A
DRAUGAS

DRAUGAS

Leidžia Lietuvių Katalikų 8paudoi
Draugija.

The

2334 So. Oakley Avė., Chieago. Ullnois
Tetifonaa Canal 8010-8011.

Vienintelis tautines lr tikybines minties
lietuvių dienraktla pasaulyje.

The most lnfluentlal Llthuanlan Daily
ln America.

•V.

THE
No. 180.

Sc a Copy

kumpai

P. T.

U. S. NOTOS TAKSAMS

4

v

’M

Llthuanlan Daily Friend

Published by ths Llthuanlan Catholic
Pruss Soclety.
2331 So. Oakley Avc., Clilt-ago. lllliuds

Chicago, Illinois, Pirmadienį

Anglija
Britų lakūnai

LITHUANIAN

DAILY FRIEND

Rugplūčio-July, 4 d., 1941

Kalna 3c

VOU XXV

suomius
ŠIAURIUOSE SOVIETAI LAIKOSI;
TAI SUOMIAI PRIPAŽĮSTA;

J. A. Valstybių iždo depar puolė Berlyną
tamentas pradėjo žmonėms
LONDONAS, rugp- 3.—
Kitur vokiečiai ima viršų; Stalinui ar
pardavinėti notas, kad tuo Pranešta, kad praeitą naktį
būdu iš anksto iškolektuoti britų lakūnai puolė Vokieti
tinasi teismo diena
taksus, kurie keleriopai di jos sostinę Berlyną, Hambur
desni ir ateinančių metų pra gą ir Kiel. Sakoma, visur pa
džią bus kolektuojami. Da- daryta-milžiniški nuostoliai.
HELSINKIS, rugp. 3. —
LONDONAS, rugp. 3. —
partamentas pareiškia, kad Ypač Berlyne sukelti dideli
'Anglija
paskelbė Suomijai
Suomių kariuomenės vadovy
ši priemonė yra didelė leng gaisrai, kurie plačiai nušvie
bė pripažįsta, kad per pušku ekonominį embargo. Tas rei
vata visiems tiems, kurie mo tė padanges.
tinę parą sovietų kariuome škia, kad su Suomija nutrau
ka federalinius taksus už pa
nė šiauriuose padidino savo kė prekybą ir visus ekono
Kita britų lakūnų grupė
jamas.
aktyvumą. Keliais atvejais minius ryšius. Tai esanti
Dar niekam nežinoma, kaip puolė okupuotos Prancūzijos
bandė sukelti kontratakas. bausmė Suomijai už jos sudideli bus tie taksai. Kon Cherbourgo uostą, kur taip
Bet visuomet buvo atblokšti, sidėjimą su Hitleriu, Angligresas šį klausimą dar svar-1 pat sukelti gaisrai ir padary
Suomiai sako, kad tas yra jos priešu. Bet Anglija pažysto. Tik žinoma, kad jie bus ti dideli nuostoliai.
paskutinės raudonųjų pastan mi, kad šį kartą ji neskelbia
didesni tris iki šešių kartų.
Šį kartą, anot britų, puoli
gos. Tai lyg kokia konvulsi- karo Suomijai, nors diplomą
Tad yra geras daiktas iš me prieš Berlyną pavartoti
ja prieš galutinąjį sukriti- tiniai santykiai tarp abiejų
anksto susirūpinti jų išmokė i milžiniški Amerikos lėktų
šalių jau nutraukti.
jimu.
vai — keturių motorų bom
Kaip vokiečiai, taip ir suoAnglija paskelbė, kad plau
bonešiai.
miai nesigiria kokiais nors kią laivai į Suomiją su prePIRMĄJĮ KARTĄ
laimėjimais. Tik pareiškia, kėmis arba bus užgrobiami,
(Vokietijos autoritetai pri
kad viskas vykdoma pagal arba skandinami,
Iždo departamentas nieka pažįsta, kad Berlyne ir Kiel
planus. Ir viešumon paduoda
dos dar nebuvo išleidęs ir puolimai įvykdyta. Sako, ke
tik įvykusius faktus.
BERLYNAS, rugp. 3. —
liolika
civilinių
užmušta
ir
pardavinėjęs šios rūšies no
Tai
darbas
vokiečių
artilerijos
rusų
froiįte.
Raudonarmiečiai,
jų
arkliai,
jų
ginklai
Vokiečių
karo vadovybė ofi
tų. šį kartą imta jas žmo sužeista. Jokių karinių nuos
Anot suomių, Murmansko
— viskas maišosi krūvose. Paveikslas atsiiĮstas iš Berlyno.
cialiai praneša apie savo lai
nėms parduoti pačiam iždo tolių nepadaryta).
srityje sovietai turi gausin
mėjimus
sovietų fronte pra
departamente ir dvylikoj fegą kariuomenę. Ji ten su
eitą
savaitę.
deralinių atsargos bankų. Bolševikai 'nušlavę'
traukta Anglijos
nūrodyTurkai apie nacių
JAPONAI GRIEŽTAI
Pažymi, kad nelaisvėn pa
Bus galima šių notų gauti ir
j mais. Sovietus remti į Arkti
imta daugiau kaip 83,000
kituose valdžios autorizuo 30,000 vokiečių
ką prisiųstas britų karo lai raudonųjų. Žuvusiųjų raudo
NUSISTATĘ PRIEŠ AMERIKĄ žygius Rusijoje
tuose bankuose.
vyno dalinys su lėktuvnešiu, nųjų skaičius nė vokiečiams
MASKVA, rugp. 3. —
ANKARA, Turkija, rugp.
Po 1942 m. sausio 1 die
iš
kurio britai lakūnai ima nežinomas. Spėjama, kad jų
WASHINGTON, rugp. 3.
3. — Turkai kariniai stebė
nos notų pirkėjai galės no Pranešta, bolševikų kariuo — Valstybės sekretoriaus Amerika įspėja
pulti suomių pozicijas.
žuvę daugiau, negu nelais
karo fronte
tojai pareiškia, kad vokie
tas grąžinti iždo departa- menė
.
, , sunaikinu« , pavaduotojas Sumner Welles
vėn paimta.
Suomių
kariniai
autorite

čiai Rusijoje neturi pavyki
mentui, kurios bus įskaityvakar
turėjo
pasitarimus
su
Vokiečių karo grobis per
nau. Vokiečiai buvo suplana tai tvirtina," kad britų pas
tos į notų pirkėjo taksus. terijdš divizijas — apie 30, britų ambasadorium lordu
WASHINGTON, rugp. 3. vę veikiai apsidirbti su bol tangos neatsieka savo tikslo savaitę yra:
Iki 1942 m. sausio 1 d. notos 000 vyrų, ir priede dar du Halifax, Australijos minis
nacių pulkus. Tas sovietus
770 patrankų, įėmr? 25— J. A. Valstybių vyriausy ševikais. Pasirodė, kaip taip ir Murmansko srityje bolše
nebus priimamos.
dar daugiau padrąsina kovo tru R. G. Casey ir Pietų Af bė įspėja neokupuotos Pran nėra.
vikai visvien bus sutriuškin ias artilerijos batarė.1<4, 11
rikos ministru Ralph Close. cūzijos vyriausybę. Valsty
Jei kas bus pirkęs dau ti su atkakliuoju priešu.
Sako, bolševikų kariuome ti.
priešlėktuvinių batarėjų ir
giau notų, kurių kaina viržis
Suomiai nurodo, kad Mur- 161 pavienes patrankas.
Jie tarėsi apie stovį Toli bės sekretoriaus pavaduoto nės atsparumas žymiai padi
Laikraštis “Pravda” parei
taksus, tai atliekamas nuo
Mansko
sovietų kariuomenė
dėjo,
kai
Maskva
savo
armi

jas
Sumner
Welles
pareiškia,
muosiuose Rytuose. Gauta ži
Be to, vokiečiams teko:
taksų notas galės pasilaiky škia, kad šiandien jau visi so nių, kad japonai nepasiten kad J. A. Valstybių santy jai paskyrė politinius komi bus suklupdyta, nes jai at
vietų
kariniai
resursai
yra
l,
210
kulkosvaidžių, 3,000
ti kitų metų taksų mokėji
kina Indo Kinijos kontrole. kiai su Vichy vyriausybe pri sarus. Bolševikai kovoja su kirstas geležinkeliu susisie motorinų vežimų, 1,200 gele
išjudinti
prieš
vokiečius.
mui, arba iždo departamen
Jie pasiryžę veržtis pietų klausys nuo tos vyriausybės vokiečiais be jokių planų. kimas su Petrapiliu (Lenin žinkelio vagonų ir du šarvuo
tas priims notas ir išmokės Anot laikraščio, priešinima link. Tuo būdu jie tikisi lai santykių su ašies valstybė Savo
gausingumu
vokie gradu). Suomių kariuomenė
ti traukiniai.
pinigus su mažu nuošimčiu. sis kaskart didėja ir smar- mėti sau gazolino ir atsiskai mis.
pažangiuoja Petrapilio kryp
čiams
daugiur
užkerta
kelią.
kėja. Sovietų (Pravda sako
Sumner Welles pareiškia, Vokiečiai turi daug darbo so timi rytiniam Ladogo ežero
“rusų”) atakos vietomis pa- tyti su Anglija ir Amerika.
HELSINKIS, rugp. 3. —
NOTŲ SERIJOS
kad Prancūzijos, vyriausybė vietų gausingus dalinius pir šone.
i laipsniui virsta ofensyvą.
Suomiai praneša, kad Hango
TOKIJO, rugp. 3. — Japo pripažinusi japonams konce miau nukauti ir tik po to ga
Nupirktų notų negalima Tas gi priešui nieko gera netvirtovių pakraščiuose suo
nai visu smarkumu susimetė sijas Indo Kinijoje yra pa li daryti pažangą.
Hopkins apleido
kam nors kitam pavesti, ar- lemia.
mių artilerija nuskandino
dėl kenkusi J. A. Valstybių inte
ba jų parduoti. Jas gali iš“Pravda” sako, kad raudo pulti J. A. Valstybes
Anot turkų, vietomis vo
tris sovietų
kariuomenės
pirkti tik iždo departamen- l noji armija persiima nacių paskelbtų ekonominių japo resams Tolimuosiuose Rytuo kiečiai stačiai netenka reika Maskvą
transportus.
lingo pasitvarkymo susidū
tas.
taktika ir vietomis nacius nams varžymų. Prekybos mi se.
MASKVA, rugp. 3. Išleistos notų dvi serijos. ! geroką galą atbloškia. To ne t n^tras Sokonji, viceadmirorę su bolševikų kareivių gau Prezidento Roosevelto speci Torpeda vo italų
“
A”
------ i-i—
n.s—
Į las, pareiškia, kad šiandieni Prez. Rooseveltas
sumu. Politiniai komisarai alus atstovas H. L. Hopkins
‘A
” serija -i,;-*skirta mažės- I' gana.
Dars----------ir sunaikina,
nė tarptautinė situacija taip
bolševikų kareivius kai gal vakar apleido Maskvą. Neži kruizerį
niems taksų mokėtojams.
Sovietų informacijų biuro įtempta, kad mažiausia ki
atostogose
Šios serijos notos yra vertės
vijus betiksliai stumia į nia kur link išvyko. Apie tai
LONDONAS, rugp. 3. —
pranešimu, visose svarbes birkštis gali sukelti balsiau
skerdynes. Todėl jų nepap- tyli bolševikai ir J. A. Vals Britų admiralitetas praneša,
25, 50 ir 100 dolerių ir su
nėse karo fronto dalyse vo- si sprogimą.
WASHINGTON, rugp. 3.
...
.
16 centų mėnesinių palūka-1
- Prez. Rooseveltas vakar ra8tal dau« ,r "“kaunama
kad Viduržemio jūroje bri
tybių ambasada.
i kiečiams užkirstą^ Selias. i
nų už kiekvieną 100 dol. nuo
Vyriausybininkai
ir
spau

tai torpedavo italų kruizerį.
traukiniu išvyko į New Lon
Vokiečiai turi sunkumų ka
Esą jie sulaikyti Kijevo, Ma
Hopkins vakar konferavo Sakoma, dviem torpedom
pirkimo dienos.
da
įspėja
Ameriką
ir
Angli

skvos ir Petrapilio frontuo
don, Conn. Tenai jo laukė ro fronte savo mašinoms su Stalinu ir komisaru Molo
Kita serija yra “B”, šios
ją,
kad
Japonija
imsis
griež

pataikyta. Tačiau nežinoma,
prezidentinis
jachtas “Po- gauti gazolino. Susisiekimai, tovu.
se.
notos skiriamos stambesnių
tų
priemonių
palaužti
tų
ša

ar laivas paskendo.
tomac”, kuriuo leidosi jūron yra tolimi. Vietomis lėktuAnot pranešimų, kautynės
jų taksų mokėtojams. Šių no
lių
ekonomines
prieš
Japoni

dar neuždarytos Smolensko
atostogauti vieną savaitę.
vais gazolinas pristatomas.
tų vertė yra 100, 500, 1,000,
ją
iškeliamas
priemones
tik

Rumunų armija
srityje.
Prezidento
sekretorius'
Mirė garų
10,000 arba 100,000 dolerių.
slu
paneigti
japonų
tautinį
Sovietai pripažįsta, kad vo
Stephen
Early
pareiftž,
kad
oilko
Žaliavą
Jos neša 4 centus mėnesinių
nerimsta
kiečių lakūnai kas naktį puo nusistatymą. Spauda pažy prezidentas yra pasirengęs į
apšutintas
palūkanų už kiekvieną 100
mi,
kad
Japonijai
žibalas
jė
la Maskvą, bet nesukelia nuo
24
valandas
grįžti
į
Washin-1
kariuomenei
BUKAREŠTAS, rugp. 3.
dol.
gomis bus gautas, jei tas
Mirė Charles Butkus, 32
stolių.
— Girdėta, kad rumunų ka
gtoną,
jei
paaršėtų
tarptau

bus reikalinga.
m. amž., 7135 Artesian avė.,
VVASHINGTON, ruggP. 3.
riuomenėje reiškiasi nepasi
tinis stovis.
— Office of Production Ma tenkinimai. Armijai sakyta, kurs penktadienį darbe pavo
Sovietų informacijos biuro Uždaro žibalo
WASHINGTON, rugp. 3.
nagement Vakar visose visoj kad kaip tik ji atkovos Be jingai apšutintas.
VVASHINGTON, rugp. 3.
pranešimu, bolševikai pasku' .
— Karo laivyno sekretorius
Jis dirbo National Starch
šaly šilko dirbtuvėse sustab sarabiją, jos žygiai bus baig
tinėmis dienomis “sunaiki-1 eksportą
Frank Knox vakar spaudos — Anglijos karaliaus jaunes dė šilko žaliavos procesus ir
Products
Co.
dirbtuvėje,
ti.
nysis brolis Kento princas,
nę” net šešias vokiečių divi
konferencijoje
pareiškė,
kad
3641
Washtenaw
avė.
visą'žaliavą
paėmė
vyriausy
WASHINGTON, rugp. 3.
Rumunų armija atkovojo
zijas Smolensko fronte. Pa — Prez. RooseveTto nuos jo manymu Japonija turi te kurs vieši Kanadoje, rugp. bes kontrolėn. Pareiškė, kad
23
d.
atvyks
į
J.
A.
Valsty

