
t

I) R A r O A s
Leidžiu Lietuvių Katalikų 8puudon 

Draugija.
2334 So. Oakley Avė., Clitmgo, Illinola 

Telefonas Canal 8010-8011.

Vlentntflis tautinas Ir tlkybtnf-H minties 
lietuvių dienraštis pasaulyje. DRAUGAS D R A U O A S

The l.llliuniilan Daily J'rlend
Published by ths I.lthuanian Catholic 

Press Soelety.
2331 So. Oakley Avė., CliKaKO. Illinois

The mušt Influential I.lthuanian Da.ll y 
i n America.

No. 152 3c a Coov

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

Chicago, Illinois, Antradienis, Liepos-July 1 d., 1941 m. Kaina 3c VOL. XXV

lumpai Lietuvos Atstatymas Pavesta Raštikiui
P. T.

TAIKA
Prez. Rooseveltas 1940 

m. spalio 23 d. savo kalbo 
je pareiškė:

“Respublikonams ir demo
kratams, kiekvienam krašto, 
vyrui, moteriai ir vaikui sa
kau:

“Jūsų prezidentas ir jūsų 
didysis valstybės sekreto
rius žengia keliu į taiką.

“Mes ginkluojamės patys 
sau, bet ne kokiam sveti
mam karui.

“Mes ginkluojamės ne su
metimais ką užkariauti, ar
ba į svetimus ginčus kištis

“Aš darbuojuos taikai ir 
tik taikai darbuosiuos per 
visas savo gyvenimo die
nas.”

MAISKIUI POKYLIS
Britų lordai Londone bol

ševikų ambasadorių Maiskį 
ir jo žmoną pagerbė poky
liu, kuriam dalyvavo Euro
pos demokratijų galvos. 
Tarp jų buvo ir lenkų trem
tinės vyriausybės galva gen. 
Sikorskis. Lordai pareiškė, 
kad Sov. Rusija turėtų už
miršti, jei pirmiau jie ją 
buvo neigę. Sužavėtas Mais- 
kis nerado tinkamų žodžių 
atsidėkoti lordams.

Maiskį ir Staliną entuzi- 
jastiškiausiai sveikino Nau
josios Zelandijos atstovas. 
Vienas britų aristokratinis 
laikraštis Maiskio žmoną 
apibudino talentuota muzi 
ke ir literate.... Tai bent 
laikai.

NACIŲ GUDRYBE
Vokiečių nacionalsocialis

tų (nacių) partijos organas 
Voelkischer Beobachter iš
kelia aikštėn, kad 1939 me
tais naciai padarė sutartį su 
raudonąja Maskva tik gud
rybės sumetimais. Tais lai
kais, sako, Vokietija netu
rėjus pajėgumo kariauti 
dviem frontais. Kad laimėti 
vakaruose, sugalvota susi
tarti su Sov. Rusija. Kai da
bar žymieji laimėjimai at
siekta, Vokietija turėjo nu
sisukti prieš Maskvą.

Naciai pabrėžia, kad Vo-> 
kietija nekariauja prieš Ru
siją, bet prieš komunistus, 
kurie yra didžiausi žmonijos 
priešai.

Vokiečiai užėmė 
Liepoju, Minską
200 mylių nuo 
Maskvos

BERLYNAS, birželio 30 
d. — Vokietijos karo vado
vybė šiandie pranešė, jog 
vokiečiai užėmė Liepoją, 
Minską ir Lvovą ir mekani- 
zuotoji vokiečių kariuomenė 
esanti prie Smolensko, 200 
mylių nuo Maskvos.
Kai kurie sluogsniai įsiti
kinę, jog Monskas, Baltaru
sijos sostinė ir svarbus ge
ležinkelių centras, yra lyg 
ir raktas Maskvon. Minską 
vokiečiai užėmė po to, kai 
jų šarvuotosios kariuomenės 
daliniai jau buvo anapus 
miesto pakeliui į Maskvą.

Lvovas yra Lenkijoje, o 
Liepoja, vienas svarbiausių 
Pabalčio uostų.
Prie Smolensko.

Vokiečių sluogsniai pareiš 
kia, jog pilnų žinių apie 
karo veiksmus prie Smolen
sko dar neturima, bet tenai 
padėtis rusams esanti nepa
vydėtina, nes vokiečiai bai
gia apsupti gausius rusų 
kariuomenės būrius. ?

Apsuptieji prie Bialistoko 
rusai aršiai, bet nesėkmin
gai kovoją.

Kiti vokiečių kariuomenės 
daliniai Pabaltyje apsupę 
rusų diviziją prie Baltijos 
pakraščių. Šios divizijos li
kimas esąs jau išspręstas. 
Sunaikino 4,269 orlaivius.

Karo vadovybė tuo pačiu 
laiku pranešė, jog vakar su
naikinta dar 162 Rusijos or
laiviai. Tuo būdu, pasak vo
kiečių, nuo rusų—vokiečių 
karo pradžios sunaikinta 
4,269 rusų orlaiviai.

(Maskvos oficialus prane
šimas sako, jog vakar su
naikinta 53 vokiečių orlai
viai ir žuvęs 21 rusų orlai
vis).

NEW YORKAS, birželio 
30 d. — Federalis investiga- 
cijos biuras suareštavo 29 
asmenis, jų tarpe 25 vokie
čių kilmės, kurie įtariami 
užsiėmę špionažu svetimai 
valstybei.

Vokiečiai rusų fronte.
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Nešini kulkosvaidžiais šie vokiečiai kareiviai atsargiai stumiasi Brest Litovsko tvir

tovės link. Bolševikai tvirtovę atnaujino ir žymiai sustiprino. Tačiau vokiečiai grei
tai su ja apsidirbo.

Rusai atmušę 
vokiečius Suomijoj

MASKVA, birželio 30 d. 
— Rusų informacijos biu-

MASKVA. — Vakar Jung 
tinių Valstybių ambasado
rius Steinhardt konferavo

ras savo komunikate pareiš- daugiau negu valandą su 
Sov. Rusijos užsienių komi
saru Molotovu. Jų konferen
cijų tikslai neskelbiami.

PRAVDOS ŽODIS
Sov. Rusijos komunistų 

partijos organas Pravda 
karčiausiais žodžiais smer
kia Vokietiją, pakilusią 
triuškinti bolševikus. Sako, 
“tie fašistiniai bestijos na
ciai drįso pakelti savo krau
juotą leteną prieš mūsų lais 
vą gyvenimą.’’

Toliau Pravda šaukia:
“Mes visi kai vienas ky

lame ginti savo tėvynę

laisvę.
“Arogantas Hitleris ir jo 

kruvinoji klika pamatys, 
kaip yra vieningi ir stiprūs 
200 milijonų sovietų gyven
tojų.”

Nenuostabu, kad “laisvę 
mylintieji” bolševikai staiga 
virsta patrijotais. Tik nie
kas nepripažino, kad naciai 
būtų kruvineani už bolševi-

ir I kus.

kia, jog pereitą naktį “mū
sų kariuomenė drąsiai ko
vojo Murmansko, Dvinsko ir 
Lucko apylinkėse.”

Kitose vietose įvykę ka
riuomenės pergrupavimai. 
Kovos Suomijoje.

Toliau rusų komunikatas 
skelbia, jog “vakar priešas 
pakartotinai bandė pereiti 
mūsų valstybės sieną Kare
lijos sąsmaukoj, bet kiek

-vieną kartą ugnis ir mūsų 
kariuomenės kontratakos 
privertė juos pasitraukti.”

“Kakisalmi (Kexholm, 
prie Ladogos ežero) apylin
kėje priešas pravedė tris 
atakas prieš mūsų kariuo
menės pozicijas. Palikęs 300 
žuvusių kareivių kovos lau
ke priešas pasitraukė už 
valstybės sienų.”

Anglai atakavo 
Bremeng, Hamburg

LONDONAS, birželio 30 
d. — Patikimi šaltiniai pra
neša, jog šiandie dienos me
tu Anglijos bombanešiai pra 
vedė smarkias atakas ant 
dokų Bremene ir geležinke
lio stoties į pietus nuo OI- 
denburgo.

Bombanešiai pasinaudojo 
debesimis virš šiaurvakari
nės Vokietijos.

‘ z
Vakar naktį anglų bomba

nešiai pravedė sustiprintas 
atakas Hamburge ir Breme
ne, kur sukelta dideli gais
rai ir esą padaryta nemaža 
nuostolių.

ISTANBULIS. — Infor
muotieji turkai praneša, jog 
šiandie Rusija siūlo Turki
jai gasolino ir kitų karo 
reikmenų, kad tik Turkija 
nesusidėtų su vokiečiais.

ROMA. — Šiaurinėj Afri
koj, Tobruko apylinkėj, ita
lų artilerija apšaudė anglų 
kariuomenės stovyklas. Pa
daryta daug nuostolio. An
glų orlaiviai bombardavo 
Bengazi.

LONDONAS. — Vokieti
jos orlaiviai bombardavo 
New Yorką pereitą naktį, 
bet nuostolių maža. New 
Yorkas yra mažas kaimelis 
Lincolnshire, Anglijoj.

•
BERNAS, Šveicarija. — 

Pranešimai iš Komunijos sa
ko, jog Yasi, prie Komuni
jos—Rusijos pasienio sušau
dyta 500 komunistų, kurie 
šaudę į vokiečių kareivius.

•
ROMA. — Iki šiol Rusijai 

karą paskelbė aštuonios val
stybės — Vokietija, Italija, 
Vengrija, Komunija, Slova
kija, Kroatija, Suomija ir 
Albanija.

Mirė garsusis 

lenkų Paderevskis

NEW YORKAS, birželio 
30 d. — Vakar naktį plau 
čių uždegimu mirė garsusis 
lenkų pianistas Ignacas Pa
derevskis.

Plačiajam pasauliui Pade
revskis buvo garsus pianis
tas, bet lenkams jis buvo ir 
nuoširdus patriotas. Pade
revskis buvo pirmasis po 
pirmojo pasaulinio karo pri
sikėlusios Lenkijos premje
ras.

Tačiau vėliau po nesusita- 
rimų su Pilsudskiu jis turė
jo iš vyriausybės pasitrauk
ti ir net išvykti Šveicarijon.

Paderevskis tesirgo tik 
tris dienas ir mirė sulaukęs 
80 metų.

Galima tikėtis 

sunkių dienų, F.D.R.

BOSTONAS, birželio 30 
d. — Jungtinių Valstybių 
gubernatoriams, jų metinė
je konferencijoje Preziden
tas Rooseveltas pareiškė, 
jog “ateinančios dienos iš
mėgins mūsų energiją, mū
sų sumanumą ir mūsų val
stybingumą ir is praeities 
aš žinau.... jog Amerika 
gali pasikliauti, kad valsti
jos pilnai atliks savo dalį.”

Žaibu praūžęs karas
skaudžiai palietė Lietuvą

Išvykdami bolševikai viskg naikino. 
Sėkmingas sukilimas. Ištremta Rusi
jon skaičius kunigų

(Mūsų specialaus korespondento iš Europos telegrama).

Iš Lietuvos bolševikai jau išvyti. Karo audra per 
Lietuvą praūžė kaip žaibas, bet gi skaudžiai palietė visą 
kraštą. Daug kur yra sunaikintų trobesių ir nemažas 
skaičius žuvusių sukilėlių prieš komunistinius rusų oku
pantus.

Teko kalbėtis su tautie-
Prancūzija nutraukė f" tik k’ pykusiu « Lie- 

j tuvos. Jis papasakojo liud-
santykius su 
Maskva

VICHY, birželio 30 d. —
Šiandien Prancūzija nutrau 
kė diplomatinius santykius 
su Rusija ir sakoma, 
bent 200 asmenų, priklausan 
čių Rusijos diplomatinei ir 
konsularinei tarnybai Pran

nų ir baisių dalykų.

Bolševikų nuožmumas
Bėgdami iš Lietuvos bol

ševikai viską žvėriškai nai
kino ir žudė.

Jei nebūtų įvykęs sekmin- 
jOg gas pačių lietuvių sukilimas, 

tai sunaikinimai krašte bū
tų buvę žymiai didesni.

Sukilėliai privertė bolševi-
cūzijoje, sulaikyta apklausi- !^us gočiau trauktis, ūžė- 
nėjimui ^nt svarbesniąsias dirb-

Kai santykių nutrauki- ituve8’ susisiekimo centrus, 
mas paskelbta, Rusija apie j kuri« bolševikai jau nebels
tai tuojau pranešė Jungti- -ten&® sunaikinti, 
nių Valstybių ambasadai. | Raštikio vadovybėj
Iki šiol dar nežinoma, kas 
rūpinsis Rusijos reikalais 
Prancūzijoje, bet manoma, 
jog tais interesais rūpintis 
bus pavesta Švedijai.

Prancūzai santykius su i 
Rusija nutraukė po įvykusių 
pereitos savaitės pabaigoje 
pasitarimų tarp maršalo Pe
tain ir sovietų ambasado
riaus Bogomolovo.

Kovos vyksta visam I
Suomijos fronte

t
LONDONAS, birželio 30 

d. '— Rusijos radio paskel
bė, jog bolševikų kariuome 
nė pasitraukusi į naujas po
zicijas už Lvovo, nes susi
daręs pavojus , kariuomenės 
užnugariui.

Rusų komunikatas skel
bia, jog visos vokiečių pas 
tangos prasiveržti pro rusų 
frontą prie Minsko ir Bara 
noviči nepavykusios.

HELSINKIS,
d. — Kanuolės 
sam 600 mylių Suomijos 
fronte, nes suomiai jau nu
traukė savo pasyvų pasi- i 
priešinimą.

Maršalas Mannerheimas 
kreipės į suomių kariuome-

birželio 30

Bolševikų nuteriota Lietu
va dabar su viltimi žiūri 
ateitin.

Lietuvos atstatymo darbo 
priešakyje veikiausiai teks 
stoti gen. S. Raštikiui, šiuo 
metu gen. Raštikis išvyko iš 
Berlyno.

Jūsų korespondentui teko 
jis palydėti stotin, linkint 
jam didžiausio pasisekimo 
atstovaujant išlaisvintos iš 
bolševikų jungo mūsų tau
tos gyvybinius reikalus. 

Ištremti kunigai
Lietuviai pabėgėliai Ber

lyne praėjusio sekmadienio 
pamaldas paskyrė dėkodami 
už išlaisvinimą ir pagerbda
mi mirusius kovoje už lais
vę.

Yra žinių, kad bolševikai 
iš Baltijos kraštų yra išga
benę virš 350 katalikų dva
sininkų.

