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JEI ĮVYKTŲ
Tačiau, jei Berlyno reika

lavimai pasirodytų perdideli 
ir Rusijos kariuomenės šiuo 
gsniuose atsirastų garbingų 
žmonių (ko galima tikėtis), 
reikia manyti, jog Hitleriui 
tektų bandyti išgauti jėga 
tai, ko jis negavo grąsini- 
mais.

Tuo atvėju vokiečių puo
limo galima tikėtis per Šuo

patys suomiai.
Antra, Vokietija gali pra-

vesti atakas iš Lenkijos pro . jos “karuomenė ir žmonės
Brest-Litovską.

Pagaliau, trečioji atakų 
vieta gali būti iš Romunijos 
per Ukrainą į Kievą ir Ode- 
ssą. ’**:W

Šios atakos gali būti pas
kirtos ar subendrintos, kai 
tuo pačiu laiku Vokietijos 
tolimojo skridimo bombane
šiai gali bombarduoti Mas
kvą ir Leningradą.

ĮVYKO
Taip mes buvom pradėję 

rašyti pereitą šeštadienį. Ta 
Čiau šiandie Vokietija jau 
paskelbė karą Rusijai. Vadi
nas, tai ko buvo galima ti
kėtis įvyko.

Mes daug anksčiau bu
vom rašę, kad anksčiau ar 
vėliau Hitleris su Stalinu ne 
beįstengs pasidalinti grobiu, 
ypač tai buvo galima paste
bėti, kai Hitleris pradėjo žy 
giuoti Balkanų linkui. Čia 
neišvengiamai turėjo susi
kirsti Vokietijos ir Rusijos 
interesai.

SABOTAŽAS
Skelbdama karą Vokieti

ja aiškiai pabrėžė, jog Rusi
jos agentai Vkietijoje ir vo 
kiečių okupuotuose kraštuo
se užsiėmę sabotažu. Mes 
tuo neabejojame, nes komu 
nistų pagrindiniai principai, 
kaip ir nacių, yra visur ir 
viską sabotažuoti, kelti vi
suomenėje nepasitenkinimą, 
kad greičiau būtų galima su 
kurti pasaulinę revoliuciją.

Tačiau Hitleris karą pas
kelbė Rusijai ne dėl sabota
žo. Tai tikra. Jis taip pat 
kalbą apie nuskriaustą Suo
mija, Pabaltį ir Romuniją 
bet ir čia mes galime būt; 
tikri, jog jam ne Suomijos 
Pabalčio ir Romuniijof 
skriaudų išlyginimas svarbu 
Jam svarbu Rusijos, ypač 
Ukrainos žaliavos ištekliai.

Šiandie, aišku, Rusija 
kreipsis į demokratijas, kad 
jai padėtų. Labai galim*! 
kad Anglija dės pastangas 
praktiniais sumetimais Rusi 
jai padėti, bet pasaulis nie
kados nepamirš Maskvos po 
nų suktybių.
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Bombarduoja Kauna
Molotovas kaltina 
Vokietiją agresija

MASKVA, birželio 22 d. 
— Šiandie užsienio ministe
ris Molotovas per radio pas 
kelbė Rusijos žmonėms, jog 
Vokietija pradėjo prieš Ru
siją atakas.

Savo kalboje Molotovas 
kreipės į visus Rusijos dar-

miją Leningradan. Čia, ne-! bininkus, inžinierius ir mo- 
abejotina, jiems padėtų ir teris susijungti, pasiduoti

griežčiausiai disciplinai ir vi 
sa paaukoti kovai, nes Rusi-

turi kovoti kaip vienas”. 
Agresija

Šį rytą 6:30 vai. Count 
Schulenberg (Vokietijos am 
basadorius) apsilnakė pas 
mane pranešdamas, jog Vo 
kietijos vyriausybė nutariu- 
si pradėti karą prieš sovietų 
Rusiją”. ...“Aš pareiškiau, 
jog Vokietija pasiryžo imti 
agresinių žygių, nežiūrėda
ma esamo nepuolimo ir drau 
gingumo pakto. Aš pareiš
kiau, jog fašistų Vokietija 
yra agresorė”.

“Ir dabar pasinaudodama 
pretekstu, jog mes aptiekėm 
reikalavimų Vokietijos vy
riausybei ir be karo paskel
bimo Vokietijos kariuomenė 
pradėjo pulti mūsų kraštą.

“Vyriausybė įgaliojo ma
ne pareikšti, jog pranešimai, 
kad Rusijos orlaiviai bom
bardavo Romunijos aerdro- 
mą yra toks pat melas ir 
provokacija, kaip viskas, ką 
skelbia Hitleris yra melas ir 
provokacijos”.

KAS LAIMĖS?
Pagaliau šis karas tikrai 

išspręs susikurusią mįslę 
apie Rusijos pajėgumą. Pir
muosius bandymus matėme 
Rusijos-Suomijos kare, kurie 
nelabai daug ką pasakė apie 
Rusijos kariuomenę. Apie 
Rusijos pajėgumą, ypač ko
munistinėj spaudoj daug bu 
vo rašoma pagyrų, bet tikrų 
jų duomenų niekas nežinojo 
ir darnežino.

Šiandie drąsiai tvirtinti, 
kad vokiečiai laimėtų negali 
ma, kaip dar labiau negali
ma tikėti, kad Rusija tikrai 
laimės.

Labiausiai galima laukti, 
kad abi valstybės turės pra 
laimėti. Juk yra tikro pagrin 
do tikėti, kad Rusijoje, kaip 
ir Vokietijoje, yra nemaža 
visuomenės dalis nepasiten
kinusi esamuoju režimu, ku 
ri pirmuoju momentu dės 
pastangas esamą santvarką 
pakeisti. '

ORAS
Giedra ir vėsiau.

'Pasitarimai'
(•. •, .;.K.. ■■ *7.-y; '' * ••

Žinių Santrauka
BERLYNAS. — Vokietija 

Šiandie paskelbė, jog dalys 
šiaurės vandenyno ir Juodo
ji jūra yra karo zonos.

LONDONAS. — Anglų 
agentūra Reuters praneša iš 
Budapešto, jog romunai už
ėmę Bolgrad miestelį Besa
rabijoj, Rusijos pusėje. Bol- 
gradas yra apie 20 mylių į 
rytus nuo Pruto upės.

•
BERLYNAS. — Heinrich 

Mimmler, gestapo viršinin
kas, įsakė visiems rusams 
Vokietijoje, 15 metų ar se
nesniems užsiregistruoti vie 
tos policijoje.

•
ANKARA. — Šiandie 

Turkijoje paskelbta apgulos

Karas - laimė Anglijai, Washingtonas
WASHINGTONAS, birželio 

22 d. — Oficialieji Washing 
tono sluogsniai šiandie įsiti
kinę, jog Vokietijos atakos 
ant Rusijos, paremiamos 
Suomijos ir Romunijos yra 
vienas svarbiausių viso karo 
įvykių.

šio didžiausių diktatorinių 
valstybių karo galimybės 
pramatomos plačiausios ir 
galinčios pakeisti visą Euro 
pos karo vyksmą. Tie patys 
sluogsniai pareiškia, jog šio 
karo iškilimas galima laikyti 
Anglijai didžiausia laime, 
nes nežiūrint kaip šis karas 
glijai laikinai atsikvėpti ir 
susistiprinti.

— Paskutinieji pranešimai 
iš Vokietijos-Rusijos fronto 
saako; jog pirmieji vokiečių 
laimėjimai pasirodę Lietu
vos pasienyje, kur vokiečių 
laisviai. Sakoma, jog vokie

būtis, kai tuo pačiu laiku 
Vokietijos ambasadorius 
von Papenas pranešė Turki 
jos vyriausybei, jog Vokieti 
ja nedės pastangų įtraukti 
Turkiją į karą.

LONDONAS. — Ministeris 
pirmininkas šiandie savo 
kalboje pareiškė, jog Angli
ja teiks Rusijai visą galimą 
paramą. Bet kokio politinio 
pakto su Rusija nesitikima.

LONDONAS. — Keturi vo
kiečių bombanešiai pašauti 
Anglijoje. Anglai bombarda 
vo Duesseldorfą ir Cologne, 
Vokietijoje ir vokiečių oku
puotuosius uostus Dunkirką 
ir Boulogne.

Amerikos parama?
Šiuo metu įvairiai speku

liuojama dėl Amerikos para 
mos Rusijai. Iki šiol Ameri 
ka teikė parama tik toms 
užpultoms valstybėms, ku
rios buvo laikomos demokra 
tijomis. Rusija, gi, iki šiol 
Amerikos vyriausybės buvo 
griežtai laikoma diktatūra.

Galima, kad moraliai Ame 
rika paremtų Rusiją, bet rei 
kia manyti, jog visa Ameri
kos materiale ir toliau bus 
siunčiama Anglijai.

Nors dauguma karinių ži 
novų įsitikinę, jog Vokieti
jos kariuomenė netrukus 
baigs karą su rusais.

Italija paskelbė 
Rusijai karą

ROMA, birželio 22 d. —
Šiandie ir Italija paskelbė 
Rusijai karą. Vyriausybė
pranešė sovietų ambasado- j —— 

riui, jog nuo 5:30 vai. ryte WASHINGTONAS. — Pas- 
tarp Italijos ir Rusijos yra kutinieji panešimai sako, 
karo stovis. Italijos žmo- jog Estijoje jau prasidėjusi 
nėms apie tai paskelbta šian prieg komunistus revoliucija 
die 1 vai. po pietų. jr jOg Suomijos ir vokiečių

kariuomenė pradėjo pulti Le birželio 17 dieną šios kariuo
Rusai pasitraukė iš ningradą.

Besarabijos

ANKARA, birželio 22 d. 
— Pavėluoti pranešimai iš
Turkijos sako, jog Rusijos
kariuomenė pasitraukusi . iš HENSINKIS, birželio 22 d. 
pelkėtų Besarabijos lygumų. _ Suomijoa vyriausybė šian

Rusijos artilerija esanti dįe krejpesi į visuomenę pa turės sunaikinti bolševizmą, 
sukoncentruota paliai Dnies gįndama pįinai atlikti parei- “apsaugotų Europą ir visus 
tro upę, o aviacija dar to- gaa tvirtaį tikint laimingai 
liau krašto gilumoje. ateitimi.

Juodojoje jūroje Rusija Visi yyrai tarp lg ir 59 
sukoncentravusi, Odesoje ir metų kurie nepašaukti ka- 
Sevastopolyj, savo laivyną riuomenėn tUri registruotis 
ir jų karo laivai patroliuoja darbo tarnybai. •
Romunijos vandenis.

Šie pranešimai gauta ko Jog suomiy kariuomenė
prieš karo paskelbimą.

Šaukia romunus 

į karą

BUKAREŠTAS, birželio 28 
d. — šiandie gen. Antonescu 
įsakė* Romunijos kariuome
nė “pereiti Pruto upę ir 
pulti priešą rytuose ir šiau 
r ė ję”.

Generolas pareiškė, jog 
jau atėjusi valanda pradėti

Vokietija pradėjo karą 
prieš Sovietų Rusija

Vokiečiai užėmė pirmąsias tvirtoves 
Lietuvoje. Vokiečiai tikisi 
sukilimų Pabaltyje

LONDONAS, birželio 22 d. 
— Rusijos užsienio ministe 
ris Molotovas per Maskvos 
radio paskelbė, jog Vokieti-
jos orlaiviai numetė bombų suimta ir pirmieji rusų be-
Kaune, Estone, Žitomire, Ki- i ---------------------
eve ir Sebastopolyj, kur su- 1 BERLYNAS, birželio 22 d.
žeista ir užmušta virš dvie
jų šimtų žmonių.

Tuo tarpu Berlynas radio . to 3 valandos Vokietijos avi 
praneša, jog vokiečiai ūžė- , acija be paiįOVOs bombar-
mę skaičių sovietų kareivi-
nių Romunijos pasienyje. Vo Į 3 000 mylių fronte. 
kiečiai pareiškia, jog jau esą | Iki šiol dar Vokietijos ata 
suimta nemaža rusų belais- ; kų kryptįes oficialiai neskel 
v^- <i-^|biama, bet spėliojama, jog

atakos vyksta tuo pačiu lai- 
BERLYNAS, Birželio 22 d. ku keiįuose fronuose.

čiai stengiasi kiek galima 
susilaikyti nuo panaudojimo Hitlerio proklamacija
sunkiosios artilerijos.

Šiam fronte vokiečiai su
traukė 24 divizijos kariuo
menės, kuri žygiuoja Kau
nan ir Vilniun abiem Nemu
no pusėm.

Suomiai dar 
nekariaują

Pranešimai iš Suomijos sa

dar nedalyvavusi 
mūšiuose.

jokiuose

šventąjį karą ir nuvalyti re 
garbės dėmes nuo Romuni
jos žmonių.

“Išlaisvinkite savo prispau 
stuosius brolius iš raudonoje 
bolševizmo jungo”, pareiškė 
Antonescu. “Grąžinkite tėv\ 
nei senąją Besarabiją ir Bu 
kovinos miškus, jūsų pievai 
ir laukus”.

kariuomenė pralaužusi rusų 
linijas ir užėmusi rusų įsi
tvirtinimus.

Pranešimai, sako, jog čia

— Vokiečių kariniai sluogs
niai praneša, jog nuo šio ry

duoja Rusijos aerdromus

Atakos prasidėjo šiandie 
ankstį ryta, kai tuo pačiu 
laiku Hitleris paskelbė karo 
proklamaciją, kuris perskai
tė propagandom ministeris 
Goebbels.

Savo proklamacijoje Hitle 
ris kaltino Rusiją sistematiš 
kai laužius sudarytąją su
tartį.

Rusija, pasak Hitlerio, 
kartu su Anglija bandžiusi 
apsupti Vokietiją. Sovietai, 
pareiškė jis, dėjo pastangas 
sukelti Balkanuose ir Pabal
čio valstybėse sukelti žmo
nes prieš Vokietiją.

Rusija sutraukusi 160 di- 
vizų Vokietijos pasienyje ir

menės daliniai bandę pereiti 
Vokietijos sienas, bet buvę 
sulaikyti.

Toliau Hitleris pareiškė, 
jog kartu su Vokietijos ka
riuomene prieš rusus kovo
sią Suomijos ir Romunijos 
kariuomenės.

Šis karas, pasak, Hitlerio

išgelbėtų”.
Ilgas frontas

Hitleris pažymėjo, jog 
šiuo metu Vokietijos kariuo 
menė Rusijos pasienyje yra 
nuo pat Europos šiaurės iki 
Baltijos ir nuo Karpatų iki 
Juodosios jūros.

Vokietijos kariniai sluogs 
niai įsitikinę, jog karą prieš 
Rusiją nulems Rusijos vidu
jis suirimas, kurį dar labiau 
paspartins sukilimai okupuo 
tuose kraštuose — Lietuvo
je, Latvijoje ir Estijoje.