Besarabiją.
Dabar vokiečiai
skutinę šeštąją vokiečių di prendžiu uždaryta/ > gazolino palo ir gazolino atsargų pus
Apskrities ligoninėje mirė
šilko visa žaliava reikalinga
viziją bolševikai “sunaikinę” ir motorino tepalo eksportas antrų arba dviėjiems me bes ir svečiuosis pas prez. kariuomenei — šalies apsau reikalauja, kad ji toliau vei Frank Butkus, 53 m. amž.,
ktų Ukrainoje, gelbėtų vo 2901 Emerald avė.
tik po keturių parų atkak į visus kraštus, neišimant tams. Bet Japonija užsivari Rooseveltą Hyde Park, N. Y. gai stiprinti.'
lios kovos.
nėja, kad parodyti savo ga
Praeitą trečiadienį jis nuo
Šilko dirotuvėse nutraukia kiečiams ten apsidirbti su
Britanijos imperijos dalių.
BUDAPEŠTAS. — Vengrų
bolševikais.
*
Sovietų autoritetai pareiš
lingumą ir nepaisymą prezi
karščio
gatvėje susirgo ir
mi~aarbai. Apie 175,000 dar
Nors Japonija neminima, dento Roosevelto bendradar autoritetai iš visos Vengri bininkų, vyrų ir moterų, ne
kia, kad iki šioliai vokiečiai
Dėl to gali kilti rimti ne kokį laiką nebūvą indentifijos pašalina svetimšalius žy
praradę pusantro milijono bet reikia spėti, kad jai pir- biavimo su Anglija.
kuotas. Paskiau ligoninėje
susipratimai.
dus, kurių tarpe jti» daug tenka darbo.
kareivių. Be to, priduria, kad miausia sulaikomas žibalo
nustatyta jo asmenybė.
komunistų.
vokiečių pažanga visu frontu eksportas.
BUENOS AIRES. — Ar
HELSINKIS. — Po įvyku
STOCKHOLMAS. — Iš
BERLYNAS. —’ Mussolini sio
sulaikyta.
— gentinos vyriausybė ėmėsi
britų lakūnų
puolimo Baikalo ežero sovietai bandė
CHICAGO IR APYLIN
Berlynas yra kitokios nuo- lias į Maskvą ir tomis dieno priemonių nutraukti čia na minėjo 58 gimtadienį. Vie Norvegijos šiauriuose, na išlaikyti savo kariuomenę ( KftS. — Šiandie dalinas demonės apie stovį karo fron- mis raudonųjų sostinė bus cių ir bolševikų vykdomą nas pirmutinių jį sveikino ciai paskelbė karo stovį viso prieš suomius. Apie 900 rau , besuotumas; šilta;
rytoj
te.-Sako, jau atidaromas ke- 'puolama.
propagandą.
Hitleris.
je Norvegijoje.
donųjų nukauta.
' kiek vėsiau.
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Pirmadienis, rugp. 4 d., 1941

veikimas

lietuvių gyvenimas
Nauja Sv. Pranciškaus JAUNAS MARIJONAS PRIĖMĖ SUBDIJAKONO
Seserų Vienuolyno
ŠVENTIMUS VAKAR
vadovybė
Klier. Antanas Sandys taps kunigu rugpjūčio
Pittsburgh, Pa. — Liepos
10 d.; Marianapolio Kalvarijų šventinimas
mėn. 16 d. Šv. Pranciškaus
seserys, kaip įstatai reika
įvyks tuojau po jauno kunigo įšventinimo
lauja, išrinko naują vado
Šiomis dienomis Mariana
vybę: viršininkę ir patarė
polio Kolegija tampa tikras
jas.
visuomeninio veikimo cent
Vienuolyno viršininke iš
ras.
rinkta Motina M. Dovydą,
Vakar ryte, rugpiūčio 3
kuriai jau ne be pirmas kar
tas tenka šios atsakomingos d., klier. Antanas Sandys,
pareigos. Patarėjomis išrin M.I.C., priėmė subdijakono
ko: motiną Aloyzą, kuri per šventimus iš vyskupo Hen
pastaruosius šešerius metus riko O’Brien, D.D., rankų,
buvo vienuolyno viršininkė, Marianapolio Kolegijos kop
motiną M. Baptistą, seserį lyčioje, Thompson, Conn.
Prancišką ir seserį M. Pau Tai pirmą sykį jaunas klie
rikas priima aukštesniuo
lą‘
sius šventimus Marianapo
Vienas didžiausių pasku
lio Kolegijoje.
tinių metų darbų buvo pa
Klierikas Antanas Sanv
statymas naujos moderniš
dys, MIC., beveik visą savo
kos akademijos, kurios pamokslą išėjo Tėvų Marijoš v e n ti n i m a s
buvo
sekmadienį, rugpiūčio mėn
3 d. Nauji mokslo metai pra
sidės jau naujuos trijų aukš
tų rūmuose, kurie galės su- ,
talpinti tris šimtus akademikių.
V

Vyčiai anapus
ekvatoriaus

nų seminarijoje ir yra antr
ras šių metų auklėtinis, ku
ris priima šventimus šią
vasarą. Pirmas buvo kun
Jurgis Naudžius, dabartinis
vikaras Indiana Harbor, In
diana., lietuvių parapijoje
ir šią savaitę klierikas An
tanas tampa antru.

tomobilių tagų, kuriuųs pardavinėja mūsų jaunimas įvažiuojant į Parką, nuo kolektos, kuri yra renkama lai
ke Šv. Mišių, nuo Koncerto,
kuris įvyksta po pietų Par
ko Pavilijone ir 20 nuošimtis
nuo šokių, kurie įvyksta va
kare Pavilijone, eina-sekan
tiems Vienuolynams, šv. Ka
zimiero, Chicagoj, Šv. Pran
ciškaus, Pittsburgh, Tėvams
Marijonams,
Thompson
Conn., ir Seselėms Nukry
žiuotojo, Elmhurst, Pa.
Lietuvių diena tik tuomet
pasiseks, jei kiekvienas kle-

bonas Bažnyčioj iš sakyklos
paragins savo žmones aka it
lingai vykti į Lakewood Parką, rugpiūčio 15 d. ir jei vi
si žmonės paklausys savo
savo klebono ir gausiai vyks
toj dienoj į Lakevvood Par
ką.
11 vai. ryte E. S. T. t. y.
senu laiku Lakevvood Parko
Pavilijone, įvyks iškilmingos
Šv Mišios, kurias atnašaus
kun. M. F. Daumantas iš
Girardville, jam asistuos
kun. dr. C. Batutis iš Shenandoah ir kun. S. Venzlau

skas iš Mahanoy City. Lai me pavilijone įvyks turinin
ke Sv. Mišių, jungtinis apie- ga programa. Visi apielin
iinkės Parapijų Choras gie kės Chorai po vadovyste
dos lietuviškas
giesmes. Vargonininkų Sąjungos atKun. P. Lunskis iš Mt. Car- ' liks gražią ir stropiai primel pasakys pritaikintą tai rengtą dainų programą. Lai 4
dienai pamokslą. Laike Šv. ke programos, dainuos arti?
Mišių bus padartya kolekt- tas prof. Br. Nekrašas iš
ta, kuri eis 1 minėtiems Minersville, jam akompanuos
Vienuolynams. • Kas norės dr. Robertas Braune iš
anksti vykti j i letuvių Die Pottsviile, po programos
na, tas gait. išklausyti toj advokutas V. Krencevičius
Dienoj šv. Mišias, pavilijone. iš Shenandoah pasakys an L
gliškai prakalbą ir Garso re-#
2 vai. po pietų E. S. T. t.
(Nukelta į 6 pusi.).
y. senu laiku, tame pačia-

Rea. 6958 So. Talman Ava.
ctea. Tel. GROvehiU 0617
Oftice teL HEMlock 4848

Subdijakonas
Antanas
Sandys
priims
dijakono
šventimus iš to paties vys
kupo rankų ateinantį šešta
dienį, rugpiūčio 9 d., o se
kančią dieną taps kunigu.
Po subdijakono Sandžio
įšventinimo sekmadienį, rug
piūčio z 10 d., įvyks iškilmin
gas Marianapolio Kolegijos
Kalvarijų pašventinimas.
Per visą šią savaitę Ma
rianapolio globoje
vyksta
Kunigų Vienybės ir Fede
racijos seimai.
R.

Tolimoj Brazilijoj, Sao
Paulo mieste jau penkti me
tai kai susiorganizavo ir energingai dirba Liet. Kat.
Jaunimo Sąjunga “Vytis”.
Ši jaunimo sąjunga išaugo
ant “Vilties” (irgi jaunimo
organizacijos)
griuvėsių,
kuri patekusi į savanaudžių
žmonių rąnkas buvo priver
sta prie likvidacijos. Katali
kiškos orientacijos jauni
mas, “Vilčiai” pakrikus, neišsiblaške kiekvienas sau,
bet persiorganizavo į naują
jaunimo sambūrį, kuriam ir
parinko simbolišką ‘Vyties’
vardą.
Jų veikimas Brazilijos lie
tuvių tarpe stipriai jaučia
mas. Turi gausų ir meniš
kai išlavintą, F. Girdausko
vadovaujamą, chorą, pajėgų
dramos kolektyvą. Šiais me-^
tais suorganizuotas ir jau-

Gerb. kun. Jonas Balkūnas,
Kunigų Vienybės sekreto
rius ir žymus visuomenės
veikėjas, kuris dalyvaus K.
V. ir Federacijos seimuose.

nųjų vyčių choras, kuriam
vadovauja seserys pranciškietės.
Vięnas iš didesnių užsi
mojimų šiais metais buvo
surengimas balandžio mėn.
pabaigoj ekskursijos į Bra
zilijos sostinę Rio de Janeiro, kur davė lietuviškos dainos koncertą lietuvių ir bra
zilų visuomenėms,
kuris
praėjo su dideliu pasisekimu.
Koresp.

— namams statyti, remontuoti ar
pirkti. Ilgametis UmokEjimo Plano.

I

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomilll
mūsų Įstaigoje. Jūsų indeliai rūpes
tingai globojami ir ilgi $6,000 ap
drausti per Federaf Savings and Loan Corporation.
Mokame
8H%. Pinigai greitai iSmokami ant pareikalavimo.

TAUPYKITE

MOŠŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

46 Metai Sėkmingo patarnavimo, Nennskrlandžlant Nei
Vieno Klljentol

Tel. CALumet 4118

3236 So. Halsted St.

Chicago, III.

Jos. M. Mozeris, Sec’y.

Telefonas REPublic 7868
Ofiso tel. VIRginia 0036
Rezidencijos teL: BEVerly 8244

PHYSICIAN AND SURGEON

DR, T. DUNDULIS

756 YVest 35th Street

LIETUVIAI

OR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

DR. VAITUSH, ORT.

PI URSI TE

MATYKITE MUS!

LIETUVIS
akiu gydytojas
SPKCIALISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais
ir Penktadieniais
Valaudos: 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

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS
Suvirk 20 u h-tų praktikas lino aklų
taisyme lr gydyme
GERAI FitlTAIRlNTI AKINIAI
pataisys kreivas akis, trumparegystę
lr tollr.rystę;
palengvins aklų Įtempimų, prašalint
galvos skaudėjimų, svaigimų lr aklų
karių.
MODERNI*K1 AUSI, TOBULIAUSI
EGZAMINAVIMO BODAI
8peclalS atyda ųtkrelpiama i valkų
akla

Akiniai pritalkorll'tiktai kada reikta.

VArjAgDO8:
10-tos Iki 8-tos valandos kasdien.
Sekmadleniaįs pagal nutarti.

4712 So. Ashland Avė.

LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ
STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS
Finansuojame namų pastatymų ai
pataisymų — Nieko }mokStl — t
metai lAmokėtl — Apkalnavlmaa
dykai.
Lietuvis Pardavėjas
Stanley Lltwlnaa — Vedėjas

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

REZIDENCIJA:

6631 S. California Avė.

UR. STRIK0L1S

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M..
Trečiadieniais pagal sutartį
Tel. OANal 0257
Res. tel.: PROspect 665.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Rezidencijų: 6600 So. Arteaun Avi
VALANDOS: II v. ryto iki 3 popiei
6 iki 9 vaL vakare

DAKTARAI
TsL YARda 8146
'VALANDOS: Nuo ii 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. CANal 69^9

WALTER J. PHILLIPS
DR. F. G. WINSKUNAS DR.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
PHYSICIAN AND SURGEON

2158 YVest Cermak Road
Ofiso ML GAJUI 8846
Ofiso VaL: 2—4 lr 7—9
TredMdlenlala P*<*1 antarų.
Ros. Tėti HKSOoofc S1SO

Tol YARda 2246

2155 YVest Cermak Roa'.
OFISO VALANDOS
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
ir pagal snturų.
Ofiso TsL:

Reaid. TeL:

VIRginia 1886

PROspect 8684

DR. C. VEZEL1S

DR. RAČKUS

DANTISTAS

GYDYTOJAS IR OHIRURGAB

4645 So. Ashland Avenue

1853 YVest 35th Street

,

LIGONIUS PRIIMA i
arti 47th Street
vaL: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak Kasdien ano 2:00 iki 8:00 vaL
Trečlad. lr Sekmad. tik susitartus.
Seredoj pagal sutartį.
Telefofnas: HEMlock &S4S

DR. V. E. SIEDLINSKI

REMKITE IR PLATINKITE

KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4143 South Archer Avenue

6757 So. VVestern Avė.

Telefonas LAFayette 3650
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais.

RED- ITCHY- SCALY

ECZEMA
Home Treatment
Promptly Relieves Torture!
Effective

Pirma/, iiftrplraee aa etchčttnn^
3IEM<>—daktaro
Iftraatas—tuojau
mintabdo nrpakmčiamų nleičjlmų
iralvoM ir tuojau pradeda suglū
mu jautrios odos. Stebėtinai sekmlngaa per Tiri 80 metų! Gauna
mai vlsoee vata— _

____ „ŽEMO

ART H RITI S

Don’t d ego a ir
of relief from
trrrihie Arthritis ach. go r

pain».

The

NEW Colloidal
lodizedSulphur
capaujea r*l>d
SI j.l’HO KAPS
often brtag wel-

come relief ta
Arthriti. dn.
to Siilphur deficiency. Small
dailycoat. Mon
ey back if no
relief after JO
daya* doaage.

Fotografas
Studija Įrengta pir
mo. rūftleH au mo
derniškomis
užlai
domis Ir Hollywood
Šviesomis.
Darba.

Garantuotas.

420 W. 63rd Street
Tel.: Biznio • ENGlewood 5888
Rez.: - ENGleuood 5840

Furniture House
3409 S. Halsted St.
Didelis pasirinkimas laikrodėlių

YowDruggi.th.n SUIPHO KAPS

Ofiso valandos:

Popiet — nuo 1 Iki J! Vak. 7 Iki S
Nedėllomla pagal autartj

Telefoną* CANal 7329

DR. PETER J. BARTKUS

Būkite Malonus
SAVO AKIMS

gali sutelkti.

SJ METAI PATYRIMO
pririnkime akinių, kurie padalina
vta< aklų tiempimų.

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

Kampas U-tsa
Telefonas CANAL 0K2S — Clilcago
OFISO VALANDOS
Kasdien S-.00 a. m. iki 1.30 p. m.

Trefi. Ir Seat: »:00 a. m. Iki
T:>0 p. m.

WCFL 1000 K. Sekmadieniais 6:30
vai. vakare
VVHFC 1450 K. Ketvirtadieniais
7 vai. vakare.
WAAF 950 K. Hawaian — sekma
dienyje 4:80 po pietų.

TeL YARda 0994.
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
Šeštadieniais.

