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Nantes Nušautas Vokiečiu Generolas
Hitleris
pasaulio
Šimtais tūkstančių painia
mi nelaisvėn sovietų karei
viai nedykinėja pas nacius. banditas - Hull
Nereikia jiems daugiau da

Nėra įtempto

KARO NELAISVIAI

lyvauti šiurpiose kautynė
se, bet jie turi vykdyti įvai
riausius atstatymo darbus
vokiečių užimtuose plotuo
se.
Suimtieji karo dalyviai be
mažiausio delsimo gausingo
mis grupėmis siunčiami į
karinės administracijos nu
rodytas vietas. Pirmiausias
nelaisvių darbas patiems
pasistatyti stovyklas, aprū
pintas griežta sanitacija.

f
>

Nantes suimta skaičius asmenų. Tikima
si didelio skaičiaus sušaudytų asmenų

WASHINGTONAS, spalių
20 d. — Sąryšyj su ataka
ant Jungtinių Valstybių de
strojerio Kearny Valstybės
sekretorius Hull pavadino
Hitlerį tarptautiniu bandi
tu.
Spaudos atstovų paklaus
tas ar Jungtinės Valstybės
planuojančios pasiųsti Vo
kietijai diplomatinę protes
to notą, sekretorius pareiš
kė, kad dažnai nesiunčiama

Stovyklos apjuosiamos spyg ,
,
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.
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n f tarptautiniams
banditams
liuotų vielų
tvoromis.
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_
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,
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diplomatines notos,

Ak, įj

VICHY, spalių 20 d. —I
Du nežinomi pasikesintojai!
šiandie nušovė Nantes mie
sto okupuotoje Prancūzijo
je komendantą gen. Kari
Friedrich Holtz. Sakoma,

jog tai esą atnaujintas “komunistų terorizmas’
pnes
vokiečius.
t
Kai kurie pranešimai sa
ko, jog Holtz buvęs polici
jos generolas ir tai esą že
mesnio rango generolas ne
gu kariuomenės generolas.

Parama rusų
kariuomenei

Nušautas 2 vai. ryto.

Ž
mečiais sargyba juos dali-. r
Iš pranešimų galima su
mis išveda į apylinkes P™ Plat
,otas
prasti, kad vokiečiai imsis
_______ _
< "Draugus" Acinti teiephoto*
darbų, vakarais gi parveda
griežtų priemonių šiuos pa
Nors tarp jų šalių nesusipratimai blogėja, bet U. S. marynų vadas Šanghajuje (Kini
Hull pastebėjo, jog Hitle
Visą laiką jų tarpe vykdo
sikėsinimus ateityj sulaiky
ris pareiškė, kad milžiniš joje) pulk. William How.ard ekskortuoja admirolą Kakusaburo Makita, japonų įgu
ma karinė drausmė.
ti, Manoma, jog bus sušau
kam šiaurinio Atlanto plote los Šanghajuje naują vadą, kurs apžvalgys U. S. marynų dalinį.
BERLYNAS, spalių 20 d. dyta nemažas skaičius pran
negalįs pasridoyti bet ku- ,
— Vokiečių kariniai sluogs cūzų, paimtų įkaitų.
SUOMIŲ LAIMĖJIMAI
rios valstybės laivas. Ir tuo!
Gen. Holtz nušautas an
niai pareiškia, jog maršalų
Vatikanas pirks
Suomijos vyriausybė ofi būdu, pasak sekr. Hull, Hit- Į
trą
valandą ryto, kai visa3
Timošenkos ir Budeny armi
cialiai paskelbė, kad iki šio leris tikisi priversti kitas
jos, susilaukusios paramos Nantes miestas skendo tam
drabužius
spalio mėnesio 1 dienos 51,- valstybes grasinimais pasi- Į
iš rytų, dės paskutiniąsias soje. Tuo metu gen. Holtz
000 sovietų kareivių paim traukti iš jūrų.
pastangas sulaikyti vokie grįžo į savo štabą.
Tuo tarpu du senatoriai,
Portugalijoj
ta nelaisvėn. O karinės me
Du užpuolikai iš užpaka
čius Dono baseine.
šen. Wheeleriu, Kovokit iki paskutiniosios - Stalinas
džiagos grobiai yra šie: kartu su
lio
paleido į generolą eilę
Karo vadovybė pareiškė,
51,000 šautuvų,
daugiau pareikalavo, kad senato lai
VATIKANO MIESTAS, jog vokiečių kariuomenė su šūvių, kurių du pataikė jam
kaip 1,000 apkasų mortirų, vyno komisija pravestų pla
į galvą ir vietoje užmušė.
LONDONAS, spalių 20 d. jog “nežiūrint milžiniškų spalių 20 d. — Vatikano ž: vengrų ir italų pagalba da
1,040 patrankų, 394 priešlė čią šio incidento investigaei
— Komunistų
laikraštis nuostolių, --^kiečiai sekmin nių agentūra šiandie prane ro didelį spaudimą Dono ba Ieško pasikęsintojų
'X'
ktuvinės patrankos, 30,000,- 34Pravda prisipažįsta, jog Hit gai keliose vietose artėja šė, jog trys oficialieji Pc seine ir jau yra tik per tri
000 mažojo kalibro patronų
piežiaus valstybės žmonės sdešimt mylių nuo Rostovo. į Šiuo metu vokiečių ir
lerio legijonai pasistūmėjo prie Maskvos..
ir šimtai tūkstančių dides
išvyko
pirkti
prancūzų policijos ieško vi
Harriman praneša dar arčiau Maskvos, kai Ru “Tūkstančiai civilių stato drabužiųPortugalijon
niųjų šovinių.
ir
gal
net
maisto
Pralaužė linijas
soj apylinkėj pasikęsintojų.
fortifikacijas
aplink
Mas

sijos
sostinė
skubiai
daro
Po spalio 1 dienos sunai
reikmenų
Vatikano
700
gy

Paskutinis prieš šį pasikva.
Kiekviena
gatvė
paver
planus laikytis.
Karo vadovybė praneša,
kinta daugiau kaip 700 so Prez. Rooseveltui
ventojų,
nes
Italijoje
dėl
ka
kęsinimas prieš vokietį ka
Maskvos radio paskelbė, sta tvirtove”.
vietų tankų, 120 šarvuotų
ro tų reikmenų ngealima jog vokiečių aviacija smar rininką Prancūzijoje įvyko
kiai bombarduoja rusų gele
sunkvežimių
gauti.
, .x ir, nepaprasta . HYDE PARK, N. Y., spa
Apgulos stovis
rugsėjo mėnesį, kai nužudy
daugybe kitų karo reikme-, ljų 20 d _ Prezidentaa
Manoma, jog pirmiausia žinkelių linijas, kai tuo pa tas kap. Scheben. Už ’tai
Tuo tarpu pačioje Mas jie pirks medžiagų drabu čiu laiku vokiečių
žinių
n9..... «« , ... Rooseveltas netikai pasikvie Maskvos žinios
kvoje Stalinas paskelbė ap žiams ir odų batams.
agentūra praneša, jog vo vokiečiai sušaudė dvyliką
Nu° birželio 26 d. iki j
Averell Harrimana
gulos būtį ir pareikalavo,
kiečiai užėmę naujas pozici prancūzų.
spalio 16 d. suomiai nušovė, konfereneijoms, kad tuo bū
Visos žinios iš Maskvos
Reikia manyti už gen.
jas prie Maskvos.
171 sovietų bomboneši, 395 du ,s į
Saltinių sužino Amerikos spaudoje yra gau kad sostinė būtų ginama
Holtz
bus sušaudyta daug
kitus krovinius lėktuvus ir t a ie ivykiu3 RusiJoje. narnos iš oficialiosios rusų iki “paskutiniojo mūšų krau
Karinių sluogsnių praneši didesnis skaičius.
9 balionus. Paėmė gi 27 lėk
vadovavo Amo žinių agentūros, nes visi jo lašo”.
Serbams arkliena
mai
pabrėžia, jog šiuo vokie
Stalinas apgulos būties
tuvus ir 8 balionus.
rikos delegacijai Maskvoje Amerikos spaudos atstovui
čių
rankose
esą šešiasde
kaipo
BERNAS, spaliu 20 d. —
pasitarimuose dėl Jungtinių iš Maskvos išsikraustė kar įsakymą pasirašė,
šimt nuošimčių Rusijos plie Bulgarai išžudė
valstybės
apsaugos
komisi

Serbijos ekonomijos minis
Valstybių paramos Sovietų tu su Amerikos ambasada.
KARUI NETINKAMAS
no ir geležies industrijos.
jos
pirmininkas.
Įsakymu
15,000 graikų
terija
autorizavo
ark ii ų
Rusijai.
Prieš keletą mėnesių U.
skiriama
mirties
bausmė
sa
skerdimą
valgio
vartojimui.
Po šios dienos konferenci
S. kariuomenės oro korpu
LONDONAS, spalių 20 d.
botažninkams ar šnipams, Iki šiol arklienos pardavinė Atakoje žuvo „
sui padirbdintas milžiniš jų Harrimanas vyks orlai
—
Graikijos ištremtoji vy
padedantiems vokiečių ka jimas Jugoslavijoj
buto
viu
Washingtonan
pasitari

kas 82 tonų svorio Douglas
riausybė paskelbė, jog Grai
Ragina viską
riuomenei ir visas judėji draudžiamas. Iš to galima 11 U. S. jūrininkų
bombonešis B-19 apie pen mams su oficialiaisiais vals
kijos Ka valia distrikte ir
mas sustabdomas, išskynus suprasti, kad Jugoslavijoj
kių milijonų dolerių lėšo tybės, karo ir laivyno de paaukot tautai
Drama
provincijoj bulgdi
specialius atsitikimus.
jaučiamas didelis maisto
partamentų
žmonėmis.
mis. Apie šią milžinišką
WASHINGTONAS, spalių “brutaliose skerdynėse” iš
trukumas.
skrajojamą oro tvirtovę pla T
.
20 d. — Laivyno oficialieji skerdę 15,000 graikų.
TOKIJO, spalių 20 d. — 57 mylios
čiai buvo skelbiama ir paša Japonai praaeS
Graikai pareiškia šias ži
asmenys pareiškia, jog esą
Rusai taip pat prisipažįs
Premjeras gen. Eiki Tojo,
nias
gavę kablegrama išofi
kojama, kai buvo daromi
labai maža vilties, kad din
pasitarimus su U. S. pažymėdamas, jog Japonija ta, jog Vokiečiai tėra tik Ragina atšaukti
daliai
šaltinių.
(
pirmieji išbandymai.
gusieji vienuolika destrojepenkiasdešimt
septynios
my
šiuo
metu
stovi
savo
tauti

Pasak kablegramos, grai
Dabar patirta, kad šis! TOKIJO, spalių 20 d. —
rio Kearny įgulos narių bū
lios
nuo
Maskvos.
nės
istorijos
kryžkelėj,
krei
kai,
nors ir beveik begink
bombonešis karui visiškai Autoritetingai
sluogsniai
neutralitetą
tų išlikę gyvi nuo torpedos
Rusijos
karo
vadovybė
pėsi
į
tautą
sudaryti
“
gele

liai,
nužudę
330 bulgarų ir
netinkamas. Neturi reika-; šiandie pareiškė, .jog naujosprogimo kuri sužeidė de-i
WASHINGTONAS,
spalių
pareiškia,
jog
smarkiausios
žinę
vienybę
”
,
kad
tuo
bū

septynis vokiečius.
lingo greičio, nes per dide- 1jį Japonijos vyriausybė iš
šimtį jų draugų.
20
d.
—
šiandie
trys
repub
kovos
vykstančios
Možais

du
būtų
galima
pasipriešin

lįs. Pasirodė, kad milžiniški naujo pradės pasitarimus
likonai senatoriai įnešė seDestrojerį torpedomis ap
lėktuvai tinkami tik pašali-j su Jungtinėmis Valstybė- ti besupančioms Japoniją ko apylinkėje.
natan
įstatymo
projektą,
pa
Maskvos
vakarų
fronto
svetimoms
valstybėms.
šaudė
pereitą pirmadienį, pa Airijai gresia
niams kokiems tikslams, bet mįs> Manoma, jog šie pasi
Tojo, būdamas premjeru gynimas pavestas gen. G. Z. gal kurį reikalaujame at sak laivyno departamento, karo pavojus
ne karo veiksmams. Atitin-! tarimai bus pradėti kada
šaukti neutraliteto įstaty neabejotinai vokiečių subma
kamiausi bombonešiai yra nors už savaitės. Tačiau na- ir karo ministeriu, savo įsa Žukovui. Miesto gynimas pa
mą,
kai tuo tarpu senato rinas.
tikėta
Įeit.
gen.
Arsenėvui,
kyme
karo
vadams
pažymė
WEXFORD, Airija, spalių
30 iki 40 tonų sunkumo.
t brėžiama, jog kraštas bu3
užsienio
santykių
komisija
Maskvos garnizono vadui.
20 d. — Ministeris pirminin
*
j paruoštas ekonominiai ir ka 3°. j°g jie turi paaukoti
nutarė
laikyti
slaptus
posė

Oficialus
pranešimas
kas De Valera pareiškė, jog
viską,
kad
išvegntų
svarbo
PRIEŠ BOLŠEVIKUS
j nniai bet kokiems netikėtidžius
dėl
atstovų rūmų pri
1
esą
labai galima, kad Airi
sios Japonijos valandos.
Diplomatai išvyko
Mūsų spaudoje neteko ma i nu’pama.
imtojo pataisos įstatymo, Oficialus laivyno pareiški ja būtų įtraukta į karą ir
Tuo tarpu Japonijos įta
yti žinių, kad įvykkusiam
. JaP®niJOd
kuriuo būtų leidžiama ap mas sako, jog:
į
Kuibyševą
“Šiandie laivyno departa todėl turi būti dedama dau
Seattle, Wash., Amerikos
vai išplaukė I Ameriką su kingoji spauda pareiškė, jog
ginkluoti Amerikos prekybi
mentas pranešė, jog U. S. giau pastangų tautiniam pa
Darbo federacijos suvažiavi amerikiečiai ir iš Amerikos gen. Tojo vyriausybė nėsan
nius laivus.
siruošimui apsigynimui, tu
me kalbėjo Seattle vyskupi I
Japonijoj Amen- ti grynai karinė vyriausybė
TOKIJO, spalių 20 d. —
Slaptieji posėdžiai priim S. Kearny, destrojeris, ku ri būti padidintas kariuo
ir ji turinti daug bendro su Japonijos užsienio ministe ti 12 balsų dauguma prieš rį atakavo submarinas, ne menės skaičius ir ūkininkai
jos vyskupas G. Shaughne-1 k°Je esančius japonus,
buvusiomis
vyriausybėmis. rija šiandie paskelbė, jog devynis, šie posėdžiai prasi abejotinai vokiečių, šiandie turi apsėti kviečiais dar
ssy. Jo Ekscelencija įspėjo
=
Japonijos ambasadorius Ma dės rytoj ir baigsis nevė pasiekė uostą.
suvažiavimo dalyvius, kad tų naują ir baisesnį praga150,000 akerių žemės.
skvai
pranešęs,
kad
Japoniliau penktadienio penktos Pranešimai gauti iš laivo
jie nebendrautų su komunis Į rą.
“Prieš mūsų akis nėra
TEHERANAS. — Diplo i jos ambasada su visu štabu valandos vakare.
tais. Apgailėjo, kad Ameri- Federacijos suvažiavimas
sako, jog 11 laivo įgulos na kažkokia tolima ir neaiški
ka remia raudonąją Rusi- nusprendė remti vyriausv- matiniai sluogsniai įsitiki ,ir kiti diplomatai išsikrau
rių dingo, vienas kritiškai galimybė” pareiškė De Va
Debesuota ir galima lie sužeistas, vienas sunkiai su lera. “Prieš mus, kaip kiek
ja. Sakė, neduok, Dieve, s bės užsimojimus užsienio nę, jog Afganistano vyriau sto iš Maskvos į Kuibyševą.
Kuibyševas yra prie Vol taus. Pietų vėjai.
žeistas ir aštuoniems pada vienas protingas žmogus tu
Rusijos komunistąms laimė ’ reikaluose, bet ir toliau be sybė ištremtuosius vokk
gos
apie
200
mylių
į
piet

čius
ir
italus
perduos
ang

Saulė teka 7:08 vai., sau ryta mažesnių žaizdų ir ri sutikti, yra labai galima
ti karą. Nes po to jie greti atodairos kovoti prieš komu
lams ir rusams.
ryčius nuo Kazaniaus.
lė leidžias 6:01 vai.
muose sau kraštuose sukel- nistus, nacius ir fašistus.
galimybė".
jiems pavojaus nėra”.