Savo proklamacijoj Hitle
ris pažymėjo, jog Vokietija 
niekad nemaniusi okupuoti 
Lietuvos, bet Rusija okupa
vusi Pabaltį, pasiremdama 
melu, jog “ji šiuos kraštus 
apsaugosianti”.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
Dar apie birželio15 New Yorke
(“Dr.” spec. korespondento)

Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos pavergimo vienerių me
tų liūdna sukaktis Nevv Yor
ke reikšmingai atžymėta. 
Minėjimas pradėtas iškilmin 
gomis pamaldomis Šv. Pat
riko katedroje, kur 4 vai. 
popiet įvyko pamaldos už 
Lietuvą, Latviją ir Estiją. 
Pamaldoms vadovavo J, E. 
Nevv Yorko arkivyskupas 
Francis J. Spellman. Pa
mokslą pasakė J. E. vysk. 
J. Francis A. Mclntyre. Miš
parus atlaikė prel. Jonas 
Ambotas. Pamaldų gale vi
sai netikėtai prabilo J. E. 
arkiv. Spellman. Jis pareiš
kė gilios užuojautos lietu
viams, latviams ir estams, 
kenčiantiems pavergimą. Jis 
sveikino atėjusius į katedrą 
pasimelsti už sau artimus ir 
brangius asmenis, už savo 
tautiečius. Arkivyskupas ma 
loniai prisiminė buvęs prieš 
10 metų Kauno katedroje. 
Jis matęs Lietuvą gražią ir 
laimingą.

Pamaldose katedroje da
lyvavo apie 3,000 lietuvių. 
Atsilankė Lietuvos įgaliotas 
ministeris žadeikis, Latvijos 
ministeris Bilmanis, Estijos 
atstovo pareigas einąs gen. 
konsulas Kaiv, įžymūs ame- 
rikiečiai, Baltijos valstybių 
draugai. Pamaldų gale ir 
pradžioje sklido gražūs ‘Pul
kim ant kelių’ ir “Mariją,

Marija” giesmių garsai. Var 
gonams pritariant, jautriai 
sugiedotas Amerikos him 
nas.

6 vai. vak. įvyko masinis 
susirinkimas. Tovvn Hali bu
vo pripildyta. Kalbėjo atsto
vai, Nevv Yorko miesto vice- 
majoras Nevvbold Morris, 
kun. Jonas Balkūnas ir ki
ti. Susirinkimą vedė Ben 
Hovve, įtakingas Nevv Yorko 
administracijos draugas, Ci
ty Fusioj partijos vadas. Sa
vo sveikinimus laiškais ir 
telegramomis atsiuntė Mrs. 
Roosevelt, gubernatorius 
Lehman, Wendell VVillkie, 
prokuroras Devvey, Colum- 
bia universiteto prez. prof. 
Butler, Nevv Yorko proku
roras Bennett ir kiti. Buvo 
atsilankę stambių amerikie
čių Baltijos valstybių drau
gų. Rezoliucija priimta di
džiausiu pritarimu. Galingai 
sugiedoti visų keturių val
stybių himnai. Amerikos 
himnas giedotas chicagietei 
artistei Barbara Darlys va
dovaujant.

Dalyvavo daug apylinkės 
kunigų. Buvo atvykusių ir 
iš toliau. Labai gražiai pa
sirodė Kearny-Harri&ono lie
tuviai, kurie, savo klebono 
kun. L. Voiciekausko para
ginti, atvyko penkiais auto
busais — dalyvavo katedro
je ir susirinkime. Minėjimas 
praėjo dideliu pasisekimu.
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NEW HAMPSHIRE

massachusetts

Emb^ssy of Great Britain, 
the Legations of Estonia, 
Latvia and Lithuania, and 
the Mayor of the City of 
Nevv York.

Ben Hovve,
Chairman, Buitie Freedom 

(Rally.
Kichard Hermanson, 

i Chairman Baltic States Day

(Committee.

Indiana Lieluvių Žinios

Rezoliucija masinio susirinkimo
Ši rezoliucija priimta ma

siniam susirinkime lietuvių, 
latvių, estų ir visų Baltijos 
valstybių draugų Town Hali, 
New Yorke, birželio 15 die
ną, minint liūdnas vienerių 
metų sukaktuves Sov. Rusi
jos okupacijos.

VVHEREAS, by the adop- 
tion of devious processes of 
lying, treachery and chica- 
nery erected into a Policy 
of State, follovved up by 
overwhelming military pow- 
er in furtherance of preda-

tory policies of communist 
aggression, the Union of So- 
viet Socialist Republics has 
succeeded, against the will 
of the populations, in estab
lishing its armed forces and 
administration in the terri- 
tories of the Republics of 
Estonia, Latvia and Lithua
nia; and

VVHEREAS the commu
nist authorities of occupa- 
tion are engaged in a deli- 
berate and systematic de- 
predation and pillage of na-

("Draugus” Acine to.ephoto)
Žemėlapiu rodoma įsiės of Shoals, Nevv Hampshire 

pakrantėse, kur prieš porą metų nuskendo nardantysis 
laivas Sąualus, su kuriuo žuvo 26 vyrai, o dabar ten 
nuskendo laivas O-9 su 33 vyrais.

tional vvealth, industrial ditional American principlea 
eąuipment, farm produce — the rule of reason, of 

in-and manpower of the invad- 
ed Baltic nations and mass 
transportation of the Esto- 
nian, Latvian and Lithua
nian population into the in- 
terior of Russia, coupled 
vvith expropriations, supp- 
ression of all civil and reli- 
gious liberties, and extermi- 
nation of intellectual and 
labor leaders; and

VVHEREAS the Govern
ment of the United States 
of America, as well as the 
free peoples of other Demo- 
cracies of the world, have 
not and never will recognize 
the subjugation of the Bal
tic Republics by one of their 
more povverful neighbors; 
and

VVHERAS the Governor 
of the State of New York 
by a Proclamation, dated 
May 28th, 1041, has decreed 
and sėt apart June 15th, the 
date of anniversary of Rus
sian invasion, as Baltic Sta
tes Day to formally convey 
the sympathy of the People

justice, and of law in 
ternational relations;

BE IT FURTHER RE- 
SOLVED, that we endorse 
the American policy of ef- 
fective aid to the embattied 
British Commonvvealth oi 
Nations and other Democra- 
cies fighting for the resti- 
tution of a free association 
of independent statės, in 
cluding the Republics of Es 
tonia, Latvia and Lithuania;

BE IT FURTHER RE- 
SOLVED, that we grateful 
ly join vvith our Honorable 
Governor’s expression of 
sympathy, affection and re- 
gard for the distressed Bal
tic peoples in the hope that 
they will soon regain their 
freedom;

BE IT FURTHER RE- 
SOLVED, that we protest 
most emphatically against 
the Soviet aggression and 
continuing occupation oi 
the Baltic States, and that 
we respectfully urge our 
Government to sever rela-

— Gauta žinių, kad Lat
vijoje iš komunistų partijos 
pašalinti keli žymūs latvių 
komunistai. Jie esą kaltina
mi trockizmo nukrypimu. Y- 
pač didelė nesantaika vieš
patauja tarp Latvijoje bu
vusių komunistų ir tų lat
vių komunistų, kurie visą 
laiką gyveno Maskolijoje. 
Jie Latvijos komunistus va
dina trockininkais.

Kas į akis giria, už akių 
duobę kasa.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

AKIŲ GYDYTOJAS 
SPECIALISTAS

Suvirš 20 metų praktikavimo akių 
taisyme Ir gydyme

GERAI PRITAIKINTI AKINIAI
pataisys kreivas akis, trumparegystę 
lr toliregystę;
palengvins akių {tempimą, prašalins 
galvos skaudėjimą, svaigimą ir akių 
karšti.

MODERNIŠKI AUSI, TOBULIAUSI 
EGZAMINAVIMO BCDAI

Speciaiš atyda atkreipiama į valkų 
akis.
Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia. 

VALANDOS:
10-tos iki 8-tos valandos kasdien. 

Sekmadieniais pagal sutartį.

4712 So. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1373

PASKOLA

Reikia pažymėti, kad mū- 
i sų parap. mokyklą lanko 

Mūsų mokykla. ! daug ir svetimtaučių vaikų.
Mokyklos mokslo užbaigi- Gražiai pagerbė 

mas buvo sekmadienį, bir- Ona ir Simonas Brazaus- 
želio 8 d., parapijos svetai- kai dukrelės Teresės baigi- 
nėje. Vaikučiai programą iš- mo mokyklos proga, suren- 
pildė gražiai. Žmonių buvo gė puotą savo name, 1412 
daug. šiemet mokyklą bai- VV. 15th Avė. Susirinko daug 
gė 7 vaikučiai: Teresa Bra- giminių ir svečių iš Chica- 
zauskas, Robert Fedorchak, go, Roseland, Gary ir India- 
Elena Gerckok (slavė) Jack ! na Harbor. Visi linkėjo pa 
Negrelli (italas), Teresa Ku sisekimo Teresei aukštesnio
niekas, Stanley Shirvinskis, 
Joseph Yaras.

mokslo siekiant.
Lietuvos Dukra.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ro*. 6958 So. Talman Avė.
Rea. Tel. GROveluU 0617 
Office tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vul.: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus.

2423 VV. Marąuette Road

Tel CANaI 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 VVest Cermak Rd.

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

6631 S. Callfornia Avė. 
Telefonas REPublic 7868

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir uuo 6 iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Office tel. YARds 4787 
Namų tel. PROspeet 1930

Tel. YARds 5921.
Res.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiao vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30
756 VVest 35th Street

Ofiso teL VIRginia 0036 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8241

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. U. 

Nedėliomis pagal sutartį.

Tel. CANaI 0257
Rez. tel.: PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: U v. ryto iki 3 popiet 

• iki 9 vaL vakare.

LIETUVIAI DAKTARAI

JUBILIEJAUS PROGA
10 Savaičių Prenumerata Siūloma 

UŽ VIENĄ DOLERĮ

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
Štai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams: 

Užsisakykite dešimčiai savaičių “susipažinimui “Draugą” 
už vieną dolerį.

Tik pamanykite, už vieną dolerį naujiems skaitytojams 
dienraštis “Draugas” siunčiamas per dešitmts savaičių 
— tai yra, 60 laikraščio numerių už vieną dolerį!

Šiomis dienomis “Draugas” yra žymiai sumodernizuo
tas, patobulintas ir visais atžvilgiais pagerintas. Tai gi 
čią yra puikiausia proga padaryti didelę malonę priete- 
liams, giminėms ir draugams — užsakykite jiems “susi
pažinimo prenumeratą” už vieną dolerį. Pasinaudokite ju
biliejaus proga!

Tai tikras bargenas ir visiems naujiems skaitytojams 
puikiausia proga pradėti dienraščio “Draugo” skaitymą.

Užsakymus siųskite Šiuo adresu:
"D R A U G A S"

2334 So. Oakley Avė. Chicago, Illinois 
arba šaukite CANaI 8010

of the State of New York tions with the faithless mas 
to temporarily enslaved terš and oppressors of Rus-
peoples of the Baltic Repub
lics and to give public ex-

sia; and 
BE IT FINALLY hE- 

pression of the hope that IgOLVED, that copies of 
they will soon regain their j these resolutions be for- 
freedom; I warded to the President and

Now, therefore,
BE IT RESOLVED, that 

we uneąuivocally eoneur in 
the policy of non-recogni- 
tion of any Russian, Ger
man or other aggression in 
any form in any part of the 
world, consistentiy applied 
by our Government in stead 
fast adherence to the tra- i

Secretary of State of the 
United States, the Govern
or of the State of New 
York, Members of Congress 
of the United States, the

STANLEY GAVCUS !
— Parduoda—

JUODŽEMĘ
1 bušelis — 25o; 5 buš. už 
$1.00; 10 buš. už $1.50

Perkrauato Baldiin, Vėlioj* £ngli.‘
Kreipkitės prie;

Stanley Gavcus
110 So. Ridgeland Avenue 
Worth, IU. Tel. Oak L*wn 1M-J-1

Bukite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora aklų vlaam gy
venimui. Saugokit Ja*, leladaml 
UP-kzamlnuott jaa moderniškiausia 
metodą, kuria rnrtllmo mokslaa 

gali autetktl.
M METAI PATYRIMO 

pririnkime akintu, kurie pašalina 
vis* akl« ttemplm*.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampa* II-to*
Telefoną* CANAL 0533 — Chieago 

OFISO VAIANDOS 
K aad len 1:00 a. m. iki 1.30 p. m. 

Treč. Ir Sešt: 1:00 a. m. iki 
1:10 p. m.

ČIA GAUSI 
greit, leng
vais išmo- 
InĄJI mala ——

NUO S IKI 20 METU.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
ind 10AM ASSOCIATION J

OF CHICAGO
2202 W. CERMAK ROAD

Tcl.: CANAL 8887 
Mokame 3i/2% Dividendų 
Ben. J. Kazanauskas, Sec.

TURTAS <1 000,000.00
VIRA r ’

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

3409 S. Halsted St.
Didelis pasirinkimas laikrodėlių

Akiniai teisingai prirenkami 
per patyrusį lietuvį daktarą.

Dėl sąžiningo radijo pataisymo 
pašaukite Yards 3088.

Budriko Radijo Progoramal:

WCFL 1000 K. Sekmadieniais 6:30 
vai. vpkare
VVHFC 1450 K. Ketvirtadieniais 
7 vai. vakare.
VVAA 950 K. Hawnian — Sekma
dienyje 4:30 po pietų.

• K. < T wV <▼ •<

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,
1—4 ir 6:30—8:30 vakare

DR. F. C. WINSKįJNAS
PHYSICIAN AND SURGEON
2158 VVest Cermak Road 

Ofiso UL OANal 8346 
Ofiao Vai.: 2—4 ir 7—0 
TredUdtanlal* pagal sutarti,
Res. Tel.: HBMloofc 1150

Tai. YARda 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal sutartį.

Tclefofiias; HEMlock 584#

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki S! Vak. 7 Iki 9 

Nedėliomis pagal sutartj

Telefonas CANal 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2202 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS: 2 4 ir 7-9 

ir pagal sutartį.
Res. telefonas SEEIey 0434.

Tel. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct.
OFTSO VALANDOS:

Nno 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. 
ir pairai sntartį.

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

OFISO VALANDOS:
Nno 1—4 ir nno 7—9 vakare 

Taipgi pagal sutartį.
Ofiso Ulefona* PROipect 6737

TeL YARda 3146
VALANDOS: Nuo 11 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
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

Tel. CANaI 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAIS IR CHIRURGAS

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS 

1 — 4 ir 1:30 — 3:30 vakare 
ir pagal ant artį.

