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Nauja pirtis Sov. Rusijai
Nori, kad japonai 
pakiltų prieš

“Kuo pats kvep, tuo kitus 
tep.”

Ar senai bolševikai liovė
si veikę nacių naudai kailgov Rusiia 
Hitleris buvo geruoju su * ***
Stalinu? Bolševikai bu
tiesiog sušvinkę savo komu-

NEW YORK, liepos 11. — 
Iš Tolimųjų Rytų gauta ži-

naciška veikla.... jie varė nia, kad vokiečiai darbuo-
šlykščią propagandų prieš 
Amerikos demokratiją, jie 
kurstė streikus, jie organi
zavo sabotažus, jie apsime-

jasi japonus įtraukti karan 
prieš Sov. Rusiją.

Vokiečiai reikalauja, kad 
japonai tuojau susimestų

tė esą “pacifistai” ir visaip pulti sovietus Sibire. Tuo 
trukdė Amerikos ginklavi- būdu sovietai būtų priversti 
mosi prieš Hitlerį. Tai fak- kariauti dviem frontais ir 
tas! įveikiau sukluptų.

O dabar? Dabar kai Hit
leris trenkė Stalinui, tai mū-

Praneša, Tokijo šaltai at
sineša į šį klausimą. Tačiau

šieji komunaciai jau “apsi- japonų vyriausybė rimtai 
vertė per galvą.” Mizerijos! svarsto ir sprendžia vokie-

Dar nespėjo iš bolševikų {ių ^ikalavimą.
išgaruoti komunaciškas dū
kas, o jau mėgina pėckoti 
lietuvius patrijotus pravar
džiuodami juos “hitlerinin
kais.” Tuščios jūsų pastan
gos, desperatiškieji išga
mos! Pasaulis jus ištolo už
uodžia, ir nuo jūsų šalinasi. 

•
Stalino

tokie kaip Bimba, Mizara, 
Jagminas, Abekas, Prusei-

Islandijos klausi
mas kongrese

Šį Kartą smogiama prieš Petrapilį, 
Maskvą, Kijevą

Brelyne pripažinta puolimo pertrau
ka. Nuo kelių pašalintos sudaužytos 
karo mašinos. Vokiečių armijoms lei
sta pasitvarkyti

IŠ KARO LAUKO SIRIJOJ

b
(“Draugas” Acme telepnoto)

, , „ „ Sirija yra kraštas, gulintis į šiaurę nuo Palestinos. Sirija po Didžiojo Karo buvo
stengsis gauti netiesioginę Pavesta Prancūzijos globai. Dabar tą kras tą sumanė pasigrobti anglai ir jau antras 
kongreso sankciją Islandijos mėnuo, kai ten eina kariniai veikimai. Pran cūzai neatsilaiko ir buvo užsiminę apie ka- 
okupavimui, kad tuo remian ro paliaubas. Anglai pareikalavo pilno pasi davimo. Todėl karas ten ir tebeina, 
tis būtų galima užmegsti

VVASHINGTON, liepos 11. 
— Informuotieji sluoksniai

diplomatinius santykius su
ka keletas ,kltų k0”‘;, Islandija. Nes šiam žygiui 
sarscikų )S.va«duoja kad reikali išlaidos ku- 
prezidentas Rooseveltas yra rias k „„ turi skirti
koks tai piemuo, o valsty
bės departamente sėdi ko
kie tai “durniai”.... Jie no
ri Washingtonui padiktuoti 
ir net “stachanovišką” spau
dimą daryti, kad Amerikos 
valdžia likviduotų Lietuvos 
pasiuntinybę ir kad depor
tuotų visus lietuvius, kurie 
tik neliaupsina kruvinojo 
Stalino.

Komedijantai tie mūsieji 
bolševikiokai! O visgi įdo
mu yra stebėti psichopatus 
bepročių ligoninėje, kurie 
įsivaizduoja esą “Napoleo
nai” arba “carukai”....

Amerikos valdžia, ypač 
FBI, puikiai žino kas dvo
kia “proletarnu česnaku” ir 
kas laižo stalinišką “način- 
ką”.... Nesijaudinkit! Juo 
drąsiau žiurkės išlenda iš 
pogrindžių, tuo geriau.

Iki šioliai J. A. Valstybės 
Islandijoje turi tik konsulą 
ir vicekonsulą.

Aišku, kongresas svarstys 
tuos visus klausimus.

Unija autorizuota
paskelbti streikg

NEW YORK, liepos 11. — 
International Brotherhood 
of Electrical Worifers 
(AFL) viršininkai autori
zuoti paskelbti generalinį 
streiką šiame mieste. Strei
kas paliestų apie 250,000 
amatininkų statyboje.

Už streiką nubalsuota uni
jos darbininkų susirinkime 
patyrus, kad su Consolidat
ed Edison Co. nesusiprati
mai be streiko negali būti 
išsprendžiami.

