu bailio žmona.”
O kiekvienas tikras lietuvis savo sielos gelmėse tarė:
— “Bolševizmui nevergausim, geriau numirti negu
būti bolševizmo vergu.” Lietuvis ruošės ir laukė pro
gos sutraukyti bolševizmo retežius, uždėtus ant lietu
vių rankų. Išaušo 1941 m. birželio 23 d., lietuviai su
kilo prieš bolševikus,ir sudaužė bolševizmo vergijos pan
čius ir visam pasauliui pasakė:

— “Mes esame vėl laisvi ir niekam ne vergausime.”
Prieš bolševikus sukilime dalyvavo 131,000 sukilėlių
lietuvių. Daugiau kaip trys tūkstančiai geriausių Lie
tuvos sūnų padėjo savo gražiausias gyvybes ant tau
tos Laisvės aukuro. Vokiečių karininkai ir kareiviai
žavėjos mūsų brolių lietuvių karžygiškumu ir matė
kaip lietuvis veržiasi į laisvą ir nepriklausomą gyve
nimą, bet nacizmas dahar Lietuvai nepripažino išsiko
votos Laisvės, o paskyrė savus valdytojus.

Esu tikras, kad Škirpos, Skipičiai, Raštikiai, Bobe
liai, Ambrazevičiai, Bruniai ir kiti dirbo, kad Lietuva
būtų laisva ir nepriklausoma, šventai esu įsitikinęs,
kad dabar kiekvienas lietuvis kovoja su ekonominiais
sunkumais, kuriuos jam atnešė rusai bolševikai ir karo
audra praūžusi per Lietuvą. Ir dabar vienoj lietuvio
rankoje arklas, kitoje kryžius, o širdyje ir prote ga
lingas ryžtas: “mes niekam nevergausime.” Kad jis tuo
keliu eina ir eis, rodo š. m. birželio 23 d. karžygiški ir
kruvini žygiai. Užtat mes drąsiai galime su poetu B.
Brazdžioniu sakyti:
— Tikiu, kad Tu, o Dieve, iš karo ir žudynių
tautų tautas vedi,
Kaip kūdikį, pro prarają ir manąją tėvynę
išvedęs, tarsi: augk, žydėk!

itfe tik Amerikoj ^lietuviai turi šiuos žodžius sąmo
ningai visur kartoti Ir ^kelbti, bet taip pat dėti visas
pastangas savo organizuotumu ir aukomis, kad Lietu
vos Laisvė vėl gražiai ir patraukliai sužydėtų visoj sa
vo didybėje ir šaunume.
K. B.

Naujas" "Vytis"
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Edvardas Kubaitis, Lietuvos Vyčių centro pakviestas
“Vyties” redaktorium, pirmąjį to laikraščio numerį iš
leido taip, kad miela pasižiūrėti ir malonu pasiskaityti.
Naujas, gražus mūsų dienraščio redakcijos personalo
nario Jono Pilipausko nupieštas viršelis, tvarkingas ir
tikslus medžiagos sudėstymas net ir tuos pačius raš
tus daro vertingesniais.

(“Draugas’
sėjo 23 d.)

Pagerėjo “Vytis” ir turinio atžvilgiu. Taria savo žodį
naujasis redaktorius ir naujasis pirmininkas Pranas
Razvadauskas, kurs nustato šiai jaunimo organizacijai
šūkį:

1916 m. rug-

Šių metų ir pereitų metų
derlius... Šiemet surinkta:
kviečių 654,000,000 bušelių;
komų 2,777,000,000 bušelių,
avižų 1,274,000,000 bušelių,
rugių 195,000,000 bušelių,
bulvių 64,000,000 bušelių,
tabako 1,197,000,000 svarų,
vatos 11,800,000 pundų. 1915
metais kviečių surinkta 1,012,000,000 bušelių, kornų
3,055,000,000 bušelių, avižų
1,540,000,000 bušelių, rugių
237,000,000 bušelių, bulvių
359,000,000 bušelių, tabako

“Gana dairytis į šalis, šalin sustingimas, neveik
lumas, mes einame, aukštai iškėlę vyčių vėliavą, pir
myn! Mes turime užimponuoti visą katalikų visuo
menę, mes turime suorganizuoti vyčių kuopas tose
parapijose, kur jų nėra, mes turime įtraukti visą
katalikišką jaunimą į L. Vyčių organizaciją, mes tu
rime išplatinti savo žurnalą ‘Vytį’ po plačią lietuvių
visuomenę, kad mūsų balsas būtų visų girdimas.”
Vyčių pirmininkas mato, kad tuos užsimojimus įgy
vendinti, reiks įdėti daug darbo ir pasišventimo. Verta
dirbti, verta pasišvęsti, nes reikia — ugdyti savy tau
rią asmenybę, sąmoningą kataliką, susipratusį lietuvį,
krikščioniškai tautiškos kultūros kėlėją, savo darbo
žinovą.

I, 061,000,000 svarų ir vatos
II, 191,820 pundų.

Be savųjų organizacijos reikalų, centro valdybos, aps
kričių ir kuopų veiklos, šiame “Vyties” numery randa
me keletą vertingų lituanistikos straipsnių angių kal
ba. Neabejojame, kad jaunimas tuos straipsnius mie
lai skaitys ir daug sužinos apie savo tėvų kraštą ir
lietuvių tautos aspiracijas. Matosi ženklų, kad nors kar
tą Vyčių organizacija savo laikraštį padarys tokiu, ko
kiu jis turi būti — plačiau apimti ir savo organizacijos
ir viso Amerikos lietuvių katalikų jaunimo veiklą ir,
be to, kad jaunąjį skaitytoją, kaip teisingai pirm. Razvadauskas sako, auklėtų sąmoningu, stipriu lietuviu
kataliku.
į

•
Kiek amerikonai sudėjo
karo nukentėjusiems... Lig
šiol amerikonai nukentėju
siems nuo karo suaukavo
28,896,277 dolerius. Iš viso
sušelpta 60 įvairių draugi
jų. Daugiausia teko žydams
— virš 5 milijonų dolerių.
Į Raud. Kryžių ram tikslui
įplaukė 3,231,000 dolerių.

Naujo redaktoriaus E. Kubąičio išleistas pirmas nu
meris duoda daug vilčių, kad “Vytis” dar gerės ir to
bulės, kad jis pasidarys mėgiamiausias Amerikos lie
tuvių jaunimo laikraštis.
Geriausios kloties!

Italų delegacija Rusijoje...
Neseniai į Petrapilį atva
žiavo italų karo delegacija,
kuri aplankys karo amuni
cijos fabrikus, mūšio vietas,
kareivių stovyklas ir t.t.
•

Nepavydėtinas likimas

Gimė su dviem galvom...
Šiomis dienomis Wa te rbū
ry, Conn., lietuvių Česnaus
kų šeimoj gimė mergytė su
dviem galvom. Nepaprastas
kūdikis tuojau mirė.

Mūsų spaudoj buvo pranešta, kad Sovietų Rusijos
komisarai ir su savo čebatlaižiais Paleckiais ir kom
panija ceremonijų nedarė. Tuo reikalu “Garsas” rašo:
“Išgamų likimas nepavydėtinas. Kai raudonoji ka
riuomenė savo tankais, kanuolėmis, lėktuvais ir ki
tais ginklais atnešė Lietuvai Stalino saulę, atsirado
iš lietuvių tarpo išgamų, kurie stojo raudoniesiems
į talką. Ištisą metą tie raudonieji kankino Lietuvą,
ardė jos ūkinį, kultūrinį ir dvasinį gyvenimą. Dabar
ateina vis daugiau žinių apie nepavydėtiną išgamų
likimą. Nemažai jų žuvo nuo lietuvių partizanų ran
kos, kiti bėgdami kur akys neša pateko į nacių ir
bolševikų kautynių vietas ir paguldė savo galveles.
Sako, daugiausia lietuvių, latvių ir estų išgamų žu
vo ilgose kovose latvių žemėje, kur'jie iš visų pusių
buvo apsupti karo frontų. Įdomu, kad pati Maskva
trukdė tų išgamų pabėgimui nenorėdama įsileisti į
saugesnes zonas.”

i \:

Po švieti pasidairius
Žymus italų dienraštis
“Corriere delia Serą” pra
neša savo korespondento iš
Helsinko žinią, kad Justas
Paleckis miręs Maskvos be
pročių namuose.
Žinia da
tuota rugpiūčio 29 d.
Pateikdami šią žinią mi
nėto italų laikraščio atsa
komybe, nes neturime gali
mumo jos patikrinti, prisi
minsime, kad pačios bolše
vikų okupacijos pradžioje,
kuomet J. Paleckis ant rau
donosios armijos tankų bu
vo iškeltas “į liandies vy
riausybės” ministerio pir
mininko ir net Respublikos
“prezidento” vietą, jis su
sirgo persekiojimo manija
ir pradėjo rodyti nenorma
lumo žymių. Iš absoliutiš
kai tikrų šaltinių turime ži
nių, kad pereitų metų bir
želio mėnesį J. Paleckis per
vieną pasitarimą, persekio
jimo manijos apimtas, pre
zidentūros
rūmuose ėmė
šaukti, kad jis visur matąs
kraują. ' “O aš nesu savo
gyvenime
viščiuko paplo
vęs!” šaukė Paleckas. Tuo
metu jis griebė ant stalo
buvusią bonką ir sviedė ją
į kampą stovėjusią spintą.
Tenka pridurti, kad J. • Pa
leckis buvo linkęs prie stik
liuko ir ypač bolševikinės
karjeros pradžioje neveng
davo išgerti.
J. Paleckio liga buvo ne
maloni
staigmena
tiems