Ofiao Tai: Rooid. Tok:
VIRglni* 1886 PROspeet 86S4

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 VVest 35th Street
LIGONIUS PRIIMA i
Kasdien ano 2:00 iki 8:00 vai. 

Trečlad. lr Sekmad. tik su.-dtarlug.

DR. V. E. SIEDLINSKI
„ DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonas LAFayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė. 
Tel. YARda 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
feežtadieniais.

' DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė.

(2-tros labos)
TeL MIDway 2880 Chicago, III

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vsl. ryto, nuo 2 iki 8 
vai. popiet ir nno 7 iki 8:30 vai, vak.

Sekmad. nno 10 ik ■ 12 vai, t j to.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė. 

Tel. YARda 0994 
Rea. teL PLAaa 3200

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-9 v. vak. 
Nedėliomia nno 10 iki 12 vai, dieną

Kautynėse per nepriklau
somybės karą mes parodė
me pasauliui, kad esame lais 
vie ver ra tauta.

Gen. Skorupakl*



• Pirmadienis, biri. 23, 1941

MOTINA

AUKLĖTOJA oterys

Apie Auklėjimą
Rašo — Mokytoja Saliomė Juozelėnaitė 

Gera protinio auklėjimo tų ypatybių. Duodant svei-

kūdikiui

priemonė yra lankymas su 
vaikais gamtos įdomybių, 
žvėrynų, botanikos sodų ir 
kitų juos interesuojančių 
naudingų vietų.

V. Fizinis Auklėjimas.
Fizinį auklėjimą reikia su

prasti kaip kūdikio-vaiko 
kūno jėgų ugdymą. Kūnas 
per visą gyvenimą žemėje 
turi ryšį ir artimus santy
kius su savo siela. Užtat ra
cionalus — protingas vaikų 
kūno auginimas teigiamai 
paveikia jų sielą. Kūno prie
žiūrą sudaro: maitinimas, 
maudymas, judėjimas Ir ki
ti veiksniai.

1. Maitinimas.
Kūdikio kūnui sveikatos 

pagrindą padeda iš pat pra
džios natūralūs maitinimas, 
t. y., kada pati motina peni. 
Sveikos motinos pienas tu
ri visas reikalingas maisto 
dalis, yra lengviausiai virš
kinamas ir jos organizmo 
tinkamiausiai pagamintas 
naujagimiui. Taip maiti
nant keletą mėnesių 
(4—41-2) jokio
maisto nereikia
duoti. Jis pradžioje nuo ki
tokių produktų suserga ar
ba dažniausiai pirmais gy
venimo metais miršta, nes 
jo viduriai negali tokio mai
sto sunaudoti. Maitinanti 
motina turi valgyti įvairų 
maistą ir vaisių-daržovlų, 
kad j-os piene būtų kūdikiui 
reikalingų vitaminų.

Dirbtiną maitinimą nauja
gimis gauna, kada dėl kokių 
priežasčių pati motina ne
gali maitinti arba nėra mo
tinos. šio maitinimo pagrin
das yra tiesiog nuo sveikos 
karvės pienas, arba vai
kams specialiai bonkose pa
ruoštas pasterizuotas pie
nas. Tokiam piene ligų bak
terijos beveik visos yra už
muštos kaitinimu iki tam 
tikros temperatūros pieni
ninkystės aparate — paste- 
rizatoriuje, o pieno vitami
nai lieka nesunaikinti, išsky 
rus antiskorbutinį vitaminą 

1 C.

Pradžioje kūdikių geria
mas pienas tenka praskiesti 
virtu vandeniu. Toliau vis 
mažiau dapiliama vandens į 
pieną. Maždaug nuo 5 mėne- 

* šių amžiaus galima kūdikiui 
duoti gerti gryną karvės 
pieną. Karvės pienas atmie- 
žiamas vandeniu todėl, kad 
jame yra didesnis druskų 
nuošimtis, negu motinos pie
ne. Su kūdikio augimu pie
no porcija laipsniškai didi
nama. Duodamo mišinio ir 
gryno pieno kiekis arba por

j cijos dydis pareina nuo kū
dikio amžiaus, svorio ir ki-

sveikatos reikia tartis su? 
gydytoju ir maitinti nuro
dytais kiekiais ir produk
tais.

Kaip kūdikius penėti, žiū- 
kis pripranta žalią pieną rėkite žemiau paduotas mal

kos karvės ar iš fconkų pa
sterizuotą pieną, virti nepa
tartina. Sveikiau, kad kūdi-

gerti. Virinimu sunaikinami 
pieno vitaminai, taip reika
lingi kūdikio organizmo svei / kad^ |r kiek ko duotj
katai ir normaliam augimui. 
Nežinant apie pieno sveiku
mą, reikia tik užvirinti, bet 
nevirti ilgiau. Dėl kūdikio 
sveikatos ir maitinimo visa
da reikia pasitarti su gydy
toju ir maitinti tik pagal jo 
nurodymą. Natūralūs ir 
dirbtinas maitinimas turi 
būti atliekamas paskirto
mis, valandomis, kas 4-tą 
valandą, pavyzdžiui: 6 vai., 
10v., 2 v., 6 v., 10 v. ir t. t. 
Naktį nuo 10 — 6 vai. mai
tinti nereikia. Kūdikis nak
tį turi miegoti, kaip suaugęs 
žmogus. Prie maitinimo 
tvarkos pripratęs kūdikis 
ramiai laukia tų paskirtų 
valandų. Jo verksmo nerei
kia stabdyti maitinimu,- kol 
neatėjo paskirtas laikas.

Papildomas maistas kūdi
kiui pradedamas duoti sulig 
reikalo, atsižvelgiant į moti- 

priedinio nos pajėgumą pasotinti.
Prie natūraliai ar dirbtinai 
gaunamo pieno normaliai 
nuo 5-to mėnesio papildomai 
duodama kitko. Papildomas 
maistas yra karvės pienas, 
manų košelė, išvirtų, per
trintų daržovių košelės, su 
trupučiu sviesto, minkštas 
kiaušinio trynis, buljonas, 
žalių vaisių ir daržovių sul
tys. Na, ir, kad norite, duo
kite įvairių konservuotų 
produktų, vaikams skirtų. 
Iki 1 metų neduoti kūdi
kiams mėsos. Nuo 4 metų 
lai valgo sykiu su visais. Ir 
šiuo laikotarpiu dėl kūdikio

Tėvams nėr brangesni^ 
daikto, kaip vaikai.

BUVĘS SENATORIUS HOLT

(•'Draugo.’’ Acme telephoto) 
Rush Dew Holt, buvęs federalinis senatorius iš West

Virginia, susituokė su Miss Helen Froelich, Gridley, III.

tinimo tabeles, gydytojų nu
statytas. Iš jų sužinosite,

Medikų, technologų, che
mikų, biologų ir kitų specų 
nurodoma chemijos, techno
logijos, konservų ir kitų ša
kų pramonė išdirba eilę ga
tavų kūdikiams maitinti 
preparatų. Konservų dirbtu
vės gali padaryti įvairius 
maisto produktus sausam, 
kondensuotam ir skystam 
pavydale. Dauguma taip pa
ruoštų produktų nustoja kai 
kurių vitaminų ir darosi 
sunkiau virškinami (nuo 
aukštos gamybos tempera
tūros ir ilgo stovėjimo ne
parduoti. Be to, konservuo-. 
tų produktų kokybę (geru
mą) ne visada galima patik
rinti. Dėl šių ir kitų prie
žasčių į rinkos labai rekla
muojamus kūdikių maitini
mo preparatus reikia žiūrė
ti kritiškai ir ne perdaug 
juos visus vienodai įvertin
ti. Vien tik fabrikų paga
mintais produktais kūdikių 
maitinti negalima. Būtinai 
reikalinga pateikti jiems ir 
natūralaus maisto, ypatin
gai daržovių ir vaisių, kurie 
turi svarbiausių vitaminų.

(Bus daugiau.)

Kelias į gėrį ir išmintį 
niekad neina per žaliuojan
čias lankas, papuoštas leli
jų žiedais. Žmogui visuomet 
tenka žengti sunkiu akme
ningu keliu. — D. Reskinas

DBSOHSl

TĄ VAKARĄ
VI. Proscevičiūtė.

Tūkstančiai jaunų žiedų 
Tą vakarą man sekė pasaką,
Tarp daugelio išraudusių veidų 
Ieškojau — gal surasiu ką....

Šnabždėjo man tą naktį uosiai, 
Šnabždėjo tarp baltų kaskadų, 
Paskendus laimėj ir žieduose 
Nesupratau jų sereriadų....

Ir buvo uosiai mano viešpačiai, 
Dabindami rasos karoliais,
Jie džiugino man širdį, ieškančią 
Ramybės žydinčiuose toliuos....

Ir šiąnakt puikūs uosiai supas, 
Bet sielai neramu ir ilgu.... 
Sukaustė tylios maldos lūpas, 
Nes nežinia ko pasiilgau....

Didžiojo jaunuomenės 
mylėtojo motina

šv. Jonas Eosco išvydo 
pasaulį 1815 m. rugpiūčio 
mėn. 16 d., Becki sodžiuje, 
netoli Murialdo. Čia jo tė
vai turėjo nedidelį sklypą 
žemės ir pora trobesių.

Po dviejų metų miršta jo 
tėvas, palikęs našlės globai 
mažąjį Jonelį, dviem metais 
už jį vyresnį broliuką Juo
zelį ir senutę motiną. Tėve
lio mirtis — pirmas Jonelio 
atsiminimas.

Motinai atėjo sunkios die
nos. Jai teko arti ir sėti, 
kulti ir gaminti duoną. Ne
atsižvelgiant į tai, ji buvo 
visiems švelni, nors ir 
griežtai tvarkinga bei tei
singa.

Darnią namų nuotaiką 
drumstė tik netikrasis Jo
nelio brolis Antanas, pirmo
sios Jonelio tėvo žmonos 
sūnus. Jis buvo paniuręs ir 
pavydus, manydavo, kad Jo
nelio motina savo vaikus 
labiau myli, negu jį. Bet 
motina gebėjo palaikyti ra-j 
mybę dažnai kreipdamasi į 
savo mažiulius: “Atsiminki
te, kad Dievas mato slap
čiausias jūsų mintis.”

Motina stengėsi įdiegti 
vaikams sąžiningumą, ir tas 
jai vyko. Vieną kartą, kai 
Jonelis buvo ketverių metų, 
močiutė nerado obuolių ten, 
kur buvo pasidėjusi. Įtarė 
mažiausiąjį.

— Joneli! — pašaukė ji. 
Tas, kaltas nesijausdamas, 
atbėgo linksmas.

— Atnešk man rykštę, — 
tarė ji griežtai.

— Aš obuolių neėmiau! — 
atsakė šis supratęs reikalą.

— Gerai! — atsakė mo
čiutė, — tad pasakyk, kas 
paėmė ?

— Aš pasakysiu, bet jei
gu tu jam dovanosi.

— Gerai, atvesk jį čia! 
Jeigu jis prašys dovanoja-

mas ir atneš pats rykštę, 
jam dovanosiu.

Jonelis buvo drąsus.
Jis jau turėjo šešerius 

metus, kai pradėta kalbėti, 
kad kaimynuose “vaidina
si.” Jonelis pasiryžo ištirti 
dalyką. Iš tikrųjų, ant kū
tės buvo girdėti keistas 
šnabždėjimas. ‘ Jonelis pasi
deda žiburį ir kopia ant kū
tės. O tuo tarpu, kaip ty
čia, kažkas braška, paskui | 
tai vienam kampe tai kitam 
dusliai šniokščia. Visi iš
blykšta, visiems baimė kva
pą užima, o čia šlamėti nu
stoja ir vėl iš naujo prade
da.

• Usten to

PALANDECH’S 
TUBOSLAV-AMERICAI 

RADIO BROADCAST
Ęvory Satorday, 1130 te 2:30 PJL

ST ATION WHl/> 
t 1480 kflocyclM
" (Pint SUtUa aa Tav DUt}

* Paaturing a program of ■.
Yugoslav Folk Mūšio

PIRM NEGU PIRKSITE
MATYKITE MUS!

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ 

STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS

Finansuojame namų pastatymų ai 
patalaymų — Nieko Jmokfttl — S 
metai lAmokėtl — Apkatnavlmaa 
dykai.

Lietuvi* Pardavėja.
Stanley Utvrlnan — VmVJm

Carr-Moody Lumber 
Company

3039 So. Halsted St. 
VIC. 1272

Užkeptas riubarbarų 
kompotas.

Nuplauti, nulupti ir kubi- 
kais supiaustyti 1 svarą riu
barbarų. Sudėti į emaliuotą 
dubenėlį arba į užkepimams 
indą. Tuo laiku paruošti 
trapios tešlos: sumaišyti 4 
nedidelius šaukštus miltų, 1 
šaukštą sviesto, 1 šaukštą 
cukraus ir pusę šaukšto 
vandens. Viską sumaišius, 
tešlą iškočioti tokios for
mos, koks yra indas, į kurį

— Lipk žemyn, bėkim iš 
čia! — šaukia vienas Jone
liui iš apačios.

— Ne, — atsako šis, — 
aš noriu pamatyti kas čia 
yra. Gal būt, kas paliko du
ris atviras? — klausia ki
tas.

— O, ne! durys užrakin
tos! — patvirtina trečias.

— Tai einam žiūrėt! — 
sušunka Jonelis pastvėręs 
žiburį.

— Palaukime rytojaus, 
turėk protą.

— O ar jūs bijote?
Pasakyta — padaryta. Jo

nelis kopia aukštyn, o kiti, 
apsiginklavę žiburiais ir laz
domis, seka iš tolo. Jonelis 
užkopia ir pasišviesdamas 
dairosi aplinkui. Nieko ne
matyt, nė girdėt. Visi paly
dovai prislenka arčiau. Bet 
aiktelėję staiga nurūksta 
atgal. Mat, kampe stovėjus 
pintinė pasijudino ir ėmė 
šliaužti artyn. Pintinė su
stojo prie Jonelio kojų, ku
ris buvo tuo tarpu žengęs 
porą žingsnių arčiau. Jo
nelis buvo padavęs žiburį 
kitam, kuris iš baimės jį iš
metė ir užgesino. Atnešus 
šviesą, Jonelis paima už 
pintinės Ir pakelia. Visi pra
trūksta juokais, nes iš po
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sudėti riubarbarai. Iškočio
jus tešlą, ant riubarbarų už
barstyti nepilną puoduką 
cukraus, truputį cinamono 
ir ant viršaus užkloti tešlą, 
kad riubarbarų nesimatytų. 
Patepti kiaušiniu, pabarsty
ti cukraus ir pakepti apie 
20 minučių apykarščiame 
pečiuje. Paduoti karštą su 
visu indu, kuriame kepė. No 
rint, riubarbarus galima 
maišyti su džiovintomis sly
vomis ar obuoliais.

pintinės iššoko didelė višta.
Vaiko veide buvo nuola

tinė šypsena. Plati kakta 
rodė jo tvirtą prigimtį, dai
lus smakras, taisyklinga no
sis ir lūpos, tiršti garbiniuo
ti, tamsiai geltoni plaukai 
darė jį simpatingą berniu
ką. Laimingą, pilną džiaug
smo sielą papildė nepapra
stai galinga sveikata, kuri 
dar tvirtėjo jam bedirbant, 
bebėgiojant, bešokinėjant ir 
belaipiojant. Būta guvaus ir
judraus berniuko.