MASKVOJE PASKELBTA
APGULOS BŪTIS

V.

y

GENEROLAS HOLTZ NUŽUDYTAS
OKUPUOIOJ PRANCŪZIJOS DALY
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Amerikos lietuvių gyvenimas * ir veikimas
Vakaro vedėju buvo Stel gūs prieteliai, duosnumą ir
la Kernagiūtė, sodaliečių nuoširdų atjautimą bei pa
Patriotingas lietuvis atsi- blokuoti (įšaldyti), turėtų pirmininkė. Suruošime pra- galbą mūsų darbams.
sakė nuo 100 dolerių bono neatidėliojant paduoti pra-j mogos mergaitėms daug paKaip kasmet, taip ir šie Dr, Petras Vileišis, žymus
kuponų Lietuvos naudai.
. šymus į savo distrikto Fe- gelbėjo kun. V. Vėžys, bei, met, Lietuvių Dienos Ren politikas ir kun. K. Baraus
.. deral -Reserve Banką tam, kiek žinau, ir Kazys Dryža. gimo Komitetas prisiuntė kas, buvęs “Mūsų Laikraš
Tai p. John V Brazas iš
‘a clearance ! Tarpe publikos buvo atsi- mūsų vienuolijai skirtą pel čio” redaktorius ir geras
Brooklyn, N. Y. Jis atsiun-1
£auti
tė Pasiuntinybei du Lietu- ■ certificate attached to such laukusių .r is kitų «etų, no dalį. Ši stambi auka, tai kalbėtojas apsilankys šiose
vos Laisvės Paskolos kupo- srities." Be to “clearan- pavyzdžiui: is Port Rleh- Jūsų brangieji, didelio pa kolonijose ir laikys prakal
nus ir paprašė apmokėti. “ certificate” būsią negali- . mond, kun. dr. V Martuse- siaukojimo dovana. Pirmiau bas svarbiais Lietuvos ir
Tie kuponai buvo už 1910 ir ma ‘1
Parduoti ar
| ™‘U’'
Dz‘kaa. šia reiškiame didelį ir gilų lietuvių tremtinių reikalais.
•1941 metus. Lietuvos At- kėtis apmokėjimo iš jšaldy-; laidotuvių direktorius D. J. dėkingumą Didžiai Gerbia Kalbėtojai patieks naujau
- tos
.
iei kada
o is miems Kunigams ir rengė sias žinias iš Lietuvos ir
stovas jam prie
progos i, tuų sumu
sumų, jei
aaaa tokis
iokis rd
ap - Earammas ir kiti;
priminė, kad kaip tik tais mokėjimas pasidarytų gali- North Side, kiek teko pate- jams šios metinės pramo tremtinių gyvenimo
myti, biznierius veikėjas gos Jūsų dideliu rūpestin
Gary, Indiana, šv. Kazi
'metais Lietuva begalo skau- tmas Tas galimumas, kiek
Pranas
Pūkas.
Reporteris
gumu ir darbu, Jūsų pas; miero lietuvių parap. sve
džiai nukentėjo: 1940 m. 'Uečia Lietuvos Laisvės Pasaukojimu ir triūsu, Jūsų rs tainėje spalių 22 d., 8 vai.
birželio 15 d. ją pasigrobė kolos bonus, tuo tarpu, neKARDINOLAS
I
numatomas.
Tie
“
clearance
ginimu
ir skatinimu ši tra vak.
rT rusai - bolševikai, o 1941 m
DOUGHERTY
dicinė šventė išdavė gražius Chicago Heights, šv. Ka
. birželio gale įsiveržė vokie certificates” yra nustatytos
PAŠVENTINO
NAUJĄ
vaisius.
zimiero lietuvių parap. sve
čiai. Lietuvos miestai ap- formos, būtent “Form TFEKINŲ
ROMOS
, griauti, žemės ūkis sudar- P* Ked tą operaciją atlik
Taipgi esame giliai dėkin tainėje š. m. spalių 24 d. 8
KATALIKŲ
BAŽNYČIĄ
tas, prekybos ir pramo- “' kiekvienas bono turėto
gos plačiajai Lakewoodo a- vai. vak.
Cicero, šv. Antano baž
Spalio 5 d. kardinolas pylinkės lietuvių visuome
ms kaip ir nėra; tūkstan- Jas Sali norėdamas kreiptis
"čiai Lietuvos žmonių ištrem i artimiausi Federal Reser- Dougherty pašventino nau- nei> kuri sav0 kilniais dar nyčioje kun. K. Barauskas
ti Sibiran, o likusieji Lietu- lve Bank ir paprašyti blan ją kinų (Chinese) bažnyčią bais ir aukomis prisidėjo a- m\ sPahų 26 d. pasakys
doj išvarginti be duonos ir k‘i "Form TFE-2A." Bono prie 9 ir Vine st. Pašventi prie šios dienos pelno skir pamokslus svarbiais šių die
: laisvės; Lietuvos kreditai turėtojas turės įrodyti kaip nime dalyvavo tūkstančiai to mūsų labui. Šis tartas. nų klausimais.
; užsieny' taigi ir čia Ameri- 3is Pasidart bono savinin- žmonių. Parodavimo metu Jums brangieji gilios pado-1 Aurora, lapkričio 8 d. 7:30
įvairių tautų grupės su be- kos žodis, yra tik maža da ,v- vakare Auroros lietuvių
■ koje yra ‘‘įšaldyti,” — tai ‘ kas*
nais ėjo prie naujos bažny-! ielė to atlyginimo, kurs Jums, kolonijoj įvyks prakalbos.
kaip gi Lietuva gali bonus
čios,
kuri ar tik nebus visoj priklauso. Dėlto stengsimės Brighton Park, Nekalto
ar kuponus išpirkinėti? Iš
Amerikoj pirmutinė Romos karšta malda prašyti Aukš- Prasidėjimo par. salėj, spa
kitos pusės, — kaip gi gali- į
Katalikų kinų bažnyčia. | čiausiąjį apipilti Jus dvasi lių 29 d., 8 vai. vakare.
-. ma reikalauti, kad kuponai i
Malonu buvo matant jaunus I niais ir laikinais turtais,
būtų apmokami dabar? Vi
sa tai supratęs, tas nuošir
Philadelphia^ Pa. — Sek- vaikučius - kinukus einant Jūs visi amžinai liksite mū
dus Amerikos lietuvis atsi madienį, spalio 12 d. šv. Ka- I bitiniuose rūbuose pa- sų atmintyse, o .Jūsų var
... šventinimo procesijoj. Baž- dus ir gerus darbus minėsi Kun. Jonas Jančius po il
lakė nuo mokesnio ir pačius zimiero parapijos svetainex- •
a tr<\T w
kuponus paaukavo ir para je buvo suvaidinta 3-jų ak nyčiai duotas vardas HOLY me su malonumu ir dėkin gų ir sėkmingų misijų ve
Pašventini gumu, ypač būdamos koply dimo Haverhill, Mass. ir
šė Lietuvos Miništeriui se tų labai juokinga komedija: REDEEMER.
Youngstown, Ohio pagaliau
kančiai:
“Moterims neišsimeluosi”. me labai daug dalyvavo ir tėlėje prie Jėzaus visų ma sugrįžo į mūsų tarpą.
lietuvių.
lonių Davėjo.
“As a Lithuanian Ameri Vaidinime dalyvavo šios so
Švento Kazimiero Seserys, Linkime mūsų mylimam
Garbė
kinams
katali
can I am proud to be the dalietės: F. Navickaitė, T.
Vilią Joseph Marie, tėveliui sėkmingai ilsėtis po
kams.
K. D.
Balčiūnaitė,
E.
Belskytė,
E.
•first to agree to your idea
Newtown. sunkaus darbo.
Rimdeikaitė,
A.
Muturaitė,
of įesigning from the colKun. dr. Kazimieras Rėk
M.
Skiotytė,
E.
Sideravičiūlectlng for the coupons on
laitis, TT. Marijonų provin
tė,
N.
Skiotytė,
E.
Jablons.
.
.
the
Lithuanian Liberty
cijolas spalio mėn. 19 d. iš
kytė
ir
L.
Padorytė.
Visos
LJClUYlŲ
DlCIlOS
Bonds.”
vyksta vesti misijų į Lowell,
lošė neblogiausiai, tačiau
-•
■
Mass., Šv. Juozapo parap.
Kas žino, kiek yra dau pirmenybę reikia pripažinti Ivlly vJolTlS ll
3. Spalių 19 — 26 dd. — bažnyčią.
S.S.
giau tekių vyrų?
F. Navickaitei, lošusiai rolę
Lowell, Mass., šv. Juozapo
Lietuvos Laisvės Pasko “Uošvio” — pono Kurdo, ir
parap. bažnyčioje — kun. vaizdos parap. bažnyčioje
Mes visada gėrėjomės ir Kazimieras Rėklaitis, M.I.C. — kun. Antanas Mažukna.
los bonų turėtojams reikė L. Padoraitei, puikiai nutų žinoti, kad Iždo Departa duodančiai Kurdų tarną, gėrimės mūsų brangių lietu
4. Lapkričio 24 — 30 dd.
Būkite Malonus
mentas: Treasury Depart vardu: Marčių; taip pat M. vių skaidria dvasia, kuri — Chicago, UI., Dieta ApSAVO AKIMS
ment, Washington, D. C., Skiotytei lošusiai rolę artis mus stiprina, mums priduo
Tik viena pora aklu vteam <yvenlmuL Saugokit Jaa. leisdami
1941 m. rugsėjo 13 d. pas tės, irgi nepaprastai atliko da jėgos ir stiprybės, mus
llfiknnmlmiūtl Jan modernttklaueta
metodą, kurta rertllmo mokalaa
kelbė, kad “asmenys turį savo uždavinį. Po vaidinimo nuolat remia ir padeda nu
Listen to
rali apteikti.
89 METAI PATYRIMO
rankose bonus svetimų vals komedijos jaunimui buvo veikti didelius darbus. Mes
pririnkime akintu. kurte
PALANDECH’S
tybių, kurių kreditai čia yra paruošta muzika šokiams. giliai įvertiname Jūsų, bran-

'"Moterims
neišsimeluosi...”

Marianapolis

Padėka Lakewood

Marijonu Misijų
fvarkraštis

visuomenei

■The Man"Lowėr Dowi

AT LITTLE GAME”The N<nse op rttnB

YARDS 3088

PLATINKITE

‘ ‘ DRAUGĄ ’
•V

ADVOKATAI

DR. SELMA SODEIKA,

WHITNEY E. TARUTIS

O. D.

CENTRINIS OFISAS:

AKIS IŠTIRINEJA
AKINIUS PRITAIKINA
Ofise randasi kiti pataisymo
metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną.
Antradienio ir ketvirtadienio
vakarais.

137 No. Marion Street
Oak Park, Illinois
(Prie kampo Lake St.)
Telephone: — EUCLID 906.

LIETUVIAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais
ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte. 2-6, 7-9 P. M.

3147 S. Halsted St, Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet.
Telefonas- ClOero 4276

Ofiso M. 0AMal tttf
Ofiso Val.i 3—4 ir 7-9
TraOtedlanUla pagal nutarti,
Rea Tol.; B—m.S 91—

TaL YARda 046

DR. G. VEZEUS

Dr. J. J. Smetana, Jr.

8eredoį pagal sutartį.

YUGOSLAV FOLK MUSIC

OPTOMETRISTAI

STATION

WHIP

1520 ktloeyeles (Top of the DiaI)

9:89 U. te

Telefofnafl; HEMlock 8849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. Western Avė.
Ofiso vaiandoa:
Popiet — nuo 1 iki 9! Vak. 7 tiri 9
Nedėliomis pagal a-itart)

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NAKIAT Telefonas CANal 4796

| t>O .

Rea. 6958 So. Talinas Ava.
Raa. TaL OROvthiU 0617
Office UL HEMlock 4648

VtU SEETHATtftf
THEY KEEp fg
aoiET.■e>oht
vVoruY

DD. J. J. SIMONAITIS

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West Cermak Rd.

GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS

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

VaL: 3—4 ir 7—9 vak.

6631 S. CaUfomla Avė.

Ketvirtad. ir Nedaliomis susitartu.

Telefonas REPnbHc 7868

2423 W. Marcruette Road

cor*\c oM, Pet E/
coime BERS »
g rv’s
įf HE'S WAt> HIS r. ■:
cohe on —

OANal 6118

DR. STRiraiTS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue

Ofiso tel.: VIRginia 0036
Rezidencijos tel.: REVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avemie

Qoit "Talkin’

OFISO VALANDOS:
Ofiso vai.: 1-3 ir 6-8:30 P. M.,
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. šeštadieniais nuo 1 iki 4 v. popiet,
Nedaliomis pagal antartį.
Trečiadieniais pagal ^utartį.
Office teL Y ARds 4787
Namą tel. PROspect 1936
TaL OANal 0257

Xo HiM.Youne keepih’

Tel YARda 6091
Ras.: KENtrood 5107

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

756 West 35th Street

Rea. tel.: PROapect 666

DR. P. Z. ZAIATORIS
GYDYTOJAS IR 0HIRURGA8

1821 So. Halsted Street
Resldendja: 6600 So. Artesian Ate
VALANDOS: U v. ryto iki 3 popia
f iki 9 vaL vakaru.

f
8-to«

Tel. CALumet 6877
134 NO. LA SALLE ST.,
Room 2014
Tel. State 7572
REZIDENCIJA:

—

3149 SO. HALSTED ST.
Tel.: Victory 2679

Tel. PROspect 3525

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
6158 So. Talman Avė.
Chicago, ūl.
DAKTARAI
TaL YARda 8146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12.
2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki P
Sekmadieniais 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Taipgi akinius pritaikau.