Maskvos komisarams, kurie
j) parinko marijonetės ro
lei.
Jis buvo pastatytas
gydytojų priežiūron, bet ne
buvo tikra, ar jis pasveiks.
Todėl, kai pereitų metų lie
pos 12 d. buvo suvaidinta^’
“Liaudies seimo” “rinkimų^
komedija, J. Paleckio kan
didatūra nebuvo išstatyta,
nors savaime buvo natūra
lu, kad jis turėjo tarp kan
didatų figūruoti. Nenorė
dami
sudaryti įspūdžio^
kad P&leckiai būtų patekę
nemalonėn, Maskvos komi
sarai su “tovariščiais” Dekanozovu
ir
Pozniakovu
priešakyje pastatė kandida
tu į “liandies seimą” J. *
Paleckio žmoną, Genovaitę
Paleckienę. Ji, aišku, buvo^
“išrinkta.” Tiktai vėliau,
kai J. Paleckis
priprato
prie savo naujos aplinkos ir
GPU budelių liejamo krau
jo ėmė nebematyti, jis vėl
pasitaisė.
Ar minėta žinia apie Ju
sto Paleckio mirtį Maskvo
je bepročių namuose yra f
tikra, reikia manyti, paaiš
kės vėliau. Tačiau žinant
“genia$djo” {čekisto Josifo
VisarioDpvičio valdymo me
todus, netektų stebėtis, jei
gu J. Paleckis būtų suradęs
mirtį ne Maskvos bepročių
_
namuose, bet GPU centraliĮ
nėję — Lubiankos kalėji-/
mo rūsiuose.

REMKITE IR PLATINKITE
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

Pokarinis šmėklų maršas Europoje

hl£

Dėl Paleckio mirties
“Amerika” rašo:
“Italų spauda praneša apie šiurpią Paleckio mirtį
Maskvos bepročių ligoninėje. Jei ši žinia atitinka
tiesą, Paleckis susilaukė liūdnos savo gyvenimo užbai
gos tame pat mieste, kuriame jis pernai išniekino
nepriklausomą Lietuvą, tyčiojosi iš Lietuvos sava
norių pasiaukojimo ir karžygiškų darbų. Ten jis iš
davikiškai skelbė šlykščiai suklastotą lietuvių tautos
valią, prašydamas visiškai pavergti Lietuvą.

“Nežinome, ką jautė ir galvojo Paleckis birželio
22 d., kai teko bėgti iš Lietuvos. Vargu ar kas žino,

(

ką bylojo jo sąžinė, tad palūkėkime su smerkimo žo
džiu. Istorija tai geriausiai atliks.”

y

,

Chicago Herald American praėjusio sekmadienio lai

doj įdėjo pasikalbėjimą su prof. K. Pakštu, Lietuvių
Kultūrinio Instituto direktorium. Taip pat įdėjo ir Pro
fesoriaus atvaizdą.

jCopyriąht 1941 Lincoln Nowap«por Foatures
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M Studentai, Meilė Ir Ceka

Lietuvos žmonių Golgotos dienos

i,

s«F‘

Iš pabėgėlio atsiminimui ir pergyvenimų

Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

(Tęsinys)

Išvertė Ant. Pauliakonis

&

U. TOMAS

4. Kauno gatvėse urzgia bolševikų tankai

(Tęsinys!

1940 m. birželio 15 d. apie 3 valandą dienos metu pa
suku radiją ir mano ausys išgirsta baisiausią dalyką:
— Šiandien antrą valandą rusų bolševikų kanuomenė
peržengia Lietuvos sieną. Lietuvos parubežy gener. Vit
kauskas, Lietuvos kariuomenės vadas, susitiks su rusų
bolševikų kariuomenės dalinių vadu ir nestatys į kokias
Lietuvos vietas žygiuos rusų bolševikų kariuomenė. Vi
suomenė prašoma netrukdyti žygiuoti bolševikiškajai ka
riuomenei. Ši žinia buvo kartojama beveik kas penkios
minutės, ir toji žinia taip mane pritrenkė, kad ir dabar
dar toji baisi ir slegianti nuotaika labai dažnai mane
persekioja ir kankina.
Apie penktą valandą vakare Kauno gatvėmis suurzgė
pirmieji rusų bolševikų tankai, kurie stovėjo Gaidžiūnų
poligone, lietuviškos kariuomenės vasaros stovykloje,
žmonės apstulbę stovi gatvėse ir niekaip nenori tikėti,
kad čia jau vyksta Lietuvos okupacija. Bet tai buvo tik
rai rusų bolševikų okupacija, kuri vyko klasta ir mela
gystėmis.

Tetos butas padarė man nežmonišką įspūdį.
Vis
kas jame buvo išmėtyta, išvartyta, ir atrodė, kad žmo
nės, kurie čia gyveno, paskutinėmis valandomis visiš
kai neteko proto ir sugebėjimo logiškai galvoti.
Ant
žemės gulėjo suverstos krūvos įvairiausių daiktų, ku
rie per strioką turėjo laimės pirmieji patekti į lakstan
čiųjų rankas ir vėl netrukus buvo nusviesti į šalį. Ten,
ant kauro, gulėjo išmėtyti dėdės laiškai, kuriuos jis,
susižadėjęs, jai rašydavo, čią vėl krūvos teismo aktų; į
kampe stovėjo atvožtas pianinas su atskleistu Chopino
valsu ir liūdnai laukė to akimirksnio, kada galės raudongvardiečiams patarnauti kurui... Kiek tik kojos įka
bina, nubėgau į maisto produktų sandėliuką ir pasiė
miau jo tiek, kiek galėjau pavilkti: duonos, cukraus, vi
są kiaulės šlaunį, kelias keptas vištas ir pasileidau, su
ta manta minkštais kilimais išklotais laiptais žemyn. Į
("Draugraa" Acme telepnotM
mane dar sykį, bet jau paskutinį dvelktelėjo iš kiekvie
Italų ir vokiečių apgultojo britų garnizono kareiviai Tobruke dalyvauja ten pamal
no namų kampo didžioji kultūra, kuri dabar ėjo į nešva
dose. Atvaizdo dugne matomi paruoštos veikimui priešlėktuvinės patrankos.
rų, dvokiantį gyvulinį vagoną.
Prie durų sutikau tar
naitę.
ma patogiau, bent vasarą,
— Liza, — tariau jai, — prašau uždaryti kamba
palaikyti susisiekimą, nes
rių duris!
šiaip Sibire geležinkelių ma
— Aš taip pat išeinu, baryšnia (panele).
Ir kam
Tarp
tundrų,
stepių
ir
miškų.
Kur
žemė
ža ir šimtus mylių šaltomis
dar uždaryti? Kai baltieji išeis, raudonieji vistiek vis
žiemomis keleiviams tenka
ką išplėšė. Ar jūs manot, kad, jei durys bus uždarytos,
ir vasarų įšalusi. - 90 laipsn. šalčio ir
šliaužti rogėmis, susisupus
tai jie neis plėšti?
į kailinius. Kai kurios tų la
100 laipsn. karščio. - Kartu su kirgizais,
Arklį palikau stotyje.
Ten jis galės laukti naujo
pių labai didelės, kaip pvz.
šeimininko.
Tačiau tą paskutinį pasimatymą, matyti,
kalmukais. - Atamano užkariautas kraštas. Obi upė yra viena iš didžiau
pajuto ir jis ir liūdnai atsisiveikino su manimi savo aki
sių pasaulyje, turi net 2,400
mis. Gali nieko nebijoti, vargšas gyvulėli,
tau nieko
mylių (anglų) ilgio pakran
- Kur mirė paskutinis caras.
blogo nenutiks, nes tu nei moki prancūziškai, nei skam
tėse įsikūręs Barnaulo mies
bini pianu, nei nešioji baltą krūtinę, nei pagaliau, valai
daugumoje spečiasi prie uSudiev Lietuva,
tas su 75,000 gyventojų. To
dantis, — žodžiu, trumpai ir aiškiai: tu nėši buržujus...
pių, kur užsiima žvejyba.
Man linksma buvo
miesto apylinkėse dabar apPačioje
gi šiaurėje,
Žmonių minios be skaičiaus vilko savo vargingą
Gyvent savo šalelėj.
Pf16! gyvendinta nemažai lietuvių
mantą, susidedančią iš įvairių ryšulių ir pintinių, į sto
Šiaurės Ledinuotojo vande
Kažin ar grįšiu
i tremtinių.
nyno, tęsiasi ilgi tundrų plo
tį, o ilgos, dulkėtos gatvės skardėjo nuo vyrų šauksmų
Maž ir supūsiu
tai, kur stūkso lyg kokios Žemės turtai
ir keikimo, moterų ir vaikų klyksmo ir verkimo.
Šita
Žieminių gudų pusėj.
pelkės su samanomis, su
žmonių masė, turtum beprotybės genama, nesustabdo
Sibire yra daugybė akme
Šitaip dainuodami apver
skurdžiais krūmokšniais ir
ma srove pragariškos baimės, tegyveno tik viena min
nų ir uolų, bet taip pat yra
kė savo kruviną dalią mūmedeliais. Ten taip šafta,
timi: kaip nors pabėgti nuo raudonųjų!
Visa, ką šie
ir naudingų žemės turtų,
„ , sų seneliai, vežami į tolimus
žmonės buvo per dešimtis metų su dideliu vargu uzst-, sjbiro ]otug Jr
gUu. ka<T ir vasarą žemė atšyla kaip geležies, vario, cinko,
dirbę ir užgyvenę, dabar metė j šalį. kaip kokią nudė-1 bj
ities tikrov6 pa tik per keletą pėdų iš pavir sidabro, net aukso ir anglių.
vėtą pirštinę... Kad tik patys galėtų pabėgti nuo rau- sikartojo _ tūkstančiai lie- šiaus, o gilumoje ledi3 — Tik tie kraštai nėra pakan
donųjų.
, tuvių prekiniuose vagonuo- nuolat įšalusi. Tuose plotuo kamai ištirti ir nėra žemės
se laksto laukiniai žvėreliai,
(turtai kaip reikiant panau
Birželio 17 d. “ b“™ išgabenti į tolimą jų tarpe ir meškos.
dojami.
N. . . miestas, iš kurio vakar išvažiavome, šiandien ^US*JOS šiaurę. Svetimos žeJei vakarinėje Sibiro da
.
_. .
.
, .
mes pakelese daugelio trem- lyje dar galimas žemės ū- , Sibiras — dideli žemės
jau yra raudonųjų rankose. Staiga musų traukinys suplotai ir čia klimatas įvai
J
,
.........
.
, .
*
. tinių sudaužytus ar persaukis, tai b’.ogiau rytinėje —
_ _
.
_
stojo. Pasirodo, kad prieš jį stovi kitas traukinys, o uz
tus kūnus pridengė žemė ten vietos kalnuotesnės, kai rus — n:io šalčiausio iki
to dar vienas, ir taip toliau; kiek akys mato. Ištisa karsvetima ir jų kapų nela^ kur kalnai pasiekia net 3,000 karščių. Kadangi Sibiras yvinių vagonų grandinė, kurios kiekviena grandis kaip
kys nei broliai, nei vaikai. pėdų aukščio, tuose kraš ra palinkęs į Šiaurę (taip
kųjų prigrūsta nelaimingųjų, drebančių dėl savo likimo.
Vis dėl to tūkstančiai mūsų tuose javams sunku augti. ir upės teka), o pietuose ga
Tuo tarpu kitais bėgiais važiuoja čekai ir visi kiti sve
mielų lietuvių pasiekė Sibi Kiek geriau ties Irkutsku, na aukšti kalnai, užstojantimtaučiai, kokių tik begali būti. Tėvelis nuėjo pas sto
rą. Mums norisi daugiau su kur pasitaiko derlingesnių tieji vėją, jūrų gi nėra, tai
ties viršininką ir jam visai atvirai pareiškė, kad baltieji
žinoti apie tą kraštą, kur slėnių netoli Baikalo ežero. čia būna šaltos žiemos ir
karininkai ir kareiviai, kurie guli sužeisti vagonuose,'
,
* , * .
*’ .",
karštos vasaros. Yra vietų,
.. ..
.
, ,
. ,
,r . •
x
•
i barakuose, lageriuose būriai
Kiek palankesnės javams
jei tik matys, kad patenka raudoniesiems, tučtuojau nu- I
kur žiemą šaltis pasiekia 90
mūsų vientaučių dabar val
sąlygos pietinėj Sibiro daly.
sišr.us.
laipsnių žemiau nulio (Fahgo su ašaromis maišytą duoGausios upės
— Bet aš vistiek negaliu jūsų traukinių toliau pra
renheito), o vasarą kai kur
i ną, jeigu jos dar nors kiek
Laimė — per Sibirą teka
leisti.
Aš turiu vykdyti amerikiečių ir čekų įsakymą,
karštis siekia 100 laipsnių.
gauna.
nemažai upių, kuriose yra
— suskambėjo atsakymas, — kitaip jie mane sušaudys!
(Nukelta į 6 pusi.) ..
daug žuvų ir kuriomis gali
Nors tėvelis nenusileido ir nesidavė taip lengvai įti Tolimieji šiaurės plotai
kinamas, bet tai vistiek nieko nepadėjo.
Sibiras, tai šiaurinė Azi