(Jau anksčiau buvo gau
ta nepatvirtintų žinių, jog 
iš Lietuvos bolševikai išga
beno kai kuriuos vyskupus

baubia vi- įr nemaža veiklesniųjų kuni

Toliau Prezidentas pabrė- nę kovai-
.. . , .. “Sekite mane šį paskutiže, jog šioji konferencija1 r

gu)-

ORAS
vyksta vienu 
momentu.

kritiškiausių

Dalinai debesuota ir duš-
Niekados anksčiau taip 

nereikėję visokiems vyriau-

nį kartą — kai kareliečiai 
sukils ir kai nauja aušra iš
auš Suomijai.

“Jūs pažįstate priešą. Jūs

pavergti mūsų žmones. Ke 
priežasties jis brutaliai už
puolė taikingą tautą, ir ap
metė bombomis visą kraš- 

I tą. Tautos ateitis reikalau
ja iš jūsų naujų žygių ir 
darbų.”

Tuo tarpu kariuomenės 
pranešimai sako, jog rusai 
sistematingai naikina visą

ns. Saulė teka 5:18 vai., -sybės daliniams taip koope
saulė leidžias 8:29 vai.

1
ruoti kaip šiuo metu.

žinote jo neatvangų tikslą 
sunaikinti mūsų namus, mū- Kareliją, kurią jie pereitam 
sų religiją, mūsų tėvynę ir kare atėmė iš Suomijos.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas t
Montrealo lietuviai minėjo

Lietuvos okupacijos sukaktį

ŠNIPŲ VADAS

Birželio 22 suvažiavo ne
toli tūkstančio lietuvių į Vil
le LaSalle ‘parką paminėti 
vienerių metų sukaktį nuo 
Lietuvos okupacijos. Nors 
tai ir skaitoma gegužinė, bet 
atsižvelgiant į karo metą, 
muzika ir šokiai sekmadie
niais Kanadoje neleidžiami,' 
todėl ir ši gegužinė — pik
nikas labai atitiko tą rimtą 
nuotaiką, kurią kiekvienas 
lietuvis pergyvena dėl pa
vergtos Lietuvos. Taigi, ir 
ši gegužinė — piknikas bu
vo savotiška lietuvių susi
kaupimo diena gražiam 
gamtos prieglobštyj ir me
džių pavėsyj, prisimenant 
mūsų tautos vargus, išken
tėtus metų okupacijoje.

Tame minėjime tarp kitų 
dalyvavo ir Lasalle miesto 
majoras, policijos viršinin
kas ir vietinės prancūziškos 
katalikų parapijos klebonas, 
o taip pat ir specialiai tai 
dienai iš New Yorko atvy
kęs Lietuvos Generalinio 
Konsulo attache A. Simutis.

Gegužinės programa bu
vo pradėta sugieda nt Kana
dos ir Lietuvos himnus. Pro
gramai vadovavo veiklus vi
suomenininkas ir mokytojas^ 
p. Pranas Tautkus, kuris po 
trumpos įžanginės kalbos 
pristatė Kanados Lietuvių 
Tarybos Montrealio škyJ 
riaus pirm. Ant. Navicką. 
Šis trumpoje, bet turiningo
je kalboje nušvietė Kanados 
lietuvių Tarybos Siekius, ku
rių kelrodžiu yra šūkis: “Už 
Lietuvos išlaisvinimą, už są
jungininkų pergalę, už išti
kimybę Kanadai.” Taip pat 
kalbėjo Kanados Lietuvių 
Sąjungos pirmininkas Anta
nas Šakalas, pabrėždamas, 
kad visų lietuvių pareiga 
dirbti už nepriklausomos 
Lietuvos atstatymą.

Tenka pažymėti, kad nuo
širdžią kalbą pasakė Lasalle 
miesto majoras, kuris išreiš
kė džiaugsmą, kad Kanados 
lietuviai moka taip vieningai

JUBILIEJAUS PROGA
e

10 Savaičių Prenumerata Siūloma 
UŽ VIENĄ DOLERĮ

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
Stai 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 
žia 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 skaitytojamr 
puikiausia proga pradėti dienraščio “Draugo” skaitymą.

Užsakymus siųskite šiuo adresu:
"DRAUGA S"

2334 So. Oakley Avė. Chicago. Illinois 
arba šaukite CANal 8010

dirbti. Jis nurodė, kad lie
tuviai esą vertinami ir bran
ginami jo miesto piliečiai, 
nes jie trokšdami savo tau
tai laisvės kartu yra ir Ka
nados laisvės gynėjai. Vie
tinės prancūzų parapijos 
klebonas savo kalboje džiau
gėsi, kad lietuviai, būdami 
nuoširdūs katalikai, užjau
čia savo brolius už vandeny- j 
no, kuriems be kitų atimta 
ir religinė laisvė. Taip pat1 
gegužinėje lankėsi ir Mont
realo lietuvių parapijos kle
bonas kun. J. Bobinas, ku
ris reikalų verčiamas išvyko 
iš gegužinės dar programai 
neprasidėjus ir todėl neturė
jo progos tarti žodžio į su
sirinkusius.

Ypatingai karštą kalbą 
pasakė šio skyriaus iždinin
kas Matas Vaišnora, pabrėž
damas, kad tik tada Lietuva 
susilauks pilnos laisvės, kai 
nuo žemės paviršiaus bus 
nušluoti visi tironai dikta
toriai, pradedant biauriau- 
siu lietuvių tautos ir žmoni
jos priešu Stalinu. Jo žo
džiai buvo palydėti entuzias
tingais plojimais.

Ypatingai visiems malonų 
įspūdį paliko vietos susipra
tusių lietuvių dukrelė Kili 
monytė, kuri dar vos tik še
šerių metų lietuvaitė, o jau 
suspėjo parodyti didelius 
įgimtus gabumus vaidyboje, 
balete ir muzikoje. Ji susi
rinkusiems padainavo apie 
bolševikų okupuotosios Lie
tuvos nelaimes.

Svarbiausiu programos 
kalbėtoju buvo Lietuvos Ge
neralinio Konsulato New 
Yorko attache A. Simutis, 
kuris specialiai tai dienai ir 
buvo atvykęs į Montrealį. Jo 
kalba kelis kartus buvo per
traukta entuziastingais plo
jimais.

Po prakalbų susirinkusieji 
iki sutemų šnekučiavosi ir 
svarstė Lietuvos nelaimę su
sipešus dviem draugam Hit
leriui ir Stalinui.

C'Uiaugaa" Acme telephoto)

Frederick Joubert, 61 m. 
amž., iš Duąuesne, vyriau
sias įtariamasis tarp 29 na 
cių šnipų, kuriuos paskuti
nėmis dienomis federalinia' 
agentai suėmė. Tarp jų yra 
ir moterų.

Gegužinėje dalyvavo veik 
visi Montrealio lietuviai vei
kėjai bei inteligentai, tarp 
kurių matėsi ir Montrealio 
labai gerbiama Kanados lie
tuvių rašytoja Marija Aukš- 
taitė.

Taip pat matėsi ir nema
žas būrys bolševikuojančių 
ir šiaip bolševikų suklaidin
tų lietuvių. šiandien visi 
jie vaikščioja nosis nuleidę 
ir nežinojo, kaip laikytis, 
nes, matyt, dar nebuvo gavę 
iš Maskvos naujų nurodymų. 
Lietuviai negal atsistebėti 
kad tie patys žmonės prieš 
metus, kada Lietuva buvo 
bolševikų okupuojama, ant 
vienos kojos šokinėjo iš 
džiaugsmo, o šiandien, kad 
Hitleris mėsinėja matušką 
Rusiją, vaikšto it žemę par
davę. Vienas lietuvis paste
bėjo, kad Maskva greit pa 
suks jų spiruokles kita 
kryptimi, ir jie vėl niekur 
nieko lyg užsukti gramofo
nai pradės šaukti visus į ka
rą prieš Hitlerį, jie pradės 
šūkauti už demokratiją, už 
mažų tautų laisvę ir ką tik 
nori. Na bet kas jų paisė 
ar paisys, nes juk šuns lo
jimas neina į dangų. Tikri 
vargšai tie subolševikėję lie
tuviai. Vienas iš jų esą ra- 
minęsis tuo, kad vistiek Lie* 
tuva nepriklausomybės ne- 
beatgausianti. Pažiūrėsim....

Buvęs.

Smulkūs “Drauge” skelbi
mai nedaug kainuoja, bet 
rezultatai esti geri. Bile ko
kiu reikalu pasiskelbk ‘Drau 
go* “Classified” skyriuje.

^tbhinčS
Forqu.ck rrlief Irom itching of aczrma. pimpiai, 
ath1rte‘» foo», ncnhii-., ra.hrt and othi-r e»- 
trmally causal nitui Irouhlai, une worWfamnu» 
Cnnling. antiirptic. tiquld D. D. D. Pmacription 
Gwwlnt«. ntainlm. Sonthe* irritation and 
qukkly n opa inlrnae itch.nf. 35c trial bottle 
provea lt. oryour money bųclt. Aak your 
drugfiat today tor D. O. O. FlteaCRlPTIPH. 
. * •

Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį pasi
sekimu Jūsų biznyje arba profesijoje.

U. S. Civil Service
Commission
pranešimas

Valstybei reikalingi:

Senior Sewage Dispjsal 
Plant Operator — $1,900 a 
year.

Junior Sewage Disposal 
Plant Operator — $1,200 a 
year.

Time for filing applica- 
tions: — Before the close of 
business on July 10, 1941.

Assistant Engineman 
(Steam-Electric) (for filling 
the position of operating en- 
gineer, $1,680 a year).

Time for filing applica- 
tions: — Before the close of 
business on July 10, 1941.

Place of employment: — 
Quartermaster Corps., Wai 
Department, Fort Sheridan, 
Illinois.

Telephone Operator, $1,-
260 a year.

Place of Employment: —
Field-Service, Chicago, Illi- 

i nois.
I Applications mušt be on 
file with the Manager, Se- 
venth U. S. Civil Service 
Distriet, Post Office Build
ing, Chicago, Illinois., not 
later than July 7, 1941. 

Third Class Postmaster. 
Receipt of Applications 

will close July 11, 1941.
Applications mušt be pro- 

perly executed and on file 
at VVashington, D. C. prior 
to the hour of elosing busi
ness on the date specified 
above.

Benchman for filling the 
positions of

Benchman (Small Arms 
and Eąuipment) — $4.64 to 
$5.44 d day.

Assembler (Small Arms 
and Eąuipment) — $4.80 to 
$5.76 a day.

Time for filling appllca-

r—
STANLEY GAVCUS

— Parduoda—

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

Pcrkrausto Baldus, Vežioja Anglis 
Kreipkitės prie;

Stanley Gavcus
110 So. Ridgeland Avenue
Worth, III. Tel. Oak L*wn 1S3-J-1

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora akių visam gy
venimui. Saugokit jaa, leisdami 
Išegzaminuoti Jaa modemlAktauela 
metodą, kuria regtllmo mokslas 

gali sutelkti.
S3 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie paAallna 
visų akių įtempimų.

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

OFT O METUI STAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0(133 — ChMbga 

OFISO VAIANDOS 
Kasdien 8:00 a. m. Iki t.80 p. m. 

Treč. Ir fteftt: 8:00 a. m. lkl 
7:80 p. ta.

tions: — Applications will 
be received until further no
tice.

Place of Employment: — 
Ordnance Service, War De 
partment, Rock Island Ar
senai, Rock Island, Illinois.

Production Assistant (Fol 
low-up man) — $6.24 to $7.- 
60 a day.

Time for filing applica- 
tions: — Before the close of 
business on July 8, 1941.

Place of employment: — 
Ordnance Service, War De
partment, Rock Island Ar
senai, Rock Island, Illinois.

Didelę dovaną suteiksi sa
vo giminei, geram draugui 
kitam mieste, arba ant ūkio 
gyvenančiam užrašydamas 
jam “Draugą”.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

AKIŲ GYDYTOJAS 
SPECIALISTAS

Suvirš 20 metų praktikai lino aklų 
taisyme Ir gydyme 

GERAI PRITAIKINTI AKINIAI
pataisys kreivas akis, trumparegyste 
ir toliregystę;
palengvins akių {tempimų, prašalina 
galvos skaudCJlmų, svaigimų lr aklų 
karštį.

MODERNIAKIAUSI, TOBULIAUSI 
EGZA3UNAVIMO UCDA1 

Speclalė atyda atkreipiama i valkųakla
Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia. 

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

Sekmadieniais pagal sutartį.

4712 So. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1373

PASKOLA ČIA GAUSI 
greit, leng
vais išmo
kėjimais —

NUO B IKI 20 METU.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and |LOAN ASSOCIATION.

OP CHICAGO
2202 W CERMAK ROAD

Tel.: CANAL 8887 
Mokame 3y2jb Dividendų 

Ben. J. Kazanauskaa, Sec.

01,000,000.00

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 8088.

Budriko Radijo Prngoramai:

WCFL 1000 K. Sekmadieniaia 6:30 
vai. vakare
WHFC 1450 K. Ketvirtadieniais 
7 vai. vakare.
WAA 950 K. Hawaian — Sekma
dienyje 4:30 po pietų.

ri’.'S

PIRKITE ANGLIS DABAR!
KAINOS KYLA — 1*UI Si III OŠKITK ZIK.MAI l>.\KAK
SAUKITE

LAF. 6864
POCAHONTAS MINE Kl N $----- $7.85
Rytinio Kcnt'in-ky Stoker Nut .... $7.35 
I1AKLAN (prilygsta gn iauisliiiu

Stoker Nut) .......................................... $6.75

SIOS KAINOS ĮSKAITO TAKSI S
Sios Kainos — 10 Tonų Kiekiais; Mažiuu 10 tonų. bet virs 4 tonų —

25c daugiau; mažiau 4 tonų — 75c (langiau — mieste.
LIETI V.VITft 11KII.MS JCSŲ l /.SAKY.Ml'S

HARLAN COAL SALES
Tetail 4706 SO. VVESTERN AVE. VVholesale

Skaitykite Katalikišką Spaudą* \

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Raa. 6958 So. Talman Avė.
Ree. Tel. GROvehili 0617
Office tel. HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2423 W. Marųuette Road

Tel. CANal 6188

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

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

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPnblic 7868

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARds 4787
Namų tel. PROspeet 1930

Ofiso teL VIRginia 0036 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

Tel. CANal 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 

6 iki 9 vaL vakare.

TeL YARda 5921.
Res.: KENwood 5107

DR. A. J. RERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

LIETUVIAI DAKTARAI
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

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. WINSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGEON
2158 VVest Cermak Road 

Oflao taL OANal 8346 
Ofiso VaL: 2—4 ir 7—9 
Trečiadieniais pagal sutartj, 
Roa. Tel.: HEMlonfc $100

TaL TASda 8846

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th fltreat

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

Telefornas; HEMIock 584#

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS 

6757 So. VVestem Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 lkl 8! Vak. 7 lkl 8 

Nedėliomis pagal sutartj

Telefonas OANal 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal sutartį.
Rea. telefonas SEEIey 0434.