3343 So. Halsted Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas ir Rezidencija

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS
Nuo 7 Iki 8:30 v. vakarais
ANTRAS OFISAS

,

2017 S. Western Avė.

TeL Canal 7171
Nuo 8 ryto iki 5 po piet kasdien

. DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue

Featuring a Program of

Kampae lt-toe
Telefonai CANAL 0598 — Chlcage
OFISO VALANDOS
Kaedlen 9:90 a. m. iki 8.80 p. m.
Treč. tr įeit: 9:90 a. m. Iki

(1 letuvių Auditorijoje)
VALANDOS: Nuo 1-mos iki
vai. vak.

PHYSICIAN AND SURGEON

2158 VVest Cermak Road

RADIO BROADCAST

Cm

r

3133 SO. HALSTED ST.

DR. F. G. WINSKUNAS Dr. Walter J. Phillips

artį 47th Straat
vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vnl. vak

1801 So. Ashland Avenne

ADVOKATAS

Tel. CANal 5969

Dr. John J. Smetana

Every Saturday, 1 to 2 P.M.

soaav, FRiENor
IS AN OOTRAeE.
Y0O HNOVU HOW IT (S \WHEH'
(YOU EHTEUYAlN ASTRANGE
IF IT AlNT STOpPEb
k3ANG,-YOU t>OMT HNouU
fu. SEE THAT IT IS.’
YOU CERTAINUV PUAY A f HHAT YooflE GCTYIN*. 1*0 havb gwen *em the
NOISY GAME OF POHER.
GATE Tvuo HOOrtS AGo,"
SOONDS MORE HKE
pTir; ButuJHATCAM
•ueap frog;
t>0 You EKPECT OS
To SutEP DChNNSTAlRS?
IN A N01SE
PflOOF

Karaliui garbės daro jo
vertybė, mums — darbštu
mas. — Schiller.
So. Chicagoje, šv. Juoza Socializmas — tautos do
po lietuvių parapijos svetai rovinio nupuolimo ir dvasi
nėje bus prakalbos s. m. nės didybės sumenkėjimo
priežastis.
spalių 31 d. 8 vai. vakare.
VVest Pullman, šv. Petro
ir Povilo lietuvių svetainėje
LIETUVIS DAKTARAS
š. m. lapkričio 2 d. 8 vai. 15
OPTOMETRISTAS
min. vakare (po pamaldų).
Pritaikina akinius
Kankakee lietuvių koloni
atsako mingai už
joje bus prakalbos š. m. lap
prieinamą kainą.
kričio 2 d. 1 vai. po pietų
JOS F. BUDRIK
Forester salėje.
x
KRAUTUVĖJE
Rockford, š. m. lapkr. 23
d., 5 vai. vakare įvyks pra 3409 S. Halsted St.
kalbos Šv. Antano par. sa
DEL RADIO PATAISYMO
PAŠAUKITE:
lėje (1005 Ferguson St.).

DR. P. VILEIŠIO IR KUN. K. BARAUSKO
PRAKALBŲ MARŠRUTAS

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS ŽINIOS

DR. PETER J. BARTKUS
orį) V TO JAS IR CHIRURGAS
1913 So. Halsted St
Ofisas virš Boehm’s Drug store
OFISO VALANDOS: 24 ir 7-9
ir pagal antartį.

Ofiso TaL:

Bdaid. TeLt

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1853

We«t S5th Street

LIGONIUS PRIIMA i
Kasdien nuo 2:00 iki

6:00

vai

Trečiad. lr Sekmad. tik susitartus.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-troalnboe)
Chicago, IS
OFT8O VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vnl. ryto. nuo 2 iki 4
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vaL
Sekmad. nuo 10 ikt 12 vai. ryto.

TeL MIDuuy 2880

Ret. telefonas BEEIey 0434.

TeL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.

Kamp. 15tos gat ir 49th Ct

Tai. YARda 0994
Rei. Tel. KKNwood 4300
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vaL
Nedčliomia nuo 10 iki 12 vai. dieną

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

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

DR. A. JENKINS
(Lietuviai

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir auo 7—9 vakare

OfiM *^9e£rfi P** - -

TELEFONAI:
Office: HEMlock 5524
EMERGENCY: call MIDnay 0001
Rea.: HEMlock 1613

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

2408 VVest 63rd Street

i

DRAUGAS

Lithuanian Chamber of Commerce of Illinois
(Lietuviu Prekybos Butas)
(Viršminėtos organizacijos vardu J. P. Varkata,
vicepirmininkas ir sekretorius, daro p r? nešimus kiek
vieną ketvirtadienį 7:45 P. M. per radio stotį WHI'C,
1450 K. C.)

SUSIŽIEDAVUSI SU MICKEY ROONEY?

3
piauta. Mūsų mokiniai daly
vavo su aktyvistais ir tarp
jų ypatingai nusipelnė Ša
žuvusių tas. Stašenis išvežtas su vi
sa šeima. Gen. Glovackis su
sūnum gyvi ir svęiki. Žydų
Bistras, Lipčius, Skrupske- daug išbėgo, kiti nešioja Do
‘lis, Jokantas su šeima, Rud- vydo žvaigždę ir neturi tei
minas su šeima, Tallat-Kelp- sės vaikščioti trotuarais. Viša (greičiausia, ne Tadas, Įsų žydų kraustymasis į Vikurio nebuvo namie), Jaki-i lijampolę, getto, smarkiai
mavičius su šeima, Leikus I e^na *r ^us užbaigtas rug-

IŠ KARIUOMENĖS KAPELIONO LAIŠKO

Kaip atrodo kai kurie miestai. - Daug
ir ištremtu.

Čia pateikiame ištraukas
iš laiško, kuris gautas iš
Lietuvos. Laiškas rašytas
bo, nes teikia uždarbį pra
KALBA XII
vieno vokiečių kariuomenės
gyvenimui arba pagamintų
Svarbios nuomonės
kapeliono, kuris, kaip iš laiš
prekių išpirkimui.
pareikštos suvažiavime
ko atrodo, savo laiku yra
Jis taipgi išaiškino apie
delegatu Illinois taupymo
dėstęs Kauno jėzuitų gim (mūsų mokinys), dr. Dieli- piūčio 15 d. Atrodo, kad dar
nedateklių geležies, vario ir
ir skolinimo bendrovių
apie 20,000 žydų yra Kaune.
nazijoje:
alumino Amerikoje. Trūku
ninkaitis išgelbėtas, taip pat
Spalio 13 d. turėjau pro mas medžiagos pasireiškė
“Kybartai ir Virbalis be dr. Leimonas. Išvežta Kati
gos nuvykti į Peoria, III., ne dėl to, kad medžiagos
Žmogus, kurs prie visokio
veik nesunaikinti. Iš Vilka lienė su vaikais, Raštikio
ir dalyvauti susivažiavime Amerikoje nėra. Pavyzdžiais
viškio liko tiktai griuvėsiai. vaikai yra dingę (Raštikie darbo turi linksmą ūpą ii
delegatų 432 taupymo ben įrodė štai ką:
I
džiugų veidą, tikrai laimės,
(Daugumas namų sudeginti, nė laisva). Iš mūsų mokinių
Sakysim, dirbtuvė gavo
drovių, Illinois Lygos, kai
nors kartais aplink būtų
' bet abi bažnyčios, klebonija, žuvo kaip partizanai Vytau- tamsu ir niūru.
po atstovas Lietuvių Taupv- užsakymą pagaminti 10,000
• parapijos namai, vyskupo rū j tas Kudakas, Alg. Trainavimo ir Skolinimo Bendrovių. kanuolių. Kanuolių dirbtu
mai, kunigų seminarija vi- j £jUS) Kęstutis Ciplijauskas,
Žiniai tų, kurie nežino, aš vė užpirko visą geležį iš ge
Ko išmoksi — ant pečių
siškai sveiki. Mariampolėj Miškinis sužeistas, koja nu- nenešiosi. — Patarlė.
noriu pranešti, kad lietuvių ležies liejyklų. Sulygta kai
maždaug pusė namų išdegin
tarpe Chicagoje mes turim na, parsivežė medžiagą ir
ta; abi bažnyčios, kunigų
10 tokių taupvmo ir skoli pradėjo darbą. Dėl to, kad
namai,
marijonų vietiuolynas
nimo bendrovių, kuriose žmo kainos kyla, tai kanuolių
‘
NEŽIŪRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
sveiki. Kadangi Aleksoto til
nės gali pasidėt pinigus ir dirbtuvė parsivežė visą ge
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
tas, vietoje susprogdintojo,
gauti 3 nuoš. arba 4 nuoš. ležį į savo dirbtuvę, kad vė
APYLINKĖS LIETU VIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:
naudojamas tik pėsčiųjų, tai
Tose pačiose bendrovėse ga liau nereikėtų brangiau mo
į Kauną teko įvažiuoti pro
li gaut paskolos pirkimui, kėti, arba likti be geležies.
laikiną tiltą šalia susprog
statymui arba pataisymui
Kita dirbtuvė gauna val
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!
dintojo žaliojo — geležin
namo lengvais mėnesiniais džios užsakymą pagaminti
J
kelio tilto. Visi jėzuitai iš
1,000,000 šautuvų, ar ko ki
Vienintelis ir Smagiausias
išmokėjimais.
(“Draugas” Acme telephotol
Vakarinis
Lietuvių Programas
liko
gyvi,
nors
daugelis
sė

Valerie Thon, Chicagos šokikė. Jos draugai kalba,
Per dvi ir pusę dienų klau to. Šautuvų dirbtuvės atsi
Amerikoje!
dėjo kalėjime. Jėzuitų na
kad ji susižiedavusi su filmų žvaigžde Mickey Rooney.
— DEŠIMTI METAI! —
siau naudingų pranešimų ir kreipė į geležies liejyklas
mai Kaune nenukentėjo,
pirkimui
geležies.
Liejykla
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
dalyvavau diskusijose tokių
nors bolševikai ir šovė ke
darę
refrigeratorius, skal
Lithuanian
News
Publishpareiškė
trūkumą
geležies
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
reikalų, kokius mes visi da
PENKTAD. ir SEŠTAD. 7 v. v.
biamas
mašinas, automobi ing Co. išleidžia dienraštį lis kartus į bažnyčios bokššautuvams
gaminti.
Štai,
pa

bar pergyvename. Tarpe kal
“Naujienos” ir atlieka spau- ‘ tus. Kaune trūksta maisto,
bėtojų buvo vienas žymus vyzdys, iš ko išsivystė trū lius ir kitus kasdieniniame
WHFC-I45O kil.
gyvenime naudojamus daik dos darbus. Redakcija ir (bet tai daugiausia dėl susi
profesorius Columbia uni kumas arba “priorities.”
6755 So. Western Avenue
' Kol užsakymai apsigink tus. Jeigu sustosim pirkę spaustu vė 1739 S. Halsted I siekimo trūkumų. Vilniuje
Phone: GROvehill 2242
versiteto, Mr. M. S. BukeySt.
' Kucharskis
tikrai žuvęs.
ant
kredito,
tai
po
šio
karo
lavimui
bus
išpildyti,
bus
ser. Jo mintimis šį vakarą
Lithuanian Daily Friend : Miestas nesunaikintas. Grįž-!
aš ir pasidalinsiu su jumis, trūkumas įvairių medžiagą, mūsų šalis turės pirkimo
išleidžia dienraštį “Drau- i damas per Giedraičius, Ukgerbiami klausytojai. Jis y- o ypač daiktų pagamintų iš pajėgą (purchasing power)
SUTAUPYSI PINIGŲ, DAUG DARBO IR SVEIKATA. ĮSIGYK
gas” ir atlieka spaudos dar-1 mergę, mačiau Jonavą vi-, GERIAUSIĄ IR STIPišdirbystei
reikalingų
pre