Sibiras, kur vargsta lietuviai tremtiniai

\

jos dalis tarp Uralo kalnų
Birželio 18 d. ir Pacifiko pakrančių, tarp
\
Mes sėdime susigūžę vietoje ir tylėdami žiūrime vie Šiaurės Ledinuotojo vande
ni į kitus, kaip koki gyvuliai.
Baisus karštis, mes nuo nyno ir Kini jos-Afganistano,
prakaito net šlapi.
Traukinys stovi viduryje atviro Persijos. Sibiras apima alauko, o už mūsų traukinio — begalinė eilė kitų trauki pie 5,000,000 kvadr. mylių,
nių.
Bet blogiausia yra tai, kad vagonai neturi išei taigi beveik dukart tiek,
namųjų vietų; kartais turim važiuoti nesustodami išti kiek Jungtinės Amerikos
sas valandas, o kartais vėl stovime pusę dienos ar dau Valstybės. Dažnai tikruoju
giau plikoj lygumoj, ir žmonės, norėdami atlikti būti Sibiru vadinama tik šiauri
niausius reikalus, turi prisidengti
kiekvienu
trumu, | nė suminėtojo ploto dalis.
kupstu ar kalneliu.
Stepės ir tundros
Birželio 19 d.
Lengva suprasti, kad y
Mes vagone įgrisome vieni kitiems iki gyvo keulo. pač šiaurinėje Sibiro daly
Ir koks gali būti tokioj ankštoj dėžėj gyvenimas ir su je — salta. Čia pakrantės
gyvenimas? Su mumis drauge važiuoja slaptoji tarėja būna užšalusios arba pilnos
Kovalevskaja, tetos šeima, vienas gydytojas ru šeima ledų ir dėl to netinkamom
— ir trimis mažais vaikais, — kelios gailestingosios se laivų susisiekimui net per
serys ir vienas felčeris. Felčeris ypač daug prakaituoja 10 mėnesių. Sibiro didelę
ir, neturėdamas skarelės nei rankšluoščio, prakaitą šluo dalį užima stepės plotai sur
stosi į rankoves, kurios nuo to nuolatinio šluostymo1 auga tik laukų žolė ir miš
visai pajuodo ir pasidarė taukuotos ...
kai. 2emės čia nėra derlinjBus daugiau.)

gos, gyventojų reta ir

jie
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5. Kaip žmonės sutiko bolševįkų
okupantus
Rusus bolševikus okupantus tikri lietuviai sutiko labai
labai šaltais veidais, kuriuose galėjai išskaityti nepasi
tenkinimą, nepasitikėjimą bolševikais ir gilų protestą
prieš tokį barbarišką jų žygį. Kai nišų bolševikų karei
viai pastebėjo nepaprastai didelį lietuvių šaltumą jų at
žvilgiu, todėl daugelis jų kalbėjo:
— Jūsų laikymasis mūsų atžvilgiu nepaprastai yra įtartinas ir jūs, matyti, ką nors pikto planuojate. Neno
rėkite, kad mums Lietuvą reikėtų apleisti, nes viską pe
lenais paversime.
Ir tikrai, lietuvis manė, kad greitu laiku rusas bolše
vikas susikibs su vokiečiu. Jis ne tik taip galvojo, bet
ir laukė tos dienos. Bet tai buvo nepaprastai skaudus ir
tragiškas laukimas, nes rusai bolševikai per ištisus me
tus Lietuvą apiplėšė, ekonomiškai sužlugdė, žodžio, spau
dos ir sąžinės laisvę išplėšė, geriausius Lietuvos sūnus
išžudė, kitus į kalėjimus sukišo ir tūkstančius į tolimą
Rusiją ištrėmė. O apie 30,000 lietuvių š. m. vasario mėn.
dėl bolševikų teroro turėjo iš Lietuvos išsikelti su vo
kiečiais repatriantais į Vokietiją. Ir dabar nežinia, kada
tie 30,000 lietuvių galės grįžti į savo tėviškę. O koks
likimas laukia tų tūkstančių lietuvių, kurie šiandien yra
ištremti į Sibirą ar kitas Rusijos vietas — sunku ir pa
sakyti.
Labai čiltai rusus bolševikus okupantus Lietuvoje su
tiko mūsų daugelis žydų, o ypač tie, kurie daug simpa
tijų reiškė Maskvai ir, išviso, bolševizmui. Kai kurie ir
lietuviai, simpatizuoji bolševizmui, irgi nesigailėjo žy
giuojantiems rusams bolševikams sušukti: valio ar gra
žiai nusišypsoti. O gėles rusams bolševikams okupan
tams segė prie krūtinių tik jau žydelkaitės, o ne kas ki
tas. Jos buvo ir specialistės koketiškai nusišypsoti ru
sams bolševikams okupantams. Daugiausia žydai, simpa
tizuoją bolševikams, kėlė triukšmą gatvėse ir šaukė “va
lio” rusų bolševikams.
Birželio 15 d. pasirodė tikrasis Lietuvos žydų veidas ir
jų nusiteikimai, žinoma, negalima pasakyti apie visus
žydus, bet daugelis jų pasirodė, kad jiems daug meilesnė
raudona Maskva negu graži* ir vaišinga Lietuva, kurioj
tiek daug žydai turėjo teisių ir laisvių...
(Bus daugiau)
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VASARA JAU ČIA — DABAR LAIKAS PIGIAU IR
PATOGIAU STATYBO8 DARBUS ATLIKTI

STOKER SALES
6921 So. VVestern Avė.