2202 West Cermak Road

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISO VALANDOS: 2 4 ir 7-9
ir pagal sutartį.
Res. telefonus BEEley 0434. »

4729 So. Ashland Avė.

DR. S. R. PALUTSIS

Bud riko Radijo Progom mai:

4631 So. Ashland Avė.

DR. CHARLES SEGAL

Akiniai teisingai prirenkami
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
per patyrus} lietuvį daktarą.
Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct.
Dėl sąžiningo radijo pataisymo
pašaukite Yards 3088.

DANTISTAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel. Cicero 1484

TIK viena pora akių vlaatn . gy.
v.nlmul. Saugokit jaa leisdami
Mrksamlnuetl jas modernUklsusta
metodą, kurtų reriltmo mokslas

CONRAD

JOS. F. BUDRIK

ESM.“5*

1801 So. Ashland Avenue

Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį pastn.
sekimą Jūsų biznyje arba profesijoje.

2423 W. Marųuette Road

2201 YVest Cermak Rd.

DR. PETER T. BRAZIS

Keistute Savings and Loaa Association yra žymiausia, seniau
sia lr tvirčiausia lietuvių finansinė ištaiga.

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS’N.

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.

DR. A. J. BERTASH

Tel. YARD8 1878
PACI/f^Į

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
Ketvirtad. ir Nedėliomia susitarus.

Tel. YARda 5921.
Re8.: KENvrood 5107

PIRM NEGU

OR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedčlinoiis pagal sutartį.
Office teL YARda 4787
Namų tel. PROspect 1930

Gerb. Kazys Krušinskas, Federacijos centro
pirmininkas, žymus ir senas visuomenės
veikėjas.
»

TeL OANal 6122

DR. J. J. SIMONAITIS

4645 So. Ashland Avenue

27-ji Lietuvių Diena
Lakevvood Park, Pa. —
27-ji Lietuvių Diena šimet
įvyks, kaip kasmet, rugpiū
čio 15 d., Lakevvood Park,
Pa. Apie 30,000 lietuvių iš
visos Amerikos, suvažiuoja
minėtoj dienoj. Tikslai šios
dienos yra labai gražūs, pa
remti lietuvių vienuolynus
Mūsų vienuolynai atlieka di
delius darbus. Auklėja mū
sų jaunimą lietuviškoj, kata
likiškoj dvasioj.
Vienuoly
nai padeda palaikyti lietuviš
ką dvasią išeivijoj.
Todėl
mes visi Amerikos lietuviai
turime padėti palaikyti šias
į sta gas, nes jos kitaip ne
galės užsilaikyti.
Svetim
taučiai jų nepalaikys. Lie
tuvių Diena Lakevvood Park
kasmet yra gera proga pa
dėti toms įstaigoms gyvuoti,
nes pelnas nuo
guzikėlių,
kuriuos parduoda kiekviena
apielinkės parapija, nuo au

AMEkIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

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

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

DR. A. JENKINS
(lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 YVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir ano 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonas PROeyeet 6717

(£troe lnboa)

TeL MIDvay 2880
Chicago, Ui.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryto. nu0 2 iki •
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vaJ. vak.
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. tjIo.

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARdg 0994
Rez. Tel. KENwood 4300
VALANDOS
Nuo ig-12 v. ryto; 2-3 ir 7-3 v. vnk»y
Nedėliomia nuo 10 iki 12 vai, dienų ‘

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

.•«

A
Pirmadienis, rugp. 4 d., 1941
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PRAŠOME Į

v k MOTINA

MOŠŲ
VIRTUVĘ

oterys
tos ir iškočiojus supiaustyti
nedideliais gabalėliais. Dėti
Pustrečio puoduko bulioį karštą bulioną ir virinti
no ar vandens, pusantro
apie dvidešimts minučių.
svaro virtos avienos, siv
Kopūstų salotos
piaustytos mažais gabalė
1 žalias kopūstas, 1 puo
liais, 1 šaukštelis drusaos,
truputis pipirų, 2 svogūnai dukas sukapoto šalto liežu
riekėmis supiaustyti, 2 mor vio, 1 puodukas sukapoto
kos smulkiai supiaustytos, šalto kumpio, 1 žalias pipi
1 šaknis salierų smulkiai. ras smulkiai sukapotas, 1
supjaustytų, šakelė petruš- raudonas pipiras smulkiai
svogūno
kų, ir du puodukai smul sukapotas, pusę
taip pat smulkiai sukapoto,
kiai supiaustytų bulvių.

Tušinys su kukuliais

MOTINA

s

Laimingi, kurie turi gy ir panašūs motinų ištarti
rėjo malkų atnešti, krosnį
vas motinas, bet dar lai posakiai, parodytų, kad vai
pakurti, nes jie “susiteptų”
mingesni, kurie supranta ir kai neturi nė kibirkštėlės
rankas, kad tas netinkąs
įvertina motinos meilę. Mo meilės ir pagarbos savo mo
šių laikų jaunimui, kad tai
tina yra šeimos širdis, iš tinoms.
tik senų darbas virtuvėj. Ar
kurios, kaip iš šaltinio te
Pas arabus sūnus turi nu tai gražu? Ar tokje vaikai
ka šiluma ir gyvybė visai siauti batus, eidamas pas
parodo savo meilę motinai?
šeimai. Jaunimui geriausia savo motiną. Jei taip kil
Kas būtų, jei motina tą pa
proga prisiminti, kad di niai gerbia motinas pago
tį būtų pasakiusi, kai mes
džiausios meilės yra paty nys,
kaip
liūdna matyti dar gulėjom lopšelyje! Ir
ręs iš motinos širdies. Ko krikščionių vaikus, kurie
motinos nėra angelai, gali
ki silpni buvome, menkesni priešinasi, murma, atsisaki
supykti, nubausti. Bet ir ta
už ką tik išsiritusį paukšte nėja savo motinoms. Vaikų
da savęs paklauskime, ar
lį, kai pradėjome gyventi. santykiuose su savo moti
patys nesame kalti, kad mū
Jei motinos ranka mūsų ne nomis neturėtų būti žode
sų motinos kartis yra ner
būtų globojusi nuo gimimo lių “negaliu”, “neparysiu”,
vingos, piktos? Kaip mes
valandos, kai kurie jau gal
“nenoriu”, ir p. Bet dar bai esame nepatenkinti ir ner
nebesidžiaugtumėm
saulės
siau, jei vaikai drįsta nie
šviesa. Pirmus drabužėlius kinti savo motiną ar tėvą, vingi, kai vieną naktį ne
miegame. Bet kiek naktų
motina siuvo, pirmųjų žings
dėl to, kad jie seni, nemo
motina dėl mūsų nemiego
nių mokė mamytė, pirmojo
kyti, neturtingi. Tokie vai
jo? Ne tik tas naktis, ku
žodžio laukė ta pati mama.
kai nežino, kad taip elgda
Tėvas dažnai daugiau už
miesi parodo savo neišsiaukr rias budėjo jums sergant,
dirba, maistą duoda... Kai
Įėjimą ir už tai susilauks bet įskaitykim ir tas nak
susergate tėvas užmoka gy skaudžios bausmės.
tis, kuriose dirbo ir triūsė,
dytojui, vaistininkui.
Bet
Skundėsi viena motina sa kad jus aprūpintų duona ap
kas sėdi prie vaiko lovelės
vo vaikais, kad jie nepava rengtų, leistų mokslus ir
dieną ir naktį, kas rūpina
davo jos sergančios, neno t.t. Teisingai vienas pasakė,
si ligoniu ar kūdikiu be po-,
ilsio? Kam už tai turi būti
AMERIKIETIS GRĮŽĘS IŠ VOKIETIJOS
'dėkingas. Tėvas mažiau pa
silieka namuose, jis auklė
ja tik tada, kai laiko turi.
Motina per visą dieną su
jumis; ji savo pavyzdžiu,
meile, gyvenimu ir pamoky
mais, ruošia jus būti nau
dingais žmonėmis. Bet jei
nepasiseka, ir jei netikę vai
kai eina blogais keliais? Ir
tada motina meldžiasi, ver
kia, kaip šventoji Monika
už savo piklydusį sūnų ar
dukterį. Taigi, verta pagal
voti, ar ir mes nesame kalti,
kad dar ne senų motinų
galvos plaukai jau pražilę,
veidai vargo išvagoti... Pa
sižiūrėkite. Jei taip, tai gi
liai susimąstykime, pagal
vokime ar vertai gerbiame'
savo motiną. Kaip graudu
ir liūdna girdėti motinų
skundus savo vaikais, ku
riems tik gero nori, dėl ku
Amerikos laikraštininkas Richart EStelrt g'ri'SaT
rių gyvena. “Kodėl tu ma
Vokietijos. New Yorke jį pasitinka jo motina. Jis grįžo
nęs neklausai ir vedi į pyk
laivu Weat .Point. Iš viso ant to laivo buvo 380 ameri- 1
tį, tu mane varai į kapines”
kiečių, jų tarpe konsulai.
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Vaikai turėtų visada pa
dėti motinai vargus vargti.
Jie galėtų padėti sužadinti
motinos lūpose šypsnį ir pa
sitenkinimą, ir jokiu būdu
nesudaryti motinai skausmo
ir rūpesčio, nes motina no
ri tik vaiko laimės, tai to
dėl už meilę neatsilyginti
meile...

pas nepriglaudė tą, kuri vis
ką ir tiek daug dėl mūsų
davė, nc-3 būtų pervėiu su
prasti motinos meilę tada,
kai jos neteksi. Kartą lai
dojant motiną duktė puolė
į duobę kartu, bet geriau
dabar pulkim į motinos glė'
bį, rodydami meilę gyvai
kad ji pajustų turinti ge
rus ir vertus savo meilės
vaikus.
Jūsų meilė moti
noms bus geriausia dovana
jūsų mamytėms.

Įdėti mėsą į puodą, api
pilti bulionu ar vandeniu ir
pridėti visas viršminėtas
daržoves, druską ir pipirus,
ir virinti apie 40 minučių.
Bulioną galima patirštinti
pridėjus kiek miltų.

1 puodukas majonezo, 1 su
plaktas kiaušinio baltymas.

Smulkiai supiaustyti ko
pūstus. Pridėti visus kitus
dalykus iš eilės. Primaišyti
plaktą kiaušinio baltymą
prie majonezo ir įmaišyti į
Prie šio tušinio duodami
Kun. St. Raila
kopūstus.
kukuliai taip padaromi:

Jei nustosi turto, sveika
tos, vardo — vis dar palieka
tau viltis, kol turi pasitikė
jimą savim.
Svett Marden

Du puodukai miltų, vie
Kartą jau pradėjus pulti,
nas šaukštas keliamųjų mil
telių (bakino) pusę šaukš reikia pulti iki galo.
telio druskos, vienas šaukš
žvilgsnis į praeit} turi
tas sviesto ir apie pusę puo mus sustiprinti, turi suža
dinti ir pakelti mūsų ener
Remkite “Draugą”, nes jis duko pieno.
tarnauja Bažnyčiai, Tėvynei
Išsijoti miltus bakiną ir giją, mūsų darbingumą, mū
ir Jūsų reikalams.
druską ir su peiliu įmaišyti sų pasiryžimą naujiems dar
Gerą darbą artimui pada sviestą. Pridėti pieną ir pa bams, naujiems žygiams.
Padarykime' tai dabar, kol rysi, jei prikalbinsi jį užsi daryti minkštą tešlą. Išvers
dar nevėlu, kol šaltas ka sakyti “Draugą”.
ti tešlą ant miltuotos len- PLATINKITE “ DRAUGĄ"

.ir- v

ienrascio "Draugo”
25 METU JUBLIEJAUS

KN IK AS
“DRAUGO”

MAŠINŲ

FONDUI

VISI

Bum Binker

I Otfuv
bovOHT
once

kad motina, užauginus val
ką, turėtų metus ilsėtis die
ną naktį, ką dėl jų yra pre,
radusi. Bet to padaryti ne
galėjo, nes sąžininga moti
na augino kelius ar net kelioliką vaikų, todėl ji pik
ta ir nervinga. Jei jūs pa
galvotumėte, kad motina
dėl jūsų nustojo sveikatos
ir dar drįstumėte jai prieš
tarauti, tai mažiausia turė
tumėte “vėžį kepti”, — tai
yra paraudonuoti iki ausies
galiuko iš tos gėdos....
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PLATINA
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vokiečiais-karo atveju, Lietuva

/

nebūtų nė

trupučio

nukentėjusi.
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“Bolševikų kariuomenės įsiveržimas į Lietuvą j-

traukė mūsų tėvynę į patį karo audros sūkurį, o tuo
tarpu jie skelbėsi einą mūsų nuo karo apsaugoti it
bolševikai

verždar

miesi į Lietuvą.

•
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Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuošiOros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.
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ležinkeliui centrą... Kovelio-

neišeis.

Lvovo fronte įvyko žiaurūs

“Kad vokiečiai neperdaug nori atsisakyti nuo do
minavimo Pabaltijo kraštuose rodo jų administraci

sai norį

niai įsakymai — paskyrimas Baltijos valstybėms ko-

Lvovo geležinkelį. Rugpiū

misijonieriaus rolėje generalgubernatoriOr Jeigu taip
pasiliks ir karui su rusais pasibaigus, tai lietuviams

čio 2 dieną vokiečiai ataka
vo rusus abiem geležinke

teks susikirsti ir su vokiečiais.

lio

“Kad lietuvių tauta nėra linkusi bet kam Vergauti,

pasinaudodami

pusėm

nuodingomis dujomis...

tibo anglų kalboj knygelę “Present situation of the
Catholic Church in Lithuania”.
Didžiausias Kunigų Vienybės praėjusių metų nuopel

nas, tai išgavimas iš Amerikos vyskupų Europai šelpti

komiteto

stambios

paramos

nuo karo

nukentėjusiai

Lietuvai šelpti, čia buvo nė tik medžiaginis, bet ir mo
ralinis laimėjimas. Ir tai labai didelis laimėjimas. Pa
skelbus rinkliavą visose Amerikos katalikų bažnyčio
se Europai šelpti, visur — ir per radiją, ir per laik

raščius, ir pačiose bažnyčiose plačiai buvo minimas lie
tuvių tautos vardas. Tokio pagarsinimo už jokius pini

gus nebūtų galima nupirkti.

Vyskupų

Komitetas, kaip jau anuo kartu pranešėm,

jau pasiuntė lietuvių šelpimui Europoje šešiasdešimts

tūkstančių dolerių. Tai yra milžiniška parama nuo ka

valstybių pasiimtų su savim ir SaVo generalguber

merikos ambasadorius Lon
done, kuris padarys Prezi

šalis, kiečiui literą V. “Kaput, aš
kurioj tokie žiaurūs perga jau nugalėtas” — sušunka
nelaimingas
vokietis.
To
lės ženklai nemadoje.

natorių”.

dentui Wilsonui asmenį pra
Svetimo nenori

vadino

kariaujan

čioms valstybėms”...

bonešių, nei tankų, nei ki

būt iš piršto neišlaužta. Kad vokiečių vyriausybė būtų

kos laikraštininkai, atsilan

keverza galėtum kokią per

tokių

ją paskelbusi, tenka labai abejoti, bet koks neoficialus

kiusieji Berlyne, bendrai pa

galę atsiekti. Bet, deja, tas

visi kariaus tiktai pergalės

ar pusiau oficialus nacių organas galėjo panašų pas

reiškė protestą prieš Angli

tik taip atrodo iš pirmo pa

ženklais.

kalą paleisti apyvarton, kad patirtų, kaip pasaulis į tai

jos cenzūrą. Korespondentai

sižiūrėjimo.

reaguos. Galimas daiktas, kad toksai sumanymas

įvai

įteikė

protestą

Amerikos

azartiškai raunasi du pasiu

čiausi pergalės ženklai: bol

kiją, nes vokiečiams su slavais niekad nebus pakeliui.

bei.