Tel. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. 
ir pagal antartį.

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

DR. A,JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR OHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal antartį.
Ofiso telefonas PROepect 873f

Tel. OANal 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2155 VVest Cermak Road , 
OFISO VALANDOS 

1 — 4 ir 8:30 — 8:30 vakare 
ir pagal sutartį.

Ofiso TsL: Resld. TaL:
VIRginia 1886 PROspeet 8684

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 VVest 35th Street
LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien ano 2:00 iki 8:00 vaL 

Trečiad. Ir Sekmad. tik susitartus.

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAPayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė. 
TeL TARds 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais it 
Šeštadieniais.

* DR. CHARIES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4729 So. Ashland Avė.

(2-troe lubos)
TeL MIDvay 8^0 Chicago, IIL

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 1'2 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.

Sekmad. nno 10 iki 12 vąl. ryto.

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

Tai. YARdg 0994 
Rez. Tel. KENtvood 4300

VALANDOB
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-6 v. vnk. 
Nędėliomia nup 10 iki. 12 vai, dicnij

Kautynėse per nepriklau
somybės karą mes parodė
me pasauliui, kad esame lais 
vės verta tauta.

Oea. Bkorupskls

\
A
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Sovietiškose krautuvėse ne tik 
prekių neparduodavo, bet dar 
kostumerj’ iškoliodavo

Alytaus "kooperatyve" vietoj prekių - 
degtinė, papirosai. - Visam Alytuj 
neradęs popieros ir kreidos. - Taip 
komunistai Lietuva nušeimininkavo.

Net oficiozinė subolševi- 
kintos Lietuvos spauda lai
kas nuo laiko viešai privers
ta pripažinti, kad Maskoli
uos pagrindais dezorgani
zuojama prekyba nesugeba 
aprūpinti gyventojų net rei
kalingiausiomis prekėmis. 
Tačiau iš bolševikų netenka 
laukti padorumo nurodyti j 
tikrąsias prokių trūkumo 
priežastis. To/el stengiama
si,, į^/ajrįs /uičl^nAV su
rasti ^įvairiausių atsikalbėjo 
mų. Štai “Tarybų Lietuva’’ 
vedamajame straipsnyje nu- 
siaiškino iki to, jog prekių 
trūkumo priežastį surado 
tokiuose išvadžiojimuose* 
“Dalis prekybos darbuotojų 
jokiu būdu negali atsipalai
duoti blogųjų privačių vers
lininkų ypatybių ir į pirkė
jus tebežiūri krautuvės savi
ninko akimis: kam noriu, 
tam duosiu, o kam nenoriu, 
pasakysiu, kad nėra”.

Reikia turėti grynai “sta- 
chanoviškus” smegenis to
kiai nesąmonei išgalvoti. Ar 
rasime pasaulyje bent vie
ną privatinės krautuvės sa
vininką, kuris nenorėtų pre
kės parduoti ir kuris pirkė
jui pasakytų: tu man nepa
tinki, todėl tau neparduo
siu, o štai anam pirkėjui 
prekę duosiu, nes jis man 
simpatingas! Bet kaip sa
koma, šuo yra pakastas ki
tur. Okupuotoje Lietuvoje 
valstybinių krautuvių vedė
jais yra paskirti įvairūs bol-

ševikėliai, tad jie ir sauva
liauja, parduodami prekes 
“saviesiems”, gi tiems pir
kėjams, kurie jiems nepa
tinka, atkerta, kad “neturi
me”. Bet be abejojimo, “Ta
rybų Lietuva” negi gali taip 
parašyti prieš savo ponus!

Toliau laikraštis rašo, kad 
sovietiškose krautuvėse par
davėjai ne tik jarekių nepar
duoda, bet dargi pirkėjus... 
iškolioja! Pasak laikraščio, 
taip įvykstą todėl, kad pre
kybos darbuotojai neturį po
litinio auklėjimo...

Kitam numeryje laikraš
tis aprašo, kaip veikia so
vietinė prekyba Panevėžy. 
Net kooperatyvuose pirkėjai 
esą aptarnaujami nekultū
ringai. Atėjus pavasario sė
jai, ūkininkai negalėję nu
sipirkti reikalingiausių įran
kių. Kaune krautuvėms iki 
10 vai. nepristatoma duo
nos. Čia pat trūksta svieste 
bei žibalo. Pats prekybos ko
misaras Gregorauskas pa
reiškė, jog “vartotojai ne
pakankamai aprūpinami pre 
kėmis, ypač miltais ir duo
na” (!). Lietuvos bolševikų 
partijos centro komiteto sek
retorius prekybos reikalams 
Šliomkė Maimin aiškina, kad 
tai įvykę todėl, jog preky
bos darbuotojai jaučiasi “či- 
nauninkais”. Pasak “Tary
bų Lietuvos”, Žeimių koo
peratyvas ištisomis dienomis 
neturįs duonos. Ir “iš viso 
parduotuvė neturi reikalin-

GOERINNGAS SU SAVO GENEROLAIS

(“Draugras” Acme telephoto.

Nacių fieldmaršalas Goeringas, oro jėgų vyriausias vadas, tariasi su savo genero
lais dar smarkiau apnykti bolševikus iš oro. Iš kairės pusės: Goeringas, gen. Jes- 
chonney, gen. von Waldau ir Įeit. gen. Kastner.

gų prekių (pav., dažnai stin
ga degtukų ir kt.)”.

Kažkokia E. Vičienė ap
rašinėja, kaip atrodo krau
tuvė, kurią atidarė valsty
binė prekyba Aukštojoj Pa
nemunėj. “Prieš gegužės pir
mąją atidaryta valstybinė 
prekyba, bet vietoje lauktų 
maisto produktų — pieno, 
sviesto, kiaušinių, sūrio, dar
žovių, bulvių, burokėlių — 
kasdieninio maisto žmonėms,
buvo privežta degtinės, vy-1 Pagaliau, kitas pil. P. Klim-
no, papirosų, saldainių ir dar 
šiokių tokių mažmožių. Pa
siteiravus pas krautuvės ve
dėją, kodėl nėra šioje “mais
to produktų” parduotuvėje 
pirmo reikalingumo prekių, 
buvo atsakyta: “Pažiūrėsi
me, stengsimės, gal kai ku
rių produktų ir turėsime!” 
Tame pat gegužės 15 d. “Ta
rybų Lietuvos” numeryje 
sakoma, kad Kaune iš vie
nos valstybinės krautuvės 
atleisti trys tarnautojai, nes 
jie pardavinėję mėsą “dides
niais kiekiais”, t. y. ne po
pusę svaro, o po svarą! Lietuvoje!

Krautuvėse iki 10 v. mėsos Lietuviški komunis- 
negalima gauti, todėl “pir
kėjų eilėse reiškiamas ne tai nieko nereiškia
pasitenkinimas”.

Pil. St. Linkevičius laiške 
redakcijai nusiskundžia, kad 
jis visam Alytuje neradęs 
pirkti nei sąsiuvinių, nei 
kreidos. Vėliau paaiškėję, 
kad Alytaus kooperatyvui iš 
Kauno pasiųstoji kreida ė- 
jusi geležinkeliu ir tai di-
džiąja skuba net 27 dienas! gerytė nuo vyro atsiskyrė,

ka rašo, kad visame Kaune 
negalima gauti net ir kal
kių, kurios reikalingos vais
medžiams baltinti. Girdi, 
“vaismedžius baltinti ir juos 
tręšti kalkėmis raginami 
vaismedžių laikytojai per 
spaudą, tuo tarpu kalkių ne
galima gauti”.

Rodos, šių prisipažinimų, 
pateikiamų pačios sovietinės 
spaudos, pakanka, kad susi
darius vaizdą, koks “sotus 
ir laimingas” gyvenimas pa
sidarė maskolių teriojamoje

Su vokiečių repatriantais 
iš okup. Lietuvos Vokietijon
atvyko sovietų Lietuvos rau [ alkoholio, girtauja ir triukš- 
donojo teisingumo komisaro 
P. Pakarklio žmona Nijolė 
Pakarklienė-Renigerytė, ku
ri ištekėjo už Pakarklio bol
ševikų okupacijos pirmomis 
dienomis. Pakarklier.ė-Reni-

nes GPU areštavo jos brolį. 
Pakarklis dėjo visas pastan
gas savo švogerį išgelbė
ti, bet visagalinti GPU iš jo 
tiktai pasišaipė. Po šio atsi
tikimo Pakarklio žmona sa
vo vyrą paliko ir išvyko Vo
kietijon. Jos brolis pasiliko 
sovietų kalėjime.

Įdomu prisiminti, kad Pa- 
karkliai buvo pirmoji pora, 
kuri susituokė pagal bolše
vikiškus jungtuvių įstaty
mus.

Su pasitikėjimu žiūrėkime 
į savo tėvynės ateitį.

J. Aleksa

Ir Lietuvoj bolševikai 
buvo jau priveisę 
bezprizornikų

Kaip ir visoje likusioje 
bolševikijoje, ir okupuotoje 
Lietuvoje jau ėmė rastis 
bezprizornikų, t. y. vai
kų be tėvų. Matyti, tėvus su
areštavus ir išvežus Masko- 
lijos gilumon, vaikai palik
ti bastytis gatvėmis. Taip 
pat Lietuvon bus subėgę 
Maskolijos valkatos vaikai. 
Apie tai rašo ir oficiozas 
“Tarybų Lietuva”: Kaune, 
Raginės gatvėje 18 ir 20 nr. 
pereitą rudenį pastatyti du 
vienbučiai namai. Uždengtas 
stogas, sudėti langų ir du
rų rėmai, aplink namukus 
sutvarkyti šlaitai, šiemet 
tais namukais niekas nesi
rūpina. Juodu tartum pa
mestinukai. Kasdien čia ren
kasi būriai vaikėzų ir paaug
lių. Jie atsineša maisto ir

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chieagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Aly, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmos rūšies produktų.

LEO NORKUS. Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

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

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

REZERVUOKITE 

LIEPOS (JULY) 4 D.

VYČIŲ DIENAI
VYTAUTO PARKE

IŠLAIMEJIMAI - 
1941 CHEVROLET SEDAN 

Ir Kiti Brangūs Prizai 
Pasimatysime Liepos 4 dieną!

f*
P A O|ZZX| /"N C pirkti. Ilgametis I&mokėjimo Planas. 
I IX k/ Lw O — namam, statvtl. remont

mauja, akmenims šaudo į 
stogą, laužo apleistų namų 
įrengimus, drasko tvoras, 
ardo kaimyninių gyventojų 
daržus, užkabinėja praei
vius”.

Vaikui pirmas gyvenimo 
pavyzdys yra mylinti ir my
lima motina. — Kun. Urbo-

^cratchintBs
Forųuickrelietfrom itching ofccieraa. pimples. 
athlete's foot. neatneš, rashes and other ex- 
temally caused skin trouhles, ūse world (amous, 
cuoling. antiseptic, liquid D. D. D. Preacription. 
Creaseless, stainless. Soothes irritatioa and 
ęuickly stopa intense itching. 35c trigl bottle 
proves it. oryour money back. Ask your 
druggist today (ur D. D. D. PRESCMFTIOM.

• Litton to

PALANDECH'S 
T U 6 0 S L A V - A M E RIC AI 

RADIO BROADCAST
Svsry Satnrtay, 1:30 ts 2:30 PJL

STATION W H l R i 
t 1480 kflocyclss 4P (Phst BUUm sa Yew duii Į

• Teaturing a profnua W
Yugoslav Folk Mūšia

j/z daurta Amerika

Rūkytojai visur mėgsta jų 
VĖSESNĮ, LENGVESNĮ, GERESNĮ SKONĮ

Chesterfield’s augantis populariškumas 
priklauso nuo Tinkamos Kombinacijos pa
saulio puikiausių tabakų... geriausia-žinomi 
cigareto tabakai iš Tobaccoland, U.S.A., su
dėti su aromatišku turkišku.

Kiekviena tabako rūšis vartojama 
į Chesterfield turi gerą skonį; bet 
kombinacija suteikia jums Geresrtį 
Skonį . . . cigaretą, kuris Vėsiau 
Dega ir Aiškiai Lengvesnis.

namams statyti, remontuoti ar

PAVASARIS ARTCJA — DABAR LAIKAS PIGIAU IR 
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATLIKTI.

Tapkite Finansiniai Nepriklausomilll
TAI IPYVITE i—wn*mr Indeliai rūpea-

I /Avzl I lxl I C tingai globojami ir ligi $5,000 ap

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

MUSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS ’

45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nennskrlaodilant Nei 
Vieno Klijentol

Keistuto Savings and Loan Aasociation yra ftymlausta, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.

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

3236 So. Halsted SL Chieago, I1L
Jos. M. Mozeris, Sec’y.
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Lietuvių katalikų dienrafičio •‘Draugo” rėmėjams lr skaitytojams 
siunčiu sveikinimus ir geriausius linkėjimus!

Jūsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams, Informuodamas 
apie jvairiua katalikams Jdomlus dalykus, bet nurodo tikėjimo tie
sas. gina lr saugo jas nuo amžinojo Išganymo priešų.

Daugeriopai tepedaugtja jūsų katalikiško dienraščio skaitytojų skai
čius!

,j, AMLETO GIOVANNI CICOGNANI,
• Laodleea Arkivyskupas,

Apaštališkas Delegatas

Hooverio žodis
Praėjusį sekmadienį kalbėjo buvusis Jungtinių Ame

rikos Valstybių prezidentas Herbert Hoover. Jisai iš
dėstė savo pažiūras į vėliausius įvykius Europoje. Tarp 
kitko, jis ragino visuomenę visais būdais kooperuoti 
su vyriausybe ir kongresu krašto apsaugos stiprinimo 
darbuose. Be to, ragino duoti kuo stipriausią paramą 
Didžiajai Britanijai, tačiau griežtai pasisakė prieš siun
timą Amerikos kariuomenės į karo frontą svetimuose 
kraštuose.

Pažymėtina, kad p. Hooveris labai griežtai pasisako 
irieš bet kokį Amerikos bendradarbiavimą su kruvi- 
uoju Stalinu ir taip pat prieš teikimą bet kokios pa-

Ibos Sovietų Rusijai, kuri laiko pavergusi savo žmo
nes ir kuri tiek daug skriaudų padarė savo mažesniems 
kaimynams. Jisai sakė:

“Už milžinišką pasišventimą paskutiniame kare A- 
merikos viena iš realių kompensacijų buvo tasai vaick 
muo, kurį mes suvaidinom atstatant demokratijas 
Suomijoj, Lenkijoj, Estijoj, Latvijoj ir Lietuvoj. Mes 
jas auklėjome jų kūdikystėje. Mes šimtus milijonų 
išleidom padėti joms išaugti vyriškuman.