MI/UMj}

namams

AiiIormiUAIum

ŠLEGAITIS
Ą ĮVEDU

—

I rvOlX\JL\zO pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

Tapkite Finansiniai Nepriklausomilll

BOILERIUS

indeliai rūpes
JOmi
tingai globojami Ir Iligi $5.000 ap

TAI IPYI^ITP mtaų
I 1x1 I C

I

MARGUTI
J*
RADIO LAIKRAŠČIO JO-ti METAI
APTARNAUJA CHICAGOS ir APYLINKES LIETUVIJ£
Vienintelis Vakarinis Lietuvių
Programas Amerikoje —
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.

drausti per Federal Savings and Loaa Corporation.
SH*. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

Mokame

MŪSŲ PASITIKJUTMO IR IŠTVERMES REKORDAS
40

Metai Sekmtago
U

Nei

Keistuto Savings and Loan Association yra tymlausia. seniau
sia ir

tvirčiausia

lietuvių

finansinė įstaiga.

PENKTAD. ir SEAT A D. 7 v. v.

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS'N.

WHFC-I45O kil.

Tel. CALumet 4118

6755 So. Hestem Avenue

Phone:

GROvehill 2242

3236 So. Halsted St.

Chicago, IIL

Jos. M. Mozeris, Sec’y.
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Antradienis, rūgs. 23, 1941
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(SPŪDŽIAI b EKSKURSINES KELIONĖS
t MOTERŲ SĄJUNGOS SEIMĄ

PIKETUOJA NAMUS

lietuviai
(Atkelta iš 5 pusi.)

Rašo Albina A. Poškienė
<4 džiausiąs uostas visam pa
25 metus ims ją užbaigti. sauly ir didžiausias miestas
Iš čia
Kainuos daugiau 50 milijo Maryland valstijoj.
laivais
išvežama
žuvis,
oysnų dolerių. Čia bus 45 al
toriai ir bus laikoma tris teriai ir vėžiai. Baltimorėj
syk tiek Mišių į dieną. Per- randasi Fort McHenry, kur
dėtinė seselė M. Dominika, Francis Scott Key parašė
Divine Providence kongre mūsų himną “Star Spanggacijos, mums aprodė visus led Banner.”

(Tęsinys)

r

f

įdomumus šios vietos. Di
Atvykus Baltimoren, sto
dysis altorius yra auka Ma ty
radome
belaukiančias
rijos garbei nuo visų tų, rengimo
komisijos
nares
kurios jos vardą dėvi nešio bei jų vyrus, kurie mus au
ja, ir kainuoja $50,000. Lu tomobiliais nuvežė į išanks
bos yra importuotos iš Ry to
rezervuotą
Southern
tų Afrikos.
Jis vaizduoja viešbutį, stovintį ant vietos,
Viešpaties gyvenimą, taip kur buvo Old Fountain Inn
pat ant jų yra ir Pranašų ir kuriam pirmas preziden
tekstas.
Tik maža dalis tas George Washington bei
šios statybos yra panaudo- j jo stabas buvo vaišinami,
ta bažnyčiai ir ši, dabarti- , per vjSą seimo laiką čia
nė bažnyčia, bus vien san- mūsų 10 gyvenom:
dviektuarija naujoj bažnyčioje. juoge kambariuose po ketuMatėme įteigėjo šios vietos riag ir vienam kambary dvi,
vyskupo Shahanan palaikus neg kaikurios keliauininkėscementiniam karste.
Jie viešnios dar pasiliko Washlaikinai čia palaidoti ir bus jngtone kiek ilgiau, kita tuperkelti po nauju didžiuoju rėjo išvažiuoti į Worcester,
altorium.
šioje pastogėje, Masg, į Federacijos
Konlyg salėje, yra keli dideli gregą, o trys apsistojo pas
kabinetai, kur po stiklu privačius žmones.
Vakamatos lėlės aprėdytos įvai- raia>
rių
kongregacijų
seserų parengimų, čia ir įvykdavo
rūbais, čia radome ir mū- įvairįų juokų,
atsitikimų
sų
kazimierietę
kuri jr “išgįgandimų.” Vienas iš
mums išrodė gražiausia.
j juokingų atsitikimų įvyko
Kadangi ši_ vieta buvo'mūsų kambary vieną rytą,
mūsų paskutinė stotis Wa- kuomet atsikėliau. Nors ir
shingtone, tad vėl susėdu- keturios buvom, bet visos
sios busan kupinos
neiš- tyliai ir skubiai rengėmės,
dildomų įspūdžių, atsisvei- ,Priėjus prie staliuko užsikinimo žvilgsnius metėm į dėtį savo akinius, bet jų
pasiliekančių apylinkę kol neradau, tik kitos sajungiepasiekėm Union stotį. She tės akiniai begulinti. Išieš
nandoah traukinys atvežė kojau savo akinių visur ir
mus vieną valandą vėliau net -peržiūrėjau piniginę,
Baltimoren, į senąją Camįr įen nebuvo.
Buvau
den stotį, kuri Civilio ka
ro laikais, kaipo strategi
nė vieta,
buvo du kartus
Vienų Metų Mirties
apgulos padėty ir padegta.
Sukaktjvės
Nors ji yra seniausia sto
tis visose Suvienytose Val
stybėse, bet užlaikoma geriaunsioj padėty.
Baltimore, Md.
PRANCIŠKA ŠATIENE
RaltimnrP yra
vra
caiumore

šeštas disesias
ai-

Jau sukako mirtis
vienl metai,
negailestinga
atskyrėkai
iš
mūsų tarpo mylimą, moterį —
Prancišką Šatienę.

Fabrikuose dirba tremtiniai
Pramonė Sibire silpna,
fabrikų nedaug, retai, bet
yra, ir juose dirba nemažai
tremtinių. Už tat normaliu
metu per Sibirą eina nema
ža prekių cirkuliacija tarp
Į Rusijos ir Japonijos bei
Kinijos. •
Vargiai ar kur yra taip
maišyti
gyventojai, kaip
Sibire, šiaurėje gyvena samojėdai, apie kuriuos kalba
ma, kad tai žmogėdrų ainiai.
Daug yra rusų ir taip pat
nemažą dalį gyventojų su
daro dar caro laikais čia
atgabentieji tremtiniai. Pie
tinėje dalyje daugiau gyve
na kalmukai, kurie verčiasi
arklių ir kitų gyvulių augi
nimu. Paliai Altajaus kal
nus yra turkų kilmės žmo
nių, toliau — buriatai, kir
gizai, tunguzai, jakutai. Dau
Jack Cover, 11 metų amž.,
gelis iš jų gyvena iš me
piketuoja savo tėvo namus,
džioklės ir žvejybos ir yra
Muskegon, Mich. Jis reikapusiau klajokliai.
laiuja, kad tėvas jam padi
Ir Nikalojus II buvo
dintų savaitines išlaidas nuo
ištremtas į Sibirą,
50 centų iki 75 centų. Jack
Buvo laikai, kad Sibirijosako,,kad 50 centų šiandien
neužtenka muviams ir sal je viešpatavo totorių hordainiams.

(Bus daugiau)

America On Gvard!
Listen to

PALANDECH’S
RADIO BROADCAST
YUGOSLAV FOLK MUSIC

STATION

WHIP

1520 kilocycles (Top of the Dial)

Mokslas ir darbas tau
toms turtus krauna.
Kvailys skundžia kitus,
pusgalvis skundžia save, iš
mintingas tyli visame.

(Įsteigta 1889 m.).

Mes, atmindami tą jos liūd
ną prasišalinimą iš mflsų tar
po, užprašėme gedulingas šv.
Mišias ( sjj egtekvijomis) už jos
sielą ketvirtadienį, rugsėjo 2 6,
1941, Nekalto Prasidėjimo Svč.
Panelės parap. bažnyčioje, s:uu
vai. ryto.

SPREADS! SLICESI TOASTSI
' MELTS PERFECTLYI '

Above ia a reproduetion of the
Treaaury Department’a Defense
Savings Poster, showing an exact
duplication of the original "Minute
Man” statue by famed seulptor
Daniel Chestej French. Defense
Bonds and Stamps, on sale at your
bank or post offiee, are a vital part
ef America’a defense preparauons.

Featuring a Program of

Every Saturday, 1 to 2 P. M.

PETER TROOST
MONUMENT
CO.

Kviečiame visus gimines, lr
draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose
ir kartu su mumis pasimelsti
už a. a. Pranciškos Šatienės vė
lę.
Nuliūdę: vyras Kazimieras

MENIftKI — VERTINGI

Šatas.

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

/YOU GIRLS WH0 SUFFER^
Distress From MONTH LY

PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS

FEMALE WEAKNESS
TAKE HEED if you have all or
any one of these symptoma do
you suffer headache. eramps, back*
ache, nervousness, vreaknets,
cranklnesa, distress of ''lrregularltles,” periode of the blues, a bloated
feellng-due to functlonal monthly
dlsturbanees?
Then start at once - try Lydla
Plnkham's Compound Tablets
<wlth added lron). Plnkham's
Tablets are famous for rellevlng
monthly paln and distress. Thou
sands of glrls and womcn report

Ši firma virS 50 m. tos pačios
teimynos rankose!

PIRKITE DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ —
LENGVI IŠMOKĖJIMAI.

AND NEED TO BUILD UP
RED BLOOD!

KREIPKITĖS Į

LIETUVĮ VICEPREZIDENTĄ:
remarkable benefit* I Taken regulsrly-they help bulid up reslstance
agalnst such annoytng symptoms.
Lydla Plnkham's Compound
Tablets are also cspecially helpful
ln building up red blood and thus
aid ln promotlng more strength
and energy. Pollovr label dlrectlons. WORTH TRYINO!