ševiku kūjis ir piaUtuvas su
^vokišku
Hackenkreutzu. Eol
prieš čekus, lenkus, danus
ir kitus. Reikia pasakyti, ševikai ir su kūju plumpi

Bet geriausias būdas Rusija suskaldyti tai įsteigti balt

» A
Vėtra Chicagoje... Vakar,

gudžių respubliką. Kam gi juos prie lietuvių skirti?

Čia gali būt viena iš dviejų priežasčių, arba abidvi drau
ge. Štai jos: 1, baltgudžiai gali būt jau gerokai Užkrės
ti bolševizmu, tad duot jiems savyvaldą būtų pavojin

ga; ir 2, tfyS'keturi milijonai lietuvių, prariję 6 mili

rugpiūčio 3 d., Chieagoj į-

nija. 'Užlieta daugelio namų
rūsių, keli žmonės sužeista...

jonus baltgudžių, nieku būdu negalės jų sugrumuliuoti
čių protekcija savaime

įsigyvendintų,

patiems

lietu

viams jos reikalaujant.

Aleksio vestuvės...

Apvaizdoje

įvyko

gos muziko

“Iš viso, tas vokiečių sumanymas, jei jis iš tiesų

vyzdį. Turėdami

savo valstybės sienose

6 milijonus

Kodėl prieš bolševikus

Dievo

iškilmin

Aleksandravi

čiaus (Aleksio) vestuvės Su
Nutailtaite.

Moterystės

suteikė

kun.

kun. Albavičius, kun. Kru
Ežerskis....

bus

gvildenamos A. L. R. K. Federacijos 28-tame kongre

pakęsti komunizmo ir komunistų, ir privalo be ato-

se, įvykfctančiame rugpiūčio 7 d. Marianapolio Kolegi

laidos kovoti prieš juos savo tarpe if visame pasau

turiningą referatą. Visa eilė mūsų visuomenės veikėjų

Lietuvių tauta iki vienam — išskyrus Išsigimėlius

taip pat yra prisirengę aktyviai dalyvauti tų proble

— nusistatė prieš Sovietus ir bolševikus už tai —
Kam melagingai pakartotinai įrodinėjo Lietuvti
savo draugingumą ir net sutartis pasirašė,

Kam užgrobė mažą, laisvai, pažangiai gyvenančią
kultūringą lietuvių šalį;

Kam įsiveržę į Lietuvą iš pirmos dienos ėmė nai

kinti lietuvių tvarką, turtą, įvedė terorą;

Kam išvogė Lietuvos turtą, auksą- Valiutą, sunai

reikalauja didelių užstatų.
Atrodo, girdi, lyg Prancū

zija bankrutuotų...
•
Ledo užteks...

mauti,

kad

Kam plėšė, vogė, vežėsi viską mūsų žmonių sun

Kai kurie

pradėjo
būk

neri

negalima

bus gauti ledo. Tai neteisy

bė. Ledo užteksią visiems...
•
Trūksta pieno.*. Chicago
je pienininkai
pastaromis
dienomis pirkėjams
skun

džiasi, kad trūksta pieno.
Kai kada pirkėjams nepar

reikalaujamo pie

duodama

kino pasaulinę prekybą, įvedė badą, skurdą,

pinigus

prancūzams

chicagiečiai

lyje pasako sekanti daviniai:

no kiekio...

pavedė

svetimiems gaivalams

ant

lietuvių

prisidengę

sauvaliauti ir teisotūs krašto gyventojus paniekinti;

gražiais liaudies gerovės obalsiais, o klek pagyvenę

Kam areštavo, kankino, žudė, trėmė lietuvius, ku

naudoti

kad čia koks tai sučeravo-

na, kad net kibirkštis laks

tas ženklas.

to, ir su piautuvu plelavoja,
bet tas vokiškas kryžius nė

Anglai, būdami praktiški
negalėjo

krust. Gali būti, kad tas če-

suvokti šito vokiško Hacken

ravotasis vokiškas kryžius
atsisės ant Kremliaus stogo
Maskvoje, kol iš ten jį nu

žmonės,

taip

pat

Moteris

težiūri

į

pašauti

motinos akimis, tegu Ji jau

čia motinos širdimi.

paneigė toe pat liaudies teises ir pasivergė visą kraš

rie niekuo niekam nėra prasikaltę?

tą savo interesams, kurie mūsų krašte susikirto su

• Savo “draugingumą” lr “apsaugą” Lietuvai siūly

ke galima tik tada, kai jis

kito galingo kaimyno interesais, ir mes likome karo
lauku. Rusų kariški interesai, jų konflikte su vokie

dami bolševikai-maskoliai atliko visas barbarų veid

rankose

mainystes lr nusmerkė mūsų mažą tautą kančioms

vęs beginklį yra lygus žmog

čiais, mūsų mažai tautai kainavo baisią kainą.

ir išnaikinimui!”

žudžiui. — DLK Gediminas.

Nukauti priešą kovos lau

•Ja

todėl savo pergalės

ženklu

buvo pasirinkę lietsargį. Su

juo pirmiausia gali apturė

rusiškasis ir vokiškasis biau

įvykdyti

Lietuviai iki šiol, taip sa

prieš tave pergalę, tai tik
kilst į viršų pergalės ženk

kant, buvo be pergalės ženk

lą ir tau nė lašo neteks —
vaikščiosi sausas kaip džio

kažkaip

ti,

kitaip

sakant,

turt

ginklą.

Nuko

rybė abu galą gaus.

lo, tai ir su tom pergalėm
negerai
buvo

Tiesa,

tokie

vintas šienas.

kaip

išeidavo.

vienas

kitas,

Bimboff,

Miza-

roff,
Pnusekoff,
Padlecki
Šiomis, Idlkas Meškupas - ir

reikė pergalės prieš vokiš
ką Hackenkreutzą. Tuojau

kompanija, kurie čirkšdami

Čember-

įrodinėjo, kad lietuviams ge

lenas į orlaivį, pergalės ženk

riausias pergalės ženklas e-

pažasties

sąs maskoliškasis kūjis su

if dui pas Hitlerį į Beroh-

piautuvu. Bet jų niekas ne

amžinos atminties
lą

po

(lietsargį)

/

baidys angliškasis pergalės
ženklas V. Atrodo, kad ir

ti pergalę prieš lietų. Jei tik
lietus tave nutarė išmirky

neišbandyti paisė, nes visi žino, kad jie
pergalės ženkltai susikirto. patys yra sumaskolėję ir suPo kelių dienų grįžta Čem kacapėję, todėl ir rusiškas
tesgadeną.

Du

berlenas iš Berchtesgadeno,

smirdalas

po pažastim lietsargį neši

kvepia...

nas, ir vos iššokęs iš orlai

jiems

Daugeliui

migdolu

lietuvių

patin

vio iškelia popiergaliuką ir

ka litera V. Na, bet V vis

juo mosikuodamas sušunka:
“Taiką atvežiau...” Visų a

tiek

dcys nušvito, vadinas lietsar

nelietuviškas

pergalės

ženklas.

Žiūri vienas

lietuvis

galvočius,

toks

praskie-

gis paguldė Hackenkreutsą,

čia du pirštu ir jau V. Bet

nes kitaip negi būtų taika.
Po kurio laiko paaiškėjo,

štai genialė mintis — tarp

kad tas Hackenkreutzas y-

tų dviejų pirštų šmakšt ny
kštį, nugi Žiūri išeina kom

ra tikrai biauriai čeravotas

binacija,

—

atrodė,

kad

lietsargis

bus jį perbloškęs, bet kip

kiai sudėtą, per kelis metus sutriustą;

Kam

pradėjo

Kadaise tai anglams pri

Prancūzai nepatenkinti4mC
Luigi Lusaattl praneša, jog

dami

“Dirva” rašo:
•
'
»
“Kodėl lietuviai nekenčia Rusijos ir kodėl negalų

to

kreutzo pergalės galimybių,

•

ir bus priversti šauktis vokiečių pagalbos. Tad vokie

po

o

vyko didelė vėtra su perkū

prancūlai labai nepatenkin

Lietuvą

pergalės

įteiks jį Anglijos vyriausy

ti anglais; kam jie skolin

į

ženklo

dabar

Kaip jau žinoma,

galimybes išbandė ant žydų,

užsimojimuose.

atėjo

to

kiečiai

vo

nebereikės,

ambasadoriui Gerard, kuris

noma”.

bolševikai

Pirmiausia

pabūklų

riais atžvilgiais būtų vokiečiams parankus. Aišku, kad
jie norėtų suskaldyti Rusiją ir susilpnyti busimąją Len

daugiau vieningumo ir dar didesnio pasisekimo toli

“Neseniai

Vienu žodžiu karas dabar

prantama, kaip su kokiu tai

mažumą ir tuomet demokratiška tvarka būtų neįma

“Pasisakykime aiškiai, kad mūsų tautos priešas
btas kiekvienas, kuris, nežiūrint, kokiais skambiais
obalsiais kėsinsis į mūsų savistovumą ir ateis mums
diktuoti savo valią arba atėjęs nenorės iš krašto ge
ruoju pasitraukti.

I

Swlng praneša, jog Ameri

dėkojame už gausius darbus praeityje ir linkime dar

tautų Laisvės principą ir jų pilną savistovumą.

Hackenkreutzą,

“Kam ta žinia primygtinai būtų kartojama? Ji tur

gudų ir porą milijonų lenkų, mes patys nudarytume

tuvių Žinios” taip rašo:
“Remkime visas tas jėgas kurios stovi ui mažųjų

savo

taip toliau eis, tai nei bom

vadus,

jau nuo seniai svarsto. Štai, praėjusios savaitės “Lie

net

vu. Nevokiečiui visai nesu

šas (dabar Prelatas) ir kun.

mų diskusijose.
Lietuvos Nepriklausomybės problemas mūsų spauda

užmiršdami

karo korespondentas R. E.

liau turi žlugti. Lenkija duoda ko ryškiausią to pa

joj. Prof. Kasys Pakštas yta paruošęs tais klausimais

tis,

negalim su kūju ir piautu

se dalyvavo kun. Serafinas,

Lietuvos Nepriklausomybės problemos plačiai

vokiečiai pradeda jį savin

rą... “Chicago Daily News”

kuris vedamajame straipsnyje tarp ko kito rašo:

sunku iš karto jį į save įsiurbti. Valstybė, svetimomis
mažumomis paramstyta, labai sunkiai verčiasi ir paga

Nepriklausomybės problemos

Hackenkreutzu.

pasisekimas, kad jau dabar

įėjo į naują fazę — karia

Prairs Jutas, kun. Jonas Balkūnas lr kun. J.
lius.

mesniuose kilniuose

jį

sugalvojo

vimas pergalės ženklas. Jei

cenzū

Staniukyhas. Šliūbo iškilmė

dvasios

rusus

praktiškas, tai ir palyginti

prieš

Ir ten dar būtų tiek svetimo gaivalo, kad mums būtų

gerbiamuosius

į

pašaliniam atrodo visai ne

bos, kurios priešakyje stovi energingi vyrai — kun.

sveikiname

žiūrėję

Tas ženklas labai keistas ir

sakramentą

nuoširdžiai

nusi

vokiečiai

pasiūlyti taiką

timo mums nereikia. Pilnai užtektų ’ Vilniaus krašto.

Conn., įvyks Kunigų Vienybės seimas. Ta proga mes

pergalės ženklo toks didelis
Europoje

aavo pergalės ženklą ir pa

Tai yra nuopelnas veiklios Kunigų Vienybės valdy

Rugpiūčio 6 d., Marianapolio Kolegijoj, Thompson,

tokia

Amerika

noma, jog “prezidentas Wilsonas ir gali būti įgundytas

P.

A. Kara

Mat,

nešimą apie karo stovį. Ma

rimtai būtų svarstomas, lietuviams nepriimtinas. Sve

ro nukentėjusiai mūsų tautai.

tai beregint at baimės įvarė. Tai šen tai
cypėj arba džėloj. ten šmakšt prieš akis vo

timptelėti,
sidurtų

lietuvių katalikų organizacijų. Bet kad tai yra rink

gėlių šelpimu, išleido metraštį, atspausdino ir išplft-

Pamėgintų literą V ir tas jau dreba iš
čia koks komisariukas kam išgąsčio, pasiduoda be jokių
au kūju per pakaušį kaukš ceremonijų. Su ta litera an
telėti
ir dar su piautuvu glai vokiečiams jau daug
negalioja.

las

jos grįžta New Yorkan A-

Protestuoja

vimus, leido gražų biuletenį, rūpinosi Lietuvos pabė

ri pergalės, parodei priešui

gę karą su rusais vokiečiai išvykdami iš Pabaltijo

kia būti atsargiems. Taip pat galvoja ir “Darbininkas”,

daug veiklumo ir gražios iniciatyvos: šaukė suvažia

atsieit pergalės ženklą. No

Talkos gandai... Iš Angli

organizacijos — Kunigų Vie

tarpe. Paskutiniais metais ypač ji parodė nepaprastai

Či a
Amerikoje,
deja,
toks rusiškas pergalės ženk

kilėlių kovas su bolševikais, todėl linkėtina, kad bai

a

tinių žmonių organizacija, ji yra įtakingiausia mūsų

ją literą ir jau turi pergalę,

(Tęsinys)

perkirsti Kovelio-

vokiečiai turėjo progos jau įsitikinti per lietuvių su

dus, kad vokiečiai planuoja sudaryti didelę Lietuvos

nybės. Tad, toji organizacija yra viena iš negausingųjų

NAUJAS PERGALĖS ŽENKLAS STALINO RUBLIS

vokiečių ir rusų mūšiai. Ru

valstybę. Perspėjome, kad su tais ir kitais gandais rei

savo

4

Pasibaisėtina kova už ge

jie baigę karą su bolševikais iš Lietuvos geruoju

Amerikos lietuvių kunigų tėra keli šimtai. Jie viai

nepriklauso prie

rugpiūčio

d., 1916 m.)

Mes jau keletą kartų rašėm apie Skleidžiamus gan

Negausinga,' bet veikli

(“Draugas",

“Tą patį bus galima pasakyti ir apie vokiečius, jei

Dauaeriopal tepadauc«Ja JOeų katalikiško dienraščio skaitytojų akatMus!

* ĄMLETO GIOVANM CTCOGSAJa,
Arklvyttknpas,

inu,

užtikrinti mums malonią taiką. Matome visi, kaip

apgaulingi ir nenuoširdūs buvo

DRAUGAS

pereitais metais

vadinas,

pergalės ženklas.
svarbiausia, toje

naujas
Ir
kas
kombina

šas tik taip nudavė... Rezul cijoje yra ir raidė V perga
tate anglai nuo aavo perga lei, ir taip pat tas visas

lės ženklo atsisakė.