US armijoj ir laivyne šiuo 
metu yra 354 kunigai kape
lionai: 311 armijoj ir 43 lai
vyne.

Taking your giri to the 
movies?

WATCH OUT!
Watch out that your breath does not 

offend . .. you yourself probably don’t 
know whether lt’s offensive or otherwlse. 
If you want to make a hlt wlth your 
giri frlend, there’s a way to make your 
breath more agreeable. And lt’s easy. 
Slmply rlnse the mouth wlth Llsterlne 
Antiseptlc before you start out. Llsterlne 
halts food fermentatlon ln the mouth, 
the usual cause of breath odors accord- 
ing to some authorltles, then over- 
comes the odors fermentatlon produces. 
Lambert Pharmacal Co., St. Louis, Mo.

Batore Any Date Ūse

LISTERINE ANTISEPTIC
Ta Mik. Your Breath Ssreeter

J
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Vienybė
Malonus skaitytojau, gal niekad gyvenime mums taip 

nereikėjo vienybės, kaip šiandie, dėlto jei mes kuris 
nors turime kokių nors nesuvestų sąskaitų, kokių nors 
skirtingų pažiūrų į praeitą gyvenimą arba kokių nors 
gražių sumanymų ateičiai, kad mūsų tėvynė, kai ji iš 
šios nelaimės kelsis, lengviau pažengtų pirmuosius 
žingsnius — visa tai turime daryti tokiu būdu, kad kiek
vienas mūsų žodis ir kiekvienas mūsų veiksmas mus 
vienytų, jungtų, o ne skirtų. Nereikia pamiršti, kad 
priešas mūs tarpusavio nesantaikų laukia, nes jam tatai 
yra ginklas, kuriam neprilygsta nei orlaivis, nei tan
kas, mat, jie žudo tik paskirus žmones, o tarpusavės 
nesantaikos išdrasko valstybes ir tautas sunaikina. Aš 
manau, kad pavyzdžių nereikia nei duoti, nes jie visuo
met nesuskaičiuojami.

Tėvynė yra visų mūsų, o ne keno vieno savastis, tai 
mes dėl jos neturėtume dvejoti — visas mūsų pastan
gas turėtume jai paskirti. Ir iš tikros širdies sakau: 
jei ši nelaimė mūs nesujungs, nesutaikins, tai niekas 
niekada sutaikinti nepajėgs ir mes negarbingai žūsime.

Mano viltis atgauti tėvynei laisvę kasdien auga. Ne, 
ne viltis, o šventas įsitikinimas kasdien stiprėja, kad 
mes iš šios nelaimės vieningesni ir stipresni išeisime. 
Tuo niekas neturėtų abejoti. Ir tai galės, žinoma, įvykti 
daugiau pastangomis tų, kurie ten, tėvynėje, pasiliko, 
nes jei tenai nebūtų vilties, tai jos nebūtų niekur, tai 
būtų bergždžia apie laisvę ir svajoti.

Čia prašyčiau manęs blogai nesuprasti, nes aš šiuo pa
sakymu nenoriu kam nors teisių į tėvynę užginčyti. Ji, 
kaip sakiau, mums visiems priklauso, panašiai, kaip jos 
ateitis priklausys nuo mūs geros valios, šie žodžiai nu
kreipti daugiau prieš tuos, kurie voverę medy kepa, ku
rie jau šiandie nori, kad Lietuva atsikėlusi gyventų pa
gal jų užgaidas, o ji atsikels, kokia galės atsikelti, ir 
gyvens, kaip josios išgalės leis. Gal gi ji nueis visai ki
tais keliais, negu aš, negu tamsta, malonus skaitytojau, 
rorėtume, bet, kokia jinai nebūtų, ji gi vis bus mūsų 
tėvynė, ar gi mes jos galėtume išsižadėti dėlto, kad ji 
ne mūsų kelią pasirinktų?

Mes iš šios nelaimės ne tik kad atsikelsime, bet ir 
naudos turėsime. Juk ir laisvame gyvenime turėjome 
didelių žaizdų, didelių vočių, kurios mums visą laiką 
maudė ir nuodijo laisvojo gyvenimo džiaugsmą. Aš čia 
turiu galvoje buvusį Vilniaus klausimą, kurs mums rei
kėjo galop išspręsti, šiandie jis jau galima laikyti iš
spręstas, nes kad ir kažin kaip mūsų buvusia pietų kai
mynas galvotų, manau, niekas neleis jam nesenos pra
eities paklaidų pakartoti. Tiesa, svetimi neprašomi mū
sų reikalus tvarkė, perkeldinėjo mūsų žmones, o tatai 
kitose sąlygose galėjo tikrai pavykti, bet gi kaip silp
nas visada turi nukentėti, tai ir čia mes būtume nu
kentėję. Bet kaip ten bebūtų — tautos branduolys iš
gelbėtas. Sakysite, kad per brangia kaina atgavome sos
tinę; taip, bet gal manote, kad be skausmo, be kraujo 
ji būtų galėjusi sugrįžti? Ne, valstybių sienos be kraujo 
nesikeičia.

Tauta, vieną kartą suvienyta — nežiūrint kokiose są
lygose tatai įvyktų — daugiau neissieižės. Ji bus viena
lytė, ji tą vienybę jaus, ir niekas jai to jausmo negalės 
išplėšti. Štai aš turiu prieš akis naujausį Lietuvos že
mėlapį — kelis kartus raudonais paišeliais taisytomis 
sienomis — ir esu tikras, kad rytų siena daugiau nesi
keis. Taip, jei laikai būt buvę geresni ir etniško elemen
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to iškeitimas būt buvęs galimas, tai mūsų tėvynė su 
trimis (gal dar kol kas be mažo trupučio) milijonais 
gyventojų, grynų kaip krikštolas lietuvių, galėjo būti 
neužginčijama tikrenybė. Ak, gi karas dar nebaigtas ir 
visko dar galima laukti. Gal gi mums likimas atitaisys 
bent kai kurias skriaudas? Reikia tikėt ir tikėtis.

Į šią audrą ne mes vieni esame įtraukti, vadinasi, mū
sų likimas ne vienų bus sprendžiamas — nofiu pasa
kyti, kad pasaulio reikalai taip susipynę, jog jie nieku 
būdu negalės taip pasilikti. Ir niekas nežino nei dienos 
nei valandos, kada bus progos pavergtoms tautoms iš
eiti arenon, dėlto šiai progai mes turime būti pasiren
gę, kad tiems mūsų broliams, kurie tėvynėje likę daug 
nekantriau nei mes laukia to momento, galėtume išties
ti ranką ir gal būt dar ką nors daugiau. Laisvė mums 
nejučiomis iš rankų išsprūdo, bet ji atgaut, net ir pato
giose sąlygose bus sunku — štai dėlko vienybė yra rei-. 
kalinga. J. Aistis

Kitam duobę nekask
“Amerika”, rašydama apie Vokietijos santykius su 

Sovietų Rusija, pastebi:
“Hitleris gerai supranta savo draugo Stalino padė

tį, visus jo silpnumus ir stiprumus. Dabar jis pradėjo 
nervų karą prieš savo mielą bendradarbį. Prie pasie
nio beveik du milijonai karių su moderniausiais pa
būklais. Leidžiami įvairūs gandai nenoriai Berlyne at
šaukiami, tad kaip jaustis Stalinui Kremliaus užda
ruose rūmuose, kur švilpia teroro ir apgaulės vėjai?

“Visi daviniai liudija, kad Stalinas prieš Hitlerio 
naujus reikalavimus nesipriešins, bet stengsis dery
bomis kiek galima ilgiau delsti. Bet jis vistiek turės 
nusileisti. Vokiečiai laimės kviečių Ukrainoje kontro
lę, naujų geležinkelių Rusijoje statybą, aliejaus vers
mių žinybos tvarkymą. Japonai prižadėjo vokiečiams 
pristatyti įvairios medžiagos, tad vokiečiai turi užsi
tikrinti, kad japonų prekės saugiai ir greit pasiektų 
Vokietiją.

“Čia labai tinka Stalinui žinoma patarlė: nekask ki
tam duobės, nes pats jon įkrisi. Stalinas, susidedamas 
su Hitleriu, iškasė duobę Lenkijai, Belgijai, Olandi
jai, Prancūzijai, Rumunijai, Graikijai, Jugoslavijai, 
Norvegijai ir kitoms valstybėms. Už tą kasimą jis pa
sigrobė sau dalį Lenkijos ir Rumunijos; už tai jis 
klastingai pri$>~iaugė Lietuvą, Latviją ir Estiją, bet 
dabar ir jo eilė artėja. Jis norėjo Anglijos sunaikini
mo, bet Anglija šiandie, gaudama vis daugiau ir dau
giau Amerikos paramos, tvirtai laikosi ir daugelyje 
frontų jau ne gynimęsi, o puolime”.

•

Prieš komunistus
“N-nos” rašo:

“Beveik trys ketvirtadaliai žmonių Amerikoje ma
no, kad turėtų būti išleistas įstatymas, draudžiantis 
stoti į komunistų partiją. Kad toks yra publikos nu
sistatymas, rado ankietą, kurią pravedė Viešosios O- 
pinijos Institutas (The Gallup Poli).

Tame balsavime buvo statomas šitoks klausimas 
žmonėms:

“Ar jūs manote, kad turi būt uždrausta įstatymu 
būti komunistų partijos nariu šioje šalyje?”

Iš tų, kuriems šis klausimas buvo pastatytas, atsa
kė: “Taip” — 71 nuoš.; “Ne” — 22 nuoš.; jokios nuo
monės nepareiškė — 7 nuoš.

“Įdomus dar yra tas faktas, kad turtingosiose kla
sėse pasirodė mažiau komunistų priešų, negu tarp be
turčių. Pačiuose turtingiausiuose sluoksniuose pasi
sakė už draudimą priklausyti komunistų partijai 70 
nuoš., o prieš — 28 nuoš. Vidutinio turto sluoksniuo
se pasisakė už 71 nuoš., o prieš 24 nuoš. Tarp netur
tingų žmonių balsavo už 72 nuoš., o prieš 16 nuoš.

“Šitos skaitlinės rodo, kad darbo žmonėms komu
nistai atrodo pavojingesni, negu turtuoliams. Iš tie
sų, komunistai, kaipo demokratijos priešai ir žiau
raus despotizmo rėmėjai (dabar jie remia ne tik Sta
liną, bet ir Hitlerį), gali daugiausia žalos padaryti 
darbininkams”.

•
Uždraudus pavergtosios Lietuvos bažnyčiose giedoti 

Tautos himną, Kauno ir kitose bažnyčiose dabar tikin
tieji žmones po pamaldų sugieda Maironio- eilėraščio 
“Kur bėga Šešupė” šį posmelį:

“Išgelbėk Aukščiausias tą mylimą šalį,
Kur mūsų sodybos, kur bočių kapai.
Juk*tėviška Tavo malonė daug gali,
Mes Tavo per amžius vargingi vaikai.
Neapleisk Aukščiausias mūs brangios Tėvynės, 
Maloningas ir galingas per visas gadynes”.

Būt tikrai gražu ir naudinga, jei ir mūsų, Amerikos 
lietuvių, bažnyčiose būtų giedami šie labai reikšmingi 
žodžiai. Juk tai yra malda ir ta malda taip labai šian
dien yra reikalinga mūšy tautai.

r

(“Draugas”, birželio 23 d., 
1916 m.).

Pirmadienis, birž. 23, 1941

*

Prancūzijos prezidentas 
pirmą kartą bažnyčioje... Pa 
ryžiuje yra viena nedidelė 
bažnytėlė, kuri skaitos vie
na gražiausių visame pasau
lyje.... Ji vadinas ‘‘šventoji 
Koplyčia”. Bedieviai tą gra
žią bažnytėlę išplėšė kata
likams ir uždarė. Nuo pat 
1870 metų ten nebuvo valia 
šv. Mišių laikyti. Šiemet be
dievių valdžia pirmą kartą 
leido toje bažnytėlėje Mišias 
šv. atlaikyti. Mišios buvo lai
komos už žuvusius kovoje. 
Per Mišias bažnyčioje buvo 
ir pats Prancūzijos preziden
tas Poincare....

•

Pietinės Amerikos respub
likos su Meksika — prieš A- 
meriką.... Pietinė Amerika, 
išgirdusi, kad Suv. Valsty
bės rengiasi į karą su Mek
sika, nerimastauja. Daugu
ma gyventojų ir laikraščiai 
prijaučia Meksikai. Girdi, 
pasikėsinę ant Meksikos liuo 
sybės Suv. Valstybės galės 
pasikėsinti ir ant neprigul- 
mybės lotynų respublikų....

•
•

Fordo darbininkai netek
sią darbo... Henry Ford vie
šai paskelbė, kad jo darbi
ninkai, kurie tarnauja mili
cijoje arba kurie nori įstoti 
kariuomenėn, neteksią jo į- 
staigose darbo visados. For
das sako, jog tokie darbi
ninkai negali dviem ponam 
tarnauti. Jo įstaigos darbas 
esąs “biznis”, ne kitoas “biz
nis” esąs kareiviavimas.

Kartą jau pradėjus pulti, 
reikia pulti iki galo.

Napoleonas

7iena aktingų dainų
Maskoliai, okupavę Lietu

vą, tuojau įsakė lietuviš
kiems išverstkuriams apgar 
sinti konkursą aktingų dai
nų. Esą, dabartinės lietuviš
kos dainos neperduoda “tik
rąją mūsų šalies gyvenimo 
nuotaiką.”

Mano kampelio tavorščiai 
atsimena, kad tam konkurse 
dalyvavo ir mano maenusis 
delnas, tai yra ant jo bu
vo padėta keletas mano ta- 
vorščių poetų tam konkur
sui skiriamų dainų. Sako
ma, kad maskoliai cenzoriai 
jas sukonfiskavo, ale lietu
viai slapta, kaip caro čė- 
sais tautines dainas, dainuo
ja.