ARTHRITIS

Don't despair
of relief from
terribie Arthritis aches or
pains. The
NEW Colloidai
lod ized Sulphur
rapsnles ealled
MJLHHOKAPS
often bringwel-

come relief in
Arthritis due
to Sulphur deficicncy. Small
daily cost. Mon
ey back if no
relief after 30
days* dosage.
egin taking
ODAY.

TEISINGAS PATARNAVIMAS

Venetian Monument Co.
62'/ N. Western Ave. Tel. See. 6103

?

BUY
UNITED
STATES
SAVINGS
BONDS
AND STAMPS

JOHN W. PACHANKIS
OFISAS IR PARODA:

REZIDENCIJA:

45.35 W. VVashington Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

5919 Sonth Troy St.
Tel. REPubiic 4298

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

A

PAMINKLAI

YourDnigjįsthęsSIJLPHęMįAPS

0N SALE AT Yni R POSTOFtfCEOR BANK

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

as milk itself I

dos su Džingischanu. Sibiri-i^
jos plotus Rusijai pradėjo
užkariauti garsusis kazokų
atamanas Jermakovas, kurs
carams atiduodamas nuka
Apart Apsaugos, Turimę tCAA ftOA M
riautas žemes gavo atleidi
ATSARGOS FONDĄ Viri )JVV,UVV.UU
mą bausmės už ruoštus maiš
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų
tus ir plėšimus. į Sibirą
Valandos: Kasdien — 9 vai. iki 4 vai. p. p.
tremti žmones pradėjo ca
Trečiadieniais — 9 vai. iki 12 vai.
Šeštadieniais — 9 vai. iki 8 vai. vak.
ras Petras I, 1710 m. Ir ro
dos lyg baisus likimo kerš
tas krito ant carų šeimos:
EEBJ
paskutinysis .Rusijos cara3,
:«ad.
Nikalojus II taip pat buvo
LOAN ASSOCIATION ofCklcaf*
JUSTIN MACKJEVVICH, P res.
ištremtas — išvežtas į Si
4192 Archer Avenue
birą ir 1918 m. liepos mėn.
VIRginia 1111
16 d. nužudytas Ekaterinburge.
Savojo krašto ilgesys
Dabar gi ten šalia šimtų
•AKT, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
tūkstančių tremtinių iš Len
KELNER - PRUZIN
kijos, Latvijos, Estijos, bū
Oenauilia Patarnavimu — Moterų patarnauja
riai lietuvių laukia
kada
Phone 9000
620 W. 15th Ave.
vėjas papūs nuo tėvų kraš
to, žiūri į tas pačias žvaigž
des ir mėnulį, ką gimtinėje
matė ir tyliai, tyliai tarpu
savę3 niūniuoja:
"Mūru Atlikti Darbai Kalba už Save"
— Leiskit į tėvynę,
Leiskit pas savus,
Ten pradžiugs krūtinė,
Atgaivins jausmus...
MENIŠKAS DARBAS
K. J. Prunskis
ŽEMOS KAINOS

7ENSE

pradėjus rūpintis, kur ga
lėjau padėti, bet kaž kaip
pasižiurau į savo bendra draugę;
ji jau užsidėjus
akinius. Klausiu ar ne jos
akiniai dar tebeguli ant sta
liuko, Suprantama ji atida
vė manuosius pareikšdama,
kad negalėjus suprasti, ko
dėl jai toks tamsus išrodęs
rytas ir kodėl ji taip skir
tingai viską mačius.

Netekome savo mylimos rug
sėjo 25 d.. 1940 m.

food that’s digestible

.

PASKUTINIS
URŠULE
PANKAUSKIENE
(Po tėvais Juraškaitė)
Gyveno Orland Park. III.
Mirė Rūgs. 20, 1941, 4 vai.
po pietų, sulaukus pusės amž.
Gimus Lietuvoje.
Kilo
iš
Tauragės
apskr.,
Kvėdarnos
parap.
Paliko dideliame nuliūdime
vyrą Mateušą, 5 sūnus: Vla
dislovą. marčią Petronėlę. An
taną. marčią Bell,
Mateušą,
marčią Bronislovą, Juozapą ir
marčią Buciją. dukterį Uršu
lę, 3 brolius: Kazimierą, Juo
zapą. Petrą Juraškus ir jų
šeimas, pusbrolį Juozapą Ju
rašką ir jo moterį Oną. 3 anukus, Lietuvoje seserj Oną lr
daug giminių, draugų lr pa
žįstamų.
Kūnas pašarvotas Mažeikio
koplyčioje. 3319 8. TJtuanica
Ave. Laidotuvės įvyks Rūgs.
24, tš koplyčios 8:30 vai. ryto
bus atlydėta ) Sv. Jurgio par.
bažnyčią, kurioje Jvyks gedu
lingos pamaldos už velionės
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta į Sv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir, pažįs
tamus dalvvaut laidotirvėse.
Nuliūdę Vyras. Sūnai, Bro
liai, Sesuo, Marčios, Anūkai,
Pusbrolis.
I/ildotuvių Direktorius J. F'.
Radžius, Tel. CANai 6174.

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvin Direktorius
AMBULANCE Dieną lr Naktį
4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. LAFayette 0727
Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir šeštadienio rytais.
Iš 8toties WHIP (1520), su P. ftaltimleru.

KOPLYČIOS DYKAI I

AMBULANCE

VISOSE MIESTO DALYSE

DIEN4 IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

P. J. RIDIKAS
3354 Sonth Halsted Street

8kyrins: 710 VV. 18tb St.
Viai Telefonai: YARda 1419

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

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

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

LACHAVVICZ IR SCNAI
2314 VVest 23rd Place
Tel. CANai 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULlman 1270

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

ANTANAS M. PHILIPS
3307 Litnanica Avenne
Tel. YARda 4908*

>

Antradienis, rūgs. 23, 1941

DRAUGAS
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U. S. ARMIJOS PARAŠIUTININKAI

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

CLASSIFIED
I.

NACIAI YRA U2EME KETVIRTA
RUSIJOS PLOTŲ DALI
Vokiečiams paėmus Kije-; Sibiras, turįs apie 16 milijo
ją, jie per tris karo mėne nų gyventojų.
Nacių užimta Rusijos te
sius jau užkariavo ketvir
tąją
bolševistinės Rusijos ritorija, sako daktaras, sa
dalį isu 50 milijonų gyven vo didumu yra lygi senovės
tojų.
Taip pareiškia dr. Lietuvos imperijai.
Dr. Pakšto nuomone, rau
K.
Pakštas,
geografijos
profesorius, kurs apsigy donoji Rusija bus parblokš
venęs Chicagoj.
Dr. Pakš ta, kai jos gynėjai bus su
tas yra naujai įsteigto Lie krušti į Uralo kalnus, kur
tuvių Kultūrinio Instituto raudonosios armijos atsime
i
timui bus didelių kliūčių.
direktorius.
Bolševikai gal iki to laiko
Palyginamai kalbant, na
kovos. Po to, rasi bus da
cių “plitzkriegas” raudono
roma atskira taika.
joj Rusijoj, pareiškia dr.
Kijevo netekimas bolše
Pakštas, buvo tikrai žaibivikams
yra
nepaprastas
nis, jei atkreipsite dėmesį
smūgis. Šis miestas yra
į nacių užkariautą teritori
istorinė Ukrainos
sostinė,
ją ir jos gyventojus.
Tik
turėjusi iki 900,000 gyven
dirstelkite į Rusijos žemė- tojų.
Kijevas yra vartai į
lapį ir pastebėsite, kad Ru derlingiausius žemės plo
sijos dvi trešdalis sudaro tus.

Altoriaus fondas.

Aukos Lietuvai
Gelbėti fondui
Bridgeport. — Šv. Jurgio
parapijos svetainėj, rugsėjo
17 d. įvyko paskaitos. Bu
vo manoma,
kad pakaks
mažosios svetainės, bet ap
sirikta. Kun. Barauskui įpu
sėjus savo paskaitą prisiėjo
persikelti į didžiulę svetai
nę.
Po kun. Barausko paskai
tos buvo padaryta rinkli ava. Surinkta $43.00. Aukojo sekantieji:
Julius
šliogeriai
- *- a «ir Julija
•>
»
r - S$3.00.
Po $1.00: prof. A. Pocius,
V. Kalašinskaitė, P. Freitikaitė, J. Budrevičienė, R.
Petraitienė, P. Savickienė,
J. Kalaina, J. Mačeikienė,
K. Daunienė, N. Butkienė,
A. Matulionienė, J. Gamuliauskas, A. Budrys, A. Pet
kus, A. Jackienė, U. Gudie
nė, A. Pocius, A. Berdis, A.
Kupsas, J. Pupauskas, dr.
A. Stulga, M. Janavičius,
M. Vaišnoras, O. Masliauskis. Smulkiais $16.00,
Antrą paskaitą
patiekė
prof. K. Pakštas.
Abiejų
prelegentų paskaitos buvo
Lietuvos reikalais. Abi pas
kaitos klausytojams buvo
tikras “treat”.