ženklas yra originalus,

sa

lietuviškas.
Kadangi
Bet kaipgi būti be perga va/
lės ženklo? Reikėjo naują tikriesiems lietuviams dau

sugalvoti, čia kaip tik pa giausia tenka ieškoti per
sišovė tas taip laukiamas galės prieš maskoliško pjau
tuvo ir kūjo garbintojus, tai
žodis “Victory” (pergalė).
ir naujas pergalės ženklas
Nuplėšei iš to žodžio pirmą- pavadintas ‘Stalino Rubliu’.
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DRAUGAS
Alla Rachmanova

TURĖS SVEČIŲ

Studentai, Meilė Ir Čeką
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų
Išvertė Ant Pauliukonis

K

n. TOMAS

(Tęsinys I

Gruodžio 9 d.
Vakar dėdė išėjo — į tamsią, šaltą, beširdę naktį. Iš
eidamas pasakė, kad manąs gyventi prie ežero, vieno žve
jo lūšhelėj.
Drauge su savim pasiėmė duonos, lašinių
ir degtukų. Bet ar jis ten nesušals? O vilkai? Miške
dabar jų pilna, be to, jie toki alkani, o vargšelis serga ir
vos begali pastovėti ant kojų ... Ar jis iš viso galės pa
siekti tą žvejo lūšnelę, nes nuo čia iki ten bus kokia 30
verstų? Ir tai prie trisdešimt penkių laipsnių šalčio?

Žinoma, negalima teigti, kad aedė Vašia būtų ide
ališkas žmogus, — kiekvienas turi vienokių ar kitokių
trūkumų, — bet tokių kančių ir vargo jis tikrai neuusipelnė!
Jis yra darbštus, kuklus, rimtas, gal kiek net
per rimtas. Tik vieno jam trūksta — mokėjimo įsiteikti
kitiems, įgyti jų palankumo.
Jis nemėgo juokų ir pats
niekuomet nekrėsdavo šposų.
Be savo darbo ir arklių
jis nieko daugiau nepažino. Ir niekas neturėjo tiek ma
ža naudos iš savo milijonų, kiek jis; jis, pagaliau, net
neturėjo laiko kada pagalvoti apie vedybas.
Aš dabar sėdžiu prie savo dienoraščio ir verkiu . . .
Viešpatie, pasigailėk vargšo dėdės ir dovanok jam gyvy
bę, o šitam Gorbūnovui įkvėpk nors truputį gailesčio,
įdiek į jo širdį nors kiek žmoniškumo!
Gruodžio 10 d.
Senelis jau mirė. Atėjęs Gorbūnovas leido jį palai
doti, kur norim, net pasikviesti dvasininką.
Vos jis spėjo užmerkti akis, į namus užplūdo karei
viai ir beregint juos visus užėmė. Mums paliko tik vieną
vienintelį kambarį.
Ir dabar stugia per kiaurą dieną,
kelia baisiausią triukšmą, dainuoja, visokiais
balsais
spygauja. Šiandien susirado sau naują pramogą — eiti
per kambarius ir, kur tik randa, šaudyti į ikonus ir į
veidrodžius ir žiūrėti, ar gerai pataiko .
X
Gruodžio 12 d.
Gorbūnovo įsakymų, senelį atsiskyrėlį Grigorijų iš
ežero salos atgabeno į miestą. Gorbūnovas nutarė paro
dyti žmonėms, kad šventieji ir stebuklai, į kuriuos sene
lis tiki, yra ne kas kita, kaip kvailas akių dūmimas. J}
atvarė sukaustytą, pėsčia, už kaklo pamovę ilgą virvę
Pavedžiojo, nuvilko prie “ispolkomo,” kur susirinko mi
nia žmonių.
— Jei tu esi šventasis, — tarė jam Gorbūnovas, —
tai pasistenk, kad visai nieko nejaustum, ką mes dabai
tau darysime!
Atsiskyrėlis tylėjo. Jis, kaip visuomet, buvo įsisu
kęs į savo ilgus, baltus marškinius ir stovėjo visai basas.
Keturi kareiviai įkalė į žemę nusmailintą baslį. Pas
kum du iš jų, pagriebė senelį, iškėlė į viršų ir su visa
jėga pasodino ant jo smaigalio, kuris sulindo giliai į jc
kūną.
— Ne, ne taip, sustokit! — subliovė Gorbūnovas. Negerai. Reikia tvirčiau. Baslys turi pasiekti žarnas!
Tada jie vėl sugriebė, iškėlė į viršų ir dar smarkiau
pasodino ant baslio.
Taip pakartojo kelis kartus, kol
Gorbūnovas buvo visai patenkintas. Bet iš atsiskyrėlio
lūpų neišsprūdo nė vienas sudejavimas.
Jis tik tylutė
liai, beveik negirdimai, dūsavo.
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ne tiek svarbu peikti šį blo
LAIŠKAS IŠ KANADOS
gą demokratinės valstybės
dyglį, kiek sužinoti prieš Krakovietls lietuviškai
J mena.
Bet ir kitiems svc
kokį pyktį Anglija kovoja. kalba
, ; j čiams, kai mes pradėjome
Štai ir klausimas. Jeigu Vo
Liepos 23 d. į vakarienę ( vieni lietuviškai, kiti lenkiškietija laimėtų šią kovą, sa- atvyko pas Redemptoristus kai kalbėti.
vaisiais politiniais gudru- naujas kunigas.
Susipaži— Na, čia tikrai pavaiz
mais užtrauktą, ar lieka nom.
Iš pavardės atrodo
duojama Katalikų bažnyčia,
nors mažiausia viltis, kad lenkas.
Ir sakau G. Tėvui
— sako Tėvas Provincijolas
krikščionybė laisvai plistų į Navickui.
francūziškai kaimynui; —
po jos ginkluotas rankas?
— Jis bene bus lenkas.
visos tautos kalba savomis
— Gerb. kunige, ar tam
Padarykim taip, kaip Ar
kalbomis.
nold Lunn, garsusis anglų sta lenkas, čekas ar slova- jgyyfcgkyjį
rašytojas, prilygindami da- ^a8’ — klauisa
jo kun.
Bažnyčios varpelis paža
Navickas.
bartinį Vokietijos stovį su
dino lygiai 4 vai. Kun. Dr,
— Aš iš pat kalnų. —
Ispanijos išspręsta būkle.
Vaškas buvo užsisakęs lai
— Tad nuo Kroką vos? —
Jeigu Francisco Franco nekyti Šv. Mišias prie Šv. Onos
būtų laimėjęs karą Iberų , įsiterpiau
didžiųjų relikvijų altoriaus
Netoli, — atsakė.
pusiasalyje, tai greičiausia
5 vai. (Vasaros laiku) Aš —
Išsišnekam.
Jis pažįsta
visos bažnyčios toj žemėj
(Nukelta į 6 pusi.)
šiandien būtų uždarytos, ar Pensylvanijoj daug lietuvių
ba kas dar labiau peiktina, kunigų. Kun. M. Kazėnas jį
Streikas iškilo užtrukus
viskas sugriauta, kaip res išmokęs net lietuviškai. Ir
publikonai padarydavo už savo žinias čia pat parodė, susitaikinti ir padaryti uauKaip per debesų nuolatinį
grobę miestą. Yra tiesa, kad prisimindamas keletą lietu
lietų amžiais net uolos pane visi kariaujantieji su viškų žodžių.
Mums buvo maloni staig- veikimą ir jų įkūnijimą net
Franco buvo katalikai, ar

virsta į naudingą molį, taip
visi respublikonų armijos
nariai komunistai; kaip ne liūtui ar laužytam kryžiui per nuolatinį mokslą, idėjų
visi Hitlerio kariuomenės pažvelgkijn į abiejų deda laukinės tautos virsta kul
tūrinėmis ir naudingomis
eilėse nacių nihilistinės idė- mas pastangas.
valstybėmis.
Bus daugiau.)
ologijos persisėmę, ar Churchillo pusėje visi krikščio
Gerb. kun. dr. Jonas Navickas, Amerikos Tėvų Mari niškosios dvasios nušlifuoti. Skaitykite Katalikišką Spaudą
jonų Provincijolas, šią savaitę Marianapolio Kolegijoj Kas mums čia svarbu iš
turės daug svečių: Kunigų Vienybės ir Federacijos sei spręsti, yra tai, .prieš kokį Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge7
mų atstovus.
1 gėrį šio karo priešai nusi
kalsta. Kadangi nei vienoj
pusėj nerasim pilną tiesą,
tai reikia sužinoti kuri pu
sė suteikia aukščiausį prin
cipą.
Nacių pagrindinių
±s
krikščioniškų principų per
žengimas daro didžiausį ir
aiškiausi nusikaltimą. Jų jė
Mūsų knygyne dar galima gauti pasirinkimą lietuviškos
gos troškimas, numatytas
literatūros ir poezijos rinkinių. Dabar komunistų valdžiai
Vokietijos (Arjonų) imperiužkirtus kelią lietuviškų knygų spausdinimui, LIETUVIŠKA
KNYGA pasidarys retenybė. įsigykite savo kopijas, kol
• jos išsišakojime, yra prive
jų dar lieka.
dęs juos prie pilnos visų
krikščioniškų tiesų nustel
LITERATCRA
bimo ir niekinimo. Melas ir
JONO BILIŪNO RAŠTAI, Tilžė, 1913 m. 150 pusi........ $1.00
tiesos visiškas neigimas užŽEMAITES RASTAI, I t., Vilnius, 1914 m. 390 pusi........ $1.00
LIETUVIŠKOS PASAKOS, U t., surinko Dr. J.
Į ėmę? jų politikos priekį,
Basanavičius, 200 pusi................................................... ..$1.00
PRAGIEDRULIAI, UI t., Vaižganto, 290 pusi................$1.00
j Propagandinėmis
vagomis
VAIŽGANTO RAŠTAI IV t., (Vilniaus ir Kauno laiko
mėginama apdengti katali
tarpis — 1918-1921 m.), 240 pusi................................. $1.00
V. KRĖVĖS RASTAI, I t., Sutemose-Pasakos ir Dainos. .$1.00
kų, krikščionių, žydų ir pa
VAROO MOKYKLA, Literatūros Pasiskaitymai, 175
vergtų tautų persekiojimai.
puslapiai ..................................................................................... $1.00
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI — Pr. Žadeikis, I t.,
Ir vis veltui. Tiesa ilgainiui
(1914-1916 m.)
75c
MAZIOSIOS LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI —
neprilaikoma sugniaužta. Ji
Prabočių Anūkas, Iliustruota, 130 pusi. ................... 75c
yra per galinga, kad būtų
paskandinta piktų vadovų
E1LEKAŠC1A1
stengimais. Tad iš minėtos
SU BALTU NUOMETU — J. Augustaitytė-Vaičiūnienė,
225 pusi........................................................................................ $1.00
nacių pozos yra matoma,
VAINIKAI, Naujesniosios Poezijos Antologija, Paruošė
kad Anglija moralinei ištei
K. Binkis, 230 pusi................................................................ $1.00
Gerb. kun. Pranas Juras, Kunigų Vienybės pirminin
JAUNOJI LIETUVA, MAIRONIS, 130 pusi................................ 50
sinama
karo
eigoje.
Ji
ka

kas ir Federacijos iždininkas. Rugpiūčio 6 ir 7 dd. tos
PADANGĖSE, Juozas Sakalas irDaaaitis,125 pusi....................50
riauja prieš blogį, kuris mė
KRISTIJONO DUONELAIČIO RASTAI, Sutaisė
organizacijos seimuoja Marianapolyje.
J. Šlapelis, 90 pusi ................................................................... 80
gino ją kartu su visomis ki
TĖVYNĖS KELIAIS, Liudas Gira, 65 pusi........................
RUDENS AIDAI, A. Jakštas, 100 pust............................ - . -35
Pranas Pranskus tomis nepriklausomomis vai
GAMTOS PRILYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal
stybėmis pavergti; prieš tą
Dr. R. Van der Meulen ................................................... .85
MEILE, M. Gustaičio, 1914 m. .................................................... 25
pyktį, kurs nepripažįsta de
— Nu, kad tu esi šventasis ir jei tavo Dievas tikrai
BRĖKŠTA, M. Vaitkus, 1915 m. .......................................... J66
Šio straipsnio tikslas yra minius ir politinius sumeti- mokratinių tiesų.
yra, — šaukė Gorbūnovas, — tai kodėl jis dabar tau ne
nušviesti, ar pastarasis bri-! mus, yra toks, kuris kenpadeda ?
x'
Antrojo klausimo išspren
IX
Minia smalsiai sekė visą sceną, ir iš visų pusių bu tų karas yra ekonominis ka- Į kia, nuo vieno ar antro karo dimas artimai surištas su
vo girdėti pašaipa ir paniekos šauksmai. Tai vis buvo ras, demokratinių principų dalyvių filosofijos plėtimo, pirmuoju. Būtent: jei šis
2334 S. Oakley Avė.
Chicago, III.
tie patys žmonės, kurie dar taip neseniai prieš jį pul apsaugojimas, ir ar jis yra arba, šiam laimėjus, kenks karag vedamas demokratidavo ant kelių. Ir iš jų neatsirado nė vieno vienintelio, ' kilęs dėl ekonominių ir po tam, kas krikščioniškoms nių principų apsaugai, tuos
litinių ideologijų susikryžia-1 sieloms reikalinga ir neigs principus apginti, kuriuos
kuris būtų drįsęs atsiskyrėlį užtarti nors vienu indžiu.
Atsiskyrėlį kareiviai taip ir paliko pamautą ant mie vimų. Aišku, jog visos įvy Dievo duotąsias tiesas? Yra pirmasis Pasaulinis Karas
to ir jo saugoti pastatė sargybą. Jis mirė prieš auštant kio priežastys dabartinio nenvyalima tiesa, kad nė vie būtinai turėjo išspręsti ii
— jo lavonas vis tebekybo “pasodintas” ant baslio prieš karo liks neišnagrinėtos to noje pusėje nematoma vi kurie vieninteliai semia pa
kiame trumpame rašinėly sas gėris ar visas piktas. grindus iš krikščionybės
“ispolkbmą.”
Dienos metu prie jo lavono Gorbūnovas įsakė atve je, kaip šiame. Čia teks pa Nei vokiečiai nei anglai ne mokslo, tai šisai yra teisin
turi vienos šių ypatybių mo gai vedamas mūšis. Bet, jei
sti su visa šeima popą, Mat, pasiryžo savo įrodinėjimus, brėžti svarbesnės mintys.
nopolijos. Abejose kovojan gu visi demokratinių prin
jog nėra jokio Dievo, tęsti toliau. Popas ir jo žmona
Pradedant su paskutiniuo
buvo surišti ir pasodinti į vieną suolą, pastatytą prieš ju klausimu, ar šis karas čiose jėgose pastebimai glū- cipu gynimo išsitarimai yra
(laminame Pinta. Mktal 18
dantistų receptų.
esmėje yra kryžiuotiš-j ^.ir
Plkto ^P1“' tik nudavimai, gilesnių pfie
baisųjį baslį. Paskum atvedė jų vaikus — aštuonerių
to
Dienų Išmėginimai. Jei
I dži.ai. Kiekvienas stebintis žasčių apdengimas, privile
metų berniuką ir trejų metų mergaitę — ir ėmė juos, ,kas žygis? Šio 7,.7
nebūsite pilnai patenkinti, lai
klausimo iš- ...
.
..
sugražiname kiekvieną įmo
1 asmuo teisingai gali pašte- gijuotų išsisukimai iš keb
tėvams matant, daužyt šautuvų buožėmis.
kėtą rentų.
sprendimas glūdi sekančio j
Ang)ų Indijos gyvento_
lioj
padėties
pačių
kvailos
vFe*YABKTalžome Ir perdirbamu sena.
— Nu, melskis tu, kiaule pope! — rėkė Gorbūnovas, klausimo atsakyme^ Ar šis. jų išnaudojimą. Vienok šian
PIKITV
pleltan. -- Mėnesiniai moke.politikos
ušveata,
mėgini

P. JOHNSON. Pr«a čiai. 1 dl.noa patarnavimas.
vėl visiškai nusigėręs. — Kodėl nesimeldi į savo Dievą, karas, atmetus visus ekono- dien krizei toliau plečiantis
mas toliau laikyti prieška
VALANDOS:
kad jis tave išgelbėtų?
A.A.A. Dental Laboratories
Tohme.nl
Oflml:
rinę nelygią ekonominę ata
.
_
IieronPORATBli
Motina, tai pamačiusi, suspigo širdį veriančiu balsu
iki a sali v
DMHanto
PMt. Gaminimo lakaraterUa Pneanlyje
IRUft MI1waukee Avenue —
Tel. ARAI. 511110
ir apalpusi sukrito vietoje.
Po kiek laiko tėvus atrišo berodė daugiau jokių gyvybės ženklų. O žmonės į visą tus quo, tai šisai karas ne
Vidum. Oflaaai
•na Roolh Stata Street —
Tel. «VPR. 4580
tikrų
motyvų pagrįstas. 1
tą
sceną
spoksojo
išvertę
akis
ir
tylėjo,
tylėjo
.
.
.
Kas
Kaadten Iki « v»l. 4S91 Irviną Park Rr.ulevard — Tel. PA Ii. 4997
ir nuvedė prie ežero.
Ten juos kareiviai, pagriebę už
Antrąd lr Ketvirtad. Sn. Stite — 404 B. 47th St___ Tel ATT, ...n
Prieš įteikiant prąkeikimą,
Ikt 7-to. vai. rak. North Slde — 4781 Btoadtvajr. Tel. LON. 4490
kojų, galvas įkišdavo į aketę, iš kurios paskum vėl iš kitas moka taip tylėti, kaip rusas?