Šiandie ant savo delno de
du taip pat aktualią dainą, 
kuri labai tinka dainuoti 
lietuviškų balšavikų pikni
kuose, arba šiaip bet ko
kiam Stalino saulės garbin
tojų mitinge. (Dainos nata, 
kaip “Ar aš tau, sese, nesa
kiau”) :

Ar aš tau, drauge, nesakiau, 
Ar aš žodelio netariau: 
Nebučiuok Hitlerio karštai, 
Vis tiek tau bus riestai,

(riestai....

Sakiau iš kart: reik mušti 
(jis,

Tas nazių kaizer’s Hitleris, 
Bet tu mane vis durniavai: 
Bučkio rokundos nežinai.. .

Dabar regi jau teisybę,
Visą Hitlerio brolybę: 
Stalino ūsus kibina 
Ir Ukrainą sau ima----

Bet Hitleris - pikta vapsva, 
Jam dar tarnaus pati

(Maskva.
Stalino ūsus jis nuraus 
Ir visą “rojų” jo sugriaus.

Užtems jo saulė Rusijoj,
O mūsų brangioj Lietuvoj: 
Paleckių, Girų, Gedvilų, 
Sobakovų, Ickų, Šmuilų....,

Esti, Latvija, Lietuva 
Kaip buvo, taip ir bus laisva. 
Tik dezinfekciją darys,
Kaip visą brudą išvalys.

Taigi, drauge, aš jau manau, 
Reik darbo ieškot Stalinui: 
Kad ir čionai dženitoriaut 
Ir tikro rojaus paragaut...

Kaip ir kiti diktatoriai, 
Visokios laisvės graboriai, 
Tegul ir Stalins džiaugias

(čia,
Kazačka šoka su pačia.

i

Prašau Nesijuokti
Žmona: — Jei ir šį vaka

rą grįši namo taip vėlai, 
ant rytojaus nei žodžio į 
tave nepratarsiu.

Vyras: — Kaip puiku! Ar 
tu iš tikrųjų taip sakai? Jei 
taip, tai kiekvieną vakarą 
stengsiuos vėlai pareiti.

Onutė: — Nesuprantu ta
vęs, Mary, kaip tu gali ve
džioti už nosies Matą Keis- 
tabūdį, kuris yra taip į ta- 
vę įsimylėjęs?

Mary: — Taigi, taigi, ge
rą žmogų vedžioti už nosies 
kuomet jis yra įsimylėjęs. 
Bet pabandyk pavedžioti 
žmogų, kuris nėra įsimylė
jęs ....

Dėdė Šamas valo savo namus
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Alia Rachmanovu

Studentai, Meilė Ir Čeką
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

Išvertė Ant. Pauliukonis 
(Tęsinys)

Paskutinėmis dienomis buvo išaiškintas vienas labai 
šiurpus nusikaltimas. Dar visai neseniai mirė pirklio 
Teljuškino dukrelė, kurią palaidojo sykiu su jos pamėg
taisiais žaislais. Tačiau po kelių dienų pirklio žmona 
pastebėjo gatvėje vaiką, kuris žaidė su mirusios lėle. Iš
pyk pamanė, kad tai tik paprastas apsirikimas, nes lė
lės plaukai buvo padaryti iš paties vaiko plaukų. Ta- , 
čiau, betyrinėjant toliau, buvo atkastas kapas ir atida
rytas karstas. Tada paaiškėjo, kad nebuvo ne tik žais
liukų, bet nė paties lavono. Tolesni tyrinėjimai parodė, 
kad buvo susidariusi banda žmonių, kurie iškasdavo 
šviežiai palaidotus numirėlius ir juos išmesdavo suėsti 
kiaulėms, o iš jų paskiau darydavo dešras....-----------

A Balandžio 23 d.

Laikinoji vyriausybė išleido į kareivius jausmingą • 
atsišaukimą, kad jie netrukdytų transporto. Mat, karei
viai, jei tik kuriam užeina ant seilės, be jokių ceremoni
jų išmeta keleivius iš traukinių, išdaužo langus ir jėga 
priverčia mašinistus važiuoti ten, kur jie nori.

NARIAI IEŠKOS NA RDANCIO LAIVO

(■‘Draugas” Acme te,epnoiu
U. S. Navy Deep Sea Diving mokyklos 25 nariai specialistai tuojau pasiųsti iš Wash- 

ingtono ieškoti nuskendusio nardančiojo laivo 0 9. Čia rodoma, kaip tie narai prak
tikuojasi mokykloje, Washingtone.

AMERIKIETE LAKŪNE LONDONE

Vyriausybė pažadėjo visiškai dovanoti bausmę vi
siems dezertyrams, jei jie ligi gegužės 15 d. praneš apie 
save kur reikia, ir žada net nebausti už pardavimą pasi
savintų daiktų. Tas atsišaukimas kareiviams sukėlė 
daug gardaus juoko. Visos stotys ir miestas pilni pabė
gusių kareivių. Su karininkais jie elgiasi labai bjauriai 
ir nepakenčiamai; jie stengiasi juos įžeisti, kur tik be
galėdami. Kartą vienas kareivis spjovė karininkui į vei
dą ir vis dėlto buvo išteisintas, nes nurodė, kad jį išpro
vokavęs pats karininkas, pareikalaudamas parodyti pasi
žymėjimo ženklą. Dėl to įvykio karininkas nusišovė, o 
kareiviai sako:

— Tai nieko, vienu šuniu bus mažiau. Šuo būdamas, 
kaip šuo ir pastipo!

\ . Balandžio 24 d.

Šiandien įvykusio bendro studentų susirinkimo aš 
neužmiršiu kaip gyva. Tai buvo tikras porevoliucinis 
susirinkimas ir nuotaika tokia, kuri man nepatiko už 
viską labiausiai. Tai buvo organizuotas chaosas arba 
tikra netvarka — taip galima jį geriausiai charakteri
zuoti.

Pirmuoju darbų tvarkos punktu buvo iškeltas klau
simas. kad į profesorių tarybą su sprendžiamuoju balsu 
būtų įleistas ir studentų atstovas. Susirinkimo pirminin
kas buvo studentas gorila, Gvozdiovas, o jo pavaduoto
jas — profesorius Vereščagintas! Jau vienas faktas, 
kad jis pasirodė studentų susirinkime, padarė man sle
giantį įspūdį, o jo elgsena turėjau dar daugiau pasipik
tinti. Tai žemo ūgio žmogutis, su dideliu, storu pilvu ir 
milžiniška plika pakaušyje, kokių penkiasdešimties me
tų. Susirinkime jis elgėsi kaip koks klounas, linkčiojo į 
visas puses, buvo .visiems draugiškas, net per draugiš
kas — žodžiu, stengėsi per “necienią” įgyti tarp studen
tų populiarumo. Savo kalbą pradėjo tokiais žodžiais:

— Didžiai gerbiamieji draugai studentai (žodį “drau 
gai” ypatingai pabrėžė)! Aš esu jums nepaprastai dė
kingas už man parodytą tokį didelį pasitikėjimą. Mane 
studentų susirinkimas pirmą kartą išrinko į prezidiumą, 
ir šitos dienos aš neužmiršiu visą savo gyvenimą.

Paskui jis nusilenkė į visas puses, kaip koks žongle- 
ris cirke. Aš jaučiausi tartum apglušinta ir negalėjau 
suprasti, kaip gali senas profesorius tiek nusižeminti ir, 
norėdamas pasidaryti populiaresnis, stengtis tokiu žemu 
būdu prisilaižyti, ir tai tokiai šitų bepročių geltonsnapių 
bandai! Bet tai buvo dar ne viskas. Pasirodė dar gražės 
nių dalykų. Profesorius kalbėjo toliau.

— Taip. taip, būtinai reikia, kad ir draugai studen 
tai galėtų dalyvauti uždaruose profesorių tarybos posė
džiuose. Iš kur gali profesoriai, — sušuko patetišku bai 
su, išskėtęs rankas, — gerai žinoti studentų reikalus ir 
bėdas? Jie tik sėdi užsirangę ant savo Olimpo ir visai 
nieko nenusivokia apie tikrąją studentų nuotaiką. Drau 
gai studentai turi profesorių taryboje turėti savo atsto
jus, kad tuo būdu būtų atitaisyta jiems draugų profe
sorių padarytoji klaida!

Ta kalba sulaukė tokio pritarimo, kurį studentai pa
stiprino dar daužydami kumštimis suolus ir trypdami 
kojomis į grindis, jog nuo triukšmo ėmė net ausis skau
dėti.

IBui daužau).

tis 'Garnys” įdėjo straipsne
lį “Ar yra blogų žmonių pa 
šaulyje”. Autorius rašo ne 
va lankęsis pas žmones, ku 
rie laikomi blogi, bet jie tvir 
tinę tokiais nesą, o blogi esą 
kiti, ne jie. Todėl ir straips
nelis užbaigiamas satyriško
mis 1 pasijuokimo) eilutė
mis:

Kad pasauly pragars da
ros

Žmonės velnio apsėsti 
Kaltas Dievas, kaltas ca

ras

Tik mes vieni nekalti.
Tamsiam rusų cenzoriui 

pasirodė, kad čia caro įžei

dimas, “Garnio” redaktorė 
buvo suareštuota, kalėjiman 
uždaryta. Ją gelbstint teko 
sumokėti nemažą piniginę 
pabaudą.

Persekiojimai galiūnus 
gamina ir tūkstančius 
mobilizuoja

Ir vis dėlto, nežiūrint šitų 
priespaudų, Šv. Kazimiero 
draugija vis augo ir augo. 
Iki Didžiojo karo pradžios 
1914 metais , ji jau turėjo 
10,872 narius, kurie įmokė
dami nustatytą mokestį kas
met gaudavo po keletą lie
tuviškų knygų.

(Pabaiga ant 6 pusi.)

_ (“Draugas” Acme tCleDhorui
Jacąueline Cochran (antroji iš dešinės pusės) su jaunomis britų darbininkėmis vie

nam Londono parke. Cochran yra lakūnė. Ji nuskrisdino britams iš Amerikos per At- 
lantiką Hudson bombonešį.

AR JAU NIEKAS NEBESKINS 
KELIŲ LIETUVIŠKAI KNYGAI?!

- Lietuviškos draugijos likimas dviejose 
okupacijose. - Slapti kryželiai su lietuvio 
šventojo relikvijomis. - Milijoninės dovanos 
Lietuvos liaudžiai. - Atsitikimai su 
cenzorais ir komisarais.

Slaptoji priesaika
Seniai tas buvo, net 1889 

m. Caristinė priespauda ta
da siautė Lietuvoje. Būre
lis iš liaudies kilusių inte
ligentų — Kauno seminari
jos auklėtinių nutarė slap
tais lietuviškais raštais neš
ti šviesą į lietuviško kaimo 
grįčias. Vienas iš jų — Po
vilas Žilinskas — nuvykęs 
į Vilnių, išgavo keletą ma
žyčių gabalėlių Šv. Kazimie
ro kaulelių, nupirko savo pi
nigais dešimtį varinių kry
želių, sudėjo į juos tas bran
gias relikvijas ir su dvasios 
pakilimu slaptai išdalino sa
vo draugams, kurie buvo 

• pasiryžę gaminti slaptą re
liginę lietuvių literatūrą. Da 
tindamas kalbėjo:

— Mūsų darbui galybės 
duos ne įstatymai, bet vie
nybė, darbas ir malda, glo
bojant Lietuvos patronui šv. 
Kazimierui. Tebūnie tai vie
nintelė mūsų jungtis, vienin
tėlis testamentas išsiskirs- 
tant po įvairius kraštus. Mū

sų draugija teesie “Šv. Ka
zimiero draugija”. 
Sukaktuvininkė

Per septynioliką metų ši 
draugija labai veikliai, žino
ma, slaptai darbavosi spau- 

1 dos srityje. Iš jos eilių išėjo 
ir tokia garsenybė kaip Tu
mas Vaižgantas. Iš to bran
duolio išaugo pagarsėjusi 
knygų leidimo draugija, taip 
pat vadinama šv. Kazimiero 
draugija. Kai draugijos įsta
tai buvo įregistruoti val
džios įstaigose, steigiamaja
me susirinkime įsirašė apie 
200 narių, jų tarpe 175 ku
nigai. Iš to matyt kaip Lie 
tuvos dvasiškijai jau tada 
rūpėjo liaudies švietimas. 
Tas įvyko 1906 metais, tai 
gi šiemet turime 35 metų 
sukaktį nuo Šv. Kazimier•? 
knygų leidimo draugijos įsi 
steigimo.
Krata lr caro letenos 
prispausta

Darbas buvo sunkus, nes 
i caristinė administracija tik

tykojo sukliudyti draugijos 
veikimą. 1910 m. tiKrai ir 
buvo ją uždarę. Teko kreip
tis net į kietąjį caro minis
terį Stolypiną ir vėl pavyko 
draugijai atgauti veikimo 
teises. Sunkiose valandose 
buvo nemažas sustiprinimas 
popiežiaus Pijaus X, ano 
spaudos apaštalo palanku
mas, suteiktieji atlaidai ir 
paskatinimai. Draugija be 
knygų ėmė leisti laikraščius: 
“Vienybė”, “žvaigždė”, “Ga
nytojas”, “Viensėdis”, “Drau 
gija”. Šis paskutinysis žur
nalas per daugelį metų būrė 
krūvon lietuvius inteligen
tus, prie jo yra prisidėję ir 
tokie tautos žadintojai, kaip 
Basanavičius.

Ir visą laiką teko kovoti 
su caro režimo priespauda: 
1911 m. draugija gavo per
spėjimą ir grasinimus nuo 
gubernatoriaus, kam savo 
knygas išsiuntė į Vilniaus 
guberniją. Sekančiais me
tais draugiją pradėjo pulti 
Rygos gubernatorius, kam 
ji ir į jo sritis pradeda plės
ti darbą. ,
Skaudi ir kvaila
okupantų cenzūra

Laikraštis “Vienybė” įdė
jo straipsnį apie tai, kaip 
žemės bankas supirkinėja 
dvarus ir dalina rusams ko
lonistams; paskelbė, kad ru
sai pašalino Vilniaus vysku
pą. Tai vis buvo tiesa, bet 
laikraštis buvo nubaustas.

Draugijos juokų laikraš-

PARSIDUODA PASLĖPTAS TURTAS!
ANTANO LALIO 

LIETUVIŠKAS-ANGLIŠKAS 
ir

ANGLIŠKAS-LIETUVIŠKAS

ŽODYNAS
Trečias, Išnaujo Taisytas ir Gausiai 

Papildytas Spaudimas!
Šiomis dienomis teko mums įsigyti mažą skaičių An

tano Lalio “žodynų”, kurie tikrai yra paslėptas turtas. 
Tai yra paskutinieji egzemplioriai šio labai svarbaus vei
kalo! Kiekvienas knygynas turėtų, turėti nors vieną eg
zempliorių “Antano Lalio Žodyno”! Nėr geresnio Lietuviš- 
ko-Angliško ir Angliško-Lietuviško Žodyno spaudinto vi
soje Amerikoje.