geležies,
alumino,
vario,
gu

ra parašęs kelias knygas ir
bus. Redakcija ir spaustuvė į siškai sunaikinta. Bažnyčia RIAUSIĄ ŠIŲ DIENŲ W*VIW4U|
žinomas ekonominis komen mos ir kitų elementų. Todėl kių. Dirbtuvės turės darbo 2334 S. Oakley Avė.
»
! sveika. 21 kunigas tikrai y- .
LLNK-BELT, Visiškai Automatiškas
ir pranašaujama, kad bus pagaminimui medžiagos na
tatorius.
Lithuanian National Lca-' ra nužudyti, 14 išvežti, grei- ,
trūkumų tokių prekių, ku mams ir kitų gaminių.
ŠLEGAITIS
Jis nušvietė dabartinę pa rios pagamintos iš virš mi
gue of America išleidžia sa čiausia irgi žuvę. Kun. DabSTOKER SALES
Su tokiomis žiniomis ir
dėtį suvaržymo pirkimo ant nėtų medžiagų. Bus trūku
vaitraštį “Sandara” ir at rila, Petrikas, Balsys bai 6921 So. Western Avė.
REPublic 3713
kredito, apie ką aš jau kal mas ir namų gyvenimui. Pa nuomonėmis, aš parvažiavau lieka spaudos darbus 840 siai nukankinti. Iš Kauno * ĮVEDU ŠILUMA * BOILERIUS
IR SUTAISAU SENUS
bėjau prieš šešias savaites. kankamai yra plytų ir me iš konvencijos.
kun. Vailokaitis išvežtas, ki
W. 33rd St.
Jis aiškino, kad tai yra ge džio, iš ko namai statomi, Nariai mūsų organizacijos
Vardu Lithuanian Chamb ti laisvi. Iš kalėjimo išgel
ras daiktas. Iki šiol buvo bet truks geležinių balkių,
Prisidėjo prie veikiančių er of Commerce of Illinois, bėti: abu Petraičiai, Bikitaip: “Buy now and pay geležinių vamzdžių, o ypa narių Lith. Chamber of Com , k’lrios adres3s V™ 3211 So' nas, Stašinskas, Petrėnas,
•
Distress From MONTHLY
later” (pirma pirk, o kada tingai visokios rūšies “plum merce ir sumokėjo $10.00 I Hals,cd St~ Phonc Calumet , Mironas ir dr. Cepinas. Tikuždirbsi užmokėk). Bet da bing” ir vielų. O namas duoklėmis rėmimui šios or- 7358' linkiu geriausios kio-, rai yra prapuolę mūsų pabar bus taip: “Save now and mieste be gaso, šilimos, van
. ,
.v. ties.
I zistami išvežtieji Bizauskas,
1
buy later” (pirma sutaupyk, dens ir šviesos nėra namas, gamzacijos darbų gerai zinomas Real Estate biznie
o kada sutaupysi užtektinai, bet pašiūrė nuo lietaus.
AND NEED TO BUILD UP
rius, Michael J. Kiras, 3251
%
tada pirk ir užmokėk).
Iš kitos pusės, gyventojai
RED BLOOD!
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi
Jo išaiškinimu mes nebū dabar gerai uždirba ir norės S. Halsted St.
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
TAKE HEED lf you have all or
Šiandien aš suminėsiu var
any one oi these symptoms: do
tume turėję depresijos, jei įsigyti namą. Iš sugrūstų
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
you suffer headache, eramps, backdus
kitų
lietuviškų
įstaigų
ache,
nervousness, weakness,
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų
gu taip būtų buvę daryta pigių fletų kelsis gyventi į
cranklness, distress of "lrregularlremarkable beneflts! Taken regutlcs," perlods of the blues, a bloated
pirmo- rūšies produktų.
Pasaulinio Karo metu. Tai erdvesnius ir naujus namus. ir biznierių, kurie yra na
larly—they help bulld up reslstance
feellng—due to functlonal monthly
against such annoylng symptoms.
dlsturbances?
sveika pavieniui žmogui, o Bus didelis pareikalavimas riais šios organizacijos:
Lydla Pinkham’s Compound
Then start at once —try Lydla
Tablets are also especially helpful
John Brenza, prezidentas
Pinkham's Compound Tablets
dar sveikiau valstybei.
ln
buildlng up red blood and thus
(wfth added Iron). Pinkham’s
naujų fletų ir namų. Prezi Metropolitan State Bank,
aid ln promoting more strength
Tablets are famous for rellevlng
Šis valdžios patvarkymas dentas Susivienymo visų Il
and energy. Pollow label dlTecmonthly paln and distress. Thou
tlons. WORTH TRYINO i
sands of glrls and women report
22nd
ir
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St.
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vais ir nepriklausomais, bet naciai krauju iškovotos
laisvės lietuviams nepripažino .ir Lietuvos gyvenimui
perša ir bruka nacizmą, svetimą lietuvių tautos dva
siai ir tradicijoms.
Jei rusai bolševikai per ištisus metus Lietuvą teriojo
ir plėšė, tai didžiausi kaltininkai yra naciai, nes jie,
susitarę su bolševikais, leido Maskvai gerokai pasiplėšikauti. Naciai yra gudrūs ir jie rusų bolševikų ranko
mis norėjo, kad kuo daugiausia taurių lietuvių būtų
išsmaugta ir išvežta į Rusijos gilumą, nes naciai gal
vojo: tegul bolševikai Lietuvos inteligentines jėgas iš
blaško, išžudo, kai mes ateisime, tada galėsime su ki
tais lengviau susidoroti ir vykdyti savo planus Pabaltijos kraštuose, nes nebebus atspariausio elemento, ku
ris mums gali daugiausia nemalonumų daryti.
Jei bolševikai buvo okupavę Pabaltijo kraštus, tai
kalčiausi yra naciai. Tokią kaltę naciams ir tauriausi
vokiečiai pripažįsta, nes ne vienas iš jų pasakė: “Jei
Pabaltijo kraštai kenčia bolševizmo vergiją — kalta
yra mūsų politika, jei Pabaltijo kraštai yra teriojami
ir tie kraštai neturi laisvės — mes esame kaltininkai,
bet turėkite vilčių, kad viskas bus gerai.” Taip kal
bėjo taurūs vokiečiai, kai Lietuvoj, Latvijoj, Estijoj ir
Besarabijoj siautė raudonasis bolševizmas, įdomu būtų
išgirsti šiandien iš tų pačių vokiečių lūpų žodžius, ka
da šiandien vokiečiai bando savo rudąjį nacizmą pri
mesti lietuvių tautai. Esu tikras, kad taurūs vokiečiai
savo širdies gilumoje smerkia tokius nacių žygius.
Nėra ko nusiminti, lietuvis niekam nevergaus — jis
bus laisvas ir nepriklausomas. Lietuvai Laisvę ir Ne
priklausomybę garantuoja lietuvių galingas nusistaty
mais ir ryžtas žūt būt būti laisvais, birželio 22-23 d.
sukilėlių kraujas, lietuvių tremtinių Sibire kančios ir
ašaros. O mes amerikiečiai lietuviai visas jėgas sumo
bilizuosime, kad mūsų brolių lietuvių nusistatymas ir
ryžtas būti laisvais šimtu procentų būtų įvykdytas.
Tam žygiui mes nesigailėsime nei pinigų nei gyvybės.
Lietuvio ranka, energija, išmintis, o jei reikės, net ir
mirtis iškels Lietuvos Lais/ės ir Nepriklausomybės vė
liavą Gedimino kalne. Taigi, mūsų šiandieninis rūpes
tis: padėti mūsų broliams išsikovoti laisvę ir nepri
klausomybę.

(“Draugas” 1916 m. spa
lių 21 d.)
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Parduota karvė už 6,150
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
dolerių... North Eastone, Iš aptrūnijusią lapą
Prašau Nesijuokti
tams — $6.00; Pusei Metų •— $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Mass., šiomis dienomis liko
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams
Vienas daktaras papasa1865 metais Bonn mieste,
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
parduota karvė už 6,150 do
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
1
lerių. Ją išaugino farmerys Vokietijoj, buvo suruoštos daktariškos praktikos,
- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
F. Ams. Tai, turbūt, bran didelės iškilmės Beethove- kojo tokį atsitikimą iš savo
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
n’o paminklui atidengti. Į
giausia karvė pasauly.
Po ilgo ir sunkaus dar
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
tas iškilmes atvyko ir Ang bo jis buvo pašauktas pas
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros.* Korespon
dentų prašome rašvti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
Policija privertė nusipraus lijos karalienė Viktorija, ligonį į vieną ligoninę. Li
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
ti. Sveikatos departamentas kuri tuo metu viešėjo Vo gonio būta airio senelio. Pa
dedamos.
gavo pranešimą, kad viena kietijoj, ir prūsų karalius tikrinęs jo pulsą, daktaras
Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III.
moteris jau yra nesiprau Fredrikas Wilhelmas IV. mėgino patikrinėti plau
Under the Act of March 3, 1879.
sus? du mėnesius. Policija Žymiems svečiams, kurie čius.
Atsiklaupęs prie lo
Lietuvių katalikų dienraščio “Draugo" rfiuiBJams lr skaitytojam®
netikėtai
atvyko
į
iškilmes,
tuojau pasiuntė būrį mote
vos pridėjo ausį prie ligo
rtunčlu sveikinimus lr geriausius linkėjimus*
rengimo
komitetas
garbės
Jūsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams, lnCprmuodamas
rų, kurios vargais negalais
nio krutinės ir liepė skai
apie Įvairius katalikams Įdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo tie
vietas
paskyrė
ant
grafo
sas^ gina Ir saugo jas nuo amžinojo išganymo priešų.
nuprausė nešvarią moterį.
tyti: viens, du, trys ir tt.
^^Daugertopal tepadauglja jnsų katalikiško dlenraščfo skaitytojų skalFuretenbergo rūmų balko
•
Po kiek laiko daktaras
* AMLETO GIOVANNI CICOGNANI.
Kariaujančių
valstybių ne.
Laodloea Arkivyskupas,
Kuomet atgrojus himną, labai nustebo išgirdęs ligonį
Apaštališkas Delesatas
skolos... Šių metų rugsėjo
silpnu balsu skaitant 124,m. Prancūzija liko skolinga nuo spižinės statulos nukri
563,124,564 ir tt. Pasirodė,
Marianapolio rėmėjų suvažiavimas
Jungt. Amerikos Valsty to uždangalą prūsų karalius
kad daktaras vos galvą
Prieš dešimtį metų taurieji Naujosios Anglijos lie
bėms 62,000,000 dol., Rusija prapliupo juoku: pamiklas
pridėjęs prie ligonio kruti
tuviai, supratę Marianapolio Kolegijos svarbųjį vaid
— 60,000,000, Italija — 29,- Beethoveno stovėjo užpaka
lin į karališkas didybes. nės užmigo, o nabagas li
menį ir sužinoję, kad tai įstaigai yra reikalinga jų pa
000,000.
Aleksandras Humboldt, vie gonis, šventai įsakymo klau
•
rama, susiorganizavo į Marianapolio Kolegijos Rėmėjų
sydamas, priėjo prie tokio
Draugiją ir jau dešimti metai kai teikia visokeriopą
Kiek sušelpta... Per pas- nas iškilmių rengimo komi
skaičiaus ir vos nenumirė
pagalbą kolegijai.
kutinuosius 14 mėnesių Ru sijos narių, greit susioreniš nuovargio.
Šie taurios dvasios geraširdžiai lietuviai, susitelkę į
sija pabėgėlių sušelpimui iš tavo nemalonioj situacijoj
ir, kreipdamasis į garbin
viršminėtą draugiją, renkasi į dešimtąjį seimą busi
leista 40,000,000 rublių.
gus svečius tarė:
•
mąjį sekmadienį, spalių mėn. 26 d. Seimas bus Maria
“Jūsų karališka dideny
napolio Kolegijos patalpose, Thompson, Conn.
Ruošiasi prie lietuvių die
Yra žinoma, kad Beenos... Visu smarkumu ruo bė!
Dešimtasis seimas yra šaukiamas tokiu obalsiu:
šiasi prie lietuvių dienos, ku thoven’as buvo garsus kom
įamžinti a. a. kun. Jono Navicko atmintį palaikant
ri įvyks lapkričio 1 d. ir tą pozitorius, bet taipgi žino
jo įkurtąją kolegiją.
Kai susikurs Lietuvos vyriausybė...
dieną aukos bus renkamos ma, kad buvo ir nemanda
Iškeltasis seimo obalsis yra tikrai gražus. Reikia pa
Praėjusį sekmadienį įvyko New Yorko apylinkių tau Lietuvai sušelpti.
gus žmogus. Kad tas teisy
gerbti ir įamžinti atmintį to Didžiojo Lietuvio, kurio tininkų seimelis. Ta proga adv. K. Jurgėla davė “Vie
bė mes matome ir dabar;
•
netikėta mirtis labai skaudžiai palietė ne tik velionies nybei” rašinį, kuriame tarp kitko iškelia tokių minčių:
Nesutarimas tarp anglų ir net miręs užpakaliu atsisto
įsteigtą Marianapolio Kolegiją, Marijonų vienuoliją,
“Man atrodo, kad mūsų suvažiavimuose renkami
rusų... Vokiečių laikraščiai ja prieš karališkas dideny
bet visą lietuvių katalikų visuomenę.
centrai taps reikšmingi tik tuomet, kai susikurs Lie
rašo, kad tarp anglų ir ru bes.
A. a. kun. Jonas Navickas nuo pat savo jaunystės
tuvos vyriausybė ir kariuomenė užsieniuose. Tuomet
sų kilę kokie tai nesutari
su didžiu atsidėjimu rengėsi tarnauti lietuviams. Bai
atgys lietuviškas duosnumas ir bendradarbiavimas,
mai.
gęs aukštuosius mokslus, pilniausia pasiruošęs darbui,
bus apčiuopiamas, visų regimas tikslas, objektas —
velionis save visą paaukoja lietuvių kolegijos steigimui
kova už nepriklausomą Lietuvą ir jos simbolis, Lie
Rusai sumušti Galicijoje...
ir jos išugdymui. Sunku yra ir įsivaizduoti, kiek jėgų
tuvos kariai. Senieji Lietuvos likimo vadovai pasi
rodė esą nerangūs, be drąsios iniciatyvos. Jų paskirti Vokiečiai skelbia, kad nepa
ir sveikatos jisai įdėjo, kol tą įstaigą išaugino, kol iš
gavo jai pripažinimą. Tos nepaprastai didelės kun. Na
atstovai irgi vilčių nepateisino. Bet gi pastaruoju prastai žiauriai ir be pasi
gailėjimo rusai sutriuškinti
38-52 Years
vicko pastangos, tie tiesiog milžiniški darbai, tie jo
laiku jie (bent Amerikoje) parodė kiek daugiau ini
Galicijos fronte.
.Seffer
Distress At This Time!
nuoširdžiausi troškimai išauginti Marianapolį tokiu,
ciatyvos ir judrumo, tat gi yra viltis ką teigiamo
kad jis duotų lietuvių tautai ir tautiniu, ir dvasiniu,
pasiekti.”
.•
Socializmas, eidamas prie
ir moksliniu atžvilgiu stiprių vadų, pakirto velionies
If this period in a woman’s life
dabartinės
visuomenės
san