“Ar Amerika tikrai gerai jaučiasi remdama Sta
liną. kad palaikyti jų pavergimą?”
H. Hooveris, kaip ir daugelis kitų didelių ir žymių

Amerikos politikų labai griežtais, bet teisingais žo
džiais smerkia nešantį žmonijai vergiją komunizmą. Jis 
smerkia Staliną, kaipo žiaurų Lietuvos ir kitų valsty
bių pavergėją.

Buvusis prezidentas teisingai sako, kad Amerika šian
dien yra likusi vienintelė laisvės šventovė, paskutinė 
civilizacijos oaza ir paskutinė moralinė ir ekonominė 
tvirtovė. “Jei mes būsime išmintingi, tos brangenybės 
galės tarnauti visos žmonijos gerovei” — kalbėjo H. 
Hooveris. Be to, jisai persergsti pažymėdamas, kad bet 
koks mūsų neatsargumas ir šį kraštą galėtų pastūmėti 
į tą baisų chaosą, kuris siaučia kituose kontinentuose.

Reikia pripažinti, kad Hooverio kalba buvo rimta ir, 
neabejojame, į ją bus atkreipta dėmesio.

Ig. Padercvvski buvo ir politikas. Jisai huvo pirmuoju 
nepriklausomos Lenkijos premieru. Jisai buvo didelis 
demokratijos šalininkas. Kai pilsudskininkai smurto 
keliu Lenkijoj įsistiprino ir įsteigė kariuomenės dikta
tūrą, Paderevvskis labai tuo pasipiktino, griežtai už
protestavo, pareikšdamas, kad jis kojos nebekels į Len
kiją, kol nebus atitaisyta pažeistoji demokratija. Jisai 
savo žodį išlaikė. Nė kviečiamas į Lenkiją nevažiavo.

Paderevvskis pareiškė savo didelį pasipiktinimą ir 
tuomet, kuomet pilsudskininkai - želigovskininkai 1920 
m., sulaužę Suvalkų sutartį, smurtiškai įsibriovė į Lie
tuvą ir užgrobė Vilniaus kraštą. Prie Paderevvskio, 
kaip spėjama, šio biauraus smurto nebūtų įvykę.

Kai Lenkija ir vėl buvo parblokšta, Paderevvskis, ne
žiūrint savo gilios senatvės, išnąujo stojo lenkų tau
tos išlaisvinimo judėjimo priešakyje.

Velionies Paderevvskio asmenyje pasaulis neteko gar
saus muziko, o lenkai didelio savo veikėjo ir vado.

Visokių keistenybių gadynė
Chicago Herald-American kolumnistas nurodo antro

jo pasaulinio karo keistenybes.
Tie, kurie prieš kiek laiko buvo artimi bendradarbiai, 

šiandien veda tarp savęs mirtiną kovą. Anglija kariau
ja prieš savo vakarykščią santarvininkę Prancūziją; 
Hitleris lupa savo “broliuko” Stalino kailį; rumunai 
nori atsiimti Besarabiją, kurią buvo pavogusi nuo jų 
Sovietų Rusija; Suomija išėjo prieš Rusiją, kad ap
ginti savo demokratiją ir nepriklausomybę; Latvija, 
Lietuva ir Estija kariauja su Rusija, kad atgauti savo 
laisvę.

Būtų skaudu, H. - A. kolumnistas pažymi, jei Ameri
ka išeitų į karą padėti Rusijai ir toliau smaugti Lie
tuvą, Suomiją, Latviją ir Estiją ir tuo pačiu sustip
rinti komunizmą.

Ištikro, šie laikai yra pilni visokiausių keistenybių.

Tėvynė vis dėlto nežus...
“V-bė” dėl paskutiniųjų įvykių Europoj rašo:

“Kas galėjo tikėtis, kad bolševikų viešpatavimui a- 
teis toks greitas galas.

“Dar tik vakar kruvinieji Maskvos agentai lietu
vius siuntė į Sibirą. Dar tik vakar mūsų broliams ir 
seserims, netekusiems artimųjų, gniaužėsi širdys, lie
josi ašaros.

“Tos baisios kančių dienos niekados negrįš. Įsidė
kite tai gerai į savo galvas, jūs, lietuvių tautos išda
vikai iš Laisvės ir Vilnies pastogių.

“Tuo tarpu, kai Lietuva pasiskelbė nepriklausoma 
valstybe, tai mes vienas kito klausiame, ko galima 
laukti iš Hitlerio?

“Įsivaizduokite, kas būtų atsitikę, jeigu Hitleris 
nebūtų susipiovęs su Stalinu. Anksčiau ar vėliau vo
kiečiai būtų buvę nugalėti. Tuo tarpu bolševikai būtų 
sėdėję Lietuvoje ir engę mūsų tautą...

“Ar jūs manote, kad anglai, įveikę vokiečius, būtų 
ėję vaduoti Lietuvą, kariauti su bolševikais? Ne.

“Dabar — kita istorija. Hįtlerio ir Stalino dikta
tūroms griuvus, Lietuvai ateis tikroji laisvė.

“Nors audros ūžia aplink mus, tėvynė vis dėlto 
nežus...

“Su šitokia mintimi privalome pasitikti žinias, atei
nančias iš Lietuvos.

“Karas, pagaliau, baigsis. Kaip praėjusiame, taip 
ir šiame kare ateis atsiskaitymo valanda. Kaip praė
jusiame kare imperatoriams nuo galvų ritosi vaini
kai, taip šiame kare diktatoriams nuo pečių — galvos.

“Pergyvenome Staliną, pergyvensime ir Hitlerį. Tik 
daugiau vilties, daugiau drąsos Lietuva bus ir laisva, 
ir nepriklausoma”.

Paderewski Žvelgiant ateitin

(“Draugas”, liepos 1 d., 
1916 m.)

Rusai paėmė Kolomea ry
tinėj Galicijoj • ••• Kolomea e- 
sąs geležinkelių centras, to
dėl jis yra labai svarbus ir 
strateginiu atžvilgiu. Sumuš
ti austrai bėganti Karpatų 
kalnų link didžiausioj bet
varkėj. Berlyne pripažįsta
ma Kolomea miesto puoli
mą. Bet sakoma, kad aus
trai be didelių mūšių iš ten
pasitraukę. Negalėję atsi

laikyti prieš rusų skaitlin- 
gumą ir jų armotų ugnį...

šv. Tėvas ir Amerikos—
Meksikos karas... Iš Romos 
praneša, kad popiežius, su
žinojęs apie pirmus susirė
mimus Suv. Valstijų su Mek
sika, labai nuliūdo. Bet šv. 
Tėvas tikisi, kad nesusipra
timai tarp tųdviejų kaimy
nų būsią greit prašalinti. Be 
to, sutaikinimu Suv. Valsti
jų su Meksika nemažai rū
pinasi Ispanijos karalius Al
fonsas...

Meksika paleido suimtus 
amerikonus... Prezidentas 
Carranza paleido iš nelais
vės 23 amerikonus raitelius 
ir vieną civilį. Birželio 29 
d. jie traukiniu iš Chihuahua 
atvežti į Juarez ir iš čia pa
leisti per tiltą į EI Paso. 
Bet Washingtone nesulau
kiama atsakymo į Suv. Val
stijų ultimatumą. Pasirodo, 
kad Carranza nesiskubina su 
atsakymu. Washingtone ir
gi į tai mažai teatkreipiama 
domės. Prez. Wilson važiuo
ja oau su kalbomis į kitus 
miestus. Jis nuolat tvirtina, 
kad Suv. Valstijos, nenori 
karo. Bet jei meksikonal už
pultų, tai amerikonai ginsis.

SKAITYKITE “DRAUGI t

Po svietą pasidairius
Kuo baigiasi balšavikams 
rojui darbininkų mitingai

Kai Amerike balševikai 
surengia mitingus, tai jie čia 
ne tik šneka ką nori, ale ir 
daro ką nori. Sakysim, nu
taria pamaršuoti atrytais, 
net į Washington’ą numar- 
šuoti, parašyti rezoliuciją, 
visokius reikalavimus val
džiai statyti ir už tai jiems 
nei plaukas nuo galvos nenu
krinta. Mat, kapitalistinė 
sistema. “Proletarinėj” si
stemoj ne tik viskas yra ki
taip, ale net ir darbininkų 
mitingai baigiasi kitaip. 
Štai jums gražus aprašymas 
vieno Kauno darbininkų mi
tingo, kada dar ant Lietuvos 
švietė Stalino saulė.

Kauno priemiesčio Šančių 
fabrike “Elveco” buvo su
šauktas darbininkų mitin
gas, kuriame turėjo kalbėti 
prekybos komisaras Grego- 
rauskas. šiam išsižiojus ir 
pradėjus įrodinėti apie nepa
prastus darbininkų “laimė
jimus,” salėje pasigirdo švil
pimas. Mitingas buvo per
trauktas, o po pertraukos 
atvyko “draugas” įeik Mov- 
šovič Meskup, Lietuvos bol
ševikų partijos generalinis 
sekretorius. “Draugas” įeik 
Movšovič ėmė kalbėti apie 
darbininkų padėties pagerė
jimą. Girdi, darbininkų už
darbiai esą padidinti keturis 
kartus, o pragyvenimas pa- 
brangęs tiktai du kartus. 
Tad esą aišku, kaip dabar 
darbininkams gera gyventi. 
Bet čia vienas darbininkas 

paprašė žodžio ir paklausė:

— Draugas pirmininke,

man šiek tiek nesuprantama 
jūsų kalkuliacija. Praktiš
kai aš matau visai ką kitą, 
būtent, pirmiau už 1 klg. 
mėsos mokėdavom 1 litą, o 
dabar už kiaulių skerdienos 
liekanas mokama po 6 rub
lius už kilogramą . . .

Šiam darbininkui dar ne 
baigus kalbėti, salėje pasi
girdo smarkus plojimas.

Tačiau šis darbininko drą
sumas brangiai kainavo. Ki
tą dieną atvyko darbo komi
sariato atstovai ir iš šešių 
darbininkų atėmė darbo 
knygeles, toku būdu jie jau 
niekur nebegalės gauti dar
bo. Negana to. Jie buvo 
išmesti iš butų, o jų manta 
išvežta už Kauno į laukus. 
Daiktus lydėjęs GPU agen
tas dar pasišaipė: “Čia ga
lite kalbėti, ką tiktai norite, 
o galite ir pastipti . . .”

Spicpirvirvio Dumkos
Profesorius Bacevičius 

(komunistų draugas) skam
bino Los Angeles “lietu
viams” ir — praskambino 
$20.33 deficitą.

Gaila, kad Los Angeles 
“lietuviai” negali buržujinių 
bankų rekvizuoti ir deficitą 
padengti.

Paryžiaus Lietuvos Pa
siuntinybėje buvo valdinin
kas vardu Vabalas, kuris 
nušliaužė pas Staliną ir din

go*
Štai, kodėl Chicago baisa- 

vikų gazietą redaguojąs ki
tas Vabalas pas Staliną ne
važiuoja.

Kitam gera nepadaręs ne
lauk iŠ kito gera.

Vakarykščių “draugų” Adolfo ir Juozo peštynės ir trečiojo 
“draugo” rolė

r, -.i.-rvsr
i

tk ’ H .v •

. Praėjusį sekmadienį New Yorke mirė Ignacas Jonas 
Paderevvski, sulaukęs 80 metų amžiaus.

Velionies vardas buvo žinomas visuose pasaulio kraš
tuose. Niekam nereikia aiškinti, kas jisai buvo. Jisai 
buvo genijus pianistas, didelis muzikas ir kompozito
rius. Tuo atžvilgiu jisai buvo didelė garsenybė, tarp
tautinė asmenybė.

Daug yra panašaus tarptautinio ūgio žmonių, kurie 
mano, kad jie yra perdideli įsitekti toje tautoje, ku
rioje buvo kilę. Jie paneigia savo tautybę ir atsuka nu
garą visiems savo tautos darbams ir reikalams.

Paderevvski ir tuo buvo didelis, kad jis ne tik visą 
savo amžių pasiliko ištikimas savo tautai, bet iš visų 
jėgų jai dirbo. Juo labiau garsėjo muziko Paderevvskio 
vardas, juo stipresnis jis darėsi lenkų veikėjas; juo 
daugiau uždirbavo iš koncertų, juo gausingiau auko
davo savo tautos laisvei atstatyti. Šiuo atžvilgiu ve
lionis buvo gyvu pavyzdžiu visiems ir lietuvių ir kitų 
tautų slapukams, kurie dėl pupų bliudelio išsižada ne 
tik tautybės, bet ir religijos.

“Garsas” sako:
“Kalbant apie ateitį, lietuvių tauta laikys prieš akis 

tik vieną tiksią — išsikovoti sau pilną laisvę lr ne
priklausomybę. šioje kovoje ji eis iš vieno su visomis 
tautomis, kurios nuoširdžiai trokšta ir siekia, kad 
pasaulyje išnyktų ėdimo politika, kad visos laisvę 
mylinčios tautos turėtų galimybės laisvai gyventi ir 
tvarkyti savo gyvenimą, kaip joms geriausia patinka.

“Šiuo tarpu sunku pasakyti, kuo nacių ir bolševikų 
karas užsibaigs. Tik tiek žinome, kad pirmieji jų su
sirėmimai vyksta Lietuvos žemėje. Kaip ano pasau
linio karo metu, taip ir dabar titanų grumtynės siau
bia Lietuvos žemę, naikina jos gražias sodybas, vėl 
viskas verčiama pelenais ir griuvėsiais. Nutilus ka- 
nuolių griausmams ir užgesus gaisrams seks vargas, 
skurdas ir badas.

“Lietuvos žmonių akys vėl krypsta į užsienyje gy
venančius savo brolius, o ypatingai į amerikiečius. 
Mes turime būti pasiruošę teikti reikalingą pagalbą — 
moralę, materialę ir politinę.”

U
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Alia Rachmanovr

Studentai, Meilė Ir Čeką
Romanas iš Rusijos revoliucijos laiku

Išvertė Ant. Pauliukonis 
(Tęsinys)

Birželio 2 d.
Pavasaris. Dangus toks giedras, žydras ir taip ma

loniai šviečia, kranksi varnai, upė plačiai išsiliejusi iš 
krantų, visi sodai pasipuošę šviežiu smaragdo žalumu. 
Sėdžiu paupy ir žiūriu j tolius, melsvus kaip žibutė. Iš 
tolo ataidi ateinančio traukinio dundėjimas. Mano visa 
siela nusitveria džiaugsmu, tarytum tas traukinys tu
rėtų atvežti mano laimę. Iešmininko sodely net per gar
siai gieda gaidžiai, o pro atvirą langą vėjas atneša alie
juje kepto ragaišio kvapą. Lūkuriuoju. Aš žinau, kad 
niekas pas mane neateis — čia, į šį šlaitą, prie aukšto 
beržo, prie kurio paskutinį kartą sėdėjom su Vadimu. 
Tačiau aš vistiek laukiu, ir kai viršuj išgirstu žingsnius 
ir pamatau išlendantį ilgą žmogaus pavidalą, iš džiaug
smingo lūkesčio man ima tartum gnaibyti paširdžius.