Šis 834 puslapių “Žodynas” yra vienas iš svarbiausių 
knygų Amerikos lietuviams.

Visi egzemplioriai puikioje padėdyje, su kietais virše
liais, ir parduodama už prienamą kainą.

Žodyno ir kitų knygų reikalais kreipkitės prie:

"DRAUGA S"
2334 So. Oakley Ave. Chicago, Illinois

Tel. CANAL 8010

Visa Chicago Yra Kviečiama Vykti į

Dienraščio "Draugo"

Su Laivu — (į)
"CITY OF GRAND RAPIDS" |

Sekmadienį, Liepos-July 6 d., 19411

Laivas Išplauks Iš NAVY PIER 9:30 Vai. Ryte 
(Chicagos Laiku)

Grįžta Tą Pačią Dieną 9:45 Vai. Vakare

PILNOS KELIONES 
BILIETAI.....................

Visais Ekskursijos Reikalais Kreipkitės į: —

"DRAUGA S"
2334 So. Oakley Ave. Chicago
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AK JAV MEKAS NEBE
SKINS KELIŲ LIETUVIŠ
KAI KNYGAI?

(Atkelta iš 5pusl.)
Didelės reikšmės turėjo 

tas, kad draugijai visą lai
ką vadovavo toks lietuviš
kos knygos mylėtojas — 
Jakštas Dambrauskas. Iš to 
kelio jo nieks negalėjo iš
kreipti: nei caristinių oku
pantų cenzūros priespauda 
nei ištrėmimas. Jis dirbo ne
pailsdamas ir darbo valandų 
neskaitydamas.

8 milijonai raštų
liaudies švietimui

Draugija savo veikimi, 
dar labiau išplėtė Lietuva 
atgavus nepriklausomybę 
Taip kad 1931 m. bešvęsda 
ma 25 metų darbuotės jubi 
lieju Šv. Kazimiero draugi-,

i
L
—

V. S. NARDANTYSIS LAIVAS NUSKaNDO

(“Draugu,.. Acnio telephot(>>
Čia vaizduojamas nardantysis laivas 0-8, kurs dalyvavo apmokymuose su t-kio pat didumo nardančiuoju lai

vu O-9, kurs panėrė ir praėjus nustatytam laikui neiškilo. Nuskendusiam laive buvo 33 vyrai.

Taigi Kristaus Vietiniri- kas darbas Lietuvos spau- viai moka paremti lietuviš- pais skleisti lietuvišką žodį 
ja galėjo pasidžiaugti per tą kui nieko daugiau nepasilie- dos istorijoje. kos knygos reikalą, tik rei-1 kuriuo pasinaudos ir išeivi-

imtųsi ja ir, savu laiku, bent pir
maisiais atsikūrimo metais, 
ir naujai atgimstanti Lietu- 
va" K. J. Prunskis

kia, kad kas nors 
•organizuoti.

laiką išleidusi 530 įvairių ka- kaiP 3US skatinti, kad . Nemirs su pasišventimu 
veikalų. Bendras draugijos pradėtą darbą ištvermingai ĮęSĮas darbas 
išleistų knygų (egzemplio- tęstumete ir toliau, nieko , Alums reikia naujų
riu) skaičius siekė net 2 -1 daugiau Jis nenori, kaip tik Dabar ši veteranė kovoto- • Jakštų, Tumų.... 
994,000! Taigi šv. Kazimie-! to. kad visi Lietuvos kata- Į > dėl lietuviško rašto - Ieškant pradininkų,

ro draugija per šimtmečio 
ketvirtį davė Lietuvos liau
džiai net arti trijų milijonų 
egzempliorių knygų. Bet tai 
dar ne viskas: draugija lei
do apie devynetą laikraščių, 
kurių per tą laiką buvo iš
leista viso arti 5,000.000 eg
zempliorių.

Dviejų popiežių žodis 
lietuviams

Garsas apie šitaip sėkmin
gą darbuotę Lietuvos žmo
nių labui pasiekė ir tolimą
jį Rymą. Pijaus XI vardu 
draugija gavo sveikinimą, 
kuris buvo pasirašytas da
bartinio popiežiaus, tada 
kardinolo E. Pacelli. Tie 
sveikinimo žodžiai, prie kū

likai mielai tai Draugijai 
padėtų, jau tai jon rašyda- 
miesi, jau tai darbu ją pa
remdami”.

Jei draugija tiek buvo nu
dirbusi ankstybesniais sun
kiaisiais laikais, tai per pas
kutinį dešimtmetį prieš bol
ševikų okupaciją jos leidi
nių, išleistų knygų egzemp
liorių skaičius tikriausiai 
bus pašokęs visu trečdaliu. 
Naujoji okupacija

Sunki draugijai buvo ca
ro okupacija, bet nors per

gali
bet,Šv. Kazimiero draugija su- būti visokių projektų, 

naikinta, įjungta į vadina- man rodos, vargu bus gali
mąją bendrą valstybinę kny- ma ką geresnio surasti kaip 
gų leidyklą. Bet argi tas gra 'tėvus marijonus. Jie yra vie- 
žiai pradėtas ir mūsų tėvų nag įg stipresnių organizuo- 
su pasišventimu tęstas dar- lietuviškų kolektyvų, ant
bas turi mirti?! Ar jau nie
kas nebeskins kelių lietuviš
kai knygai?

Štai faktas: 1931 m. darant 
sukaktuvinę šv. Kazimiero 
draugijos darbuotės apžval
gą, paaiškėjo, kad tuo me
tu tik 44 nuoš. visų draugi- 

vargą, per pabaudas, kalėji- Jos nariŲ buvo gyvenantieji

jų, labiau negu ant kitų gu- ■ 
la pareiga ir imtis iniciaty-' 
vos lietuviškos literatūros 

žiūriu kiek šviesiau į a- gaminimui. Mes turime dar 
teitį ir turiu tam pagrindo. Įvien{* motyvą: atrodo, kad 

nei vieno kolektyvo taip ne- i

mus ir ištrėmimus lietuviai 
pasišventėliai rasdavo gali
mybę duoti liaudžiai lietu
viškų knygų, laikraščių,nų pridėjo ranką net du po- ,T . .. . 12 .. .. Naujoji rusų bolševikų oku-

pieziai, kurių valdžioje —1 .. .v . ,., ... pacija iš pirmųjų dienų pa-300,000,000 katalikų, mums . , - - ...... . . ............... (sirodė žymiai kietesne: visą

Lietuvoje, gi net 56 nuoš. 
narių buvo gyvenantieji A- 
merikoje. Taigi, galima sa
kyti, didžioji dalis draugi
jos narių net ir dabar gali 
stoti į talką lietuviškos li
teratūros skleidimui. Iš to

paremia savo aukomis lie
tuviškoji visuomenė kaip tė
vus marijonus. Tas gražu, 
rodo, kad visuomenė pasiti
ki. Tas duoda pagrindo tikė
tis, kad už tą medžiaginę 
paramą lietuviškoji visuo
menė sulauks moralinio at
siteisimo — lietuviškų kny
gų-

Lietuvos brolių rankos su
rištos, už tat ant mūsų pe-

lietuviams itin įsidėmėtini. draugijog turtą bolševikai matote, kad Amerikos lietu- , čių gula pareiga spaudos la-
Štai ištrauka iš to dviejų 
popiežių rašto:

— Kadangi tokia ypač y- 
ra mūsų laikų dvasia, kad 
kiekvienas, norėdamas savo 
nuomones į kitų sieLas bei 
protus įdiegti griebiasi spau
dos ir knygų, tatai reikia, 
kad ir katalikų vyrai imtų
si tų pat ginklų ir Jais jau 
tai skaisčias dogmų tiesas 
liaudyje skleistų, jau tai pa
plitusius nuodus rūpestingai 
pašalintų.

Taigi naudingą kataliky-

nusavino. Draugijai, kuri 
dirbo dėl Lietuvos liaudies, 
vadovaujama tokių garbin
gų lietuvių, kaip prel. Jakš-' 
to Dambrausko, kan. Alek-; 
nos, kan. Vaitkaus, tai drau-' 
gijai bolševikai paskyrė ko- j 
misarą žydą, pavardė, be
rods, Klein. Eivau dar Lie
tuvoje, kai sužinojau tokį 
naują liūdną faktą: šv. Ka
zimiero draugija jau buvo 
pasiruošusi išspausdinti nau 
ją laidą Šv. Rašto N. Tes
tamento. Jau buvo viskas

bei darbą atlieka tie, kurie paruošta ir raidės surinktos, 
dirba ir stengiasi viešoj ir Tačiau anas naujas vadovac 
amžinoj tiesos ir melo ko gv. Kazimiero draugijos, ku 
voj su raštais raštu grum- ri naujai buvo pavadintaI
tis. Ir juo didesnė bus jiems berods, Raudonoji Vėliava 
garbė, kuomet jie sutartinai įsakė paruoštus šv. Rašte 
stengsis kuo rūpestingiau- spausdinimui darbus sunai- 
siai ginti Bažnyčią nuo jon kinti, metalą ištirpdinti. Ta' 
besiveržiančių klaidų... bus pirmasai toks barbariš

OUINTUPLETS
ūse MUSTEROLE for

CHEST COLDS
Mother—Give Your CHILD 

This Šame Expert Care!
At the first sign of the Dionne Quin- 
tuplets catehing cold—their chests and 
throats are rubbed with Children’s 
Mild Musterole — a produet made to 
promptly relieve the DISTRESS of 
children’s colds and resulting coughs.

The Quints have always had the 
best of care, so mother — you may be 
assured of using just about the BEST 
produet made when you »se Musterole. 
MORE than an ordinary “salve”— 
warming, soothing Musterole helps 
break up local congestion. Also made 
in Regular and Extra Strength for 
those preferring a stronger produet.

A + A.
GERALDINA

JANKAUSKAITĖ

1945 West 3

ADVANCED PMOTOGRAPHY 

I.OWE8T POSSIHI.E PRK ES 
PHONE LAFAYETTE 2*13

%

Mirė birželio 20 d., 1941.
12:45 vai. popiet, sulaukus 24 
metų amžiaus.

Gimus Chleago, Illinois.

Paliko dideliame nullfldlme: 
motinų Marijonų (po tėvais 
Gužutė); tėvų Bronių: brolius 
Ričardų ir Bronių, Ir labai 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Kilnus paAarvotas namuose: 
1 529 South 49th Court, Cicero, 
Illinois.

Laidotuvės jvyks antradienį, 
birželio 24 <1. IS namų 9:00 vai. 
ryto bus atlydėta ) Sv. Anta
no parapijos bažnyčių, kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pa.,midų bus 
nulydėta j flv. Kazimiero ka
pines.

NuoSIrdžial kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse.

Nullfide: Motina.. Tėvas, Bro
liai ir Giminės.

Laidotuvių dlrektorluu Anta
nas B. Petkus, tel. Cicero 2109.

BStSS?1“6

Murinę soothes, cleanses and refresher 
irritated, reddened membranes caused 
bv head colds, driving, winds, movies, 
elose work, late hours. Free dropper 
with each bottle. At all Drug Stores.

VISOSE MIESTO DALYSE

Tufe Virš$E,OOP,009.09
Apart Apsaugos, Turime 047c nnn fin 

ATSARGOS FONDĄ Viršd4l JęUUU.UU
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Tauovmo Pinigų. 

PARDUODAM U. S. DEFENSE SAVINGS BONDSSTANDARDFEDERU.SAVINGŠ
— — and ------------------

LOAN ASSOCIATION o f Chicago 
JUSTIN MACK1EHTCH. Pres.

4192 Archer Avenue
VIRginia Ilki

Skaitykite Katalikišką Spaudą

GARY. IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Ave.

'Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save1

PAMINKLAI

*1
i

'i

•’ T’ '"V

MENIŠKAS DARBAS
ŽEMOS KAINOS 

TEISINGAS PATARNAVIMAS

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

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktį

4005-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

Radio Programas — 10:00 vnl. antradienio Ir SeStadienlo rytais, 
iA Stoties WHIP (1520). su P. Šaltimleru.

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
DIEN4 IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Everybody ravės about your 

salads, Peg,What’s the secret?

MiiitONS AORII—Miracle Whip does work tvondrn 
with salads! A unique combination of old-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnaise. Miracle Whip is 
by far America's favorite saled dressing.

*******************

MIRACLE WHIP! 
Ils "different” flavor 

always makes a hit.

EIARGIITIT
RADIO LAIKRAŠČIO ĮO-ti METAI
APTARNAUJA CHICAGOS ir APYLINKES LIETUVIJĄ

Vienintėlia Vakarinis Lietuvių 
Programas Amerikoje —

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

WHFC-I45O kil.

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

J. LIULEVICIUS 
4348 S. California Ave. 

Tel. LAFayette 3572 
I. J. ZOLP

1646 VVest 46th Street 
Tel, YARda 0781-0782

P. J. RIDIKAS 
3354 South Halsted Street 
Skyrius: 710 W. 18th St. 

Visi Telefonai: YARda 1419
ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. VVestern Avenue 

Tel. GROvehill 0142

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

4704 So. Western Avenue 
Tel. LAFayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue 

Tel. YARda 4908
LACHAVVICZ IR SUNAI

2314 VVest 23rd Place 
Tel. CANai 2515 

42-44 East 108th Street 
Tel. PULIman 1270
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Mokslo metų
užbaigimas

Koseiand. — Visų šventų
jų parap. mokykla birželio 
15 d. iškilmingai paminėjo 
mokslo metų baigimą. 9 vai. 
šv. Mišias baigusiųjų inten
cija atlaikė kun. A. Deks
nys. šį metą mokyklą baigė 
viso 14 jaunuolių (6 berniu
kai ir 8 mergaitės): J. Jan
kauskas, L. Juška, G. Ka
činskas, J. Kučauskas, V. 
Šapranauskas, R. Waitches, 
L. Gaslauskaitė, F. Grinių 
tė, E. Gustaitė, M. Jankaus 
kaitė, K. Jenčiūtė, O. Rai- 
nytė, B. Terevičiūtė ir J. 
Venskiūtė.