makes you eranky, restless,
sveikata ir nellaiku paguldė į šaltąjį kapą.
nervous, irritable, tired, blue at
tvarkos pakitimo, visuo
times, suffer ueakness, dizziReikia, dėl to, nuoširdžiai džiaugtis, kad mūsų tar Keičia kailį pagal reikalą
ness, hot flashes, distress of
to go smiling thru trying “midmet pradeda nuo knisimosi
“irregularities”—
dle age.”
pe yra žmonių taip giliai vertinančių šio Didžiojo Lie
Bolševikai daug kartų keitė savo kailį. Jie tai daro Kristaus Bažnyčios pama
Start at once—try Lydia E.
Taken regularly—Lydia
Pinkham’s Vegetable ComPinkham’s Compound helps
tuvio nuopelnus. Tad ir netenka abejoti, kad tasai įver pagal reikalą arba Maskvai įsakius. “Garsas” dėl to
pound. It’s one medicine you
build up resistance to such antuose. — Gintautas.
tinimas taurius ir geraširdžius lietuvius nuolat akstins pastebi:
can buy today made espccially
noying symptoms that may be' -«
for women—it helps relieve
tray your age faster than anykuo tik galima dėtis, kad a. a. kun. Jono Navicko įsteig
distress due to this functional
thing. Also very effective for
“Lietuviškų komunistėlių laikraščiai kiek gyvi sten
Skurdas yra revoliucijų ir
disturbance. Lydia Pinkham’s
younger women to relieve
tą Marianapolio Kolegiją ne tik išlaikyti tokiame ūgy
giasi įtarinėti kitų srovių laikraščius ir atskirus vei nusižengimų motina.
Compound has helped hunmonthly eramps. Follow label
dreds of thousands of women
directions. WORTH TRYING!
je, kokiame ją paliko velionis, bet kad dar labiau iš
kėjus pronacizmu. Vienok jų provokacijų niekas ne
Aristotelis
T''
auginti. Kai Marianapolis augs ir klestės, a. a. kun.
paiso. Juk visi žino, kad bolševikai kiekviena proga
Navicko atmintis visuomet pasiliks gyva Amerikos lie
keičia savo kailį ir žiūri tik Maskvos reikalu. Ar čia
NAUJAS LftKTUVNESIS
tuviuose ir, apskritai, mūsų tautoj — ji bus įamžinta.
seniai jie bičiuliavosi su naciais, smerkė Anglijos im
Mes, Vakaruose gyveną lietuviai, tiesa, į Marianapo
perialistus ir Amerikos pastangas padėti demokratilio Kolegijos Rėmėjų seimą nenuvažiuosime. Bet mes
norime, kad artimiausiųjų kolegijai vietų‘lietuviai, su
sirinkę į seimą, žinotų, kad ir mes jungsimės savo
mintimis su jais, kad pagerbti a. a. kun. Navicko at
Pabaltės valstybių ateitis
mintį. Mes džiaugsimės jūsų darbais ir duosnumu tai
Londone leidžiamam žurnale “Free Europe” š. m. rug
įstaigai, kuri taip labai reikalinga visos Amerikos lie
tuviams, visai mūsų tautai. Mes seksime jūsų darbštu sėjo mėn. 5 d. tilpo žinutė: “Pabaltės valstybių atei
mo ir duosnumo pavyzdį — priremsime savo petį, kad tis”, kurioje rašoma:
“Pranešama, kad trijų Pabaltės valstybių ministrai
Marianapolio Kolegija bujotų ir klestėtų.
Londone, August Torma (Estija), Charles Zarine (Lat
vija) ir Bronius Balutis (Lietuva) įteikė notas britų
•
vyriausybei, kuriose atnaujinama protestas dėl jų kraš
Laisvės vėliava suplevėsuos Gedimino kalne tų svetimos okupacijos. Jose reiškiama pageidavimas
Šiandien lietuvių tauta gyvena baisiausias dienas. Iš atgauti pęlitinę nepriklausomybę po karo. Tai atatin
tisus metus lietuvius plėšė ir engė bolševikai, o dabar kama punktui 2 Atlanto pareiškimo, kuriame pareikšta
užgulė naciai, kurie nori kuo daugiausiai prisiplėšti užtikrinimas, kad “nebus teritorialių pakeitimų, kurie
duonos ir mėsos iš Lietuvos ūkininkų ir darbininkų.
neatatiktų laisvai pareikštam suinteresuotų gyventojų
Iš dr. P. Ancevičiaus pranešimų aišku, kad naciai norui.” - •M**!*
“Panašias notas Pabaltės valstybių atstovai Vašing
lietuvius kaltina bolševizmo okupacija Lietuvoje, o pa
tys save laiko nekalčiausiais ir giriasi, kad jie Lietuvą tone, Johannes Kaiv (Estija), Alfred Bilmanis (Lat
C’Drau<aa" Acme teiepnot*.
išvadavo iš bolševizmo nasrų. Pirmiausia, gerai turi vija ir Povilas Zadeikis (Lietuva) irgi įteikė.
U. S. S. Hornet, 760 pėdų ilgas, 20,000 tonų naujas lėktuvnešis spalio 20 d. įleis
“Ir Londone ir Vašingtone Pabaltės valstybių minis
me atsiminti, kad lietuviai patys sukilo prieš bolševi
tas į vandenį Norfolk, Va. Sakoma, jo greitis daugiau kaip 30 mailių valandą.
kus ir nusikratė ių jungo ir vergijos ir pasiskelbė lais trai tebėra grinažįstami teisėti ty šalitj atstovai.”
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^Studentai, Meilė Ir Ceka

IŠ KUR TA VOKIEČIŲ ARMIJOS
PASLAPTINGA JĖGA
Reicho generolai iš rimtosios ir linksmosios
pusės. - Keitelis - nuolatinis Hitlerio
palydovas. - Kaip jiedu šventė laimėjimą
prie rekordu muzikos. - Smulkmenos apie
trijų atakuojančių armijų vadus. - Anglu
draugas aoie vokiečiu karininkus. - Kaip
gyvena vokiečiu karys fronte.

Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų
Išvertė Ant Pauliukonls
V

H. TOMAS

(Tęsinys)
— Jei man reiks už visus liudyti, tai ir liežuvio neV teksiu.
Aš jau buvau įsitikinusi, kad arešto vistiek nega
lėsiu išvengti, bet tuo tarpu susyk užgeso elektra. Ne
žinia, ar tai padaryti sumanė kuri išmintinga galva, o
gal tai buvo tik paprastas atsitikimas, nes paskutiniu
laiku elektra iš viso žmoniškai neveikė.
Todėl, pasi
naudojusi ta proga, pro pusiau praviras duris įs-linkau
į artistų garderobą ir iš ten pro atvirą langą iššokau
laukan.. Vadinasi, buvau išgelbėta!
— Išgelbėta!
Bet kaip ilgai?
O jei komisaras,
kuris žino, kad aš. su savim neturėjau jokių dokumen
tų, mane vistiek įsakys suimti?

(Tęsinys)
..

tas. Generolas Leeb yra laikomas defenzyvinės taktiI kos specialistu, kare su pran
Prieš pat karą, kai jis cūzais jam buvo pavesta va- jrij
lankėsi Egipte ir kai egip- j dovauti trupėms ties Reinu. ?
tiečiai sargybiniai neleido Čia jis laikė frontą, kol kijam apžiūrėti kai kurių se ta armija prasilaužė pro
nienų, kurios buvo arti ka- Maginot.
rinių fortų, Keitelis kreipė...
x • Generolas, kurs kaizeių
si i britų karininką ir tarė:
., ,.
• x
norėjo suagituoti prieš
j
Jei jus nemokate kaip tvar'
.
’ J
revoliucionierius
kyti tuos vergus, tai greit
Centriniam frontui ėmėsi l|
kiti pamokys.”
Kaip ir Hitleris, jis lan- vadovauti Fedor von Bock,
kytojus mėgsta permesti 62 metų amžiaus. Jo tėvas
plieniniu žvilgsniu, neatsa- ir senelis buvo karininkai.
kyti į nežinomus klausimus, Didžiojo karo metu dirbo
mėgsta ilgus pasivaikščioji štabe ir nusipelnė medalį.
mus, mėgsta klausytis Beet- Jis buvo artimu kronprinco
hoveno ir Wagnerio muzi- draugu ir drauge su genekos. Vieną dieną, laike kovų rolu Schulenbergu (vėliau
ambasadoriumi
su lenkais, išgirdęs apie vokiečių
sėkmingus savo karių žy Maskvoje) 1918 metais bu
gius, Keitelis su Hitleriu tą vo nuvykę pas pasitraukusį
laimėjimą atšventė gelžke- kaizerį prikalbėti, kad grįžiį0 vagone beklausydami' tų ir imtųsi vadovauti artriumfuojančių
patefonų mijai prieš respublikonus
revoliucionistus. Gen. Bock
plokštelių.
Keitelis buvo vienas iš tų vadovavo vokiečių armijai
įtakingųjų generolų, kurie užimant Austriją. Kare su
žodžiu ir memorandumais Lenkija jis vedė šiaurinį
skatino Hitlerį atakuoti Ru sparną, o 1940 metais jo va
siją. Kaip daugely atvejų, dovaujamos vokiečių dalys
taip ir šiuo kart Hitlerio nukariavo Olandiją, prasi
veržė per Belgiją ir užėmė
mintis sutapo su Keitelio.
Paryžių.
Leeb — šiaurinės
WT

...

™

*

Liepos 23 d.
IfcZ
Ypač daug užuojautos ir susirūpinimo kelia vargšų
vaikų likimas. Tiek jų tėvai, tiek motinos turi visą die
ną dirbti tarnyboje, o parėję namo, vėl rūpintis, kuo
tikrai užsidirbtų sau duoną, nes Sovietų valdžia nors
ir įvedė priverstiną darbo pareigą, tačiaus nė kiek ne
sirūpina, kad dirbantieji turėtų iš ko išgyventi.
Aš,
> pavyzdžiui, mėnesinės algos gaunu 1,800 rublių, o tuo
tarpu svaras duonos kaštuoja 2,400 rublių.
žinoma,
mes dabar turime garsiąją “obščestvennoje pitanije”
(bendruomenės valgis). Komunistams tai, matyti, tik
rai neblogas valgis, bet mums, paprastiesiems mirtingie
siems, jis susideda iš garsiųjų “sovieckij obied” (Sovietų
pietūs) ir trijų ketvirtadalių svaro duonos dienai.
Bet žadėjau rašyti apie vaikus.
Imkim kad ir
vargšą Vitią Nikoforovą.
Jo motina dirda nuo anks
taus ryto ligi vėlos nakties. — Išsyk veltui, kaip tikra
sovieto vergė, būtent ligi ketvirtosios valandos po pietų,,
paskum — už kelis duonos kąsnius, truputį pieno, svies
to arba cukraus — pas ūkininkus, pirklius arba vieno
je komisaro šeimoje. Jo tėvas kažin kur žuvo be žinios. Vitia per kiauras dienas slankioja tarp vagonų,
o vakarop pradeda nerimti ir, ką tik susitikdamas pa
žįstamą, klausinėti, ar nesuareštavo jo motinos.
Ir
vakar kaip tik įvyko tai, ko vargšas Vitia taip bijoda
Tada vienas geraširdis kai
Z vo: jo motina nebegrįžo.
mynas jam tarė:
— Vitia, tavo motiną uždarė.
Bet neilgam, po
trijų dienų vėl pareis. Ligi tol tu gali pas mus pa armijos vadas
“Pirmasis džentelmenas
būti!
%
vokiečių armijoje”
Savo žygį į Rusiją vokie
Vargšas vaikutis nubėgo iki areštuotųjų vagonų, aš
Pietinės armijos vadovu
iš tolo nuėjau paskui. Pro grotomis apkaltą langą pa čiai pradėjo trimis armijo
mis. Šiaurės armijai, trau- ' buvo paskirtas gen. Gerd
sirodė užverktas jo motinos veidas.
— Dėduk, išleisk mano mamą! — verkia Vitia ir kiančiai Leningrado linkui von Rundstedt, kurį kai kas
tiesia į raudonarmietį savo rankutes. Tuo tarpu atei ėmėsi vadovauti maršalas vadina “pirmuoju džentelna kaimynė, kuri Vitią priėmė pas save, ir verkiantį be- Ritter von Leeb. Jis gimęs menu vokiečių armijoje.”
Bavarijoje ir jau būdamas 1 Jis vyriausia iš visų trijų —
siburzdantį vaikutį nusiveda su savim.
Vitio motina buvo suimta dėl to, kad tarnyboje, be devyniolikos metų (1876 m.) 67 metų. Didžiojo karo me
rašydama rašomaja mašinėle, kažin ką negerai perrašė. , įstojo į artileriją. Jis ėjo ‘ tu jis buvo generaliniame
“karo praktiką” Kinijos ko- štabe, po karo mokėjo paLiepos 28 d. vų laukuose, vėliau baigė laikyti neblogus ryšius ir su
A
Pamačiusi šiandien ateinantį į mūs vagoną komi karinę akademiją ir dirbo socialdemokratais, ir su mosarą, maniau, kad iš baimės apalpsiu. Taip, rodos, ir generaliniame štabe. Čia jį narchistais. Nacionalsociaužtiko Didysis karas, po ku- listams užėmus valdžią jis
girdžiu, kaip jis sako:
Marš į vagoną, tu buvai susirinkime ir neturėjai rio jis išgarsėjo Bavarijo- irgi kilo aukštyn. Jam buvo
je numalšindamas komunis-' pavesta areštuoti socialis
dokumentų!
tų sukilimus. Po to jis buvo tus Prūsijos kabineto naBet jis turėjo visai kitą reikalą; jis norėjo, kad aš
, iškilęs gerokai, bet po 1938 rius. Tą jis atliko taktiškai,
pamokyčiau jo dukrelę dalykų, kurių reikalauja gimna
l metų “valymų” armijoje, jis net gi neužsitraukdamas jų
zijos pirmojoj ir antrojoj klasėse. Užmokesčio jis man
atsistatydino iš generolų neapykantos. Kare su lenpažadėjo duoti vieną ketvirtį pieno, kurį aš turėsiu pati
tarpo. Okupuojant Čekoslo- ( kais, jis vadovavo pietinei
parsinešti kiekvieną šeštadienį iš vieno vokiečių kolo
vakiją jis vėl buvo pakvies(Nukelta į 6 pusi.)
nistų kaimo, esančio už 5 verstų.
žinoma,—su tokiu
pasiūlymu aš sutikau.

Liepos 29 d.

Vaizdas

Dariaus-Girėno

salės,

Sidabrinio
Jubiliejaus

BANKIETAN
Kristaus Karaliaus Šventėje

Sekmadienį, Spalių (October) 26-tą d., 1941 metais
DARIAUS-GIRĖNO SALĖJE
4416 So. Western Avenue, Chicago, Illinois
Pradžia 6-tq valanda vakare.
(Pagal Nauju Standard Laiku.)

įžanga

($1.82 įėjimas ir 18c U. S. Defense Tax)

$2.00

BANKIETE DALYVAUJA:
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1920 m. rugpiūčio 1 d.
Šiandien mūsų bibliotekoje buvo didelė džiaugsmo
diena. Mat, nuo to laiko, kai tarnaujame, pirmą kar
tą gavome kortelėmis manufaktūros prekių. Ir kas da
bar gali tvirtinti, kad komunistiška kortelių sistema Į
neveikia!

kurioje įvyksta Bankietas.

-- VYKITE IR JŪS!
AUOO

Jr

Beveik kas vakaras seku vaikams pasakas.
.Tų
priešais mūsų vagoną susirenka koks 40, o kartais ir
daugiau, jie išsitiesia ant žemės, o aš atsisėdu ant laip
telių.
Tai esti laimingiausios mano skurdžios buities
valandos. Danguje viena po kitosj suspindi žvaigždės,
pabėgėliai, susikūrę laužus, verdasi bulves, tarp bėgių
ir po vagonais kriuksi kiaulės ir tyliai gaksi miegan
čios vištos. Dabar man pasakos atrodo tikroviškesnės,
negu šis visas neįtikimas gyvenimas ant bėgių, — gy
venimas, kupinas siaubo ir kančių.

Bui daugiau.)