Žingsniai jau seniai nutilo. Vėl tylu, tik prie mano 
kojų tyliai į krantus plakasi vilnys. Temsta, iešmininko 
languos pasirodo šviesa. Vėl pasigirsta žingsniai. Aš už
sidengiu rankomis veidus.... Laukiu, taip laukiu tavęs, 
Vadimai.

■į Birželio 3 d.
Šiandien mūsų docentas išvažiavo į Petrapilį, ten 

praleisti savo atostogų.
Daša su vežiku išnešė jo užsieninius čemodanus ir 

knygų dėžes, ir jis su manim atsisveikino:
— Prašau, nepykite, Aleksandra Lvovna! Aš iš jūsų 

gana dažnai egoistiškais sumetimais atimdavau nemaža 
brangaus laiko, kurį buvote paskyrusios studijoms, ta
čiau kartu su jumis praleidau tiek daug malonių valan
dų, kad jų niekuomet neužmiršiu.
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draugas

DU ŽUVO TRAUKINIAMS SUSIDAUŽIUS
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l"L»ra.ugus Acuie letupuu.

Arti Chapin, III., du prekiniai traukiniai susidaužė priešakiais. Du geležinkeliečiai 
žuvo ir du sužeista.

AŠ DVI PUSES MATAU
(Dolores Raudeliūnaitėš konkursinis rašinys 
pradžios mokyklų skyriuje laimėjęs 
trečiu "Draugo" dovaną).

Kas tu esi? Aš brangi ta-i ba, nuo gilaus skausmo rie- 
vo tėvynė, laisva buvusi Lie- dėte riedi. Nutilo “Lietuva
tuva — toji taip graži žemė, 
kurią nuolat mini tavo tėtu
kas ir mamytė miela. Aš ra
mybės kampelis, kur dan
gaus skliautai gražiai mėly
ni — baltais debesiais išda-

Smalsumo pagauta, nuėjau į jo kambarį, norėdama kinti, kurioje saulutė skais-
pamatyti, kaip dabar ten viskas atrodo, kur jis tiek 
daug dirbo. Viskas buvo puikiausiai sutvarkyta, nesi
matė nė mažiausio nereikalingo popiergalėlio; tik į vie
ną dėžę buvo įmesta krūva rūpestingai suraišiotų vir
vučių, susuktų iš kito galo. Matyti, jis nuo kiekvieno 
paketuko, kurį parsinešdavo iš miesto, su didžiausiu rū
pestingumu nusiimdavo visas virvutes ir jas vyniodavo

ti lyg karalienė puošia, švie-

Tėvynė mūsų”. Kalėjimas 
tam, kurs drįs ją sudainuot. 
Raudonųjų terorizmas auga 
diena iš dienos. Plėšia jie 
Dievą iš bažnyčios altorių, 
iš žmonių širdžių, o kas dau
giau net ir iš lūpų kūdikė
lių nekaltų. Kunigai kemša-

čiai maloniai ir savo šilumos i mi į kalėjimus, kankinami ir
spinduliais linksmina tėvy
nės meile plakančias širdis. 
Aš gražus kampelis su ža
liuojančioms girelėms ir siū
buojančiais miškais, kur

užmušami. Seselės sekulari- 
zuojamos ir mokyklos demo
ralizuojamos — “Nėra Die
vo” mūs priešų šūkis; “Nė

ve, kiek ilgiau aš būsiu kan
kinama? O Motina Marija, 
jog aš esu tavo — neapleisk 
manęs —

“Marija, Marija, skaisčiau 
šia lelija

Tu švieti aukštai ant dan
gaus,

Palengvink vergiją, pagel
bėk žmoniją,

Išgelbėk nuo priešo bai
saus”.

Taip, gelbėk mane nuo 
užpuolančio priešo, kuris ne
ša su savim bedievybę. Gel
bėk — matai mes žūstam. 
Marija, niekad nebuvo gir
dėta, kad kas prie tavęs būt 
šaukiąs ir būtų buvęs at
stumtas — šaukiuos — ne
atstumk ir manęs. Vaidelutė

iai iš 9-lo 
Nacionalio 
Eucharistinio 
Kongreso

į kamuolį. Jau buvau vėl iš kambario beeinanti, kaip Švelnus vėjalia taip maloniaij ra D1ct°” jų ir tikyba, įr 
netikėtai už krosnies pamačiau tiesiog kalną Bukrautą glamonėja šlamėjančius me- jie nori įskiepint tą patį į 
.visokių popierių. Aš nuėjau jų pažiūrėti ir, žinotumėt, lapelius, čia kur čiur- širdis mažųjų žmonių. O Die

ten radau: laiškus! Taip, meilės laiškučius, rašytus
ponių, studenčių ir pardavėjų, be to, galybę sudžiūvusių 
gėlių, raištukų ir paveikslėlių. Rūpestingai visus tuos 
atsidūsėjimus ir pabučiavimus surinkau į daiktą ir nu 
sinešiau viską į savo kambarį. Vargšės blondinukės, ne
bijokit, aš mokėsiu išsaugoti jūsų paslaptį. Aš pasilik
siu jūsų laiškus sau kaip atminimą vargšių moteriškųjų 
sielų, kurios ieškojo ir ilgėjosi savo karaliaus!

Tik mūsų karalius yra jau miręs.

dėlių lapelius, čia kur čiur 
Iena Nemuno tyrasis van
duo, kurio krantai ir pakraš
čiai taip puikiai apžėlę ža
liai žaliuojančiais žolynais ir 
kur geltonuoja laukai kve
piančiomis gėlėmis, kur nar
do paukšteliai pilkieji ir sa
vo čiulbėjimu džiugina žmo
nių Dievą mylinčias sielas; 
čia kur raiboji gegutė taip 
linksmai kukuoja ir pieme
nėliai džiugiai raliuoja, o 
Šešupės krantas samano
toms bakūžėms nudabintas, 
kurio pakrantėj mergaitės 
vainikėlius nuolat pina, 
skleisdamos po kaimus save 
džiaugsmingų dainelių malo

Kilti ir dirbti savaime aiš
ku ir suprantama, kaip al
suoti. — Svett Marden

Visa Chicago Yra Kviečiama Vykti (!)

Dienraščio "DraugoH

Visus jaudino Jo Eminen
cijos Kardinolo Dougherty 
gilus rimtumas, pamaldu
mas, nuoširdumas. Senukas, 
kaip pirmųjų amžių patriar- 
kas, sulaukęs jau 75 metų, 
tur būt, ir mąstė, kad, gal, 
jau paskutinį kartą teks lai- I
minti pamaldžius žmones, 
susirinkusius Eucharistinia
me kongrese. i

Šeimininkas, Jo Ekscelen-1 
cija J. Murray, St. Paul Ar-i 
kivyskupas, kunigų susirin
kime pasakė: “Ar lis ar ne
lis, kongresas pasiseks. Mes 
darėme, viską ką galėjome, 
kad jis būtų sėkmingas; da
bar, jeigu Dievas nori, gali 
nuleisti lietų ant žmonių. Ir 
gavome lietaus užtektinai 
paskutinę dieną procesijos 
metu. Daugiau kaip Chica
goje 1926 metais.

* * *
Procesija ėjo 5 valandas. 

Vaikučiai labai pavargo, bet 
drąsuoliai nepasidavė iki pa
siekė didįjį altorių, nuo ku
rio buvo suteikta paskuti
nis palaiminimas. Jų dau
gelis nuo karščio apalpo. Net 
vieną seserį neštuvais ma
tėme nešę į ambulansą. čia 
parodyta daug karžygišku- 
mo.

* * *
Reikia duoti kreditą kam 

priklauso. Taigi chorui, kurs 
penkias valandas prie di
džiojo altoriaus išgiedojo su 
tik mažomis pauzomis. Is- 
tikrųjų, reikia atžymėti, nes 
jo malonių giesmių klausė
si 300 tūkstančių minia. Pas 
visus buvo matyt didelio pa
sišventimo. bet choristai bu
vo tikrai pilni eucharistinės 
dvasios.

Mudu su kun. J. Čepukai- 
čiu, priešaky didžiojo alto
riaus, negalėjome atsistebė
ti procesijos įvairumu. Štai, 
pirmųjų amžių kankiniai, 
raudonai papuošti ir su pai
ma rankoje, pirmi įeina; 
juos seka parapijų grupės, 
kunigai, prelatai, vyskupai 
ir Šv. Tėvo Legatas su Šv. 
Sakramentu.

* * *
Girdėjau, kad daugelis ku

nigų net tūkstantine prisi
dėjo prie šio Eucharistinio 
Kongreso iškilmingumo. Su
skaičius visas aukas šis kon
gresas siektų keletą milijo
nų. Taigi puikiausia bažny
čia, kuri, tiesa, mūrais ne
paremta, bet meile Kristaus 
Šv. Sakramente.

* * *

20,000 vyrų priėmė šv. Ko
muniją vidurnaktinėse šv. 
Mišiose. Tai, tur būt, pirmą 
kartą Amerikos istorijoje, 
kad ant 25 akerių ploto toks 
skaičius vienu sykiu priimtų 
Kristų šv. Komunijoje. Šim
tas kunigų dalino šv. Komu
niją. Jie, lydimi dviejų tar
nautojų su žvakėmis ir var
peliais, iš tolo nešė cimbori- 
ją su Švenčiausiu Sakramen
tu. Nors buvo labai tamsi 
naktis, bet Kristus naujai 
užšvito tamsoje. Gal dabar 
šis gražus gestas pasiliks 
tradicija Eucharistiniuose 
kongresuose. Čia vyrai tik
rai pralenkė moteris. Bet 
tik šiuo vienu syk.

♦ * *
Vedamoji mintis buvo: 

“Pasišvęstame, kad Kristus 
būtų pagarbintas”. Pasišven 
timo daug parodyta. Suva
žiavo vyskupų net iš Kana
dos ir Meksikos. Kuingų ir 
pasaulionių iš visų Suvieny
tų Valstijų. Spėjama iš sve
tur buvo suvažiavę apie 300,- 
000.

Kun. J. Mačiulionis, MIC.

Ekskursija į Milwaukee
Su Laivu —

"CITY OF GRAND RAPIDS"

Sekmadieni, Liepos-July 6 d., 19411

KNYGOSI KNYGOS!
A " -* Birželio 4 d.ą

Šiandien į mus atėjo atsisveikinti Griša Filipenka.
Jis vos nepravirko. Ir dovaną drauge atnešė — Veresa- 
jevo “Gydytojo atsiminimus.”

— Tas vietas, kurios yra nepadorios ir kurių jums 
būtų geriau neskaityti, aš išbraukiau. Bet visa kita — 
yra nuostabiai gražu. Tai mano mėgstamiausioj i knyga.

Jis mane labai prašė, kad jam rašyčiau; jis išva
žiuoja į tolimą kaimo ligoninę paprastu slaugytoju, kad in,U8 atKarsius. Šiame taip
galėtų kitiems metams užsidirbti studijoms pinigų. j ramiame Dievo kampelyj,

i čia mano sūnūs ir dukrelės 
Atsisveikinimas fakultete buvo labai graudus. Rodė- pįinoj ramybėje gyveno, bet 

si, lyg mes skyrėmės ne vienai vasarai, bet visam gyve- Į šįandįen nebėra tos ramy-
nimui. Visi dėkojo man už mano triūsą ir rūpinimąsi stu- ibgS) nebgra to linksmumo — Į f 
dentų būtimi. Aš parėjau namo labai susigraudinusi ir, ' nebgra nieko gražaus, ma- * 
galų gale, neiškentusi, net pravirkau, nors ko — nė pati
nežinau.

Eidama į namus, pakeliui sutikau Ekateriną Pavlov- 
ną, vėl apsivilkusią savo senos mados paltu. Ji pažiūrė
jo liūdnai į mane ir tarė: 'v

( — Jis išvažiavo.... * ■*
Ir vėl nuėjo. Ji man atrodė kaip mirtinai pašautas 

paukštis. . k

Birželio 5 d. 
kad Kerenskis,

lonaus. šiandien tik ašarų 
pakalne virtau aš — vargų, 
skausmų Motina likau aš. 
Riedi ašaros, sidabrinės ty-j 
liai — vilgydamos mano! 
skruostus — riedi ir krinta! 
ant mano skausmais sura
kintos krūtinės. Kodėl taip 
man liūdna? Kodėl vaitoju, 
dejuoju aš taip šiandien? 
Todėl kad aš rusų pančiais 
sukaustyta, nebelaisva, pa
vergta. Tūkstančiai mano 
vaikelių žūna, kenčia, kalė 
jimuose pūva, o aš bejėgė;

i ..». ą-gįS

Mūsų inteligencija yra įsitikinusi, 
tas “aukščiausios kokybės žmogus,” Rusiją vis dėlto iš
gelbės. Visur matyti jo portretai. Nors jis tėra dar tik 
35 metų, bet, kaip iš visoko sprendžiama, turįs būti ne
paprastai energingas, darbštus ir gabus. Niekas iš mū
sų inteligentų nėra jo nė karto matęs ir nieko anksčiau | juos išgelbėt negailu. Tau 

’ apie jį negirdėto, bet susyk visi juo įtikėjo ir tik juo tos didvyriai pakirsti. Taip. 
vienu.

{Bui daiigUu.1
aš Lietuva, tavo motutė ver
kiu — ašaros mano tik ži-

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

Gr{žta Tą Pačią Dieną 9:45 Vai. Vakare

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

Visais Ekskursijos Reikalais Kreipkitės į: —

"DRAUGA S"
2334 So. Oakley Ave. Chicago

Mūsų knygyne dar galima gauti pasirinkimų lietuviškos 
literatūros ir poezijos rinkinių. Dabar komunistų valdžiai 
užkirtus kelią lietuviškų knygų spausdinimui, LIETUVIŠKA 
KNYGA pasidarys retenybė. Įsigykite savo kopijas, kol 
jų dar lieka.