Iškilmingas tėvų 
pagerbimas ir mokslo 
metų baigimas

North Side. — Birž. 15 d. 
mūsų bažnyčioje ir svetai
nėje dėjosi reti dalykai. Per 
sumą visi sūnūs ir daugelis 
tėvų ėjo prie šv. Komuiujos 
Po pamaldų visi rinkosi į 
parapijos svetainę, kur bu
vo suruošti pietūs ir tėvų 
pagerbimas. Atatinkama 
programa ir kalbomis buvo 
pagerbti tėvai. Pietuose da
lyvavo ir tėvams kalbas pa
sakė abu mūsų parap. ku
nigai. Didelio įspūdžio darė 
prie garbės stalo tuščios kė
dės, su prisegtomis ameri-

KIGNEY NETINKAMAS KAREIVIAUTI

("Draugus” Acme tėlephoto)

Johnny Rigney, Chicago White Sox “piteheris”, kurs 
gydytojų pripažintas netinkamu kareiviauti dėl vienos

Parapijos salė buvo gra- toniškomis vėliavėlėmis, i jo ausies nesveikumo. Dr. S. Pollack (kairėje) ir keturi
žiai papuošta mėlyna ir bal 
ta spalvomis su šūkiu virš 
uždangos: “Vis prisirengę!”
Programa gana įvairi ir 
sklandžiai išpildyta. Jaunos 
jėgos parodė ką sugeba ir 
ką gali. 8-ojo ir 7-ojo skyr. 
mergaitės suvaidino kome- j 
dijelę “Apgaulystė” ir paro- Tėvų PaSertim4 surel'S» 
dė gražų baletą su pritai- i Sv- Vardo draogija-
kyta muzika “Bkie Danube".! Po Piet,i ir Programos se

Reiškė, kad keturi Šv. Var
do draugijos nariai šiuo lai
ku tarnauja Dėdei Šamui. 
Visiems buvo perstatyti tų 
kareivių tėvai, kurie tarė po 
žodį susijaudindami iki aša-

kiti ausų specialistai jį pripažino netinkamu. Prieš tai 
dėl jo buvo keliama daug triukšmo.

Kur galima gauti "Draugo 
ekskursijos tikietų

Patys mažieji mokyklos lan kė vaišės iki prasidedai.t

Tikietai reikia įsigyti iš 
anksto, nes važiavimo dieną 
prie laivo nebus parduoda
mi.

Bridgeporte:
Gudų krautuvėj, 901 W. 

33rd St. Virginia 9474.
0. Aleliūnienę, 3251 So. 

Union Avė. Victory 5635.
Viktorą Balandą, 926 W.

Rytojai su savo “Military ParaP- mokyklos mokslo bai- 
Drlll” prajuokino suaugu- Simo iškilmėms, kurios, rei 
sius žiūrėtojus, o visus ma- kia Pasakyti, irgi pasisekė, 
žuosius savo broliukus ir se- a^a* gerai.
sutes sutraukė arčiau sce- Lietuviai! gerbkime ir 
nos, kad geriau įsižiūrėjus branginkime mūsų pasišven- 
į tuos spalvuotus kareivė- teles Šv. Kazimiero seseles, 
liūs. Baigiantieji mokyklą kurios sugeba taip išmoks- °vrd St* 
pagiedojo ‘Marijos varpelis’ linti ir išauklėti mūsų vai- i Totvn of Lake: 
ir padainavo “Atsisveikini- kelius. Tai matėme praėjusį Kinčinų krautuvėj, 
mo dainą”, o mokyklos cho- sekmadienį, susirinkę į pa- |So- Honore St. 
ras padainavo “Lietuviais rapijos salę, kaip mažyčiai M. Sudeikienę, 1632 VVest 
mes esame gimę” ir “I love, vaikeliai gražiai atlieka sce- 1^6 St. Yards 6952. 
a parade”. Kiti skyriai pa niškus veikimus: kalba, dai- J- Čepulienę, 5526 S. Wol- 
sirodė taip pat su savo prog- nuoja, deklamuoja, vaidina, 
ramos dalimi. šoka ir t. p. Tai vis seselių

Antroje programos dalyje m°kytojų nuopelnai, 
buvo išdalinti diplomai ir Programai baigiantis iš- 
pasižymėjimo dovanos. Šią dalinti baigusiems mokyklą 
ceremoniją atliko kleb. kun. diplomai ir dovanos; išdali- 
J. Paškauskas. Pradžioj jis no kleb. pavaduotojas tėvas 
pasakė kalbą, iškeldamas Alfonsas Kazlauskas. Taip 
katai. mokyklos svarbą ir pat berniukas ir mergaitė 
jos didelę reikšmę parapijai buvo apdovanoti Dariaus Gi-

So. Chicago:
J. Stanaitį, 8857 Houston 

Avė. *
Cicero:

J. Arlauską, 1616 So. 48 
Ct., arba biznio vietoj: 4830 
W. 16 St.

A. Valančių, 1226 So. 50 
Avė.

4441
North Side: 

K. šerpetį,
i Girard St.

1710 VVest

cott St. Prospect 3655.
West Pullmane:

“Draugo” agentą Karolj 
Railą, 12148 So. Lowe Avė 
Commodore 3259.
Marųuette Park:

Norvaišaitę, 6832 South 1 18 St. Canal 8925.

ŪKININKAI TURI ATIDUOTI VISKĄ: JAVUS, 
GALVIJUS, PIENĄ, SVIESTA, VILNAS IR K.

Kontribucija primityviškiausiu 
būdu - nuo žemės ploto.

Kaip jau buvo rašyta, bol
ševikinė okupuotosios Lietu
vos valdžia išleido visą eilę

lių, ar ne; ar jo žemė susi
deda iš smėlynų, kuriuose 
tegalima užauginti bulvių ar

“ukazų”, pagal kuriuos lie- grikių maišelį, — visa tai 
tuvių ūkininkai turi atiduoti » okupantams nesvarbu. Vis
okupantams dalį savo der
liaus. “Ukazais” įsakoma a- 
tiduoti ne tik javus, bet ir 
galvijus, pieną, sviestą, vil
nas ir kitus gaminius.

Tenka atsiminti, kad pini
giniai žemės mokesčiai yra 
palikti ir net žymiai padi
dinti. Dabar šalia šių pini
ginių mokesčių yra įvesta 
dar vad. natūralinė duoklė.

West Side:
“Draugo” raštinėj. Canai 

8010.
Pas M. Jasnauskienę, 2259 

W. Cermak Rd.
Dievo Apvaizdos parapijoj: 

Kaz. Ivanauską, 726 W.

CLASSIFIED

ir lietuvybės dvasiai išeivi
joj palaikyti. Mokyklą ge
riausiai baigė Leonardas 
Juška. Daugelis iš visų sky
rių buvo apdovanoti ženkle
liais už pavyzdingą mokyk
los lankymą. Po to. kalbas 
pasakė kun. A. Deksnys, svei 
kindamas baigusius mokyk
lą, paragindamas juos būti x « —5 . .... Tėvynės maras — tai is-dekingiems parapijai ir savo ... ......., . * » . . tvirkusi ir jzuli jaunuomene,

rėno, American Legion, pos
to bronzo medaliais, kuriuos 
įteikė vienas legijonierių. 
Už vis brangiausią dovaną 
gavo Mačiuke — stipendiją 
Šv. Kazimiero akademijos. 
Tai tikrai brangi ir vertin
ga dovana. Lietuvytis

auklėtojoms už suteikta 
mokslo žinias ir gražų auk
lėjimą. Baigusiųjų gi vardu 
pareiškė tėvams ir visiems 
artimiesiems prašymą negai
lėti lėšų leisti toliau siekti 
mokslo, jei tik gabumai ir 
r.oras pasireiškia.

Visi tėvai ir artimieji, ku
rių buvo prisirinkusi pilna 
salė, džiaugdamies skirstėsi 
pasiekta pažanga savo vai
kučių ir jausdami padėką 
seselėms - auklėtojoms už 
paaukotą darbą ir vargą be
mokant, o varg. J. Rakaus
kui už gražios baigtuvių mu- 
zikalinės programos paruo
šimą ir jos išpildymą su vi
sais mokyklos skyriais. , De

Kareivį gerbia ne dėl to, 
kad jis kitus žudo, bet dėl 
to, kad jis eina už kitus mir
ti.

kurios dienos praslenka te
atruose, smuklėse ir šokių 
salėse. — C. Cantu.

Campbell Avė.
B. Nenartonį, 6540 So. 

Campbell Avė. Hemlock 0124
“Draugo” agentą S. Sta 

niulį, kurį sekmadieniais per 
visas Mišias galima sueiti 
prie bažnyčios.

R. Andrcliūno krautuvėj, 
6324 S. Western Avė. Repub
lic 4932.
Brighton Park:

E. Samienę, 3751 So. Cali
fornia Avė.

Skiriaus krautuvėj, 4358 
So. Fairfield Avė.

M. Paukštienę, 4318 So. 
Maplevvood Avė. Lafayette 
1630.

Mayivoode:
Vitos Vileišienės krautu

vėj, 5922 W. Roosevelt Rd.

Kuriems neparanku šie 
išvardinti asmenys pasiekti 
tie gali rezervacijas padary
ti “Draugo” ofise telefonu. 
Canal 8010.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

Jr

M. DZIMIDAS
Berghoff Alaus Išvežiotojas

UNIVERSAL
RESTAURANT
Suteikiam Patarnavimą 

Vestuvėms, Krikštynoms ir 
kitokiems Bankietams 

Linksmas Patarnavimas 
Visiems

756 W. 31st Street
A. A. NORKUS, Sav. 

Tel. Victory 9670

vien turi atvežti ir gyvulių, 
ir pieno, ir vilnų, ir javų,-dr 
bulvių. Elgiamasi lygiai taip 
pat, kaip negrų kolonijose 
Afrikos gilumoje. Ten nuo 
kiekvienos negro galvos rei
kalaujama suvežti paskirtą 
dramblio kaulo kiekį ar ki
tokį vietinį produktą. Tokią į 
pat mokesčių sistemą įvedė ( 
pavergtoje Lietuvoje ir mas- (

100 Dol. Dovanų
Tam, kuris įrodys, kad pirkti 11.11114, 
lotų, urliu turimi ličiu baugus iu- 
VvNtlIieillUH.

1'uSuukitc, kurie norite nusipirkti 
arbu išmainyti. naujų minui pasta
tyti, senų pataisyti. Taipgi turimo 
keletą desėtkų senesnių namų po 
vilki Chicumi. visokio didumo, luz- 
niavų ir privatiškų. Kainos nuo 18 
šimtų iki 185 tūkstančių. Galimu 
pirkti arba statyti su mažu įmokė- 
jimu, kitus mokėti kaip remiu. 
CHARLES P. SLKOMSRIS & CO.

6921 S. VVestern Avė.
Kep. 3713 — Vakarais i’ros. llll

PAKDAl IMI I VASARI llll':
1‘arsiduoila 120 akrų nuosavybė, su 
pastatais, sodnu ir mišku, arti ezero- 
rezorto. Parduos pigiai už tiktai že
mės vertę. .1. ZACKF.lt. 153 1 \Ve-t 
621KI St„ tel. P|{<>s|H-< t 3X31,

KARPENTERIAI IEŠKO DAICItG
Du karpenteriai. su daug metų pri
tyrimo. ieško darbo prie taisymo na
mų ar kito karpenterystės darbo. 

Saukite: Cicero 113023.

IŠRENDI 0.1 A M A KRAITI V f: 
MARUI ETTE PARKE

IšrendavĮmui r krautuvė putAinie lie
tuvių apgyventame dlbtrlktc. šalį.į 
Chain Grosernės. Tinka buAerneį air 
kitam bizniui, ltiimlasi prie kalniau
titilli St. ir lUmkuctl. šaukite: PLAza 
2500. Aj»t. 312.

Tai yra primityviškiausia kolių okupantai, tik kaipo 
mokesčių išrinkimo priemo- norma imama ne gyventojų
nė. Visose kultūringose val
stybėse egzistuoja tiktai pi
niginiai jnokesčiai. Mokes
čiai natūra (daiktais) yra 
imami tiktai labiausia atsi
likusiose negrų gyvenamose 
kolonijose. Taip pat yra ži
noma, kad dar viduramžiais 
užkariautų kraštų gyvento
jai turėdavo laimėtojui mo
kėti duoklę (kontribuciją). 

Dabar tokią kontribuciją

galvų skaičius, 
plotas!

bet žemės
Gerą darbą artimui pada

rysi, jei prikalbinsi jį užsi
sakyti “Draugą”.

“Draugo” spaustuvėje at
liekama gražiausiai, geriau
siai ir prieinamiausioinis są
lygomis visokie spaudos dar
bai.

’ Iš to visi pažins, kad esa
te mano mokiniai, jei turė
site meilę viens kito.

PLATINKITE “ DRAUGĄ”

Tik, Lietuvos gyventojų 
nelaimei, jų padėtis yra dar 
blogesnė, negu Afrikos neg
rų. Kaip ten bebūtų, bet bal
tieji užkariautojai neša Af
rikos negrams civilizaciją ir 
kultūrą. Tuo tarpu mongo
liškai - maskoliškieji oku
pantai Lietuvą nori sulygin
ti su baškirų, mordvinų ir

maskolių okupantams turės kitų laukinių klajoklių “kul- 
mokėti ir Lietuvos ūkinin- tūra”. Pagaliau, iš Afrikos 
kai: suvežti javų, bulvių, negrų taip piktai nesityčio- 
mėsos, vilnų, sviesto ir t.t. jama, kaip iš Lietuvos gy- 
Normos taip pat nustatytos ventojų. Už apiplėšimą ir 
pačiu primityviškiausiu bū- negriškų mokesčių įvedimą 
du, būtent, nuo žemės ploto. Lietuvos gyventojai turi dar 

I Visai neatsižvelgiama į tai, siųsti padėkas “genialiajam 
i ar ūkininkas augina gyvu- I mokytojui ir -tėvui draugui

CONRAD
Fotografas

Studija Įrengta pir
mos rūšies su mo 
dt. niškomis užlaido
mis ir Hollywood 
Šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

Stalinui...

Jūsų Gražus 
Apsiredymas

-Mūsų Specialybė

PLATINKITE IR REMKITE

420 West 63rd Street
Tek: Biznio -ENGlctvood 5X83 

Res.: - ENGletvood 5X40

r?

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

ŽAVIAUSIAS PASIRINKIMAS 
SIKNELIŲ

B1.IISKELH
pirštinu;

KOJINIŲ
I’OCKET’BOOKV

KORSETŲ
KfDIKIAMS DRABUŽIŲ 
V. VILEIŠIENE, SAV.

GLAMOUR
FROCK SHOP

5922 W. Roosevelt Rd. 
Tel. AUSTIN 1175

DINING ROOM SETS — PAK
LOK SETS — BEDROOM SETS 
— KLOS — RADIOS — RK- 
FK1GKRATOKS — UAsHEKS — 

MAN G KUS — STOVĖS.
All Nattonally Adverttoed Itema.

ALEX ALESAUSKAS & ®
FACTORY REPRESENTATIVE

634-3 So. Western Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

4

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

Pristato geriausios rūšies 
Berghoff Alų į Alines, kitas į- 
staigas, piknikus ir t. t.

Reikale kreipkitės pas M. 
Dzimidą, — gausite greitą ir 
sąžiningą patarnavimą.

AGENTAI: 
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas

H. Rajewskj 
“Shorty”

4138 Archer Avė. Tel. LAFayette 0401

VVHOLESALE
LIQUOR
įstaiga

Rez. TeL VICTORY 2499

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 West 31st Street 
Chicago, III. 