Vyksta Visa Chicaga Į

UEX ALESAUSKAS & SONJ
FACTORY

REPRESENTATIVF

6343 So. Weetei*n AvenTelefonas REPUBUC 6051

Jo Ekscelencija, Samuel A. Stritch, Chicagos
Arkivyskupas - Chicagos Majoras, Ed. J. Kelly
- Ciceros Majoras, G. Stedronsky - Konsulas P.
Daužvardis - Kun. J. Balkūnas - Adv. F. Mastauskas - Draugo Redaktoriai - Chicagos Dva- $
siškija - Lietuviai Profesijonalai, Biznieriai, ir
Visuomenės Vadail
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CHRYZANTEMOS
IŠ KUR TA PASLAPTINGA Jie jaučiasi lyg vienos šei
mos nariai. Kavinėse, resto
VOKIEČIŲ JĖGA
ranuose, valgyklose karinin
(Atkelta iš 5 pusi.)
kai ir kareiviai sėdi prie to
armijai, kuri prasiveržė grei paties stalo ir kalbasi, kaip
čiau už kitas. Kare bu pran pažįstami. To nebuvo Di
cūzais (1940 m.) jis prasi- džiojo karo metu, tas tur
laužė ties Sedanu, tuo įro būt nėra įprasta (rašo Shi
dydamas, kad yra žymiu ži rer) vakarų valstybių armi
novu “blitzkriego” lauko ko jose. Karo Lauke karininkai
mandoje.
ir eiliniai valgo iš tos pa
čios
virtuvės. Mieliausis da
Ištraukos iš Amerikos
lykas tarp vokiečių fronto
korespondento dienyno
karių, tai paštas, kurio tar
Šalia šių maršalų, vokie nautojai atneša Laiškus ir
čių armijoje turi ypatingą siuntinius į rankas karei%
vaidmenį ir kiti generolai viams,
umugua
Acrue teiepnotu.
kur tik jie bebūtų,
bei karininkai. Tuo klausi net į apkasus; taip pat nu
Gertrude Beach gėrisi chryzantemomis, kurių vieną
mu leiskime prabilti Ame statytu laiku reguliariai pa rūšį jinai išaugino Garfield parko gėlyne ir ta rūšis
rikos korespondentui VV. L. ima iš jų siuntas.
jos vardu pavadinta. Garfield ir Lincoln parkų gėly
Shirer, kurs keletą metų
Vienas iš svarbių dalykų, nuose chryzantemų, kurių yra 750 rūšių, paroda pra
stebėjo Vokietijos gyveni kas palaiko vokiečių karių sidės lapkričio 8 d. ir užsidarys lapkričio 30 d. Gėly
mą. Jo neseniai išleistą kny moralę, tai žinojimas, kad nai kasdien ir sekmadieniais publikai nemokamai bus
gą “Berlin diary” reklama jie — tie, kurie sėdi apka atidaryti nuo 8:00 ryto iki 10:00 vakaro.
vo Londono radijas, pats suose gauna geresnius da
girdėjau, taigi jo negalima vinius maisto ir kitko, o ne
įtarti šališkumu vokiečiams. tie, kurie sau ramiai užfron
Visa jo knyga priešnaciška, tėje gyvena. Žiemą Vokieti
lios lietuviams paaukot vie
bet apie armiją jis rašo daug jos namai gali atlikti neapNuoširdus
kvietimas
ną, kitą centą ir tuomi suįdomių dalykų, pav. (pusi. kurenti, bet kariuomenės ba
Mes važiuodami į šią šalį ramint mūsų brolius trem
438), kad vokiečių genero rakai — visada šilti. Civi
Vienutė
lai jauni 40-50 metų, pilni liai, esantieji prie saugių tikėjomės rasti pragyveni tinius.
iniciatyvos ir energijos, bei darbų, gali nematyti oran- mo būdus. Važiavom savo
fizinės jėgos. Generolas Rei- džių, kavos, šviežių daržo noru ir buvo viltis, kad tas Arkiv. Beckman
chenau, visos armijos ko- vių, bet kariai to gauna kas atsiskyrimas tik trumpo lai
mandierius prieš lenkus, dien. Per paskutines Kalė ko. Padirbėję kiek vėl grį per radiją
pats pirmasai perplaukė Vis das kariai namiškiams siun šim pas savus. Ir dabar,
Praeitą sekmadienį Chica
los upę. Kovose ties Roter tė maisto pakietus, o ne na nors keliolika metų prabėgo,
bet savo krašto pasiilgimas1 goj per radiją kalbėjo J. E.
damu parašiutistų šimtams miškiai kariams.
visuomet mumyse gyvena. į arkivyskupas Farnces J. L.
vadovavo drauge su jais iš
Šitaip suorganizuotoji ar Tik, rodos, minutei perbėgi Beckman, Dubuąue, Iowa,
šokęs iš lėktuvo pats gene mija šiurpiai triuškina vis
rolas. Visos svarbiosios vo ką, ką tik priešais save su savuosius likusius Lietuvos J ganytojas, o prieš tai toje
kiečių 'tankų atakos yra tinka. Ginklų gausumas ir žemelėj, ypatingai dabar, pačioje programoje iš Los
vedamos asmeniškai pačių organizacija, štai vokiečių kuomet nieko negali žinot Angeles kalbėjo žymusis
apie jų gyvenimą, nei nepa Kalifornijos advokatas ir
generolų. Jie nesėdi kur sau armijos paslaptis.
junti, kaip ilgesio ašara su buvęs Kolumbo Vyčių or
giuose užnugario apkasuo
ganizacijos ekzekutyvis vir
žiba akyse.
se, nekomanduoja vien iš to
lo per radiją. Jie sėdi tan Išieško pusės
Taigi, įeikime į tų žmonių šininkas Joseph Scott.
Arkivyskupas ir advoka
kuose ir duoda komandą iš
padėtį, kurių balsai šiandie
tos vietos, kur savomis aki milijono doleriu
pasiekė mus ne iš savos že tas karštais žodžiais ragino
mis mato kovos eigą.
Robert Taylor, taksų spe melės, Lietuvos, ne iš savų kunigus ir pasauliečius ka
cialistas, šaukia teisman nariių, bet jie šaukias į mus talikus visomis priemonė
Vokiečio kario
Pennsylvanijos geležinkelio prašydami pagalbos kur tai mis darbuotis, kad apsaugo
gyvenimas fronte
kompaniją. Iš jos sau išieš svetimam krašte, Sibire. Ko jus J. A. Valstybes nuo įsi
— Antras dalykas, — to ko pusę milijoon dolerių už kio ilgesio jie kankinami, vėlimo karan.
Adv. Scott be kitko kri
liau rašo minėtasai ameri patarnavimus.
Jis sako, j kokios viltys juos gali ra
kietis, — tai nuostabiai ge kad. jo pastangomis kompa minti? Vienintelis būdas, tikavo vyriausiojo teismo
daugiau1 kad gali mus, amerikiečius,!I teisėją Frank Muphy, kurs
ra (fantastically gcod) vo nijai sutaupyta
kiečių
armijos
moralė. kaip trys milijonai dolerių vienu kitu žodžiu pasiekt ir Kolumbo Vyčių suvažiavi
(“Berlin diary”, pusi. 440), mokatn jai taksus Indiana visas pasitikėjimas, kad mes me ragino katalikus remti
jų būvį suprasim. Tik viena raudonąją Rusiją ir kurs
turima galvoje — moralė valstybėje.
priemonė, kad mes galim tvirtino, kad nacizmas yra
karo lauke. (Tokios atesta
savais suaukotais centais toli biauresnis ir žiauresnis
cijos nedrįsčia išduoti apie
LONDONAS, spalių 17 d. bent dalelę jų ilgesio suma- už komunizmą.
privačią karių dorovę). Tarp — Anglų bombanešiai pra
karininkų ir kareivių nėra vedė takas Duesseldorfe ir žint, priduot vilties, pasiti
kėjimo nešant sunkią gyve
tos neperžengiamos sienos. kituose Ruhro kraštuose.
nimo naštą.
Kuria šeimos židinį

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
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Ta proga L. G. F. Brigh
ton Parko skyrius rengia
“bunco” vakarą trečiadienį,
spalio 22 d., Vengeliausko
salėje, 4500 S. Talman Avė.,
8 v. v. Yra proga geros va-

(įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST
MONUMENT
CO.

PASKOLOS

— namams statyti, remfentuoti ar
pirkti. Ilgametis ISmnkėjimo Planas.

Tapkite Finansiniai Nepriklausomilll
TAI IPYI/ITP mŪ8'l Įstaigoje. Jūsų indeliai rūpes-

I/

PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS

šeimynos rankose 1
Si firma virš 50 m. tos pačios

JOHN W. PACHANKIS
4535 W. Washington Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

tingai

globojami

Ir

ligi

$5,000 ap

drausti per Federal Savings and Loan Corporation.
3H%. Pinigai greitai iftmokami ant pareikalavimo.

Mokame

MtSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

Patarnavimo

NennNkrlaadžIant

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų

MES MOKAME §CĮO ANT PADĖTŲ PINIGŲ
Valandos: Kasdien — 9 vai. Iki 4 vai. p. p.
Trečiadieniais — 9 vai. iki 12 vai.
šeštadieniais — 9 vai. iki 8 vai. vak.

Doros keliu eidami, pri
eisime tikrosios laimės ži
burį.

Vyrai, Moterys! Seni,
40,50 60 M. Gyvenkit!
JunskitėM duiir Jaunesni, pilni
sinurkumo. Nekaltinkime savo amžiaus,
kad
jaučiatės
Išsisėmę, nusidėvėję,
susmukę.
Tūkstančiai stebisi, kų
blukia paalsmarkinlnio su Ostrex padaro. Jau.e yra ben
drieji stiprylal dažnai
reikalingi po 40
m. — kūnams, kuriems trūksta
ežias,
kalkių,
fosforo, lodo,
Vitamino BĮ.
73
metų amžiaus daktaras rašo: “Aš pats
JI vartojau. Pasekmės puikios. Specialia
supažindinantis kiekis Ostrex Tonlc Tableta, 35c vertės tik 29c. NesIJausk sus
mukęs. senas. Pradėk jaustis smarkes-uis ir jaunesnis nuo pat šios dienos.
Parsiduoda visose
Ketose
vallstlnėse.
No. 485.

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS'N.
Tel. CALnmet 4118

REZIDENCIJA:

3236 So. Halsted St.

5919 South Troy St.
Tel. REPubUc 4298

VALANDOS: Kasdien 9 iki 9 v vak.; fiefttad. ir Sekm. 9 iki 6 vai.
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ATSARGOS FONDĄ VIRŠ...................$5o5/UUU

Loan ASsocunoNof oi«f»
JUSTIN MACKIEWICH, Prea.

4192 Archer Avenue
VIRginia liti

•ABT, DTD. LAIDOTUVIŲ DZUKTOKLAI

KELNER - PRUZIN
SarlanalM Pataraavlnua — Moterį. patarnauja

Phone 9000

620 W. 15th Avė.

JOHN, YOUR
HAIR IS A

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

FRIGHT/HERE,
USEMYFOM-OU

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS
ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

Venefian Monument Co.
527 N. W ėste m Avė. Tel. See. 6103
Wive», mothers, sisters— Ihey're often

forced to

point the

way to

haii

health to their men folkl For wamen

know that a healthy head produees

handsome

hairl

And

that's

//i

why

PASKUTINIS

wamen everywhere are pointing to

Fom-ol, the remarkable foaming oi)
shampoo which first

i? PAGERBIMAS

nourishes the

tcalp, then takes the dūli, parched

hair and brings it back to glowing

„į.

heolth. Fom-ol is so economical; a
little goes a tong way. Ask your

druggist for the regular 50c size.

* .y.

Or, write for a generous trial bot
tle, enclosing 10c to cover packing

and postoge.

FOM-OL

More th.n • slifmpoo

—o treatmontf

JOHN F. EUDEIKIS

Laidota Direktorius

^..0 -* „ f'
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AMBULANCE Dieną ir Nakų

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742

Chicago. I1L

Jos. M. Mozeris, Sec’y.

DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

P. J. RIDIKAS
3354 South Halsted Street

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

J. LIULEVICIU8
4348 S. California Avė.
Tel. LAFayette 3572

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

I. J. ZOLP
Tel. YARda 0781-0782

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenne
Tel. YARda 4908

ANTHONY B. PETKUS
1410 South 49th Court
Tel. CICERO 2109
6812 So. Westem Avenne
Tel. GROvehUl 0142

LACHAWICZ IR SUN AI
2314 West 23rd Place
Tel. CANal 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULlman 1270

Nei

Keistuto Savings and Loaa Association yra žymiausia, seniau
šia ir tvirčiausia lietuvių finansinį Įstaiga.

I

LIETUVĮ VICE PREZIDENTĄ:

PARODA:

T 1x1 I C

45 Metai Sėkmingo
Vieno Klljentol

PIRKITE DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ —
LENGVI IŠMOKĖJIMAI.

IR

APART APSAUGOS, TURIME

4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Socializmo idealai teorijoj
Tel. LAFayette 0727
labai gražiai skamba, bet
Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir šeštadienio rytai..
Anthony Augustyniak — jie labai toli nuo gyvenimo
Iš Stoties WHIP (1620), su P. Šaltlmleru.
praktikos.
—
Gintautas.
Martha Venckus.
Jack Bogardus — Evelyn
Yukas.
Arthur Iwicki — Helen
KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
Galeuski.

VASARA JAU ČIA
DABAR LAIKAS PIGIAU IR
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATLIKTI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

OFISAS

TURTAS VIRŠ .. $6x000,000

VISOSE MIESTO DALYSE

MENIŠKI — VERTINGI

KREIPKITĖS

Albert Gricus — Mary
Osenis.
\Valter Rogalski — Emiiy
Rimkus.
Anthony Kiaurakis — Ma
ry Mortozie.
Alexander Toleikis
—
Emily Yrba.

1G16

West

Lfith

Street

4
1
I

DRAUGAS

21, 1941

- IVII BV

moj chicagietes: pirm. R.
Mazeliauskienė, vice pirm.
Sutkaitė, rašt. J. Pukelienė,
S. Jurgaitė ir A. Snarskie- i
nė mandatų komisijon. Kitų j
Spalio 5 d. 10 tas Šv. Pran dviejų mandatų komisijos
ciškaus Vienuolyno Rėmėjų vardus pamiršau.
Delegatų buvo virš šim
seimas, Pittsburghe, praėjo
dideliu pasisekimu. Rytą 10 tas. Vien iš Chicago 18. šv.
vai buvo laikomos šv. Mi- Pranciškaus Vienuolyno Rė
šios, po pamaldų sesutės de mėjų Dr-ja turi 15 skyrių.
Seime dalyvavo devyni
legatus vaišino skaniais pie
kunigai. Kalbas pasakė šie:
tumis.
Seimas prasidėjo 2 vai. kun. Misius, kun. Sadaus
naujoj
akademijos salėj. kas, kun. Naujalis (pranciš
Centro pirm. Tumasonienė konas - vienuolis pabėgęs
atidarė seimą ir perstatė į iš bolševikų terorizuojamos
prezidiumui asmenis, didžiu I Lietuvos), kun. Kazėnas, ka-

Įspūdžiai, is
dh. Pranciškaus
Seserų Rėmėjų seimo

r?