LITERATŪRA
JONO BILIŪNO RAŠTAI, 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. III t., Vaižganto, 290 pusi.............. $1.00
VAIŽGANTO RAŠTAI IV t., (Vilniaus ir Kauno laiko

tarpis — 1918-1921 m.), 240 pusi............................. $1.00
V. KRĖVĖS RASTAI, 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.) ............................................................. 75e
MAŽIOSIOS LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI —

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

EILĖRAŠČIAI
SU BALTU NUOMETU — J. Augustaitytė-Vaičiūnienė,

225 pusi.............................................................................. $1.00
VAINIKAI, Naujesniosios Poezijos Antologija, Paruošė

K. Binkis, 230 pusi.......................................................... $1.00
JAUNOJI LIETUVA, MAIRONIS, 130 pusi.............................50
PADANGĖSE, Juozas Sakalas ir Dasaitis, 125 pusi..................60
KRISTIJONO DUONELAIČIO RASTAI, Sutaisė

J. šlapelis, 90 pusi ....................................................... .60
TĖVYNĖS KELIAIS, Liudas Gira, 05 pusi......................... 95
RUDENS AIDAI, A. Jakštas, 100 pusi.  ...................... .35
GAMTOS PRILYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal

Dr. R. Van der Meuien ................................................... 96
MEILE. M. Gustaičio, 1914 m.................................... ...............26
BRĖKŠTA, M. Vaitkus, 1915 m. ........................................... 26

M

DRAUGAS'
2334 S. Oakley Ave. Chicago. III.

//I i //
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Kur menas auga

Chicagoje šiaurėje (North 
Side) yra nedidelė Šv. My
kolo parapija, kuri atsižy
mi meno talentais. Atmena
me laikus, kuomet dar Šv. 
Mykolo parapija neturėjc 
Šv. Kazimiero mokytojų se
serų. Tuomet čia mokytoja 
vo Antanina Nausėdienė. 
Vargonininko a. a. Br. Lau
raičio vadovybėj kilo pirmos 
muzikos meno jėgos. Chore 
soliuodavo Razmanskaitės.

V. Bručienė (Antanavi
čiūtė) pirmoji solistė, savo 
maloniu halsu žavėjo klau
sytojus. Jinai gilesniam mu
zikos studijavimui buvo iš
vykus Italijon.

M. Malonienė (Norbutai
tė) pagarsėjo kaipo stipraus 
ir plataus balso solistė. Daug 
metų giedojo chore ir mūsų 
žymesniuose parengimuose.

Antanas Kaminskas buvo 
northsaidiečių mylimiausias 
dainininkas. Jis čia augo ir 
mums daug dainavo. Jis yra 
visai Chicagai žymi meno 
pajėga.

North Side gimė Loretta 
Brazaičiūtė (varg. J. Bra 
zaičio duktė). Jinai dar jau
nutė, bet jau atsižymi savo 
talentu ir gražiu balso so
lisčių tarpe.

Ona Juozaitienė (Mikužiū- 
tė) pradėjo dainavimo kar
jerą parap. chore. Jai daug 
gelbėjo varg. N. Kulys. Ona 
siekė muzikos meno aukš
tumos, su mažoms pertrau 
koms vis lavino balsą p-r 
privačius mokytojus. Šian
dien gėrimės jos dainavimu 
lietuvių radio valandose ir 
koncertuose.

Felicita Plančiūnienė (Nau 
sėdaitė) nuo mokyklos die
nų pasižymėjo savo maloniu 
ir švelniu soprano balsu. Jo 
sios talentu gėrėjosi šv. Ka
zimiero akademija. Jinai y- 
ra pažiba šv. Mykolo para
pijos chore ir visuose meno 
parengimuose.

Aldona Kirstukaitė nuo 
jaunų dienų buvo linkus prie 
muzikos. Iš pradžios lavino
si smuikos, giedojo chore. 
Vėliau, kol North Side gy
veno pašventė visą laiką 
balso lavinimui: ėmė lekci
jas pas žymų mokytoją ir

■ kartais padainuodavo paren 
I gimuose.

Vincas čivinskas malo 
naus būdo, švelnus barito- 

| nas. Jis jau daug metų kaip 
1 gieda chore ir kaipo solistas 
pasižymi muzikos kūriniuo
se. Kas jį girdėjo giedant 
kantatoje “Septyni Kristaus 
žodžiai” tikrai jam pripa
žįsta Dievo dovaną gražų
balsą.

Richardas ir Loretta Kaz
lauskai jauni muzikai. Kas 
girdėjo šių jaunuolių (dar 
mokyklą lankančių) daina
vimą, negali atsigerėti. Ri
chardas 12 metų. Jo balso 
gražumas iššaukia didelį su
sidomėjimą. Jei galima pa
vadinti tai tikrai angelo 
balsas. Loretta 9 metų, bet 
jei jos nematai, tai netiki 
kad dainuoja jaunutė mer
gaitė. Balsas platus ir skam
bus lyrinio tembro, pasie
kia aukštas gaidas. Jie abu 
myli giedojimą ir jei tėve
liai duos jiems pagalbą la
vintis toliaus muzikoje, tai 
susilauksim dar negirdėtų 
muzikos meno talentų.

North Side kolonijoje iš
eina ir Varg. Sąjungos mu- 

I zikos meno žurnalas “Muzi
kos Žinios”, redaktorius y- 
ra vietinis varg. Nikodemas 
Kulys. Tad nors netiesiogi
niai, bet muzika pereina į 
jaunuolius, apsigyvena ir iš
duoda vaisių. Klebonas kun. 
J. šaulinskas seka meno ei
gą ir džiaugiasi parapijos 
talentais.

Liepos 6 d. kaip iš kitų pa
rapijų, taip ir iš mūs bus 
graži reprezentacija “Muzi
kos Žinių” piknike, Willo- 
West darže, Willow Springs, 
III. Ten bus proga išgirsti 
dainuojant ir minėti talen
tai. Menininkas

Vyrų konskripcijos 
tarnybos bosniuose 
svarbios atmainos

Wardas 5, boardas 8, 5603 
So. State gt. (telef. Normai 
2777) precinktai nepakeisti.

Wardas 9 — Boardai 16, 
17 ir 92 (Areas of 17 and 
92 reversed).

Wardas 9, boardas IG, 
11145 So. Michigan avė. (te-

UFE'S BYWAYS
TtoPLE WM0 ASE TTEToTAcojy

Wlll BE 73 Stm.E IN A
N£W "n>WN T<9 KE Buivr NEAR. 
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Wor ; XX AMEKICAH 5AXoru«NE 
TlAvanr - C'nam No*/,
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7/ėtrJr NuthiH ; JenNIE . 
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GREITĄJA! PAGALBAI KRAUJO PRIETAISA

1 uraugus Acme ie,epuoto>

Dr. John von Saltza ir Mrs. Margaret Smith ties San 
Francisco Blood banku demonstruoja naują “Upton 
Emergency Transfusion Kit” — kilnojamą prietaisą ka
riuomenei reikalingą kraujo įliejimui sužeistiesiems ka
reiviams. Ši prietaisa yra gyvybės saugotoja.

lef. Pullman 44445) — 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 5„
60, 62, 63, 68, 69.

Wardas 9, boardas 17, 7 
E 119 gt. (telef. Commodore 
4680) — 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 37, 48, 49, 50, 5?. 
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
61, 65, 66, 67.

Wardas 9, boardas 92, 
10655 So. Michigan avė. (te 
lef. Commodore 0575) - 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, i
33, 34, 35, 36, 64, 70, 71.

Cook County No. 9, 5635
So. Archer avė., Summit, 
III. (telef. Summit 77) — 
Lyons Township — Village 
of Summit and precincts 33,
34, 35, 37; Stickney Town- 
ship — all except precinct 
1; IVorth Township — Pre
cincts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25, 26, 
27.

Chicago Heights boardas 
— Delete the words “includ 
ing that part lying within 
Bremen Township.”

DOCTOR’S AMAZING LIQUID
GREAT SUCCESS FOR

SKIN TROUBLES
(externally caused)

PRAISED 
FROM 

COAST 
TO

COASTI
No matter what vou’ve trled with*ut 
auccens for unaipntly aurface pimplea, 
blemlshee and aimilarskin irritatmna, 
here’s an amazingly aucceasful doc- 
tor’a formula—powerfully soothing 
Z.iouid Žemo—which ųuirkly relieves 
itching snrenees and starta right in to 
help nature promote FAST healing.
80 years continuous success! Let 
Zemo’s 10 different marvelously effec- 
tive ingredients help YOUR skin.
Also ointment form. Severe ca 
may need Eztra Strength Žemo.

Berwyn No. 2, 6830 W.
Windsor, Berwyn, III. (telef. 
Berwyn 389). — Wards 1, 
2, 3, 4 of Berwyn; the Vill
age of Stickney; the Village 
of Forest View (Precinct 1 
of Stickney Township.

A. t
VIĄDISLOVAS
PANKAUSKAS

(Vytauto Daržo Užvaizdą) 
jMirė birželio 30, 1941, 9:20 v. 
ryte, sulaukęs pusės amžiaus.

C.imęs Lietuvoje. Tauragės 
apskr.. Kvėdu.rnos parap., Ku
lių kaime.

Amerikoje išgyveno 34 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterj Zofiją (po tėvais Ži- 
bartaitę), sūnų VValter; gimi
nes Krušus. l’ankauskus, Wiš- 
tartus. Račkus lr jų visų šei
mas Ir daug kitų giminių, 
draugų lr pažjstamų, o Lietu
voje dvi seseris: Marijoną Jag- 
glnlenę Ir Elzbietą Petkienę; 
pusbrolį kun. Antaną Krušą: 
puseserj Ceciliją Krušaitę ir 
kitas gimines.

Kūnas pašarvotas koplyčio
je. 2506 W. 63rd St. Laidotu
vės (vvks ketvlrtadien), liepos 
3 d. iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėtas Į Gimimo 
švenč. Panelės parap. bažny
čią, kurioje (vyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas ) šv. 
Kazimiero kapines.

Nuliūdę Moteris, Sūnus Ir 
G (minta.

laidotuvių Direktorius J. F. 
Eudeikis. Tel. YAIlds 1741.

Kartą jau pradėjus pulti, 
reikia pulti iki galo.

CONRAD
Fotografas

studija įrengta pir
mo. rūšies .u mo- 
daniškomis užlaldo- 
ml« ir Hollywood 
šviesomis. Darh.. 
Garantuot, s.

ENGlevvood 58XS 
ENGlevvood 5MO

420 West 63rd Street
Tel.: Biznio 

Res.:

mARClITU
RADIO LAIKRAŠČIO 10-ti METAI
APTARNAUJA CHICAGOS Ir APYLINKES LIETUVIU 

Vienintelis Vakarinis Lietuvių 
Programas Amerikoje — 

Leidžiamas 9 Sykius į Savaitę

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:80 v. vak. 
PENKTAD. Ir ftEATAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.

Nesiduok blogam įveikti 
bet įveik tu blogą geru.

Pasisekimo paslaptis yra 
ne tame, kad niekad nesu- 
klydus, arba neapsivylus, 
bet tame, kad nenupuolus 
dvasia.

Ant tų namų, iš kurių yra 
kilęs kunigas, stovi palaimos 
žvaigždė. —

Kard Faulhaberis

Ar Jaučiatės Nuvargę 
—Be Vikrumo?

Skauda Kalvą — Išpūtą viduriai?
Kada tik užBlke.nša Jūsų žarnos iš
pūri ta vidurini dvokia kvapnu ai
trumas. užkietšjlinaa, Imkite FEEN 
A-MINT. Ta malonaus skonio lluo- 
suojanti, kramtoma guma švelniai 
Dėt tikrai lluosuoja vidurius. Im
kite einant gult. Ryte jausi

te tikrą palengvinimą Ir atgausite 
.ikrurną. Jaunų Ir senų nilllonal 
Jis tinka lr Jūsų šeimai. Nusipirkti 
naudojasi nebrangiu FEEN-A-MINT. 
PEEN-A-MINT šiandien.

VVUlk STUDIO
1945 West 35* Street

MOPKftN 

COMPLĖTĖ

^ADVANCED PHOTOGRAPHY 

I.O* ĖST POSSIBI.E PRIVES 

PHONE LAFAYETTE 2*13

IIMIMtMIM**'-•

Turtas Virš$6,000,000,00
Apart Apsaugos, Turime 017c nnn nn 

ATSARGOS FONDĄ ViršMlūjUUU.UU
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų. 

PARDUODAM U. S. DEFENSE SAVINGS BONDS

FED
LOAN ASSOCIATION oFChicap 
JUSTIN MACKIEVVICH. Pres.

4192 Archer Avenue
"VlRginia likt

iVINGS

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauger

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Otriausiu Patarnavimu — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS 

ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

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

MARIJONA
TOLEIKIENfi,
(po tėvais šarkaitė)

Gyveno 5825 S. Washtenaw
Mirė birželio 29. 1941, 3:15 

vai. ryto, sulaukus pusės amž.
Gimė Lietuvoje, Kauno rėd., 

Tauragės apskr., švekšnių pa
rap,

Amerikoje išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Joną. du sūnų; Joną ir 
marčią Eleną. Juozapą ir mar
čią Rozaliją, dukter) Barborą 
Fleck, žentą Joną ir vieną a- 
nuką, dvi seseris: Magdaleną 
Šlusnls, jos vyrą Pranciškų. E- 
eną Okocfclenę ir jos vyrą A- 
leksandrą. brolj Juozapą Šar
ką ir jo žmoną Juzefą, jų šei
mas ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažjstamų.
O Lietuvoje vieną brolj Ir vie
ną seserj.

Kūnas pašarvotas John F. 
EudeJkio koplyčioje, 4605 So. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės Jvyks Liepos 2 d. 
iš koplyčios 8 vai. ryto bus 
nulydėta j Sv. Kryžiaus par. 
bažnyčią, kurioje Jvyks gedu-

. lingos pamaldos už velionės 
stelą. Po pamaldų bus nulydė
ta J Sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažjs- 
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Vyras, Sūna1. Duk
tė, Seserys, Broliai, Žentas, 
Marti ir vlsl Gini Inta.

laidotuvių Direktorius John 
F. Eudeikis, Tel. YArlas 1741

/Vii M

JOHN F. EUDEIKIS
Laidotuviu 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 vai. antradienio ir šeštadienio rytais, 
iš Stoties WHIP (1520), su P. Šaltlmleru.