Telefonuokite:
VICtory 16 9 6

N. KANTER, Sav.

Uvcilojame 
p< > vl*«»
Chicago

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 S. Halsted SL
Tel. BO ULE VARD 0014

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

ZACKF.lt
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Pagaikščiuoti taksai yra 
Chicagos miestui pavojingi

Chicago Real Estate Boar . ties ir Chicago gyventojų 
do taksų komiteto pirminin-i stovis. O legislatūros juk 
kas ir gubernatoriaus Green turėtų būti prievolė rūpin-

tis žmonių gerove. Ji turėtų 
Chicagai taksus mažinti, 
bet nepataikauti politikie-

patariamojo taksacijų komi
teto narys Morgan L. Fitch 
pasiuntė laišką Cooko ap
skrities atstovams legisla- riams taksus didinant, 
tūroje. Jis juos ragina, kad 
jie imtųsi priemonių sulai
kyti pagaikščiuotų (pegged) 
išlaidų pripažinimą Chicago 
parkų diistriktui, Chicago 
sanitariniam distriktui ir 
švietimo boardui. Jei tas ne
bus sustabdyta, Chicagos 
miestas tikrai bus panardy
tas bankrutan.

Nes ką gi reiškia pagaikš 
čiuotos išlaidos? Tos išlai
dos reiškia piliečiams didės- atstOVUS

Jei ši nežmoniška tvarka 
pagaikščiuoti išlaidas nebus 
nutraukta, bus sulaukta 
Chicagos iždo ištuštėjiimo, 
žmonių gyvenamų namų kon 
fiskavimo ir miesto bankru- 
tavimo.

Kovoja prieš 
respublikonus

ŽUVUSIO LAIVO KARININKAI Ar gavote "Labor Day" 
piknikinius tikietėlius

Būkite tikri "Draugo" prieteliai; 
platinkite mašinų fondo tikietus.

Šiuo laiku beveik visi 
“Draugo” skaitytojai turėjo 
gauti platinamus Labor Day 
pikniko tikietus. Kaip žino
ma, tam piknike bus didelė

labai svarbu, kad kiek gali
ma daugiau automobilio kny 
gučių grįžtų prieš pikniko

(“Draugas" Acme telephoto)

Nuskendusiam nardančiąjam laive 0-9 buvo šie du 
karininkai: leitenantas Howard J. Abbott (kairėje) ir 
kariūnas Marks F. Wangsness.

mu
X Magdalena Rinkevičiū

tė, iš Hinsdale, III., kuri sir-
dieną, nes su knygutėmis £° mėnesius, jau pra
yra daug darbo. Labai svar-

dovana — puikus 1941 Bu- bu, kad kiek galima daugiau 
ick Special automobilis, ver- tų išleidžiamų knygučių

dėjo ir į lauką išeiti, 
buvo sunki liga.

Tai

tas net 1200 dolerių. Praei
tais metais panaši dovana 
sutraukė milžinišką minią į j 
pikniką ir buvo puikiausias 
pasirodymas lietuviškai vi
suomenei, kad “Draugas” 
turi tūkstančius gerų nuo
širdžių prietelių.

Šių metų “Labor Day” pik 
nikas, kuris įvyksta rugsė-

nius taksus, kurie ir be pa- 
gaikščiavimo yra šiandie ne
žmoniški. šį kartą yra dar 
blogiau, nes neišvengiami 
dideli federaliniai taksai, ku 
rie bus užkrauti ant žmo
nių nugaros. Daug žmonių 
jau neatkelia reguliarinių 
taksų. Pagaikščiavimais tak 
sų našta bus neatkeliama ir 
daug kas negalės išsimokė
ti.

Fitch laišku nurodo, kad 
visoj šaly tik vienoj Illinois 
valstybėje legislatūra sau 
ramiai pagaikščiuoja išlai
das ir tas pagaikščiavimas

Chicagos respublikonų 
precinktų kapitonų organi
zacija Republican, Ine., su
simetė kovoti prieš keturis 
Chicagos respublikonus at
stovus, kurie legisiatūloje 
susidėjo su demokratais 
prieš Schnackenoergo bilių.

Dviem ponams tarnavi
mas nepakenčiamas pareiš
kia organizacijos vadai.

Du žuvo ant
teležinkelio

East Chicagoj Pennsylva-
visados taikomas tik Chiea-1nia geIežink-'io traukinys 
go miestui ir Cook apskri- s"daužė sunkvežimį, žuvo 
vįaj I vairuotojas Josepfc Colange-

'lo, 20 m., Ir su juo važiavęs 
Anot Fitch, legislatūrai j darbininkas Frank Romano, 

nė negalvoję Cook apskri- .taip pat 20 m. amž.

Reikalauja buvusio
unijos diktatoriaus

Pašalintas parduotuvių 
klerkų unijos diktatorius 
Max Caldwell turi apsiblau
susią praeitį

Crown Point, Ind., auto
ritetai nori jį išgauti. 1925 
m. jis tenai biu'O teismo nu
teistas pusmetį ka'čti už būt 
legeriavimą. Tada jis buvo 
pasivadinęs rollack
vardu. Tačiau bausmės ne
atliko ir pasišalino.

Kapituliavo dėl
— —žmonių geroves

jo 1 d., bus dar didesnis iš | ton, Mass.
visų metinių piknikų, nes 
redakcija rengia didelį sur- 
prizą. Nei viena organizaci-

Gubernatorius Green pra-, ja nem6gin0 šio dalyko sa. 
nešė, kad jis kapituliavo —' VQ parengimuose. Pati Idėja 
pasidavė stipriai susiorgani- yra aaVotiška, lygiai kaip ir 
zavusiems demokratams le- '

20 metų teisėju

gislatūroje pripažindamas 
jų iškeltas sąlygas. Jis suti
ko nekovoti prieš pągaikš- 
čiuotas išlaidas Cook apskri 
čiai, Chicagos parkų ir Chi
cagos sanitariniams distrik- 
tams.

Gubernatorius sakosi jis 
tai padaręs dėl “žmonių ge
rovės,” nes demokratai at
stovai trukdę svarstyti ir 
pravesti kitus valstybei rei-

“Draugo” metiniai piknikai, 
Vytauto parke.
Grąžinkite knygutes, pasi
imkite naujas!

“Draugo” administracijai

"Turistine stovykla* 
kareiviams

Federalinis teisėjas P. L.
Sullivan pagerbta s dvide- 
šimtmetinėmis sukaktuvė- kalingus bilius. 
mis kaip jis yra teisėju. Demokratai legislatūroje 

sudaro mažumą ir jie vy
rauja. Gal taip ir reikia.

Jums Apsimoka Pirkti Iš Budriko
Milžiniškas pasirinkimas Rakandų ir kainos prieinamos, nepakeltos, čionai 
rasite visų geriausių išdirbysčių elektrinius šaldytuvus po $99.50 už 6 kubiš- 
kų pėdų šaldytuvą, čionai rasite geriausius miegamo kambario setus, pe
čius, ir radijas visų geriausių išdirbysčių.

sužeisti
Trys ugniagesiai sužeisti 

gesinant gaisrą apartamen
tu.iuose namuose. 938 North 
Wells gt.

grįžtų veikiau.
Knygutes grąžino sekantie
ji:

Venetian Monument Co., 
Chicago, III.

G. Vilčiauskas, Rochester, 
N. Y.

Miss K. Kaminskaitė, Sins 
būry, Conn.

J. Meškauskas, So. Bos-

X Indiana Harbor lietu
viai smarkiai rengiasi prie 
savo parapijos metinio pik
niko.

X Agronomas D. Prata
pas, savo laiku darbavusis 
Chicagos lietuvių tarpe, da
bar gyvena Grand Rapids, 
Mich. ir ten darbuojasi.

X Raymondas Sucila, jau
niausias sūnus sočikagiečių

Mrs. Žvingelienė, Gary, Jono ir Onos Sucilų, pradžioj
Indiana.

D. Pulokas, Thorp, Wisc. 
P. Pleinienė, W. Philadel

phia. Pa.
P. Ražikienė, Brooklyn, 

N. Y.
Mrs. Zarensky, Shenan- 

doah, Pa.
R. Patterson, Union City, 

Conn.

linksmai praleisti laiką. Ne
apmokamai galės miegoti ir 
pigia kaina įsigyti maisto.

Stovykloje bus vietos nuo 
500 iki 1,000 kareivių. Civi
liniams ten nebus vietos — 
nebus priimami.

Ties Foster avė., tarp Ci
cero avė. ir Pulaski rd., ap
skrities miškelių distrikte, 
steigiama “turistinė stovyk
la” kareiviams. Statymo
darbus atliks CCC grupė, Q@ntrallZUOja 
National Park boardo ir ka-! 
riuomenės vadovybėje ir valstybės ofisus 
priežiūroje.

Savaičių gale paleisti ur- 
lopan kareiviai iš Fort She- 
ridan ir Camp Grant galės

Illinois valstybė Chicago
je turi eiles įvairių rūšių 
ofisų. Jie išsklaidyti po įvai
rius namus.

liepos mėn. išvyks atlikti 
karinę prievolę.

X Bron. Kalvaitienei, gyv. 
4945 So. Halsted St., Šv. Ber 
nardo ligoninėj padaryta o- 
peracija. Ligonė yra brolie
nė B. Cicėnienės, “Draugo” 
korespondentės, DKK narės.

X Žurnalistas Stasys Pie- 
ža yra išvykęs į Tautinį Eu
charistinį Kongresą, St. 
Paul, Minn., atstovauti Chi
cago Herald American. Pa
rašys žinių ir mūsų dienraš
čiui.

X Motiejūnas tarnavęs jū
rų aviacijoj, ištikus nelai
mei, susižeidė ir guli San 
Diego ligoninėj.

X Jonas Paulius, Jr., pa
vyzdingas L. V. 36 kp. ir šv. 
Vardo dr-jos narys žada iš
kilmingai švęsti vardadienį 
birž. 24 d.

X K- Mikšis šiuo nori pa-

1

Parlor Setai vertės $99.50 po $59.50
ir aukščiau

atvykti į “turistinę stovyk- Legislatūra pravedė bilių, dėkoti visiems draugams, 
lą” — rekreacijos centrą, ir kuriuo remiantis visi ofisai kurie jį lankė Hines Memo-

bus centralizuoti. Valstybė ligoninėj. Dabar jis jau 
įsigys Chicagoj nuosavus namie ir jaučiasi sveikas, 
namus ir juose bus suimti x 205 ir mer.
visi ofisai. gaitės šiemet Chicagoj bai-

Bilius pasiųstas guberna- gė lietuvių parapijų pradžios 
toriui pasirašyti. mokyklas. Parapijomis šis

Įsigyti namus bus išleis- skaičius skirstomas šitaip: 
ta 10 milijonų dol. vertės ' Nekalto Pras. P. š. — 46. 
bonų. Šv. Jurgio — 36, Gimimo 1\

Š. — 32, šv. Antano, Cicero 
— 29, Visų Šventųjų — 14, 

WASHINGTONAS. — Pa- šv. Kryžiaus — 13, Dievo 
gal Prezidento Roosevelto Apvaizdos — 11. šv. Petro 

akymą visa petroleumui, ir Pauliaus — 10, Įv. My 
(H ypač petroleumo gaminių kolo — 5, Aušros Vartų — 

eksportas. 6, šv. Juozapo — 3.

KNYGOS! KNYGOS!

Mūšy knygyne dar galima gauti pasirinkimą lietuviškos 
literatūros ir poezijos rinkinių. Dabar komunistu valdžiai 
užkirtus kelia lietuviškų knvgų spausdinimui, LIETUVIŠKA 
KNYGA pasidarys retenybė. Įsigykite savo kopijas, kol 
jų dar lieka.

LITERATŪRA

Studio Couehes po $16.50

JOSEPH F. BUDRIK, Ine.,
FURNITURE HOUSE

3409-11 S. Halsted St. Tel. Yards 3088

WCFL, 1000 Kil. žymus radijo programas Sekmadienio vakare nuo G:30 iki 7 p. m.

JONO RTLTŪNO RASTAI, Tilžė. 1913 m. 150 pusi........$1.00 (•'
ŽEMAITES RASTAI. I t.. Vilnius, 1914 m. 390 pusi........$1.00
LIETUVIŠKOS PASAKOS. II t., surinko Dr. J.

Basanavičius. 260 pusi...................................................$1.00
PRAGIEDRULIAI. ITT t., Vaižeanto, 290 pusi.............. $1.00
VAIŽGANTO RASTAI IV t., (Vilniaus ir Kauno laiko

tarpis — 1918-1921 m.i, 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.) .............................................................. 75c
MAŽTOSIOS LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI —

Prabočių Anūkas, Iliustruota, 130 pusi...................... 75c

EILfiRASČIAI

SU BALTU NUOMETU — J. Augustaitytė-Vaičiūnienė,
225 pusi.............................................................................. $1.00

VAINIKAI, Nauiesniosios Poezijos Antologija, Paruošė
K. Binkis. 230 pusi...........................................................$1.00

JAUNOJI LIETUVA. MAIRONIS. 130 pusi............................. 50
PADANGĖSE, Juozas Sakalas ir Dasaitis, 125 pusi..................50
KRISTIJONO DUONELAIČIO RASTAI, Sutaisė

J. Šlapelis. 90 pusi............................................................. 50
TftVYNftS KELIAIS, Liudas Gira, 65 pusi.......................... 85
RUDENS AIDAI. A. Jakštas. 100 pusi .............................. 85
GAMTOS PRILYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal

Dr. R. Van der Meulen ....................................................85
MEILE. M. Gustaičio, 1914 ra....................................................25
BRĖKŠTA, M. Vaitkus, 1915 m................................................ 25

AR DAUG KŪRO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?
Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij^j

Sutaupysite Daug Pinigų.
Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:|

1. Sutaupysite 40% kūro;
2. Apsaugo gyventojų sveikatą ;|
3. Padidina namų vertę;
4. Taupo namų šilumą;
5. Duoda gerą apsaugą nuo 

gaisrų;
6. Greitai ir lengvai įtaisoma.|

Apskaičiavimas Dykai!

PiONtu POCK W0PL 
CoanąoAno 
Fimous Ynsm-atiuo Boapm 

CoMVVtt Boavm

Soft 3CXm Cuk Ft

Vfcoc 45u» m Gmc Ft

Baabm m Lams

Hasrv Būnam* Matt»iai*- 

Mams«y, Conom. Etc Parflplaame F.H.A. Paekollnlmr 
ar IfanokAJImun.

K

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir šiem 
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Avė. Republic 6051|
Warahouse: 9401 So. Stony Island Ars.. Ul.

n'DRAUGAS'
2334 S. Oakley Avė. Chicago, III.

uy
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