Reporteris

Brighton Park. — Visais
laikais lietuviai katalikai
rūpinosi savo tikėjimu. Tam
tikslui statė bažnyčias, kop
lyčias, kryžius ir m^žus kry
želius. Keliaudamas per Lie
tuvą, ękersai ar išilgai, vi
sur rasi tuos brangius ka
talikų širdžiai
paminklus.
Jie rodyte rodo lietuvių tau
tos religingumą.
Lietuviai katalikai ir at
vykę į šią šalį pasiliko ištikimais Dievui. Nesykį mė
ginta atitraukti nuo tikėji
mo, paversti bedieviais, bet
visos suvedžiotojų pastan
gos nerado pritarimo. Kiek
viena didesnė ar mažesnė
lietuvių kolonija turi savo
bažnyčią, mokyklą ir kitus
parapijos reikalams trobe
sius.
Viena vėliau įsteigtų lie
tuvių katalikų parapijų —
Nekalto Prasidėjimo Pane
lės Šv., Brighton Parke, ši
parapija turi visus reika
lingus parapijos reikalams
trobesius ir be skolų. Nese
niai visas laikinos bažny
čios vidus buvo pertaisytas:
įrengti nauji žibintuvai, nau
ji suolai su minkštais kaup
tukais, vidus puikiai išdekoruotas. Sumanyta pastatyti
ir puošnų didįjį altorių. Tau
tikslui pradėta aukoti ir iki

rHAVS UFi
^Symiviuc- HOMtAT 3-A.M. AMD

OmT TMIMK.OFATMINC.

TO iAV-—THt CtMT WMO WK«TCX TmoSK. MA«AXiMC ADS

OM "'■Forčible SPeccm" O* -STmemctmcm Your
FovuER AMD FoglTlON VY OUR HOME. CoRRESR0MDCNCC
ČOURSC OM SClKMTlFlC KlND TRAIMIMC- - G-Al M THE
Comtrol AMd mattekt of amY 3'ituatiom sy tme
MACU C "P0WEJE OF THE HUMAMMIND AMD SFCECH -KTO- -

NAMAI — PARMOS

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

Kas ki* turit mainyti arba norit pi
giai pirkti, greitai parduoti, nauja
narna pastatyti, setu* patalsytt. kreip
kitės pas C. 1*. Surumskla CUniųNuty.
Taipgi turime dldelĮ pasirtnktmg
senesnių namų, ant lengvų ISinoREIKALINGI DARBININKAI
kėjtmų;
11 m- WA.VIKU _ VYRAI
13 cottugial
nuo 32,500 ir aukM.
18 bungulij
nuo 34,700 ir aukM,
‘BUS BOYS”, nuolatinis darbas,
12—2 flet-ų
nuo $6,500 tr aukš.
gera užmokestis.
Kreipkitės
prie
8—3 fletų nuo $0,500 lr aukšč.
"tlmekseper”.
16—4 fletų nuo $13,500 ir aukšč.
EDGEWATER BEACH HOTEL,
3—8 fletų nuo $16,600 lr aukšč.
5349 Sheridan IU1.
7—10 flatų nuo $22.500 ir aukš.
Taipgi turim visokių bizmavų na“VPHOLSTERERS''
. ..-m, . »
, pageidaujavisokio didumo su visokiais t>lzml unijistai. Aukšl
.1,
N,Atriteuknė
i“- KU
k" rdidelių,
V‘mUH,1Ka galima
K,VrŲ pirkti
tis. Nuolatinis
darbas,
Atsisaugite nla
mažų
arba
tarpe 8:30 ir 4:30 valandomis.
arba mainyti.
Su visais reikalais
AMERICAN WQODCARVING (X)., krMt„ult0, prįe _

3337 Nu. Grcenvicw Avenue
BERNIUKAI — prie pasliintinėjlmo
ir "shipplng room” darbų, nuo 16
tkl 19 metų senumo. Gera proga tftsldirbti.
J A H N AOLLIKRENGKAVINU OO.
817 UestUaslington
Bivd.
■ ' 1 1 •

■

CHARLES P. fciLUOMSKJH A OO,
8921 8. Western Avė.
Tel. Rep. 37IX — Vak. Prus. III)

'
RENDVOJA8I

HELI* WANTED — MOTERYS
t'Oraugaa'' Aetue telepnoto*

Louisianoj manevruose 3-ios armijos parašiutininkų 502 batalijono kareiviai, nusi
leidę “priešo” (2-ios armijos) užnugary, rengiasi dinamituoti tiltą.
šiol didžiojo altoriaus sta
tymui suaukota $1,700.00.
Šiam gražiam sumanymui
e
realizuoti atsirado žmonių,' Oarius-Girėno posto
kurie aukojo ir gana stam-'
bias sumas. Iš jų stambiau narių dėmesiui
si aukotojai — Jovaišų šei
Šį vakarą, rūgs. 23 d., įma ir Bartkūnienė (aukojo vyksta labai svarbus Da
po $100.00). Pageidautina, rius-Girėnas posto No. 271
kad kiekvienas savo auka American Legion susirinkiprisidėtų- ir pagreitintų pa-l mas posto patalpose, 8 vastatymą gražaus paminklo! landą
giame 3usirinklme
Nekalto Prasidėjimo Pane bus priimta nauja konstitu
lės Šv. bažnyčioj.
cija, dėi to visi nariai turi
Namiškis būtinai dalyvauti. Valdyba

mus talentai, radio granadieriai. Iš Peoples krautu
vės bus gerų žinių kas link
rudeninio išpardavimo. Pa
tartina nepamiršti pasiklauRep. XXX
syti.

KAMBARYS

Renduojasl gražius
'furnished"
kambarys, apšildomas, su prletaisiais gaminti valgius. Kreipkitės po
sekančiu adresu:
7130 So. Maplevvood Avė., Chicago

GERAS BARGENAS

OPERATERKOS — patyrusios prie
2 fletų po 5 kambarius, 2 atskiri
"power" mašinų siuvime dreslų
lr karštu
vandeniu apšildymui bont.
uniformų. Gera alga lr overtl»'e. — rial. 2
karų garadžius lr lotai
ALDRICH <S ALDRICH, INC.
30x125.Randasi arti Artesian Avi,
1859 Miluaiikce Avenue
ir 7ist st. Marųuette Parke. Kalta
.......... " 1 '
' ''
"
$9700. {mokėti reikia $3500. PasanOPERATERKOS — prie "Merrow"' kitę Tel. PROspeet 3140.
mašinų. Nuolatinis darbas, geras užmokestis. Kreipkitės prie —
KEIK ALIN (; A AKIM i n 1N Kft
C. * C. CRN BAG (OMl’ANY
Viduramžio moteris — viena, dėl
1215 West Graiul Avenue
virinio ir prižiūrėjimo namų. Skalb
ti nereikia. Valgis, kambarls ir al
LEMPOMS
APDENGALŲ
“TA- ga. Kreipkitės:
PERS," Merginos prie “parchment” 2134 W. 23nl Mare, tel. Ctonal «3ttl
ir "fabric.”
CAROLINE BURKE 8TUDIOH
3903 S. Cottage Grove Avė.

(Srd

floor)

r LL

MAKIS-N(W»., RIŠUILT

TYPEVVRITERS

Kun. K. Čibiras
ir viso blogo žmoguje pa
taisymo pagrindas
gerb
Foers*er.
ti save.

11ELP WANTED
AD — DEPT
127 No. Dearborn St.
Tel. .Randolph 9488—9489

ANO

A D D I N G

— SMAll MONTHLY PAYMENTS —

AU MAKIS

SOLO, RENTED
ANO REPAIRED

INDIGESTION

•m MM.ll (IMI MM-IIU .(.-lUClMII

+ CTAD
KOIHl\

Bay «<«t the Heart

CONRAD

Gas trapped ln the stomach or fullat may art liko a
KAir-trlcger on tho heart At the flrat ilgu of dlrtreaa
smar* mea and weasen depend o« Be 11-ana Tableta to
sėt gaa free. No laiaflve būt made ot the fsstestartlng medlrlnes fcnow» for sri d Ind (gesti < m. U the
F1RBT DOSB doesn’t prote Bell-ana better. return
bottle to us and recelre DOUBLE Money Back. 25c.

Fotografas
Studija J rengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood
šviesomis.
Darbas
Garantuotas.

-/J .

MACHINES

TYPEWRITER
COMPANY

IMOT C. OOlDllArr. Ma>.4«

IH W. MAOISON ST.

Phone DEARBORN P444

---------------------- j
ISTIMATIS— FREE — DIMONSTIATION
Bridgeport.
—
Šv.
Jurgio'
Karo propaganda
Parapijos Jubiliejaus Ren- i
gimo Komisijos susirinkipažeidžia filmas
AR LAIKAS NAMUS
mas įvyks rugsėjo 24 d? 420 W. 63rd Street
PATAISYTI?
Vykdamas į New Yorką
7:30 vai. vak., Šv. Jurgio Tel.: Biznio - ENGIewood 5883
keletą valandų Chicagoj ga
Kreipkitės prie
Rez.: - ENGlewood 5840
parapijos svetainėj. Yra
vo progos paviešėti auto
I VCharles Yushas
daug svarbių reikalų, tad(
rius ir jumoristas Irvin
J. M. Prel. M. L. Krušas
- Lietuvis Kontraktorius
Cobb.
Jis sako, kad jei
Ir Karpenterys
nuoširdžiai prašo, kad visų
Hollywoode nebus nutrauk
, draugijų atstovai dalyvau
ta karo propagandos filmų
tų.
Valdyba Jūsų Gražus
gamyba, krutamųjų vaizdų
gamyba turęs daug nuken
Apsirėdymas
tėti, nes negaus visuome Radio
-Mūsų Specialybė Murino soothes, cleanses and refreshes
nės paramos.
Šį vakarą 7 valandą ra
irritated, reddened membranes caused
Cobb taip pat sako, kad
bv head colds, driving, winds, movies,
dio klausytojai turės sma
etose work, late hours. Free dropper
pulk. Lindbergh vertas pa
wiih each bottle. At all Drug Stores.
gurno besiklausydami Peo-.
garbos.
Nes jis kovoja
plės Furniture Kompanijos,
prieš Amerikos įsikišimą
antradienio radio prograkaran.
mos. Šios dienos programa
Nesekime tų, kurie išsiža
bus ypatingai smagi ir įdo
ŽAVIAUSIAS PASIRINKIMAJB
da savo kalbos ir katalikų
SUKNI
INELIŲ
mi.
Bus
dainos,
drama,
juo