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIEN£ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109
6812 So. Western Avenue 

Tel. GROvehill 0142

J. LIULEVICIUS
4348 S. California Avė. 

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

LACHAWICZ IR SUNAI 
2314 West 23rd Place 

Tel. CANaI 2515

42-44 East 108th Street 
Tel. PULIman 1270

S. P. MAŽEIKA

3319 Litnanica Avenue 

Tel. YARda 1138-1139

ANTANAS M. PHILLIPS 

3307 Litnanica Avenne 

Tel. YARda 4908

i



Antradienis, liepos *1, 1041

KAS NAUDINGA ŽINOTI VISIEMS, KURIE 
DALYVAUS "DRAUGO" EKSKURSIJOJ 1 
MILWAUKEE, LIEPOS 6-f? DIENA

1. Laivas City of Grand 
Rapids išplauks iš Navy Pi- 
er liepos 6 d., 9:30 vai. ry
to (sharp). Jokio pavėlavi
mo. Neturintiems automobi
lių geriausiai važiuoti bile 
gatvėkarių iki Grand Avė., 
kurios gatvėkaris priveža 
prie pat uosto. Prie Navy 
Pier yra didelė vieta auto
mobiliams “parkinti”. Taigi, 
kas norės, galės nuvažiuoti 
automobiliu, ten “paparkin- 
ti”, o grįžęs iš ekskursijos 
vėl sėsti į automobilių ir na
mo parvažiuoti.

2. Laive yra užkandžio ir 
gėrimo, tačiau geriausiai, 
užkandžio pasigaminti na
mie. Pigiau ir geriau.

3. Laive galima išsinuo- 
muoti kambarį visai dienai. 
Jame galima ne tik savo dra 
bužius pasidėti, bet ir pui
kiai pasilsėti. Kainos $3.00 
ir $3.50 visai dienai. Kas 
nori, gali ant pat viršutinio 
laivo denio rezervuoti kėdes. 
Kaina 30c už kėdę. Į tą denį 
leidžiami tiktai tie, kurie tu
ri užsirezervavę kėdes.

4. Į laivą patartina nuva
žiuoti kiek galima anksčiau 
ir pasirinkti vietas ant de
nio. Grupės gali pasirinkti 
vietas vienoj kurioj vietoj.

5. Laivas plaukia 4 va
landas į Milwaukee ir 4 va
landas atgal. Laivas didelis, 
dėl to nejuntama jokio su
pimo. Malonu, vėsu, links
ma. Viduj visą laiką orkes
trą griežia. Kas nori gali

šokti. Ant antro laivo denio 
yra puikus parloris, pianas 
ir garsiakalbis programoms 
pildyti. Parlory ir trečio de
nio balkone gali susėsti keli 
šimtai žmonių ir, sakykim, 
grupei dainuojant kokią liau 
dies dainą gali dainuoti sy
kiu ir keli šimtai žmonių.

6. Milvvaukee laivas pasie
kia 2 vai. popiet. Uoste 
“Draugo” ekskursantų lauks 
busai ir taksi. Kurie norės 
pamatyti miestą ir kitas žy
mias vietas, būtent, Sv. Juo
zapato Minor baziliką, ku
rios vien remontas kainavo 
$125,000, vienuolyną su kop
lytėle, kurioje randasi virš 
tūkstantis relikvijų įstatytų 
sienose ir k., feras busu kai
nuos 75c asmeniui. Kurie 
norės vykti į paskirtą vie
tą ir paragauti dykai gar
saus Milvvaukee alaus, taip 
pat užkąsti sendvičių, tiems 
taksi į vieną pusę kainuos 
5c asmeniui. Poilsiui skiria
ma nepilnos dvi valandos. 
Laivas išplaukia iš Milwau- 
kee 4:45 Chicago laiku (3:45 
Milvvaukee laiku). Iki to lai
ko visi ekskursantai turi būt 
laive. Chicago laivas pasie
kia 10 vai. vakaro. Plaukiant

DRAUGAS

KARO SEKRETORIUS MANEVRUOSE

t urauguė" Acme teiepnoto;

Karo departamento sekretorius Henry L. Stimson (su saulėtine skrybėle) daly
vauja kariuomenės manebruose kur tai Tennessee plotuose.

West Pullmano 
naujienos

Birželio 22 d., parapijos 
salėje vestpulmaniečiai su
rengė labai gražų bankietą 
naujam klebonui kun. M. 
švarliui priimti ir vikarui 
kun. P. Gašlūnui pagerbti 
vardadienio proga. Nors bu
vo labai šilta, bet parapijo
nų, svečių, dvasiškių, o ypač

Mot. Są-gos 7 kp. — E. Me- 
teišienė, Lab. Są-gos 10 kp.
— K. Raila, Jaunimo klūbas
— Jonas Andruška, Apašt. 
Maldos ir ARD skyriai įtei
kė dovanas ir pasveikino a- 
bu kunigus per mokyklos 
mergeles.

Pasibaigus programai bu
vo balius ir šokiai prie ge 
ros -orkestros.

Esame labai dėkingi vi
siems svečiams ir sočikagie-

Pranešimas Radio
Peoples Krautuvės ruošia 

Liepos Pirmos gražų 
programą.

Šiandie, antradienį, 7 va
landą vakare iš stoties 
WGES bus transliuojama 
reguliarė antradienio pro
grama leidžiama pastangom 
Peoples Furniture Co. Krau
tuvės. Kuomet šiandie pra
sideda antras metų pusme
tis, leidėjai ruošia ypatingai 
gražią ir įdomią programą, 
kurioje dalyvaus geri telen- 
tai. Nepamirškite pasi
klausyti. Rep. xxx.

vavo labai skaitlingai, net
, x . » vietų prie stalų pritrūko,atgal, sutemus visu pakras- , .

lai 1 ®eiminin*t^s- vadovaujant A.
Peters, pa-

sočikagiečių, bankiete daly- čiams, o ypač gerb. kuni-

čiu žibčioja žiburiai ir 
vams švyturiai. Gražu.

7. Norint būti “Draugo” 
ekskursijos dalyviu, tikietą 
reikia įsigyti iš anksto. Kas i 
pirks tikietą tą pačią dieną 
uoste, prie kasos langelio,! 
neturės privilegijų nuplau
kus į Milwaukee, nes tik su

Kur galima gauti "Draugo 
ekskursijos tikietą

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

Bridgeporte:

Gudų krautuvėj, 901 
33rd St. Virginia 9474.

O. Aleliūnienę, 3251 So. 
Union Avė. Victory 5635.

Viktorą Balandą, 926 W. 
3vrd St.

W.

Tovvn of Lake:
Kinčinų krautuvėj, 4441 

So. Honore St. ,
M. Sudeikienę, 1632 Wei?t 

46 St. Yards 6952.
J. Čepulienę, 5526 S. Wol- 

cott St. Prospect 3655.
West Pullmane:

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

Norvaišaitę, 6832 South 
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. Andreliūno krautuvėj, 
6324 S. Western Avė. Repub
lic 4932.

Brighton Park:
E. Samienę, 3751 So. Cali

fornia Avė.

x

Skiriaus krautuvėj, 4358 
So. Fairfield Avė.

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

So. Chicago:
J. Stanaitį, 8857 Houston 

Avė.

Cicero:

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

Perednienei ir 
vaišino gardžia vakariene.

Programai vadovavo L 
Šimutis, “Draugo” red. Jis 
pats pasakė kalbą ir tarpais 
įpynė sveiko jumoro, kuris 
publikai labai patiko. Prog
rama buvo sekanti:

Mokyklos mergaičių cho
ras padainavo keletą daine
lių. Mažos mergelės sveiki
no kleboną ir vikarą ir nuo 
parapijonų įteikė gyvų gėlių 
puokštę. Ačiū mokytojoms 
Šv. Kazimiero seselėms už 
mergaičių prirengimą. Po to 
huvo gražiausia programos 
dalis. Antanas Kaminskas 
dainavo solo (Vanagaičio) 
“Dul-dul dūdelė”, pianu 
skambino S. Andruškaitė, o 
ant galo Kaminskas su Jonu 
Peredna duetą padainavo 
kelias dainas. Buvo ir šoke 
ja iš Cicero jauna mergelė, 
kuri pašoko klasinį šokį. 
Gaila, kad vardo nesužino
jau. Sveikino kun. M. Švar-

čių turėjo puikias vaišes gra 
žiam Putrimų name, 1440 S 
49 Ct., kurias suruošė Sofi
ja Putrimienė. Svečiai ypa
tingai stebėjosi ir gardžia
vosi čia augu sios moters pa 
ruoštu tikru lietuvišku menu 
ir kitais skanėsiais ir linkė
jo Povilui dar daug sulaukti 
vardinių.

P. ir S. Putrimai augina, 
dvi dukteris ir vieną sūnų. I 
kurie puikiai lietuviškai kai-1 
ba. Abu yra dideli parapijos i 
rėmėjai, “Draugo” skaityto
jai ir dideli mūs dienraščio 
bičiuliai.

Vakarėliui labai sumaniai 
“bosavo” visuomet linksmas,

Cicero. — Visos narės AR 
D 9 skyriaus prašomos atsi
lankyti į pusmetinį susirin
kimą antradienio vakare, lie
pos 1 d., 7 vai. Turime daug 
svarbių reikafcj svarstyti. Y- 
patingai kviečiame visas 
anksti ateiti, nes šv. Anta
no parap. svetainė remon
tuojama — nėra elektros.

Toliau, svarbus parengi
mas įvyks ARD centro Lab
darių naujam ūkyje, prie 
123rd St. ir Bell Avė. liepos 
20 d. Šis išvažiavimas yra 
pirmutinis šįmet. Bus 10 pui
kių dovanų, kurias galima 
išlaimėti įsigijus už 10c bi
lietą. Rėmėjos jau platina 
šiuos tikietus ir visuomenė 
prašoma neatsisakyti nuo 
pirkimo. Daug pastangų de
da komisija ir centro valdy
ba. ARD 9 skyrius, nepasi-

. šimtų Iki 185 tūkstančių. Galima likim! Prisidėkime aukomis, .'pirkti arba statyti su mažu įmokė- 
' jlmu. kitus mokėti kaip renda.

darbu ir kuo galime. A. V. CHARLES P. SUROMSKIS & CO.
6921 S. VVestern Avė.

Rep. 3713 — Vakarais Pros. Uit
I SKE N I) U G J AMA KRAUTUVE 

MARQLETTE PARKE
Išrendavimui krautuvė pačiame lie
tuvių apgyventame distrikte, šalia 
Chain Grosernės. Tinka bučernei ar 
kitam bizniui. Randasi prie kumpo
6««li St. Ir Rm-kwcll. Saukite: PLAza 

2500. Apt. 312.

CLASSIFIED
100,Dol. Dovanų
Tam, kuris įrodys, kud pirkti namųj 
lotų, arba farmų nėf-tt - saugus Itij 
vestinentas.

Pašaukite, kurie norite nusipirkti 
arba išmainyti, naujų namų pasta
tyti, renų pataisyti. Taipgi turime 
keletu desėtkų senesnių namų po 
visų Cnicagų, visokio didumo, biz
niavų ir privatiškų. Kainos nuo 18

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

gams už skaitlingą bankiete 
dalyvavimą. Ačiū programos 
vedėjui L. šimučiui ir dai
nininkams A. Kaminskui, J.
Perednai. Ačiū seselėms mo
kytojoms už prirengimą mer
gaičių ir pakvietimą šokėjos judrus, draugiškas varg. A.1/- 
iš Cicero.

Iį ir kun. P. Gasiūną sekan- 
A. Valančių, 1226 So. 50 tieji svečiai kunigai: Ig. Al 

bavičius, J. Paškauskas, V.
Cernauskas, J. Mačiulionis, 
MIC., dr. Rėklaitis, MIC., dr. 
A. Deksnis ir A. Karnžiškis 
(iš Pittsburgh). Dar keliais 
žodžiais linkėjimus pareiškė 
arba atsistojimu pasirodė 
sekantieji svečiai: dr. Simo
naitis, adv. K. česhulis, S. 
šlepovičius, (laid. direktd- 
riai) S. P. Mažeika, Lekavi
čius, Jr., N. Radys ir Mali
šauskai.

Avė.

Ndrth Side:
V. Rėkų, 1639 No. Wood 

St.
K. šerpetį, 

Girard St.
1710 VVest

x

West Side:
“Draugo” raštinėj. Canal 

8010.
Pas M. Jasnauskienę, 2259 

W. Cermak Rd.
Dievb Apvaizdos parapijoj:

Kaz. Ivanauską, 726 W. 
18 St. Canal 8925. ą
Maytvoode:

Vitos Vileišienės krautu
vėj, 5922 W. Roosevelt Rd.

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

II Rap. Mondeika. X. .

N. KANTER, Sav.

Išveiiojame 
[MI VISU 
Chicago

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 S. Halsted St.
Tel. BOIiLEVARD 0014

REIKALINGAS DARBININKAS 
SPAUSTI VftJE

Reikalingas tuojau prityręs spaustu
vės darbininkas. Pastovus darbas.

Kreipkitės:
2334 So. Oakley Am, Chicago,__ IU.

REIKALINGA MOTERIS AR INIRA
Paieškau moters, vyro ar poros pri
žiūrėti roomlng house. Geras pragy
venimas tinkamam asmeniui, 
šaukite: DELcware 6157 arba krei
pkitės asmeniškai: 215 lx>eust St., 
arti VVells.

REIKALINGAS DARBININKAS 
KEPYKLOJE

Reikalingas tuojaus pagelblninkas 
kepykloie. Pastovus dalbas. Gera
alga. LIBERTY BAKER Y

11932 SO. HALSTED ST.

Povilo Putrimo 
vardinėse

Cicero yra nemažai žymiųT I*
lietuvių biznierių, remiančių 
visus bažnyčios, tautos ir 
visuomenės reikalus. Jų tar
pe įskaitomas ir Povilas Put
rimas, turįs moderniškai j- 
rengtą valgomųjų daiktų 
parduotuvę adresu 1436 So. 
49 Ct.

Būdamas ir apsukrus biz
nierius, nuoširdus lietuvis ir 
visų lietuvių reikalų rėmė
jas P. Putrimas aplink save 
subūrė daug draugų, priete- 
lių ir yra net savotiško tar 
pusavlam draugiškumui pa
laikyti klūbo žymių Ciceros 
žmonių: Arlausko, Bernadi- 
šiaus, Navicko, Jaškūno, 
Mondeikos ir kitų pirminin
kas.

Praeitą sekmadienį, šv. 
Povilo dieną, ne tik to klūbo 
nariai, bet ir daugiau sve-

Ant galo kalbėjo klebonas 
kun. M. Švarlis ir vikaras 
Petras Gasiūhas.

Mūsų parapijos draugijos 
pasirodė labai gražiai, nes 
visos turėjo savo atstovus 
ir sveikino kleboną kun. M. 
Švarlį ir kun. P. Gasiūną ir 
abiem įteikė dovanų, būtent: 
šv. Juozapo — Ad. šiužąs, 
Šv. Kryžiaus — J. Meteišis,

..j
Jr

Jūsų Gražus 
Apsirėdymas

-Mūsų Specialybė

ŽAVIAUSIAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ

BLIl SKELIU 
PIRŠTINIŲ

KOJINIU
POCKET'BOOKŲ

KORSETŲ
KŪDIKIAMS DRABUŽIŲ 
V. VILEIŠIENE, SAV.