BUDRIKO
Naujų RCA VICTOR RADIO

IŠPARDAVIMAS
KIEKVIENAM APSIMOKĖS ATSILANKYTI IR
PAMATYTI VISUS VĖLIAUSIOS MADOS
IR GERIAUSIUS RADIOS

A

•sf-SENSATIONAl DYENTIOY.^
I

WITH

MAGIC BRAIN

pelionas kun. J. V. Skripkus,
CLASSIFIED
kun. Ordegaf ir daugelis ki
NAMAI — PARMOS
tų. Aukų sudėta virš $2,000.
I
“
DRAUGO
”
Kas ką turit mainyti arba norite pi
Beje, chicagietė Antanina
giai pirkti, greitai parduoti, naują
Spalio 27 d., pirmadienį, ted
States
komodierius
DARBŲ SKYRIUS
namą pastatyti, senų pataisyti, kreip
Juškienė tapo amžina narė
kitės pas C. P. Suromskis Company.
J. A. Valstybėse bus mini- Sheldon Clark tomis dienoTaipgi turime didelį pasirinkimų se
įnešdama $100.00.
nesnių namų, unt lengvų išmokė
REIKALINGI DARBININKAI
jimų:
Malonu pažymėti, kad Šv. ma Laivyno diena. Tą die- mis per radiją kalbėdamas
ną ir Chicagoj įvyks patri-1 pareiškė, kad U. S. karo laiHELP WANTED — VYRAI
13 cottugiai nuo $2,500 Ir aukšč.
Pranciškaus seserų vienuo
18 bungalų nuo $4,700 ir aukšč.
iy.ias"nors7palyginamai dai N°tiniai su'iMrimai ir pilie-,vyno didinimas neturi būt "MACIŪNE HANDS" — "ASSEM- 12 2-fletų nuo $0,500 ir aukšč.
BLER8" tr “CAUINET MAKERS".
y
3-fletų nuo
$0,500 ir aukšč.
prie rakandų specialiai už
16 4-fletų nuo
$13,500 ir aukšč.
jaunas, tačiau skolų mokėji čių pramogos. Didelės iš-, sustabdytas. Nes Amerikai Patyrę
sakytų. Nuolatiniai darbui, gera už
3
8-fletų nuo
$16,500 ir aukSč.
7
10-fletų nuo $22,500 ir aukSč.
me šoka kiškio šuoliais pir kilmės įvyks Great Lakęs reikalingas didis laivynas. mokestis.
420 NO. ORLEANS ST.
Taipgi turime visokių bizniavų na
4tli Fluor
myn. Prieš statant naują Navai Training stotyje, ar- Jis reikalingas ne agresijai,
mų, visokio didumo su visokiais biz
ti
Waukegano,
nuo
9:00
ry-'arba
užkariavimams,
bet
ša
niais. Kant reikalinga gerų farmų,
akademiją skolų neturėjo.
LAIKltODRLIV
TAISYTOJAI — mažų arba didelių, galima pirkti
Nuolatini darbai, gera užmokestis.
arba mainyti.
Su visais reikalais
Dabar pasistatė nepaprastai to iki 4:00 popiet. Bus jū- lies aPsauSai ir taikos užti Kreipkitės prie
kreipkitės prie; —
JOKEPHSON & CO.
krinimui.
Kai
Amerika
tu

puošnią akademiją, žinoma, rininkų paradas. Ten kvie
1207 NLUlcrs Blvd
5 Su. Mabaslt ' CHAKI,ES P. SUROMSKIS & CO.,
rės galingą laivyną, jokie
■ ■ ■"
6821 Su. VVestern Avenue,
užsitraukė ir skolos. Bet ką čiami lankytojai.
"LATHE HAND" — patyrę prie ar- Tel. KEP. 3713 — Vak. PltO. 1111
priešas nedrįs prieš ją ke- taus ir eksperimentalinių darbų. ~“■—1 ■' ■~ 1 1
"
—
tai reiškia prie tokio susiTuri turėt savo
darbo įrankius.
PARSIDUODA GEKAS NAMAS
Navy League of the Uni- sintis.
Nuolatinis darbas geram darbinin- rarsiduoda geras dvejų fletų medi
klausimo rėmėjų valdyboj.
kui.
nis namas su mūriniu go rudžiu.
HOOF PRODUCTS CO.
Skola sutirps, kaip ledas pa
Randasi lietuvių apgy Ventoj 18-toj
6543 Su. Laramie Ave.
kolonijoje. Kaina labai pigi. Kreip
vasary j. Tai pavyzdingas
kitės po adresu: 1610 Su. Union
Avenue, ant 1-bio aukšto.
vienuolynas. Lietuviškoji ka
Iš priežasties Visų Šven- į help vvanted — moterys
talikiškoji visuomenė turi
PARSIDUODA KEPYKLA
tų išvakarių, bei Halloween operatorkos — -singic ncedie” Kepykla
mūriniame name parsiduo
mašinoms dresių siuvimas. Nuolalikuo pasidžiaugti ir pasidi
da pigiai. Randasi lietuvių apgy
Suimtas Leonard Hall, 27 .nakties, Moterų Sąjungos niai darbai, gera užmokestis.
ventam krašte. Tik reikia mažo jdžiuoti.
JOANNE Kini) Y D,HESS.
mokėjimo. Kreipkitės po adresu:
m. amž., kurs sekmadienio [Chicagos apskriies susirin212 Su. Market St. Otli Floor
2517 VVest 71st Street
Po seimo kai kurios dele
anksti rytą Harlem ave. ir kimas šaukiamas viena sa- ••MILLINEKY MAKEltS” — paty
gatės čikagietės išvyko tą 79-os gat. sankryže suvaž’- 'vaite anksčiau, tai yra penk rusios prie dirbimo "turbans." Pri
NAMAS PARSIDUODA:
imsime darbininkes
per visų,
šių
pačią dieną namon, o kitos
šešių kambarių, geras medinis na
savaitę.
i
mas parsiduoda labai pigiai. Ran
—----- di 1JMITED
CLARK
pasiliko dviem dienom pa-' ne7° *r u^nmše apskritiei tadienį, spalio 24 d. 7:30
dasi po adresu — 231 Swan St. Į710
W.
Jackson
Blvd.
rengtas su karšto vandens šiluma
viešėti. Aplankėm Pittsbur- i Plentų Policistl» Frank Chri vai. vak., ne Šv. Kryžiaus
ir "enclosed" porčiu. Pirkėjas gali
“LAMP SHADE TAPERS," taip pat
parapioj,
21
kp.
ribose
kaip
| tuojau ten apsigyventi. Apaainuogho miesto žymesnes vietas,1 stian- 40 m' amž" iš WiUo"
ir "TRIMMERS" prie “parchment" i tas dėl greito pardavimo. Kreipkiir
“
fabric"
lempoms
apdengalų.
Springs stoties. Ten buvęs buvo pranešta, bet Šv. Jur[ tės telefonu—pašaukite VTNcenncs
universitetą, kuriame įreng
CAROLINE B IKRE STUDIOS
_
kitas policistas įvykį matęs. |gi° parap. salėj, šiame su- 3603 Oottagc Grovc Ave., 3ril Floor I 3784.
tas Lietuvos kambarys. To
PARDAVIMUI ŪKIS
Hall tuojau sugavo paėmė į sirinkime dalyvaus ir vieš- MERG1NU — dėl išmokinimo tap- I Parsiduoda
7 3 akrų ūkis, ar maikambario sienos išpuoštos
nursėni. Užlaikymas ir maža al
Willow!nia J. Daužvardienė. Kuopų ga. Kreipkitės pašaukdamos tele i nomas ant mūrinio namo ar bunstotį,
policijos
lietuviškais audiniais ir kai
galovv. Netoli Paw Paw. Michigan,
V
1 geras kelias: elektra ant vietos.
Springs.
Suvažinėtas
poli-j
išrinktos atstovės prašomos fonu:
OAKLAND
2550
kurių Lietuvos didvyrių, cistas tvarkė automobiliųI dalyvauti, nes randasi keli
Gražus sodas ir ukėje gražus te
kantis upelis. Galima pirkti įmo
Basanavičiaus ir kitų, ant
kant tik $2,500, balansus lengvais
HELP
WANTED
svarbūs klausimai aptariišmokėjimais. Kreipkitės telefonu:
judėjimą.
AD
—
DEPT
sienų išrašyti vardai. Tai
VANburen 2086.
127
No.
I>cartxrm
St.
mui.
A. Poškienė, pirm.
jaukus kampelis, savotiška
Areštuotasis buvo girtas.
Tel. Raaidolpb 6488—6486
RENDUOJASI BIZNIO VIETA
Renduojasi Tavernas (su fiaturlais).
lietuvių patriotinė puošme Jis pasisakė, kad aplankęs
4 kambariai gyvenimui ir svetainė
D. L. K. Vytauto Draugi
parengimams. Renda nedidelė. Krei
na ir pasididžiavimas. De 12 tavernų ir važiavęs kad
pkitės prie savininko adresu 3258
So. Union Ave. ant antro aukšto tš
legatės lankėsi ir pas sve rasti dar tryliktąjį. Be to, ja laikys mėnesinį susirin Don't despair
priešakio.
relief in
kimą spalio 21, 7:30 vai. of relief trom Don’t come
Arthritis dae
tingą kun. Mišių, kurio pa- Hall neturi autoisto “laisto Sulphur deArthrivak., Chicagos Lietuvių Au terribie
ficiency. Small
tis aches or
KAMBARYS
RENDUOJASI
daily cost. Mon
pains. The g i ve
rapijoj atvykę iš Lietuvos nių” įr j0 automobilio varž
Kambarys renduojasi, su ar be
NEW
Coilmdal
ey
back
if
i*Q
ditorijos svetainėj. Susirin todized Sulphur op
valgiais.
Kambarys apšildomas ir
relief after 30
Pranciškonų vienuoliai rado! tai niekam tinkami.
days’ dosage.
rapsules called
gražiai ištaisytas. Kreipkitės po ad
kimas yra svarbus, todėl BULPHO-KAPS
Begin
taking
resu: 4010 VVEST 66th STREET,
j prieglaudą ir žada pradėti!
_____________
often bring wel- hope TODAY.
pašaukite telefonu —
kiekvienas narys būtinai pri YoarDrnglĮsthąsSULPHOjęAPS arba
NORmal 5842.
I leisti Lietuvoj ėjusį “Varpe
valo dalyvauti. Randasi svar
RENDUOJASI
FLETUKAS
RADIO
■ . .
lį”. Pirmas numeris išeis
Dviejų kambarių fletukas ren
bių reikalų svarstymui.
FINANCE AND LOANS
duojasi pigiai. Dėl tolimesnių in
sausio mėn. 1942 m. R. MaPrimintina radio klausyFinansai ir Paskolos
formacijų kreipkitės po adresu:
P. K., sekr.
4417 SO. ARTESIAN AVE.
zeliauskienė, A. Leščinskie- | tojamS( kad šiandie> antra.
nė ir A. Juškienė užsiprenu-Į dienį( 7 valandą vakare iš
GREIT IR PIGIAI
meravo Varpelį.
stoties WGES bus reguliarė
ūsų
AR LAIKAS NAMUS
ANT
1-mų MORGICIŲ
Ten dalyvavus antradįen,j0 prOgrama, leiPATAISYTI?
Mėnesiniais atmokėjimals
, džiama pastangom Peoples
Kreipkitės prie
Rakandų Krautuvės. Šios
Mutual
Federal
ūsų
Charles Yushas
dienos programoj bus gra
Savings
nadierių trio, kurie pasižy
Lietuvis Kontrakvirius
Ir Karpenterys
mi sutartinu dainavimu. Be
and LOAN ASSOCIATION
Mrs. Sonja Jacobson, 34
OF
CHICAGO
to, bus dramos veikalėliai,
m. amž., susivaidžius su vy
2202 W. Cermak Rd.
juokų, smagi muzika, pra
ru ir 15 metų dukterim, įšo
EEN. J KAZANAUSKAS, Sec.
nešimai ir t.t. O iš Peoples
TURTAS VIRS Bl,100,000.
ko į ežerą ties Montrose
krautuvės bus gerų žinių aŽAVIAUSIAS PASIRINKIMAB
ave. Už 10 minutų ištrauk
SUKNELIŲ
pie 25-tą metinį rudeninį iš
Rheumatic Happy;
BIJ IKRELIŲ
ta ir imta ją priemoniškai
Nesenai sugrįžęs iš Ellwod, HL
PIRATINIŲ
pardavimą, kuriame yra pro
KOJINIŲ
gaivinti. Po poros valandų
valdžios darbų — dabar užsiir”.
I’OCKET’BOOKŲ
gos visiems nusipirkti viso
KORSETŲ
visokiais namų darbais
susekta jos pulso veikimas. kių namams reikmenų ma
\ Thousands who suffered from the torturing
KŪDIKIAMS DRABUŽIŲ
pains of rlieumatism. aciatica, lumbago, ncuTuri
43 metų patyrimo
ų
Tad su pulmotoriu imta to žesnėm kainom. Rep. XXX
V. VILEIŠIENE, SAV.
ralgia and neuritis—are certainly happy over
their discovery of NURITO. Now they have
2223 West 23rd Place
found a quick-acting formula which spcedily
liau dirbti.
Pagaliau po
relicvc9 those eihausting museular aches and
Tel. Canal 5014
pains NURITO is trust woethy and denendable
penkių valandų sunkaus dar PLATINKITE “DRAUGĄ”
—centams no opiates. If you want to fcel again
the joy of relief from pain—so you can worfe in
peace and sleep in comfort—be wisc and try
bo moteris atgaivinta ir pa
FROCK SHOP
NURITO under this ironclad guarantee. If the
very first three doses do not rclieve that crucl
5922 W. Roosevelt Rd.
imta į ligoninę.
REMKITE IR PLATINKITE
TeL AUSTIN 1175
Ugniagesių
kapitonas
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.
WHOLESALE
Hendle pareiškia, kad tai
nepaprastas atsitikimas po
LIQUOR
tokio ilgo laiko atgaivinti
IŠTAIGA
žmogų. Jis sako, kad pap
rastai jei per 45 minutas
DOMINIKAS KURAITIS, Sav.
Rez. Tel. VICTORY
HvpRnfnme
žmogus neatgaivinamas, tai
pu visą
Didžiausias Pasirinkimas Vartotų Karų
Chiengo
jis yra miręs ir tuščios pa
stangos toliau dirbti. Dabar
MCSŲ
AGENTAI:
šiame atsitikime pasirodė
Jonas Rodinas
NAUJAM VARTOTŲ
REMKITE
viskas atvirkščiai.
SENA
KARŲ SKYRIUJE
Jonas Jasinskas

J. A. VALSTYBIŲ LAIVYNO DIENA
BUS PIRMADIENI, SPALIO 27

Suvažinėjo ir
užmušė policislą

Susirinkimai

ART HR ITIS

PASKOLOS

t

J

Po penkių valandų
moteris atgaivinta

5o ZuZ

to lift—no ornamente to movo

needlet to worry about
No more objectionable įurface noitet
Real life to your muilo
Recortli lašt indefinitely
Roll-out Record Changer
JVo

B#*
B#”
B&*
84#*

Come on in today for a demonstration of this
artiazing new way to play records. Modcl illustrated has all these great fcaturcs in addilinn
to tho sensational Magic Brain: Spectacular
new Magic Tone Cell with Jewel-l.ite Scanner...
Flexible Tone Bridge . . . Teletube radio with 9
RCA Victor Preferred Type Tubes . . . Ameri
can and foreign radio reception on 3
tvavehands . . . Electric Tuning ...
Dual Tone Controls... z. built-in antennas (one for domestic and one for
foreign reception) and many ether
proofi of its outstanding quaiity.

nr,

/

MAŽOS RADIOS,
kaina nuo

$11.95
ir aukščiau

GLAMOUR

LIETUVIŲ

«. KANTER. 8»»

Pilnas PASIRINKIMAS VICTOR REKORDŲ

JOS. F, BUDRIK, Ine.
3241 So. Halsted St. ir
3409 So. Halsted St.
Tel.: YARDS 3088

Gražus •
Apsirėdymas
-M Specialybė

Ne 70, bet 17-os
metu sukaktis
Misijų sekmadienio minė
jimo aprašyme praeitame
“Draugo” numeryje
pažy_ •
mėta, kad Tikėjimo Plėtimo
draugija Chicagos arkivys
kupijoje įsteigta prie 70 me
tų. Turi būti prieš 17 me
tų.