Ll
US
K
Kl
.I
Ų
BLIUSI
Vasaros laikas
tikėjimo, nes ir Dievas jų
PIRŠTINIŲ
kų, smagios muzikos, pra
KOJINIŲ
išsižadės paskutinę teisme
POCKET’HOOK Ų
ir spalio mėnesį
nešimų ir patarimų. Tam
KORSETŲ
dieną. — L Leščius
KŪDIKIAMS DRABUttŲ
Chicagiečiai neturi už visam išpildyti pakviesti žyV. VILEIŠIENE, SAV.
Blaivi tauta išaugs tiktai
Nesenai sugrįžęs iš Ellwod, UI.
miršti, kad ateinantį sekiš blaivaus jaunimo.
GLAMOUR
valdžios darbų — dabar užsiima
madienį, rugsėjo 28 dieną,
FINANCE AND LOANS
visokiais namų darbais
Viduramžio
didžiausias
neužsibaigs mieste vadina
Finansai ir Paskolos
FROCK SHOP
Turi 43 metų patyrimo j
arkitektas, paveikslininKas,
mas vasaros laikas ir laik PASKOLOS
5922 W. Roosevelt Rd.
2223 West 23rd Place
ir inžinierius, Leonardas da
rodžiai nebus nustatyti at
ToL AUSTIN 1175
Tel. Canal 5014
GREIT IR PIGIAI
Vinči, buvo katalikas.
gal vieną valandą.
ANT 1-mų MORGIČIU
Vasaros laikas Chicagoj
Mėnesiniais atmokėjimais
prailgitnas dar ir per spa
Mutual Federal
lio mėnesį.
Miesto taryba
taip nusprendė praeitą ge
Savings
DOMINIKAS KURAITIS, Sav.
Rez. Tel. VICTORY 2*09
gužės mėnesį.
and LOAN ASSOCIATION
Didžiausias Pasirinkimas Vartotų Karų
OF CHICAGO
2202 W. Cermak Rd.
j

Du pabėgo iš
bepročiu ligoninės

EEN. J

WHOLESALE
LIQUOR
ĮSTAIGA

IAveftoJame
po visų
Chicago

REMKITB
SENĄ
LIETUVIŲ

a.

tobulybę.

AGENTAI:

MCSŲ
NAUJAM VARTOTŲ
KARŲ SKYRIUJE

Jonas Rodinas
Jonas Jaslnskas

Ant. Labanauskas

Du senyvi pacijentai pa
bėgo ii Manteno valstybės
bepročių ligoninės (State
Hospital
for the Insane)
abu yra iš Chicagos ir apie
tai pranešta vietos polici
jai.
Jie yra: George Kendry,
61 m. amž., 2830 S. Loomia
gt., ir William Bryant) 62
m. amž. negras, 415 So.
Wabash avė.
Mokslas tiesia žmonėms
kelių I tiesą, J pažangą, Į

KAZANAUSKAS. S«c.

TURTAS VIRŠ 11,100,000.

KANTER. Sav.

DRAUGĄ

MUTUAL LIQUOR ŲO.
4707 S. Halsted St
Tel.

BOI LEVAJU) 0014

H. Rajewski
“Sborty*’

935 West 35th Street
Chicago, III.

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

Nauja

Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonaa: LAFavette

2022

- \ -

DRirOAB

s
VOS

Vilniaus Kalneliuose buvo smagu, linksma, ir
gaivu; per visę dieną skambėjo lietuviška daina!

TIK

NEĮS1RITO

Antradienis, rūgs. 23, 1941
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PEN

X

X LGF Bridgeport 1 sk.
rengia “bunco” ir “card”
pramogą spalių 5 d. 3:30
vai. pp., Šv. Jurgio parapi
Benešunas, A. Radzevičius,
jos salėje, 32nd Pi. ir Litua
J. Jankauskas, J. Balsevi
nica Ave. Pelnas skiriamas
Sekmadienį rugsėjo 21 d., čius, K. Kulbis, J. Kazakas,
naudai lietuvių, kurie ko
baigėsi vasara ir prasidė Mikšienė, Jusevičienė, Alek
munistų ištremti į Sibirą.
Glebausjo ruduo.
Tą dieną įvyko nienė, Kulbienė,
Bus stalų dovanos ir vai
X “Draugo” rudeninis pik šės. Kviečiami atsilankyti
“Draugo”
piknikas
Vil kienė, Zalatorienė ir kitos,
nikas praeitą sekmadienį, vietos lietuviai, svečiai ir iš
niaus
Kalneliuose.
Tai kiti.
Sunset parke, buvo sėkmin kitų kolonijų.
buvo tikrai smagi, linksma
Viena mėgiamiausių > vi-,
gas. Visi linksminosi ir gro
diena.
Gamta taip žavėjo šame piknike vietų buvo
A
X T. Šimaitienė, 3253 S.
žėjosi gamtos pradėtus įvai
kiekvieną, nieks nenorėjo valgykla (prife baro). Cia
Halsted St., sunkiai serga
riai dažyti medžių lapus.
grįžti į Chicagą, kur laukė pasidarbavo: M. Navickie
ir trečias mėnuo, kaip neke.
visokie dienos rūpesčiai. Ir nė, M. Grincaitė, A. KindeX Šilti rudens pirmi va lia iš lovos. Kuomet ji buvo
labai iš lėto skirstėsi malo raitė, O. Ramanauskienė, O
karai buvo sutraukę daug sveika, visuomet stengdavo
naus ūpo pagauti “Draugo” Jasparienė ir kitos.
žmonių į Aušros Vartų pa si lankyti ligonius, taigi da
piknikieriai.
Iki pat vėlu
rapijos “Rūtos” darže ruoš bar mes turime ją atjausti
štai
dovanų
laimėtojų
mos
skambėjo lietuviška
tus piknikus: šeštadienį Ma ir suraminti skausmo valan
vardai
daina.
Iš pradžių dainas
rijonų Bendradarbių, o sek dose.
vedė Šurum Burum sesutės
Pikniko proga Počulpas,
madienį sąjungiečių 55 kp.
I
X Biznierius Rapolas Anir puikiai palinksmino visus Cherry Brand mėsų išdirX Graževičienė, 3307 So. dreliūnas, 6324 S. Western
piknikierius
dainuodamos bėjas, buvo dovanojęs tris
("Draugas” Acme tnleonou,.
Emerald Ave., viena iš se
per mikrofoną. Vėliau pra didelius kumpius,
kuriuos
Chicago and Alton geležinkelio keleivinio traukinio garvežys užvažiavo ant atidary niausių šv. Jurgio parapi Ave. dar tebeserga namuo
se. R. Andreliūnas,
kaip
dėjo dainuoti visa grupė laimėjo — vieną Šurum-Bu- to per Chicago upę tilto ir pakibo. Laimė, kad tinkamu laiku sulaikytas, kitaip gi bū
jonų, sulaukusi gilios senat sveikas buvo, ne tik dova
jaunų ir senų lietuvių. Dai rum sesutė, A. Grigonienė, tų įsivožęs upėn. Niekas iš keleivių nenukentėjo.
vės, sunkiai serga. Pažįsta nomis rėmė įvairius katali
nas vedė, kun. K. Baraus kitą, P. Aleknienė iš West
mi prašomi aplankyti ligo kiškus parengimus, bet ir
kas, Navikaitė, ir kiti, ki Sidės, ir trečią Louise Gi-1
nę.
Arkiv. kalbėjo
50 mėty kunigu
Klaidos pataisymas
aukomis ir atsilankymu į
tos. Be dainų, kiek ten buvo niat, 2624 Montgomery st.
juos
stambiai paremdavo.
X Jonas ir Rozalija Ma50 metų kunigystės ju
įvairumo, kiek linksmumo;
Pirmadienio,
rugsėjo 22
Pikniko metu buvo parda motery konferencijos
biliejų minėjo kun. J. P. “Draugo” num., ant 8 pus zeliauskai rytoj švenčia ve- Užtat nepamirškime jį dašokiai, žaidimai ir kitokie vinėjamos serijos ir jų lai
dybinio gyvenimo 35 metų bar ligos paliestą atlankyti,
J. E. Arkivyskupas S. A. j Mondine, O. S. M. Bažny- lapio,
įvairumai ilgai pasiliks da mingieji buvo sekantieji:
korespondencijoje
Stritch, Chicago arkivysku Į tinėse pamaldose Chicagos apie TT. Marijonų Bendra sukaktį. Jubiliatai yra Šv. Linkime geram biznieriui ir
lyvavusių atminty.
A. Jasperienė iš Brighton
Jurgio parapijos oldtaime- žymiam visų gerų darbų bi t
j.
Lietuviškiems
šokiams Park (laimėjo Kubaičio par pijos ganytojas, šį sekma arkivyskupą atstovavo
darbių,
veiklą
įsibriovė
riai, žymūs veikėjai ir stam čiuliui greit pasveikti.
griežė Kuzmarskio orkest šiuką) ir Salomėja Kava dienį kalbėjo vidurinių va E. vyskupas W. D. O’Brien, klaida.
Korespondencijoje
būs rėmėjai bažnyčios, tau
rą iš Brighton Parko.
Jo liauskienė iš Brighton Park karų valstybių “National D. D.
pasakyta, kad “Vaišvilienė
X Antanina Leščinskienė,
tos ir visų katalikiškų įstai
orkestroj yra sekantieji mu laimėjo 10 svarų sūrį. Ki Council of Catholic Wopranešė (susirinkime), jog
bridgeportiete, rengia Ne
gų. Sveikinam nuolatinius
zikantai: K. Reksnis, J. Žu tose pramogose buvo taipgi men” konferencijoje, Spring
būtų gerai atnaujinti koply
kalto Prasidėjimo Šv. Pan.
“Draugo” skaitytojus ir rė
Apsaugos ženklai
kas, Aleksas Patamo ir kiti. daug laimėtojų, bet kur čia fielde, III.
tėlę Aušros Vartų parapi
Vargdienėms seselėms, ku
Konferencija pradėta iš
U. S. iždo departamentas joj“ Turėjo būti TT. Mari mėjus ir linkime ilgiausių rios darbuojasi Tėvų Mari
visų vardus suminėsi.
Piknike buvo visko
kilmingomis
pontifikalinė- praneša, kad per rugpiūčio jonų koplytėlę, kuri ran metų!
jonų įstaigose, siurpryzą.
Rap.
Bizniai, žaidimai, įvairu
mis mišiomis Nekalto Pra mėnesį taupymo apsaugos dasi dienraščio . “Draugo”
X Aleksandra Pukelienė, Organizuoja būrį veikėjų,
mai buvo tikrai nepaprasti.
sidėjimo katelroje.
ženklų
(Defense Savings name.
6447 S. Washtenaw Ave., su kurių pagalba artimoj aPiknikieriai
jais buvo pa
Arkivyskupas Stritch įtei Stamps) parduoda 30 nuo
Reik pabrėžti, jog šis Marijonų Bendradarbių 5-to teity tai įvykdins P-nia Leš
tenkinti.
kė
popiežiaus
medalius
kešimčių
daugiau,
negu
liePadėka
namas nieko bendro neturi skyr., Marąuette Park, pirm. činskienė tam tikslui skiria
rioms moterims veikėjams ipos mėneį.
Prie “Bishop’o”
darba
su “Aušros Vartų parapija, jau savaitė laiko kaip ser žymią dovaną, kuri bus pa
Praeito sekmadienio pik už jų bažnytinį aktyvumą. į Per keturis ,mėnosiu3 šių
vos Lisauskai iš Town of
kurioj net nėra tokios ko ga. ši brangi veikėja daug skelbta vėliau; taip pat prie
■ s j---.
••
puikiai
pasisekė! -.j .:
J ženklų
pardavimas
taip
Lake,
prie Ice Cream iš nikas
plytėlės.
“Draugo” redak darbuojasi ir plačiai pažį šio įvykio jau seniai paža
“
Draugo
”
Administracija
| stovi.
Town of Lake dirbo Turcijos name TT. Marijonai stama kaip sveika buvo, už dėjo prisidėti su auka $10.00
šiuo
laiku
nori
tarti
nuo
Gegužės mėnesį parduota turi savo koplytėlę ir gyve tai dabar, kada parblokšta
kienė.
Paleistas pirmas
buvę northsaidiečiai, o da
‘už 3,475,070
dol., birželio
širdų
ačiū
visiems
radio
va