KNYGOS! KNYGOS!

ANGLIJOS KRIZĖ
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NATŪRALIA
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traukdavo, ir taip au jais “žaidi" tol, kol kankiniai ne-
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VOKIEČIŲ LAKCNAI MASKVOJE

PAMOKOS
KAZIMIERAS
KAMARAUSKAS

<"Draugas” Acm# telepnoto

Trys vokiečių lakūnai, kurių orlaivis buvo pašautas Maskvos padangėse. Orlaiviui
krintant lakūnai išsigelbėjo.

27-toji Lieuvių Diena
(Atkelta iš 3 pusi.)
daktorius Matas Zujus iš
Wilkesbarres pasakys pra
kalbą lietuviškai.
Vienu
žodžiu programa bus turi
ninga.
Kiekvienas lietuvis
privalo dalyvauti toj progra
moj, nes visas pelnas eis
vienuolynams.

8 vai. vakare tame pa
čiam pavilijone, įvyks šokiai.
Jolly Jaek Robel’s griež lie
tuviškus ir angliškus šo
kius. Parko valdyba duoda
20 nuošimtį nuo šokių Lie
tuvių Dienos Komitetui. To
dėl visi lietuviai privalo pa
remti šiuos šokius.

Parką 15 d. rugpiūčio, nu
sipirkti Lietuvių Dienoms
guzikėlį, nusipirkti automo
biliaus tag įvažiuotūį Parką,
duosniai paremti kolektą,
kuri bus padaryta laike Šv.
Mišių, skaitlingai
ateiti į
Koncertą po pietų ir skait
lingai susirinkti ant šokių
vakare. Jei visuomenė nuo
T? this cheese
širdžiai parems išvardintus
fooJ that’s digestible
dalykus, tuomet užtikrinu,
as milk itselfl
kad lietuvių Diena šimet bus
pasekminga, tuomet atliks
SPREADS! SLICES! TOASTS!
' MELTS PERFECTLYl '
gražaus pelno mūsų vienuo
lynams. Tat, kas gyvas va
PLATINKITE “DRAUGA*
žiuokime į Lakewood Par-.
ką, 15 d. rugpiūčio.
Lietuvių Dienos Komiteto
VVO1K STUDI n
1945 VVest 35* Street
Pirmininkas,

Kun. M. F. Daumanaš,
; Todėl telieka man užkvie
Girardvilės Lietuvių Para
sti visus lietuvius išeivijoj,
skaitlingai vykti į Lakevvood pijos Klebonas.

Mt

MODERN
COMPLET®

OVf *i

Gyveno 4 4 36 S. Taibian Avė.
Mirė rugp. 1 d., 1941. 7:80 v.
vakare, sulaukęs 57 m. uniž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apskr., Velykių purap.
Kuodžių kaimo.
Amerikoje išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliūdime
mylimų brolj Petrų ir Jo Sei
mų, brolio vaikus Mutejufių
Aleliūnų ir jo Aeimų. Juozapų
Aleltanų ir duug kitų gimi
nių, draugų ir pažystumų. Lie
tuvoje paliko seserj Onų lr
jos Seimų ir du broliu Tadeu
šų lr Andriejų ir jų Aeiinus.
Kilnus pafiarvotus J. Liulevičiaus koplyčioje, 434 8 So.
California Avė.
LaidotuvSs (vyks antradienj,
rugp. 5 d. iŠ koplyčios 8:30
vai. ryto bus atlydėtas i Nekalto Prasidėjimo švenč. Pa
nelės parap. bažnyčių, kurioje
jvyks gedulngos pamaldos už
velonio sielų. Po pamaldų bus
nulydėtas J Sv. Kazimiero ka
pines.
NuoSirdžiai kviečiame visus
gimines, draugus Ir pažysta
mus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę lirol'a ir Jo Seimą,
(tiulio Valkai Ir šeima, Lietu
voje: Broliai ir Se.-iuo ir Gi
minės.
Laidotuvių
Direktorius
J.
Liulevičius, Tel. UF. 3572.

RHEUMATISM

Pain—Agony Starta To Leave in
.
24 Houra

Happy Daya Ahead for You
Thlnk of lt—how thla old irorld
does make progress—now comes a
prescrlptlon which is known to pharinacists as Allenru and yrithln 48
boura aftar you atart to take this
fcfflft act Ing formula pain, agony an<>
Jnflammation caused by ezcesa urlo
scld haa atarted to depart.
• Allenru does Just what thla notlca
says it will do—it is guaranteed. You
can get one generous bottle at leadIng drugstorea everywhere for 85
cents and lf it doesn't bring the joyous results you expect—your money
srhola heartedLy returoad.

kenčiate

__

meiiejimų,

TiiffasViri$6,ŪPO,000.00

Anglų Kalbos
Lietuvių Kalbos
Knygvedystės
Stenografijos
Mašinėle Rašymo
Aritmetikos
Pilietybės

MOKSLO

1 Apart Apsaugos, Turime f CAA ftnn AA
ATSARGOS FONDĄ Viri JjUu.UUV.UU
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų
Valandos: Kasdien — 9 vai. iki 4 vai. p. p.
Trečiadieniais — 9 vai. iki 12 vai.
Šeštadieniais — 9 vai. iki 8 vai. vak.

LAIKAS

Nuo 9 ryto iki 3 vai. p. p.
ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

MNGS
LOAN ASSOCIATION of Ckicap

AMERIKOS LIETUVIŲ
MOKYKLA
816 W. 33rd Place,
Chicago, III.

JUSTIN MACKJEVVICH, Pres.

4192 Archer Avenue
VlRginia 1111

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN

A.

j

OftriaualM Patarnavimu — Moteris patarnauja

A.

620 W. 15th Avė.

Phone 9000

JUOZAPAS DUCHOVVICZ
Mirė rugpiūčio 1, 1941, 11:10
vai. ryto, sulaukęs pusės amž.
Gimęs IJetuvoje.
Kilo ift
Telšių apskr.. Lūkės parap.,
Varnų katino. .
Amerikoje išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliudirne
dvi dukteris; Josefų ir Pet
ronėlę Kletz. žentų Peter Ir
du anukus Peter ir Elizabeth,
sūnų Juozapų ir marčių Sophie, sesers dukterj Petronė
lę Jurgelienę. jos vyrų Petrų,
jų sūnų Prancifikų, jo moter,
Julių ir jų dukterj Petronėlę
ir daug kitų giminių, draugų
ir pažįstamų.
Kūnus pašarvotas namuose,
6632 S. Artesian f Avė.
Tel.:
Republic 0928.
laidotuvės Jvyks antradie
ni. rugpiūčio 5 d. iš namų 8
vai. ryto bus atlydėtas j Gi
mimo švenč. Panelės parap.,
bažnyčių, kurioje jvyks gedu
lingos
pamaldos už velionio
sielų. Po pamaldų bus nuly
dėtas , šv. Kazimiero kapi
nes.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę Sūnus, Dukterys,
Žentas. Marti, Aliukai ir Gi
minės.
laidotuvių Dlrekt. John F.
Eudeikis, Tel. YARds 1741.

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS
ŽEMOS KAINOS

TEISINGAS PATARNAVIMAS

Venefian Monument Co.
527 N. Westem Avė. Tel. See. 6103

PASKUTINIS

nudegimų, arba odos ligų?
JIekentekit! Žemo per SO
metų gelbėjo žmonėms. Pa
galina ecaema. Bbėriuma,
■pnogns ir kitokius odos
negalavimus. Pirk Žemo
iiandien I Visuose aptieko
ge Sfic. 80c. S1.00.

PAGERBIMAS

žemo

ADVANCED PHOTOGRAPHY
l.0WB8T POSSIDI.E PRICES

PHONE LAFAYETTE SSI3

S K I įsi

p o fl

IRRITATIOiNS

LAIŠKAS IŠ KANADOS
e*

(Atkelta iš 5 pusi.)

po jam.
Keletą minučių prieš lai
ką esame bažnyčioj.
Dar
apytamsų.
Brėkšta graži
diena.
Patarnautojų nėra.
*
Tik porą broliukų Redemp
toristų.
Išleidžiam kun.
Vašką su Mišioms. Ir štai
nuo pat ryto ima rinktis
žmonės. Kas 15 minučių
skamba varpai, vis į kitas
pamaldas, galutinai nei nesugaudau kam, šaukia žmo
nes.
Per mano Mišias kai
pradėjo dalyti šv. Komuniją,
tai dalino man pabaigus ir

sekančiam kunigui Mišias
įpusėjus.
Daug ir anksti
ateina žmonių melstis.
Brolis zakristijonas paaiš
kino, jog pereitą sekmadienį
išdalino 7:500 komunikantų.
Galime suprasti, kiek čia
yra maldininkų.

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST
MONUMENT
C0.

Bet laikas greiai bėga.
Kun. Provincijolas ir kun
J. Švagždys baigia laikyti
Mišias ir mes tuojau išva
žiuosime atgal į kasdieninį
gyvenimą, nes pareigos na
mon šaukia.
Jūsų
Kun. K. Matulaitis, MIC.

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

John W. Pachankis

PADĖKA

PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS
Si firma tirti 50 m. tos pačios
šeimynos rankose!

JOHN F. EUDEIKIS

TURINE,

*"EVES

Youa

LaiMo Direktorius

Murinę ioothei, cleanses and refreshes
irritated, reddened membranes caused
bv head colds, dri.ing, winds, movies,
elose work, late hours. Free dropper
with each bottle. At all Drug Stores.

AMBULANCE Dieną ir Naktį
4005-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Kol žmogus gyvens netur
to minčių tvaiku apsisupęs,
ir jomis pats spinduliuos, tol
jis bus bejėgis.

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

KOPLYČIOS DYKAI I

AMBULANCE

VISOSE MIESTO DALYSE

DIENĄ IR NAKTĮ

KREIPKITĖS Į

LIETUVĮ VICEPREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS

MOTIEJUS MASULIS

OFISAS IR PARODA:

REZIDENCIJA:

4535 W. VVashington Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

5919 South Troy St.
Tel. REPubllc 4298

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

Kuria mirė Liepos 27 d., o po gedulingų Ir ifildlmingų pa
maldų Sv. Jurgio parap. bažnyčioje, tapo palaidotas ftv. Kazi
miero kapinėse Liepos 31 dienų. 1941 m.
Siuomi reifikiu nuoširdžių padėkų gerb. Pralotu! M. L. Krufiul, už surengimų bažnytinių apeigų laike laidotuvių Ir Jo Sv.
Mifiių aukų. Taipgi dėkoju kun. S. Gaučlui už lankymų velio
nio laike Ilgos Ir už pritaikintų pamokslų bažnyčioje ir dalyva
vimų kapuose. Toliau dėkoju visiems kunigams Sv. Jurgio parap.
bažnyčios už gedulingas pamaldas.
Dėkoju komp. A. Pociui tr svečiams vargonininkams už gie
dojimų bažnyčioje, taipgi dalyvavimų kapuose.
Toliau dėkoju Sv. Mifiių aukotojams, gėlių aukotojams lr grnbnefilnms.
•
Toliau reifikiu padėkų visiems už lankymų pafiarvoto velionio
koplyčioje ir pnreikštus man užuojautos žodžius; pagalios, noriu
padėkoti visiems dalyvavusiems pamaldose ir lydėjusiems J kapi
nes.
Negaliu pamiršti velionio krlkfito tėvelj Ir dėdę Antanų N. Ma
uni) ir Jo žmonų Rmlly, kurie apleido savo blznj ir daleldo savo
laikų surengti tuldotuves.
Dėkoju laidotuvių Direktoriui Antanai M. Phillips už tvarkin
gų laidotuvių surengimų ir palengvinimų perkęstl man dtdelj nu
liūdimų.
D tau mano brangus ir mylimas sūneli po ilgų kančių Siame
pasaulyje lai Gailestingasis Dievas sutelkia Amžinų atllsj.
Nnlhidunl MOTINA, NOPHIA MAftCLIft

t

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS
Skyrins: 710 W. 18th St.
3354 South Halsted Street Visi Telefonai: YARds 1419

nAPCUTI^
RADIO LAIKRAŠČIO 30-ti METAI
APTARNAUJA CHICAGOS Ir APYLINKES LIETUVUA
Vienintėlis
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.

.