DRATTOA

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 S. Halsted St.
Te,.

Iš WCEL, 1000 kil. stoties, kas Sekmadienio vakarą
nuo 5:30 iki 6:30 vai.

Darbas yra gražiausia vy
ro

ypatybė. Tihamer Toth.
X

935 West 35th Street
Chicago, UI.

BOULKVARD 8014

SALES
CONRAD
Fotografas
Studija (rengta pir
mos rūšies su modorniškomls užlai
domis Ir Hollywood
šviesomis.
Darbas
Oa rantuotas.

420 W. G3rd Street

Budriko Radio Valanda:

Ant Labanauskas
H. Rajewskl
“Staorty”

Tel.: Biznio - ENGIeuood 5BB8
Rez.: • ENGleuood 5840

VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

Nauja

Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

'k
R

CICEROS MAYORAS G. STEDRONSKY, TEISĖJAI LEWE IR ZŪRIS ŽADA DALYVAUTI DIENRAŠČIO
"DRAUGO" BANKIETE
Laikas rezervuoti stalus, kurie mano "in
corpore" puotauti. - Pp. Daužvardžiai
dalyvauja bankiete

DBXnQXH
CHICAGOS ŠVIETIMO SAVAITE

Antradienis, spal. 21, 1941

X Religinis koncertas Auš
ros Vartų bažnyčioj praei
tą sekmadienį sutraukė ne
tik vestsaidiečius, bet daug
ir svečių iš kitų kolonijų.
Koncerto paklausyti taip at
vyko muzikai N. Kulys ‘Mu
zikos Žinių' redaktorius, J.
X J. E. arkivyskupas S. Rakauskas, dain. O. PiežieA. Stritch sekmadienio va nė, smuik. L. Sabonienė,
kare Gimimo par. bažnyčioj muz. Mondeikaitė, buvę cho
teikė Sutvirtinimo Sakra-. ristai Skamarakai ir k. Prog
mentą porai šimtų asmenų. ramoj be parap. choro, da
Ta proga pasakė nepapras lyvavo svečiai: komp. A. Po
tai gražų pamokslą ir, be to, cius, dain. Kandrataitė, G.
gana ilgai ir nuodugniai Giedraitienė, Sabonis, Ja
klausinėjo vaikų tikėjimo mes. Pamokslą sakė kun. A.
tiesų. Pamokslas ir klausi Mažukna, MIC.

mu

Šv. Juozapo draugijai su
kaktuvių proga kitos Waukegano draugijos įteikė stam
bias dovanas: Šv. Baltra
miejaus pirm. Sutkus, dide-'^
lis veikėjas įteikė 40 dol., o
Šv. Antano dr. pirm. Jaku
tis, geras kalbėtojas įbruko
25 dol.; ir kitos draugijos
neatsiliko.

Šv. Juozapo draugijai va
“Draugo” jubiliejus tikrai! • Tai, matosi, kad visa Chidovauja sumanus, energiniškilmingai
bus atšvęstas caga ir visi Amerikos lietu
gas ir darbštus vyras VI.
bankietu Dariaus ir Girėno viai yra susidomėję “Drau
Skirtus. Kitą kartą parašy
salėje, sekmadienį spalio go” iškilme!
sime plačiau apie šią šven
26 d., 1941 m., ir visa Chi REZERVUOKITE
tę.
caga vyks ten į labai svar STALUS
X Jurgį Bukantį ištiko
bų paminėjimą.
Chicago
mayoras
Kelly
paskelbė
Chicagai
minėti
Pilni stalai gal būti re
nelaimė. J. Bukantis, spalio
nėjimai
užtruko
virš
valan

Švietimo
Savaitę
nuo
lapkričio
9
iki
15
d.
imtinai.
Ma

X
Anglų
spauda
rašo,
kad
Taip,
šiomis
dienomis zervuojami iki 3 vai popiet
19 d. po pamaldų bepuoš
dos. Po visam Jo Ekscelen tautininkų grupelė netrukus
“Draugo” bankiete žada da- subatoje, spalio 25 d., 1941 yoras savo paskelbimo kopiją įteikia Stellai M. McEldamas salę šv. Juozapo drau
cija pareiškė pasitenkinimą turės “Tag Day” lietuviais gijos sukaktuvėms, nukrito
lyvauti Cicero miestuko ma- j m stalų rezervacijos turi wain, Association of Chicago Teachers prezidentei. Dvi
geru atsakinėjimu į klausi- apgyventose kolonijose Chi- nuo kopėčių ir bekr’.ntant
yoras Jurgis Stedronsky, • būti siunčiamos telefonu ar mokinės ir vienas mokinys dėkoja mayorui.
____________________________________________________ 1 mus ir džiaugėsi kun. kleb.' cagoj. Keista, kad apie tą
teisėjas Jonas Zūris, Judge; laišku per rezervuojame
keliose vietose suskilo kojų
25 d., 1941 m., tai yra dieną narni programai ir visi Gar-J A. Baltučio, jo asistentų ir ■ rinkliavą nieko nežino nei
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su
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bankieto metu bus skelbia arkiv. S. A. Stritch priėmė dienraščio jubiliejaus ban ir nelaimes. Programai pa
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sibaigus buvo padaryta rink
lis A. Stritch, Chicagos sus aprūpinti tinkamai.
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SVEIKINIMAI
redakciją laišku arba telefo
$56.57.
Chicagos mayoras, Edvvard
X Waukegan, spalių 19 d. tiniams surinkta
rai
turėtų
norėt,
kad
jo
var
Kondrotas.
nu. Sveikinimų vėliau kaip
J. Kelly, County Clerk MiŠv. Juozapo draugija minė Stambesnieji aukotojai bu
das pasirodytų ant prograNUMERYJE
trečiadienio popiet, spalio
X Juozas ir Elena Micke
vo šie: d-ras Jonas žekas,
chael J. Flynn, Frank Mast
mo
viršelio.
Tie
kurie ma liūnai, 6744 So. Artesian av jo 40 metų gyvavimo su
(Mastauskas), kun. J. Bal“Draugo” prieteliai ir Chi 22 d., 1941 m., nereiktų pri no būti “Draugo” Sidabri
kaktį. Vakaro programa bu nepaprastai simpatingas ir
žinomi
visuomenės
veikėja:
Tai
sveikinkite
kūnas, Juozas Laučka, ir ki cagos biznieriai šiomis die siųsti.
vo įvairi ir įdomi, Labai gra šaunus gydytojas, jis paau
nio
Jubiliejaus
Bankieto
sūnaus
Roberto
dirmavonČ3
ti žymesnieji žada dalyvauti nomis siunčia sveikinimus “Draugą” ir pasirodykite
Garbės Nariai turėtų įteikti proga savo name praeitą žiai pasirodė jaunųjų (mer- kojo $5.00, Ant. Sutkus $2,
“Draugo” Sidabrinio Jubi ir nuoširdžius linkėjimus savo kostumeriams ir priesavo vardus kuogreičiausia. sekmadienį buvo sukvietę gaičių ir vyrų) ir moterų! Povilas Bagdonas $2.00, o
liejaus Bankiete, per Kris dienraščiui apmokamai ju-i Lėliams, kad nuoširdžiai rePaskutinė valanda Garbės gimines ir draugus vaišėms. chorai. Mokyklos vaikai sa daugelis kitų paaukojo po
taus Karaliaus Šventę, spa biliejiniame numeryje, ku miate katalikišką spaudą.
Nariams yra 12 valanda po
vo gražiais balseliais žavėjo dolerį, kurių pavardes pa
lio 26 d., 1941 m.
Bankieto metu bus dali- piet subatoje, spalio 25 d., Dirmavonės tėvu buvo Pra
ris bus leidžiamas spalio
skelbsime kitą kartą.
publiką.
nas Čižauskas.
1941 m., tai yra dieną prieš
MICHIGAN PASSES BEAT THE \VILD CATS
bankietą.
Garbės nariai sumoka
Mix Lemon Juice
po $5.00, gauna du tikeitus į
.
AT HOME
bankietą ir jųjų vardai yra
TO RELIEVE
atspausdinami ant progra
K. šerpetls, 1710 No. Ho- Mrs. P. Snarskiene
RHEUMATIC PAINS
mos viršelio.
601 E. 88th St.
nore, North Side.
Money Back—If This Recipe Fails
So. Chicago.
___ news
travels
fast
——
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ofof
theththouOood
news
trsvels
fast
many
Mr. žvirblis, 1513 35th
aands of follcs who now take lemon Jalce
for rheumatlc paln—have found that by
addlng two tablespoonfula of Allenru to one
Mrs. Turskienė
Avė., Melrose Park, III.
tableapoonful of Lemon Julce In a (lau of
water, they get faater relief for the achea
and pains eauaed by rheumatlsm, lumbago.
4639 So. Hermitage
It’s no surprlse elther, for Allenru la a
Mr. K. Kantautas, 903 No.
15 year old formula to relleve rheumatlc
Town of Lake.
aches and pains. In fact—If lt does not help
—your money back. What could be falrer?
Oet Allenru today at any Uve druggist. Only
Mirė E. Cudahy, 81 m. 20th Avė., Melrose Park, III.
(6 cents—Do lt Now.
Mr.
Stanulis
Mrs.
Mozeris
amž., Cudahy Packing Co.
6651 So. Talman
įkūrėjas. Gimęs Mihvaukee, 1603 So. 50th Avė.
Marąuette Park.
Wis. Keliolikos metų būda Cicero, III.
mas jis atsikėlė Chicagon ir
Mr. J. Auškalnis
Mrs. Sriubas
1354 Harrison Street,
pradėjo dirbti Armouro sker
1315 So. 50th Avė
dyklų kompanijoje. 27 m.
Gary, Indiana.
Cicero, III
amž. būdamas jau buvo Ar
mour kompanijos skerdyk Mr. Vladas Shemetulskis
lų Omahoj generaliniu su 1440 So. 57th Ct.
Daug lietuvių gavo
perintendentu. Buvo dos Cicero, III.
nus švietimo ir labdaros Miss Betty Plekavičiutė
darbus
cheese
įstaigoms.
371 E. Kensington St.
Tom Kuzma (right), Michigan’s sophom ore halfback, tossing a pass to Harlin FrauDaug lietuvių per “Drau
digestible
Palaiodtas vakar po gedu Roseland, III.
mann in the end zone for a touchdown in the first ąuarter of the game with Northgo
”
darbų
skelbimus
surado
as milk ifself 1
lo pamaldų švč. Vardo ka
vvestern, which the Wolverines won 14—7. Kuzma figured in the second touchdown,
|
sau
gerus
darbus.
Džiaug

Mr.
Sorzickas
tedroje įvykusiųjų.
SPREADS! SLICESI TOASTS!
too, with a pass to Joe Rogers in the fourth ąuarter.
damies savo geroa laimės,
2320 So. Hoyne Avė.
~ MELTS PERFECTLYl *
daugumas iš jų kas dien
West Side
praneša mums tai per tele
CARNEGIE TECH LOSES TO NOTRE DAME, 16—0
Mr. Maskolaitis
foną, laiškais ir asmeniškai
•ENSE
1651 No. Claremont Av<.
atsilankydami į mūsų rašti
Policija areštavo Mrs. North Side.
nę. Dėkojame jiems už jų
Frances Kudelka, 23 m. Mr. Vaicekauskas
gražius komplimentus ir
“Draugui” linkėjimus ir ve
amž., krautuvėlęs savininkę, 14242 So. Maplevvood
BUY
lijame visiems geriausio
2958 No. Hoyne avė. Nuo Brighton Park.
UNITED
pasisekimo naujuose dar
vaikėzų vagilių ji pirkinėjo
Mrs. Samienė
STATES
buose.
vogtus daiktus. Išpažino,
SAVINGS
3751 So. Callfornia
kad ji pirkusi porą radijų,
Jeigu
daugumai
pagelbė

BONDS
lininių daiktų, saldainių ir Brighton Par.
jo, “Draugas” pagelbės ir
AND STAMPS
cigarečių.
Mrs. Rudienė
Jums, kurie reikalaujate
Policija laiko arešte 6 vai 2511 W. 45th PI.
darbo. Skaitykite “Draugą”
kėzus vagilius.
kas dieną ir tėmykite dar
Brighton Park.
u\ s\|| \TWt R PUST (RIKE <>R BARK
bų skelbimus. Paraginkite
savo draugus, kaimynus ir AMERICA ON GUARD!
Chicagoj vyksta akių, no Mrs. Aleliūnas
pažįstamus, kuriems žinote
sies, ausų ir gerklės specia 3251 So. Union Avė.
Above la a reproduetion of the
darbas
yra reikalingas, kad Treasury Department'g Defense
listų suvažiavimas. Suvykę Bridgeport.
Savinga Poeter, ahowing an exact
duplication of the original “Minute
("UraiiffM" Acme telephoM*
ir jie skaitytų “Draugą”.
daugiau 2,000 dalyvių J. A.
Man” atatue by famed aculptor
Mrs.
Gudas
Daniel Cheeter French. Defense
Steve Juzvvik, Notre Dame halfback, making five yards around left end in the first Valstybių, Kanados, centrą
Bonda
and Stamps, on gale at your
V.
Ed.
Pajaujis.
ąuarfer, a fevv plays before he went over for the first Irish touchdovvn against Carnegie line ir pietinės Amerikų ir 901 W. 33rd St.
bank or post office, are a vital part
“Dr.” Skelb. Vedėjas. •f Amer lea’a defense preparauona.
Bridgeport.
D. Brianijos.
Tech. A crowd of 28,000 sat in the heavy rain to see the game at Pittsburgh, Pa.

"Draugo" Bankieto Bilietai Platinami
Kiekvienoje Lietuvių Kolonijoje

Mirė Cudahy —
Chicagos pakeris

Pirkinėjo vogtus
daiktus
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