Prie didžiojo baro pikni
ligos jos negalima pamiršti.
namuosius kambarius.
— 2,802,345 dol.; liepos —
kierius aptarnavo F. Pauk landų vedėjams už pagarsi draftininkas
Kaip vietiniai, taip ir iš ki bar gyvena Maywood, III.,
nimus,
kviesliams
už
nuo

štis (kasierius), J. Brazau
tų kolonijų 'Marijonų Ben žymūs geradariai, p-nai Pleč
Iš kariuomenės tarnybos 3,288,283 dol.; rugpiūčio —
širdų
agitavimą,
biznie

skas, J. Ziepatas, V. Navic
dradarbiai prašomi aplan kaičiai. Sveikiname sumany-.
Fort
Sheridan
paleistas 4,453,748 dol.
Kuria šeimos židinį
riams
už
atsilankymą,
dar

kas, V. Paukštis, A. Masešiemet balandžio
mėnesį
tojus.
Anthony Valaitis — Stel kyti ir paguosti.
bininkams
už
uolų
pasidar

lis, A. Erčius, K. Zaromskis
buvęs drafto keliu pašauk SKAITYKITE “DRAUGĄ! la Mosticka.
bavimą, “Draugo” - rėmė
ir kiti.
tas kareiviauti Desmond
F. Gubista su cukerkom jams už nuoširdžią medžia Raisford, 25 m. amž., ve
ginę ir moralę paramą, ir
varė biznį.
dęs.
Jis paleistas, nes tu
visiems atsilankusiems pik
Kitame
daržo
kampe
ri užlaikyti žmoną. Jis yra
vestsidiečiai
turėjo
savo nikieriams už parodytą di iš Chicagos.
delį nuoširdumą ir prielan
barą ir kitokių
pramogų.
Jis yra pirmasis iš 2,000
kumą
mūsų
laikraščiui.
Cia piknikieriams patarna
draftininkų, kurie iki sau
Taip,
ačiū
visiems.
vo: A. Strumskis, L. Jusesio 1 d. bus paleisti iš tar
Mūsa knygyne dar galima gauti pasirinkimą lietuviškos
vičius, K. Pilipavičius, Ig
“Draugo” Administracija. nybos 6-ojo korpuso srities.
literatūros ir poezijos rinkinių. Dabar komunistą valdžiai
Paskutinis

piknikas

“Draugo”

buvo

mu

sėkmingas

KNYGOS! KNYGOS!

“THAT LITTLE GAME”-

nžklrtns kelia lietuviška knvgų spausdinimai. LIETUVIŠKA
KNYGA pasidarys retenybė. įsigykite savo kopijas, kol
ję dar lieka.

•FILLING THE PARTY

LITERATŪRA

BIIUSH
sNEVL.VME ONuV PLAy
FOR FUN *
į The money end of rr in

You SEE, VV E

Newer PlaYed
The GAME FOR.

OOR GAME tS MERElY
FoR PROTECTION ,
, yhm's All. ABSouvTeot^
I Yoo SBE, IF You T>ONT
CHARGE MONEY FOR
The- chips the birds’ll
GETCARElESS ANO
ThRouI ‘EM AROunD AND
‘ not 0MkY break 'Em

(MONEY,THATS THE
REĄSON |
T>oNT CARE
TO ST- z- •'

i

Būt

UOSE 'EM, AND
Too KNOUl THEVRE
TERfUfcLP EXPENSNE.

Bot FRiEhd, -Yoo
, CANT LOSE M0RE N TEN
OR FIFTESn CENT3 AT
The mostVOHYCvE PLMED IN HARO^
' LUCK Alų NIGHT MANY A
TiME AMD ONlY LOŠT Tvw0
BtTS. C.'MON UP,

^4

IT A 'RosY-

e

n

gtTiN Trtg ąAHg

L

Bull$

Z

' CRAYON.

Why tolarata that kritai*

EILERA8CIAI

Ino gray that ia disturbi

tha color harmony of

your hairf Toueh lt away
tofaly with this naw Clalrol Bruth Crayon. H parmkt colorlng from tha rool aut vrlthout dripping or imudg-

Ing. and lt tha parfact antwa» ta ln-batwaan tfntingi or
thota diitracting Arti gray hair*.

JONO BILIŪNO RASTAI, Tilžė, 1913 m. 150 pusi.........$1.00
ŽEMAITES RASTAI. I t., Vilnius, 1914 m. 390 pusi.........$1.00
LIETUVIŠKOS PASAKOS, H t., surinko Dr. J.
Basanavičius. 260 pusi........................................... •............ $1.00
PRAGIEDRULIAI, m t., Vaižganto, 290 pusi................ $1.00
VAIŽGANTO RASTAI TV t., (Vilniaus ir Kauno laiko
tarpis — 1918-1921 m.), 240 pusi................................. $1.00
V. KRĖVĖS RAŠTAI, I t., Sutemose-Pasakos ir Dainos. .$1.00
VARGO MOKYKLA, Literatūros Pasiskaitymai, 175
puslapiai .................................................................................... $1.00
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI — Pr. Žadeikis, I t„
(1914-1916 m.) ..................................................................... 75o
MAŽTOSIOS LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI —
Prabočių Anūkas, Iliustruota, 130 pusk ..................... 75c

ha

»mart "carry-avory*

whara" cata that opant in a |lffy raady for usa. $1 •. *
tafill, 50c ... lo 12 natural-looking thada*.

SU BALTU NUOMETU — J. Augustaitytė-Valčiflnienė,
225 pusi...............
$1.00
VAINIKAI, Naujesniosios Poezijos Antologija, Paruošė
K. Binkis. 230 pusi................................................................. $1.00
JAUNOJI LIETUVA, MAIRONIS. 130 pusi.............................. 50
PADANGĖSE, Juozas Sakalas ir Dasaitis, 125 pusk.... .50
KRISTIJONO DUONELAIČIO RASTAI, Sutaisė
J. Šlapelis. 90 pus,........................................................................ 50
TĖVYNĖS KELIAIS, Liudas Gira, 65 trnsk ..................... .35
RUDENS AIDAI. A. Jakštas. 100 pusi.................................
GAMTOS PRILYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal
Dr. R. Van der Meulen .......................................................... #5
METLE. M. Gustaičio. 1914 m. ..................................................... 25
BRĖKŠTA, M. Vaitkus, 1915 m. ........................................... .25

DRAUGAS1

\aa

2334 S. Oakley Ave.

Chicago, III.