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

LACHAVVICZ IR 8CNAI
2314 VVest 23rd Place
Tel. CANaI 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULIman 1270

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

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

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Litnanica Avenue
Tel. YARda 4908

DRAUGAS

Pirmadienis, rugp. 4 d., 1941

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

Iš Labdarių centro

7

Town of Lake žinutės Jau veikia jaunieji
Labdarių Sąjungos 1 kuo- vyčiai

Labdarių Centro skaitlinIGF 1 skyriaus .
kas S-mas įvyko Town of pos mėnesinis susirinkimas
Šauni puota
antrą
trečiadienį
Lake parap. svetainėj, liepos įvyko liepos 27 d. parap ' Kas
Pereitą šeštadienį puoš
svet. Su mu buvo" okUtli^ ,teW būril“
tle“
susirinkimas
30 d.
niuose Antano ir Onos Kas
gas. Kuopa rengiasi Centro Bri«hton Parko lletuv‘“‘ Pa'
pučių namuose, 7655 S. San
Bridgeport. — LGF 1 sk.
Su-mą atidarė pirm. K. išvsžiavimui. Kun. A. Lin-1
- Ui 3« kuopos L.
gamofr| Onos Kasputiemp skaitlingas susirinkimas į- Srubienė, rašt. perskaitė pro
kus praneM gavęs amžinas I V'
vy4lai- L‘cpos
vardinių ir gimtadienio pro- vyko liepos 29 d. Nariai ne tokolą.
nares ir jog bažnyčioj rink- 30 d’ »“»i™kimus
buvo
ga įvyko šauni puota. Ona J paisė didelių karščių, kad
Su-me dalyvavo visų kuo- Įįav. pavyko — surinku 8*usus — d»lyvavo apie 35
Kasputienė minėjo savo 50 laike susirinkimo teks ge
pų atstovai. A. Basevičia ra-'viri $ioo.OO
nariai ir via
isto^a nau'
gimtadienį. Dalyvavo dide rai “pašusti”, bet su enerportąvo apie ūkio stovį. Nu-.
.
JUSusirinkime
nutarta
lis skaičius draugų ir pažįsv gija atėjo, gvildenti svar
Labdarių
1
kuopa
naujos
rU
gp
g
j
padaryti
išvažiavitarnų, kurių tarpe sveikini biųjų organizacijos klausi tarė turėti išvažiavimą Lab svetainės įrengimui pasuko- mą į jack8On Park. Visi sumo kalbas pasakė kun. A. mų ir Lietuvos gyventojų, darių ūkyj.
jo $50.00, pavyzdys ir ki-1 sirinkę prie bažnyčios 6 vai.
Linkus, kun. Jonelis, kun nuo karo likusių, reikalų.
Pirm. K. Sriubienė rengiasi toms draugijoms
prisidėti1 vak.
Jaunutė Bučiūnaitė,
Deksnys, Peržinskai, dr. W
važiuoti
į
Moterų
SąjungosIprie
parap.
svetaines,
Išvažiavimas
numatytas
4542 S. California avė., žaKirstukas, Šukiai, M. Vaz
seimą,
ji
apsiėmė
pasveikinti
arčiau rudenį ir palikta rū
dėjo paprašyti iš tėvelių
inis, Narkai, S. Strupas, M.
seimą
nuo
Labdarių.
pintis komisijai.
“hot dogs.” Kitų tėveliai gal
Grybienė, M. Petrošienė, L.
šv. Pranciškaus TretininKun. A. Linkus, Senelių
duos kitų maisto produktu,
Tartasi, kaip galima dau
Kilkienė ir J. Čepulienė.
. kų draugija paaukavo $25 00
taip kad išvažiavimas daug
giau išplatinti Šv. Jurgio nam0 vedėjas, pranešė, kad
parapijos salės. įrengimui.
Ona ir Antanas Kaspu parapijos leidžiamos mašinekainuotų. Į susirinkimą
dvi amžinas nėrės:
čiai padėkojo visiems už do nos knygutes, nes šioji or- Ane,’j4 Jesutis ir Ona S>aatvyko J. Kisielius, kuris pa
vanas ir linkėjimus.
Veikėjo
J.
Čepulienė
išva
aukojo penkis dolerius ir paganizacija ant savo pečių zas. Abi įmokėjo $125.00.
žiuos
į
Moterų
Sąjungos
Scilinkėjo
sėkmingo
veikimo.
1 kuopa įteikė Centrui
užsidėjo tą naštą. Pasirodo,
___
Kad atsirastų daugiau tokių
kad daugumas stropiai pla $365.50 nuo amžinų narių ir mą.
Padėkos žodis
bažnyčioj rinkliavos. Daly
•
katalikiško jaunimo rėmėjų!
Aš norėčiau padėkoti šv. tina, pav., Viktoras Balan
vavo
ir
ižd.
kun.
Albavičius
Šv. Pranciškaus Vienuoly Po susirinkingo visi nariai
Kazimiero seseriiAs ir Mo da per susirinkimą įteikė
Labdarių
išvažiavio
komisiją
no Rėmėjos rengia Bunco nuvyko į “icecream” krau
tinai M. Juozapai už gražų net $25.00 už išplatintas
sudaro
M.
Sudeikienė,
FabiParty M. Sudeikienės na tuvę ir visiems J. Brazaus
pasveikinimą ir gražią do knygutes.
Nevien, kad nariai gau- j°n&itis ir Matukaitis. Iš- muose.
kas užfundijo, ko kas onrėjo
vaną, kurią man pasiuntė
važiavime visos kuopos turės
šiai
atsilankė,
bet
dar
ir
mano vardinių proga. Taip
Tai jau antru kart jaunieji
savo stalus, gėrimus ir užpat noriu padėkoti ir A. naujų atėjo priklausyti prie
LGF organizacijos: pav. K. kandžius.
Visi rengkimės
FINANCE AND LOANS
Nausėdienei už gražią do
Pranešimas
Bumblienė,
P,„
Preitikaitė,
tam
dideliam
išvažiavimui.
Finansai ir Paskolos
vaną.
Marąuette Park. — ARD
Ant. Budrienė, A. Juodienė Visų priedermė būtų nuva
Šv. Onos dieną uuvo su ir P. Savickienė. Šios nau žiuoti į Labdarių ūkį ir pama Skyrius laikys mėnesinį su PASKOLOS
rengta
didelis surprizas jos narės pasižymi darbš tyti tą statomą didelę ir gra sirinkimą antradienį, rug
GREIT IR PIGIAI
Jaukšų namuose, kur su tumu kat. draugijose ir žią senelių prieglaudą.
piūčio 5, 7:30 vai. vak., pa
ANT 1-mų MORGIČIŲ
Mėnesiniais atmokėjimais
kviesta didelis būrys svečių duosniai paremia jų išva
rap.
salėj.
Visos
narės
kvie

Buvo kalbėta apie ūkio
ir jų tarpe keturios Onos žiavimus.
ežer^,, kad atvažiavę žmonės čiamos būtinai dalyvauti ir Mutual Federal
— Antanaitienė, Salukienė,
atsilyginti už centro pikni
St.. Petrauskaitė trumpai negali laiveliais važinėti ant
Balčiūnienė ir Reikauskienė.
Savings
ko tikietuA
Valdyba
padarė pranešimą iš Fede ežero, nes yra pavojinga.
P. Paukšienė visas Onas
and LOAN ASSOCIATION
racijos apskrities susirinki Kas važinėsis ežere bus bau
gražiai apdovanojo. Todėl
OF CHICAGO
mo. Liūdna, kada mūsų biz džiamas $25.00. Labdaris.
2202
W. Cermak Rd.
po šių vaišių norimo visos
nieriai, neva geri Lietuvos ly biauru, nedora, šlykštu, Rheumatic Happy; EEN. J. KAZANAUSKAS, See.
pareikšti * padėką Agotai
patrijotai, taip pat ir pro; k
pas nevidonK8 kjlnu ir
ReiievesPainOuick / MMTurtas virš $1,000,000.00
tJaukšienei ir jos šeimai ifr
Iesionalai, remia, skaito ir
Thouaaiyi. who suffereH from the torturing
gražu. Veidmainiai.
A. Valančienei už tokį gra
p.i na of rncumabsm. sdatica, lumbago, neugarsinasi
komunistinėje
ralgia
and neuritjs—are ccrtainly happy over
Užgrūdinkime tvirtai sažų priėmimą.
discovery << NURITO. Now tnry have
spaudoje Vilny”. Jog šie ve, kad mūsų lietuvių, kiV, thair
found a quick-a<xing formula which apeedily
Jūsų Gražus
relicvea those eahamting muacular adm and
Ona Reikauskieni
paira
NURITO
18
trust
worthy
and
dcpendahle
Tėvynės parazitai kasa duo niųjų Tėvynės sūnų ir duk —conuūna no opia tea. If you vrant to fcel anam
the joy of reiirf from pnin—ao you can work in
Apsirėdymas
bes nevien broliams, sesu
peace and aleep in cnmfort—be wiae and try
Kl
v>
■
VWrų, namus nelankytų raudo NURITO
under ibis ironclad guarantee. If the
very hrst three dobęs do not reltevč that cruel
tėms užjūry gyvenantiems,
Nuoširdžiai aciu
noji spauda ir mūsų sun
pain to your satisfaction—your money will bo
-Mūsų Specialybė
refunded Don't suffar. Ask your druggist
t"*—
[gist today
Visiems, kurie dalyvavo bet ir šios laisvos demokra kiai uždirbti centai nedidin for NURITO on this guarantee.
---(T.N.C.,
.mano vardinių ir gimtadie tijos — Amerikos pamatus tų kapitalo Džiugašvilio-Sta
nio puotojae noriu pareikš rausia. Ar gi mes, mieli lie lino šeimai “buržujiškai”
SKAITYKITE “DRAUGĄ!
ti nuoširdžiausį padėkos žo tuviai, dar kesime ilgiau ir gyventi.
duosimės
save
apgaudinėti
dį už linkėjimus ir dovanas
Broliai,
sesutės atėjus
•
to
Kun. Linkui, kun. A. Deks kraugeriams komunistams ?! Laisvės valandai, kiek galė
Niekuomet.
Juk
kas
pasauniui, kun. Joneliui, dr. KirsŽAVIAUSIAS PASIRINKIMAS
dami stengkimės Lietuvos
MLIIDECH
’I
SUKNELIŲ
tukui, dain. Kirstukaitei,
gyventojų, nuo karo ir bai-'
BLIU SKELTŲ
PIRŠTINIŲ
TUGOSLAV-AMERICA!
niams, Norkams, Kilkams,
saus rusų teroro nuskriaus
KOJINIŲ
POCKET’BOOK U
Peržinskams, Šukiams, Vaztų, likimu susirūpinti. Nu
KORSETŲ
RADIO BROADCAST
KCDIKIAMS DRABUŽIU
Gudams, Grybams, Alkimašluostykime skausmo aša Bvcry Saturday, l$30 ta J:30 PJt
V. VILEIŠIENE, SAV.
vičiams, Bistrams, Vitkams,
ras, sumažinkime skurdą
STATION WHI£
Kumskiams, Strupams, Suišklausant jų atsišaukimą.
1480 kflųcyelM
deikienei, Petrošienei, Čepu
Jauskime šventą pareigą ♦ (That BtattMi aa T«w DUQ j
FROCK SHOP
liams. ir ypač sesers sūnui
gelbėti, nelaukiant atsidė
5922 W. Roosevelt Rd.
• fųaturlag a prsgnus •< •
Kilkui.
kojimo.
TeL AUSTIN 1175
Yugoslar Folk Musie
Nuoširdžiai visiems ačiū.
Nevėžio Banga
Ona Kasputienė

Naudokitės pilnesniu
"Draugo" patarnavimu
Ar reik pašto ženklelių'.'
Ar norit registruoti laisaą,
pirkti “Money Order”, ad.rausti siuntinius? Kreipki
tės į “Draugo” raštinę!
Ar reik notaro parašo an
ba antspaudos? Ar gavote
iš valdžios kokias nors blan
kas, kurių visiškai nesu
prantat? Kreipkitės į “Drau
go” raštinę!
Ar reik kokio nors verti
mo anglų ar lietuvių kalbo
je? Kreipkitės į “Draugą
2334 So. Oakley Avė., Chica
go, 111, Canal 8010

i gauna to džiaugsmo iš savo
globėjo J. Brazausko. Už
tat jaunieji jį taip myli.

NAMV — FARMŲ UAl< O K MAI
10 fletų, Marąuette Parke Įmo
kėti $5000. 4 fletų mOrlnts, $12,600, 2 fletų mūrinis po 4 kamba
rius $6.MOO. M kambarių tuūrlnls
bangalow $4,900. • 5 kaniburių me
dinis cottage kaina $2,760.
Turime taipgi gana dideli pasi
rinkimų bizniavų namu
Turime visokių kitokių bargenų
po visų Chicagų. Taipgi apie 160
abai gražių farmų. pr|e vandenų,
tinkamo* dėl reaortų. Galima pi
giai pirkti arba mainyti.

Kas norite naujų namų pastaty
ti, senų pataisyti, apakaltllavimųe
dykai.

Jeigu norite greitai parduoti ar
ba pigiai pirkti, išmainyti bile kų
Jūs turite, kreipkitės pat>:

CHARLES P. HUROMSKJS A CO.
•921 a. W<wtcrn Avo.
Tel. REP. 8718
Valt. PKOs. liti
REIKALINGAS DARBININKAS
SPAUSTUVĖJE
Reikalingas tuojau prityrus spaustu
vės darbininkas. Pastovus darbas.
KrulPkittei

$884 So. Oakley Ava- Cb kauro. IU.
■ »

1

m 1 »'

o

1 |

ll

PARSIDUODA ttiZOIJKO
STOTIS SU MUKU
Parsiduoda 11 akerių žemės su mlSku. Texaco gazolino stotis. 7 kam
bariui{namasJ Etefcfra. Gazas. 2 kt*rų g&radžiui, , vlMininkas ir kit$
pastatai. Randate! prie' Archer Ave
nue ir 126 Street. Kreipkitės tele
fonu — LEMONT 87-J-l.

PAIEŠKOMA SENA PORA
Paietkoine šonų porų lr duodame
kambarius jždyka, už prižiūrėjimų
krautuvės nakties melu.
Kreipkitės;

OVERLING TAII.OR SHOP
d«t>2 ko. IVtssl kt.
Tel. VIR. 1093

Gyventi tautai ne tik šven
čiausia pareiga, bet ir di
džiausia laimė.

HOUSEHOLD FURNJSH1NGS
KAURAI (RŪGS)

WHOLESALE

Lietuvaims ntųtspresla proga
Esu priverstas parduoti du žavėti
nai gražiu 9x13 Pers^ ir Arabų sti
liau? kauru. Taipgi tikras Broadloont — liktai $25.09.
Kreipkitės:

LiųUOK
ĮSTAIGA

5748 So. Troy St.
arba šaukite:

GKOtubill 4192

Nereik vilkui kelio rodyti.
Uveiinjame
po visų
Uiicagu

Šio pasaulio žmonėms pa
prastai virsta džiaugsmas
kančią, o Dievo vaikams —
kančia į džiaugsmą. — RI
ihard Oetll.

REMKITE

SENĄ

M. KANTER, Sav.

LIETUVIŲ
DRAUGA

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 S. Halsted St

REMKITE IR PLATINKITE

HOII.KVAKD

KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ. .

TvU.

0014

Jr

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER
DINING ROOM 8EST8 — PAR
LOR SETS — BEDROOM SETS
— RŪGS — RADIOS — REfTUGERA’IYIRS - « A.SHERS —
MANGELS — STOVĖS.

4 S Natžonally <d vertines!

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avė n r
Telefonas REPUBLIC 6051

GLAMOUR

Garsinkitės “Drauge” ir patirsite didesnį pasi
sekimą Jūsų biznyje arba profesijoje.

ARCHER STOKER SALES

Cicero
Dr-stė Šv. Dievo Motinos
Sopulingos rengia metinį iš
važiavimą sekmadienį, rug
piūčio 17 d. Labdarių ūky
je.
a
Komisija: P. Zakarienė,
M. Feizienė, L. Gailienė ir
K. Kairienė kviečia visas
nares ir jų draugus, drauges atsilankyti ir linksmai
praleisti laiką.
Kurie norės važiuoti bubu malonėkite užsiregistruor
ti iš anksto pas P. Zakarienę, 1616 48th Avė. arba pas
O. Gudienę 1434 S. 49th Ct.
Kaina 50 centų ten ir atgal.
Korespondentė

CLASSIFIED

FREEMAN STOKERIAI
Įsigykite FREEMAN STOKERĮ Ateinančiai žiemai.
Sutaupysite pinigus, laiką ir šilumą.
JOKIA PRIEŽIŪRA NEREIKALINGA
VIENODA ŠILUMA
GALIMA VARTOTI PIGIAUSI KURĄ
NESUGENDAMAS (sutriuškina akmenis be
sugedimo)
šalia Freeman įrengiame dar kitų keturių
išdirbysčių stokerins.