GLAMOUR
FROCK SHOP

5922 W. Roosevelt Rd. 
Tel. AUSTIN 1175

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
DINING ROOM SETS — PAR
LOR SETS — BEDROOM SETS 
— RŪGS — KABIOS — RE- 
FRIGERATOR.S — W ASHERS — 

MANGKLH — STOVĖS.
AU NatšonaUy Advertlaed Itena.

ALE X ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Aven 14^
Telefonas REPUBUC 6051

J
Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį pasi

sekime Jūsų biznyje arba profesijoje.

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

l’IBM NEGU PIKKSITE
MATYKITE MUS!

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 

LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ 
STATYBAI.

MEDŽIAGOS STOGAMS
Flnanauojame namų pastatymų ai 
pntainymų — Nieko JmotflMI — S 
metai Išmokėti — Apkainavlmas 
dykai.

Iiletnvla Pardavėjas 
Stanley Litwlnaa — Vedėja*

Carr-Moody Lumber 
Company

3039 So. Halsted St. 
VIC. 1272 ’

AGENTAI: 
Jonas Rodi nas 

Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas

H. Rajeuski 
“Shorty”

Rez. TeL VICTORY 2499

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 VVest 31st Street 
Chicago, III. 

Telefonuokite:
VICtory 16 9 6

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

i t

Nauja Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022



Antradienis, liepos I, 1941

Didelis apiplėšimas 
prie Vytauto parko

Visas Nekalto Prasidėjimo
Panelės šv. parapijos 
pikniko pajamas 
pagrobė plėšikai
Praėjusį sekmadienį Vy

tauto parke buvo didelis Ne
kalto Prasidėjimo Panelės 
Šv. parapijos piknikas. Die 
na pasitaikė labai graži ir 
tūkstančiai žmonių, ne tik 
brightonparkiečių, bet ir iš 
kitų Chicagos lietuvių kolo
nijų buvo suvažiavę į Vy
tauto parką.

Šiandie registruojasi 
sulaukę 21 m. amž. 

vyrai
Cook apskrity (ir visoj 

šaly) šiandie, liepos 1 d., re
gistruojasi visi jauni vyrai 
kurie nuo praeitų metų vy
rų registracijos iki šiandie 
(tuo visu laikotarpiu) yra 
sulaukę 21 metų amžiaus

Jie registruojasi drafto 
boardų ofisuose. Registruo 
tis turi visi. Ofisai bus ati
daryti nuo 8:00 ryto iki 9:00 
vakaro.

jrnu

i Tovvn of Lake turėjo savo 
1 kampelį prie ežero su links- 
I momis sąjungietėmis prie 

baro ir Bridgeporto bendra- 
j darbiai linksminosi Marijo

nų naudai.
X Dapkui, 4414 So. Arte- 

sfahffiZEVe., ir jų aiitfrėT? Std- 
X Stud. P. Baltinis išvy-1 la atostogų proga aplankė 

ko trumpoms atostogoms į pažįstamus Nevv York mies- 
studentų stovyklą Gudrich t®. Nevv Haven, Conn., Ne-
farm, Hudson, Ohio.

X Kazimieras Boguslovas, 
vienas “Draugo” intertepis- 
tų, išvyko porai savaičių 
atostogų.

vvark, N. J., grįždami dar 
dieną praleido Niagara Falls, 
N. Y. Namus pasiekė links
mi, patenkinti kelione ir pa
tirtais įspūdžiais.

Dirbantieji jauni vyrai tu 
ri būti paleidžiami koletai 
valandų iš darbo,

klebonas šu parapijos Irus- Sal5,ų išregistruoti 
tisais ir pora komiteto na
rių automobiliu vyko namo. Svarumo savaitė 
Tik išvažiavus iš parko, vą-1 
žiuojant į Cravvford Avė., 
prie pirmojo namo, esančio 
tuoj už Vytauto parko, ant 
vidurio kelio stovėjo auto
mobilius, kuris neva buvo 
sugedęs. Sustojus kun. A.
Briskos automobiliui, plėši
kai prišoko ir, grąsindamt 
revolveriais, atėmė visus

Vakare, apie 11 valandą, 
suėmęs visas pikniko paja
mas, kurių buvo arti $1,800,

(■‘Draugas” Acme telephoto*

“Jerry,” pieną išvežioti vežimo arklys, Chicagoj, atsigerti dažnai naudojasi gu- 
kad iie m^n*a^8 vamzdžiais. Vežėjas Pete Mahon sako, kad jo kostumeriai dėl “Jerry” elgi- 

c mosi nerustauja ir turi dar daug juoko.

X Petras ir Angelą Kil- 
mitz, 4450 So. Herrnitage 
Avė., smagiai atostogauja 
Amerikos šiaurėje.

Chicagoj
Chicago mayoro E. J. Kel

ly atsišaukimu miestui pa
skelbta priešteršiminė sa
vaitė, kuri įvyks nuo liepos 
6 iki 12 dienos.

Mayoras
gyventojus,

ragina miesto 
kad parkuose,

pinigus, sėdo į savo automo- 1 bulvaruose, gatvėse, gatvai- 
hilių ir pabėgo. Kad kun. A. j tėse ir kitose viešose vieto- 
Briška nesivytų, atėmė ir jo ! se nemėtyti jokių popierga-
automobilio raktus.

Apaštališkas delegatas ragina 
rytu bažnyčią grizli vienybėn

Cincagoj užsibaigė pirma
sis ukrainiečių katalikų ry-
tinių apeigų Eucharistinis 
kongresas. Sekmadienį Šv. 
Nikalojaus bažnyčioje iškil-

Hooveris prieš 
įsikišima karan

Buvęs prezidentas H. Hoo 
Apaštališkas delegatas sa ver se^madienį Chicagoj kai 

kė pamokslą. Jis ragiho mi- bėjo per radiją. Jis parerš- 
lijonus graikų pravoslavų ir

X Indiana Harbor, šv. 
Pranciškaus par. piknikas, 
buvęs praėjusį sekmadienį 
Black Oak darže, gerai pa
vyko. Klebonas kun. K. Bič-

X Dr. K. J. Svenčiskas kauskas patenkintas gausin- 
(dantistas), kilęs iš Brigh- gu parapijiečių atsilankymu 

i ton Park ir turįs ofisą ad- ir nuoširdžia parapijos pa- 
resu 2735 W. 43'rd St., pra- i rama. Red. L. šimutis pik- 

1 dėjo statyti nuosavą namą niko dalyviams pasakė kal-

kitų rytinių apeigų krikščio
nių nekatalikų grįžti Kat.ali-

mingąsias rytinėmis apeigo- kų Bažnyčios vienybėn. Eks-
mis mišias pontifikavo uk 
rainiečių katalikų vyskupas 
Konstantinas Bohachevsky.

celencija paminėjo tik vieną 
doktriną, kuri skirta pravo
slavus krikščionis nuo tikro-

prie kampo 44 ir So. Fair
field, pačiam lietuvių cent
re.

X Kun. Petras Povilas Ci
nikas, MIC., “Draugo” ad
ministratorius reiškia nuo
širdų ačiū visiems savo prie- 
teliams už kelis dešimts te
legramų, laiškų, kortelių ir

bą apie vėliausius įvykius 
Lietuvoj.

X So. Chicagiečiai vaišino 
savo svečius “air-condition- 
ed” valgykloje, kad iškilmin 
gai “priėmė” naują kleboną 
kun. Viktorą Čemauską ir 
atsisveikino su kun. M. Švar- 
liu praeitą sekmadienį. So.

kė, kad J. A. Valstybės nie
ku būdu neturėtų įsikišti 
karan aktualiai. Jo nuomo
ne, Amerika nekariaudama 
gali sėkmingiau padėti An
glijai nugalėti Vokietiją. 
Pradėjusi kariauti turėtų 
mažinti britams paramą, 
nes karo reikmenys pačiai 
Amerikai būtų reikalingos. 
Be to, nekariaudama Ameri
ka turėtų daugiau progos

Ruiminga ŠV. Nikalojaus , pati stipriau įsiginkluoti. 
Vai- bažnyčia buvo kupina tikiu- Raj kas aiškina> ka(J j A 

čiųjų ukrainiečių. Valstybės jau dabar įsivė-
lusios karan. Hooveris nuro
do, kad taip nėra. J. A. Val
stybių konstitucijoje yra pa

telefonų su linkėjimais var- chicagiečiai vaišino žmones
Sanktuariume buvo du sos sios Bažnyčios, būtent, po- duvių proga.

X Chicago žydų, paeinan
čių iš Lietuvos, Federacijos 
skyrius vardu “Mariampoler 
Aid Society” liepos 20 d. 
rengia pikniką Beverly Hills 
prie 87 ir Western Avė. Kvie 
čia ir lietuvius atsilankyti.

X Kunigas A. Naudžius, 
šiemet baigęs Marijonų Ku
nigų seminariją, paskirtas 

yra vyriausias autoritetas1 vikaru į šv. Pranciškaus 
skelbti karą. Niekas kitas , ParaP-> Indiana Harbor, prie 
to daryti negali. Tad šalis kun. K. Bičkausko. Ligšiol 
nėra įsivėlusi į karą. I buvusis vikaras kun. Ignas

Vaičiulis praėjusį sekmadie
nį atsisveikino. Iškeliamas

parapijos darže, o po vaka
rienės paruošta programa 
buvo parapijos salėje, kuri 
buvo tikra pirtis po vėsaus 
pasivaišinimo sode. Bet prog 
ramos įvairumas ir kalbų į- 
domumas visus patenkino.

.lių, arba kitokių atmatų. tai Vieną jų buyo užėmęa
Mayoras sako, reikia miestąPlėšikai policijos stropiai, ,• v. , palaikyti svariai, kad vizi-leskomi ir tikimasi, kad bus ...... . ,v. . .. tį toriai miestu pasidžiaugtų ir
žavėtųsi jo didingumu.

Kaip dažnai žmonės daro
visk,, kad tik sutrumpini, Kurja šeimos židinį
savo firvvemmo dienas: ve- L

J. E. Chicagos arkivysku
pas S. A. Stritch, o kitą — 
J. E. arkivyskupas Amleto 

^Giovanni Cicognani, apašta- 
; liškas delegatas J. A.
'■ stybėms.

piežiaus pripažinimą. Pami
nėjo dar kitą pravoslavų 
dogmatinę klaidą.

savo gyvenimo dienas; ve 
liau moka didelius pinigus 
daktarui, kuris pasakytų 
jiems, kad turi pakeisti sa-

Julius Bugailiškis, 
Katkus, 24—18.

Joseph Zaukas,

Julia Policija netikėtai 
Emily j atrado areštuotąjį

Geliu paroda parkuose
vo įpročius. Saulius Schmidt, 23—24. Prieš keturis mėnesius 

Los Angeles, Cal., policijos 
prašoma Chicagos policija 
areštavo L. Lovett, 30 m. 
amž. Jis buvo kaltinamas

Chicagos parkų distrikto žymėta, kad tik kongresas 
boardas praneša, kad liepos 
1 d. atidaroma vasarinė gė
lių paroda Garfield ir Lin
coln parkų gėlynuose.

Lankymas neapmokamas
vienos kompanijos Los An- Kasdien bus atidaryta nuo 
gclese apvogimu. Iki atvyk- 
siant į Chicagą jį pasiimti

8:00 ryto iki 6:00 vakaro. 
Liepos 5 ir 6 ir rugpiūčio

Los Angeles policijai areš
tuotasis buvo išlaisvintas su 
1,500 dol. užstatu.

Atvykusi Los Angeles po
licija jo čia nerado. Chica
gos policija ėmėsi jo ieško- 
ti ir tik po keturių mėne-

im1 sių jis surastas ir tai neti- 
ketai. Trys Chicagos polici-I!---------------------------------------

9 ir 10 d. Garfieldo gėlynas 
bus atidarytas iki 10:00 va 
karo.

Buvęs prezidentas giliai 
įvertina britų apsukrumą ir 
ištvermę. Ir sako, kad bri
tų imperija nepalaužta ir jo
kių savo turimų ir valdomų 
žemių neprarado.

į South Bend, Ind.
X Trys piknikai Labdarių 

ūkyje ir visi linksmus, be
galo gyvus. šv. Antano drau 
gija traukė Cicero grup»,

ALL MAKIS-NEW»> REBUILT

TYPEVVRITERSANO
A D D I N G MACHINES

jos sekliai sekmadienį užėjo 
į valgyklą, ties Madison ir 
Ogden gt., užvalgyti. Ir te
nai rado ramiai užkandžiau
jantį L. Lovettą.

Laikas — tai nematomas 
ir negirdimas vėjas, kuris 
negailestingai naikina mūsų 
sodus, blaškydamas baltus 
žiedu lapelius.

Pas Budriką rasite visus geriausius elektrikinius 
šaldytuvus Hot Point, General Electric, Norge, Phil- X{| 
co, Kelvinator, Westinghouse ir kitus.
Kah“ n"° $99.50 iki $199.00 |
už gražų didelj, šešių pėdų didumo šaldytuvą, ma- įlĮ 
žais mėnesiniais išmokėjimais.

Pamatykte naujas radio ir naujus rakandus, pe- 
čius, lovas, miegamo kambario setus, Parlor Se- p) 
tus, Karpetus.

JOS. F. BUDRIK,
3409-11 So. Halsted St.

Tel. YARDS 3088

VVCFL 1000 K. žymus programas Sekmadienio va
kare nuo 6:30 iki 7 vai. vakare.

it THAT LITTLE CAME99 Inter-nat’l Cartoon Co., N.Y

1941
BUICK SPECIAL 

AUTOMOBILIS 
DOVANOMIS 

PER
“DRAUGO” 

LABOR DAY 
PIKNIKĄ

— SMAll MONTHIT FATMINTS—
AU MA K lt

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED
»1SMII T*AM-M AUOW A KR
OVA AltVILVt BANY VMt.TfAA MIW HACMIMI •VAflAMTlfl

TYPEWRITER 
OMPANY

•O»I»T C. OOID.LATT,
Kt W. MADISON ST.

^ESUMATES— FREE- DEMONSTBATIOšJ

*STAR ?
Phone DEARBORN P444

AR DAUG KŪRO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij^] 
Sutaupysite Daug Pinigų.

Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:| 
1. Sutaupysite 40% kūro;

Apsaugo gyventojų sveikatą ;| 
Padidina namų vertę;
Tanpo namų šilumą;
Duoda gerą apsaugą nuo 
gaisrų;
Greitai ir lengvai įtaisoma.| 

Dykail
Parflplname P.H.A. PaAkoltnimna 

ar IfcnokAjlmna.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir šiem; 
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Avė. Republic 6051|
VYarehonM: 9401 Bo. Stony lalanti Ava, tai.