TAIPGI PARDUODAME:
Refrigeratorius
Radios
Plumbing Įrengimus
Aliejinius Pečius
Skalbiamas Mašinas
t'uiMiigaa

acme

laiepuolfe l

Divorso reikalaujanti mo
9
teris Marva Trotter Louis
Kai tėvynei bus gera, tai Barrow. Ji Chicagos teisme
ir visiems tėvyniečiams bus laimėjo laikiną alimonę —
$200 savaitėje.
gera joj gyventi.

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

Ren. TeL VICTORY 2499

* AGENTAI:
Jonas Rodinas
Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas
H. Rajeuski
“Shorty”

VARTOTŲ KARŲ
SKYRIUS:
806 West Slst Street
Chicago, III.
Telefonnokite:
VlCtory 16 9 6

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA
4

Nauja

Vieta:

JOSEPH BAGDON

907 WE5T 35TH STREET, CHICAGO

— Savininkas —

Telefonas: LAFayette 2022

4704-06 So. Western Avė., Chicago, III.
Tel.: LAFayette 3138

Pirmadienis, rugp. 4 d., 1941

dbkuvsi

B

sąrą galybės. Bet šis, Auš
ros Vartų parapijos pikni
kas šiais metais bus nepa
prastas. Daug naujų įvairu
mų pasirodys. Nebereikalo
parapijos komiteto nariai
su klebonu priešakyje rūpi
nasi, parodyti įvairumo.

Nuo kaitrų mirė 32

Pavogė daug
paklodžių
Prie 928 Roosevelt Rd.
stovėjo automobilius paklo
dėmis prilioduotas. Kai sa
vininkas išėjo važiuoti, tai
pamate, kad paklodžių nėra.
Nuostolių per tai turėjo už
$200.

■ ff

Senių skaičius
daugėja
Illinois valstybėje senių
skaičius didėja. Tas darosi
aišku iš to, kad čia pensijų
reikalaujančių ir jas gau
nančių daugėja. Per liepos
mėnesį pensijomis išmokėta
$3.442.398. Tai pirmu syk
tokia suma buvo išsiuntinė
ta. Minėtą sumą gavo 147.280 pensininkai. Tai pirmu
sykiu tiek daug pensininkų
atsirado. Chicagoj pensinin
kų yra 51.158, per liepos mė
nesį jie gavo $1.365.522.
Pagal šios valstybės įsta
tymus pensijas gali gauti vi
si piliečiai, sulaukusieji 65
metų amžiaus.
SKAITYKITE “DRAUGĄ!

200 Tūkstančių
Dolerių
Rakandų, Baldų, Parlor
Setų, Pečių, Lovų, Matrasų, Karpetų, Elektrikinių
Šaldytuvų, Skalbiamų ma
šinų, Radio ir Radio Kom
binacijų.
Čionai kainos n "ra ke
liamos. Lengvi išmokėji
mai.

Chicagoj per vieną savai
tę laike didžiųjų kaitrų mirė
32 žmonės. Paskutinis, kurs
nuo kaitrų mirė buvo Mike
Piccitelli, 54, 1136 Taylor st.
Jis apalpo dirbtuvėj prie
29-tos gt. ir Lowe avė., o mi
rė People’s ligoninėj.

1 pikniką

Cicero. — Didžiuma ir di
džiausi piknikai jau praėjo
nes ir gražiausis piknikų se
H
zonas baigiasi. Žolynai jau
maion spalvą, lapai krinta
mėnuo kitas ir tie laukų
smagumai užsidaro.
Tad,
X Mikas Pavilionis, ‘Drau
Na, o ką jau bekalbėti akol dar turim progą naudo go* linotaipistas atostogas
pie mūsų geraširdžius biz
kimės. štai 10 dieną sek leidžia vėsiam Michigan Ci-(
nierius: Ben. J. Kazanausmadienį, jeigu tik oras pa
Sūnų armija didėja
kas, Mutual Federalės Ben
ty.
lankus, tai nelaukite pietų, o
drovės, sekretorius ir pirm.
X Mrs. B. Pallulienė su
iš anksto ryto važiuokite į
Chicagos šunų armija di
J. Kazanauskas au visais
Liberty daržą. Ten būsite duktere Albina ir mažuke
dėja.
Laisniuotų šunų da
direktoriais “in corpore” at
nuoširdžiai sutikti Draugys dukrele sveikas grįžo iš atos
bar jau .yra virš 50.000. Nevyks; tavernininkai — Statogų ir tuojaus iškurstė sa
kuomet Chicagos istorijoj
sys Linauskas,
Adomas tės Lietuvos Kareivių iš Ci vo bosą p. Pallulį, o jisai su
cero rengėjų. Jie deda vi
tiek šunų nebuvo. 1939 m.
Dulskis, Antanas Lenartavisamim dėl nuobodumo pasitebuvo 28.066.
čius, Juozas Misevičius, or sas pastangas svečius priim
ti, pavaišinti.
Geriausiu i
Feliksą Gedminą ir K.
Čia einasi apie tuos šunis,
ganizuoja visus savo kole
“trunku” nebus stoka, nes
Deveikį.
Jų visų nusi- *
kurie turi laisnius. Didelė
gas ir žada pasirodyti kaip
l'Uraugajj" Acme telephoio,
kareivių prieteliai rėmėjai statymas pirmiausiai pasiekdaugybė yra be laisnių. KaiWest Side kolonijai pridera.
Prez.
Roosevelto
atstovas
Hopkins
ir
diktatorius
Sta

jų pristato. Frank Zajaus- ' ti gražųjį Rhinelander, Wisc.
kurie spėja, kad jų gali būt
Metropolitan State Banko
linas
Maskvoje
kas, J. Pauga, K. Bakšaitis, į ten tinkamai pasilsėti.
apie 500.000. Miesto taryboj
valdyba — prezidentas adv.
kilo sumanymas numažinti
Jonas Brenza, iždininkas K. Andrijauskas, S. Levish,
šunų laisnį nuo $3.00 iki
Julius Brenza ir visas ban- J- skiriue- J- šaulis’ J- Mi‘ Staigiai mirė senas
$1.00 metams.
Tada dau
ko štabas irgi rengiasi da kutis, F. Danauskas, V. Pral
Žiurkių
savaitė
Atsišaukimas
neliko
giau imtųsi laisnius ir mies
lyvauti. Taip ir reikia— tai gauskis, J. Balčaitis, E. Ma townoflakietis
tas daugiau įplaukų turėtų.
Chicagos
majoras Kelly tuščias; prašome ir
mūsų vestsaidiečių pasidi tas, Joe Shametas, Al Tamošeštacfienio ryte, staigiai
gavo laišką nuo Women’s
džiavimas ir garbė. Metro lunas, Vincas Gūdžius ir dar mirė senas townoflakietis,
City Club, kuriame prašo jo laukiame daugiau!
politan State Banka, Mu daug kitų.
Antanas Mesekas, 4629 So.
Chicagoj bizniai
Vakacijų laikas dar nepa
paskirti savaitė nuo spalių
tual Federalė Bendrovė —
Paulina St. A. a. Antanąs
West Side. — Praeitą šeš
24 iki 31, kaipo “Rat Contai New York Wall Street. sibaigė tad, kaip iš biznierių buvo naktinis sargas ir kai
pakilo
tadienį “Drauge” tilpo atsi
trol Week”. Tai būtų žiur
Laidotuvių direktoriai — taip ir pašalinių vienas ki grįžo iš darbo jis suklupo.
Chicagoj
visokių šakų
šaukimas
į
Aušros
Vartų
kių naikinimo savaitė.
S. D. Lakavičius ir sūnai, tas piknike ir nebus, bet ku Kai ji nugabeno į ligoninę
bizniai pakilo. Viskas eina
parapijiečius ir geruosius
groserninikas Juozas Dobro- rie galėsite, tai stengkitės jis tuojau mirė.
geriau, negu pernai.
Per
gerb. klebono kun. J. Dam
valskis, Šinkūnas, Rudaitis būti. Ypatingai draugijos
birželio mėnesį namų staty- Vėsiausias mėnuo
brausko draugus bei drau
Velionis Antanas paliko
ir daugelis kitų irgi organi nariai. Įduokite savo regis
ba pakilo 93 nuoš. palyginus
ges, kviečiant į talką. At
zuojasi, tik gaila, kad nete tracijos karteles Izidoriui dideliame nuliūdime žmoną
su statyba tą mėnesį praėTik ką pasibaigęs liepos sišaukimas nepaliko tuščias.
Jociui. Bus ženklas, kad Petronėlę. Laidotuves įvyks
jusiais metais. Darbininkų 1 mėnuo buvo vėsiausias nuo ‘ Apie pora desėtkų atsiliept- ko išgirsti jų paslapčių, bet
antradienį. Kūnas pašarvo
sužinojus, vėliau pranešiu. buvot.
algos padidėjo 45 nuoš. Naa- 1928 metų. Kadangi to mė- į mų buvo patenkinti. Jie vitas J. F. Eudeikio koply
Taigi, malonūs vestsaidiejų automobilių atsirado 49 nesio gale pasitaikė kaitros, | sį paėmė po knygutę, kitą
Žmogus, kurs prie .visokio čioje, 4605 S. Hermitage
nuoš.
daugiau.
Telefonų tai daugeliui tas gali pasiro- * platinimui stambios $100.00 čiai, darbas verda kaip bi darbo turi linksmą ūpą ir Avė.
Bet taip yra. dovanos knygučių tikietų, tės avily, visi rengiasi, bet
šaukimai padidėjo 10 nuoš. dyti keista.
džiugų veidą, tikrai laimės,
Gatvekariai pasažierių išve Reikia atsiminti, kad mėne kurių kaina tik 10 centų. gerosioms šeimininkėms tai nors kartais aplink būtų
BERLYNAS. — čia pas
žioja
pustrečio
milijono sio pradžioj ir viduryje bu- Tiems maloniems talkinin daugiausia rūpesčio, nes ne tamsu ir niūru.
vo
gan
vėsu.
kirti
smogikai saugoti sovie
žino
kaip
didelė
minia
sve

daugiau.
Pagalios “reliefikams nuoširdžiai dėkoju, ir
Mylėk
savo
artimą,
kaų
tų
ambasados
namus.
ninkų” šeimynų skaičius nuo
kadangi dar visa savaitė čių suplauks į pikniką rug
89.476 nukrito iki 67.390.
laiko beliko, būtų labai gra piūčio 10 d. Vytauto parke. pats save. — Kristaus žo
t BERLYNAS. — Nacių
žiu, kad jų atsirastų ir dau Luck out, p-nia Šliogerienė, džiai.
Žuvo daugiau
spauda pripažįsta, kad bolšegiau. Atsišaukite, knygutės kad nepritrūktum.
kai, kaip pasirodė, yra at
Navy Pier į valdžios
Chicagoj ir apylinkėse per bus pristatytos į namus.
kaklūs kovotojai.
Alt MAKI!-NlWi«> RIBUILT
liepos mėnesį automobilių
rankas
Piknikai,
rodos,
nėra
tai
Laimėjo
C.
I.
0.
katastrofose žuvo 90 žmo
TOKIJO. — Japonijos vy
TYPEWRITERS
kokia
naujiena.
Jų
per
variausybė
pasiryžo kovoti
Chicagos garsusis Navy nių. Pernai per tą mėnesį
Praėjusį trečiadienį McA O 0I U G MACHINES
prieš
U.
S.
teikiamą kokią
Pier nuo rugpj. 10 d. pereis težuvo 63. Pusėtinai progre
—SMAll MONTMIT >ATMINTS—
Cormicko darbininkai nubal
nors
pagalbą
Rusijos bolševi
AU MAUK
sas.
į Dėdės Šamo rankas.
savo dėtis prie CIO. Iš 5.500
kams. Atrodo, kad japonai
SOLO, RENTEO
ims blokuoti Vladivostoką,
paduotų balsų už A. F. L. te
AND REPAIRED
NAUJA AMUNICIJOS DIRBTUVE
kad per šį uostą sovietams
ko 2.565, o už CIO 2.806. Iš
•M ■ M.Htl CU1I .M-TU. m*-i
nebūtų siunčiama pagalba.
tyriwritir
viso darbininkų, turėjusių

aCTAD

teisę balsuoti buvo 6.092.
Reiškia nemažai buvo tokių,
kurie nuo balsavimo susilai
kė.

Remkite “Draugą”, nes jis
tarnauja Bažnyčiai, Tėvynei
ir Jūsų reikalams.

1941 Elektrikinai šaldituvai 6 pėdų po

$99.95
Naujos Radios po
Wiv*», mothers, sislert— fhey’re often

$9.95 ir po $19.95

forced to point the woy to hair
health to their men folkl For women

Nauji Bulovą Laikrodė
liai, vyriški ir moteriški,

know that a healthy hoad produces
handsome

Po

$14.95
Auksinės Plunksnos: Waterman, Eversharp ir Par
kers, po

* « t.

,

$1.49

Patyręs Lietuvis Aklų Daktaras
Optometristas prirenka akinius
sąžiningai.

3409-11 S. Halsted
Tel. Yarde 3088
Budrike Radio Programai:

WCFL. 1000 K. 5:30 nedėlios
vakare.
,
WHFC, 1450 K. 7:00 vai. vak

And

that’s

why

women everywhere ore pointing to
Fom-ol. the remarkable foaming oil

CDraugaa"

Acmu teiepnotol

Ši nauja amunicijos dirbtuvė randasi Burlingtone, la.
Atsėjo $50,000,000. Jos atidarymo iškilmėse dalyvavo
vice prez. Wallace (dešinėj). Jis ima pirmą bombą toje
dirbtuvėje pagamintą.

JOS. F. BUDRIK MARUTIS

Furnitūra House

h aki

shompoo which first nourishes the

•calp, then takes the dūli, parched
hak and brings it back to glowing

health. Fom-ol U so economicalj a
little goes a long way. Ask your
druggist for the regular 50c size.

Or, wrke for a generous trial bot-

He, enclosing 10c to cover packing
and postaoe.

fom-ol

Sužinoti vyriškio silpnąją
vietą, reiškia tą patį, ką lai
kyti jį savo rankose.

Kas nemyli tėvų, tas nieko
nemyli pasaulyje.

Kitam gera nepadaręs na
lauk iš kito gera.

Dvasia padaro kūną tur
tingą. — Šekspyras

giri to tho
movies?

Tak/ng your

WATCH OUT!
W»teh out that your bceath doM not
offend . .. you yourself probably don’t
know vhether lt's offenslve or otherwlse.
U you want to make a hlt wlth your
giri frlend, there's a way to make your
breath more agreeable. And lt's easy.
Blmply rtnse the mouth wlth Llsterlne
A n tlseptlc before you start out. Llsterlne
halts food fermentatlon ln the mouth.
the usual cauae of breath odors accordIng to some authorltlea. then overcomei the odom fermentatlon produces.
Lambert Pharmacal Co, St. Lauit. Mo.

i Any Dėto Ūse

LISTERINE ANTISEPTIC
Te Meke Ys

aosan e.

COMPANY
mmm«~

ooimiatt.

1H W. MADISON ST.

Phone

DEARBORN

P444

ERKE — DIMONSTBABONj

BERLYNAS. — Peipus
ežero fronte vokiečiai 10,000
raudonųjų daugiau apsupo
ir paėmė nelaisvėn.

Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus
matote “Drauge”.

PROGA

JUBILIEJAUS
z

*

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
čia 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:

"DRAUGAS"

2334 So. Oakley Avė.

Chicago, Illinois

arba šaukite CANaI 8010