Ekstra sumanymas ir pa
skatinimas “tavorščiams”!
Kadangi yra “geri” santy
kiai tarp s.s.s.r. ir u.s.a., 1 karininkai 
tai visi kruvinojo Stalino 
garbintojai privalėtų rašyti WASHINGTON, liepos 11. 
prašymą į Washingtoną, kad — Prez. Rooseveltas 37 ar-

Paaukštinta 37

Amerikiečiai dirbdina 
bazes Britanijai

Vokiečiai britams 
atsako "reidais'tt

Amerikos valdžia leistų bol
ševikams važiuoti į “matuš- 
ką” Rasieją įstoti į “nenu
galimosios” sovietų armijos 
glitas. Parodykit, tavorščiai, 
kad mylite kacapišką “rojų” 
ne vien liežuviu, kitaip bol
ševizmui bus kaput!

mijos karininkus paskyrė 
laikinais majorais, genero
lais ir brigadų generolais ir 
kreipės kongresan, kad šis 
paskyrimas būtų patvirtin
tas.

WASHINGTON, liepos 11. 
— Spaudos konferencijoje 
prezidentas Rooseveltas pa
klaustas, ar tiesa, kad J. A. 
Valstybės dirbdina Britani
jai bazes. Prezidentas į šį 
klausimą pareiškė, kad jam 
nebūtų nuostabu, jei Ame
rikos plienas būtų vartoja
mas britų statomoms 50 ba
zių ir jei Britanija šiam 
darbui samdytų amerikie
čius darbininkus.

Tas reiškia, kad ameri
kiečiai darbininkai turi kur 
nors dirbti britams bazes. 
Tai galima suprasti iš dvi
prasmio prezidento pareiš
kimo.

Britai praradę
50 lėktuvų

BERLYNAS, liepos 11. — 
Vokiečiai praneša, kad per 
dvi paskutines paras britai 
puldami vokiečių okupuotas 
Prancūzijos pakrantes išil
gai angliškos sąsmaugos ne
tekę 50 lėktuvų.

Bristolio sąsmaugoje vo
kiečių lakūnai nuskandino 
penkis britų prekinius lai
vus.

Svetur
LONDONAS .— Reųterio 

žinių agentūra iš Ankara 
praneša, kad žiniomis iš 
Maskvos Sov. Rusija sumo
bilizavusi “aštuonis milijo
nus vyrų kariuomenės” ir 
ją siunčia karo frontan 
prieš vokiečius.

VICHY. Prancūzija. — Pa
tirta, kad Prancūzijos vy
riausybė atmetė britų pa
duotas paliaubų sąlygas Si
rijoje.

ANKARA, Turkija----- Vo
kiečių oriniais transportais 
į Siriją siunčiama prancūzų 
kariuomenė kovoti ten prieš 
britus.

PARYŽIUS. — Vokiečių 
autoritetai čia uždraudė1 atstovai 
prancūzams minėti Bastilės 
dieną liepos 14 d.

LONDONAS, liepos 11. — 
Vokiečių lakūnai didžiausiu 
smarkumu naktį puolė An
glijos kai kuriuos centrus. 
Tuo būdu atsakyta britams 
už jų nuostolingus “reidus” 
prieš vokiečius.

Anot britų, 14 vokiečių 
lėktuvų numušta ir 6 nacių 
pakrantiniai laivai sudaužy
ta. Patys britai praradę 11 
lėktuvų.

Šv. Petro bazilikoj 
pamaldos už
Paderewskį

ROMA, liepos 11. — šv. 
Petro bazilikoje vakar įvy
ko gedulo pamaldos už mi
rusį lenkų pianistą Pade- 
rewskį. Pamaldose buvo len
kų ambasados Šventą j am 
Sostui personalas ir Vatika
no valstybinio sekretorijato

LONDONAS, liepos 11. — 
Iš patikimų šaKinių gauta 
žinių, kad vokiečių kariuo
menė Sov. Rusijoje sukėlė 
naują milžiniško apėmio 
puolimą prieš sovietus.

Šį kartą vokiečių armijos 
veržiasi trimis svarbiausio
mis kryptimis — prieš Pet
rapilį, Maskvą ir Kijevą.

Per pirmutines dešimts 
dienų vokiečiai savo papra
stu “biltzkriegu” bolševikus 
išmušė iš visų jų okupuotų 
kraštų. Dabar puola juos 
jau pačios Rusijos ir Ukrai
nos teritorijose.

Nurodoma, kad po pirmo
jo puolimo vokiečių armi
joms leista keletą parų at
sikvėpti ir pasitvarkyti. Da
bar sukeltas naujas žaibinis 
puolimas.

BERLYNAS, liepos 11. — 
DNB pripažįsta, kad sovie
tų fronte vokiečių karo veik 
smai per kelias dienas buvo 
sumažinti, ypač Baltstogės 

I ir Minsko srityse.
Pažymima, kad po didelių 

nuveikimų per dešimtį die
nų leista vokiečių kariuome
nei pasitvarkyti, apvalyti vi- 

I sus kelius nuo sulaužytų so
vietų karo mašinų.

Autorizuotas vokiečių ka
rinis komentatorius spren
džia, kad vokiečiai pirmuoju 
puolimu sunaikino apie vie
ną milijoną raudonųjų ka
riuomenės. Taip pat pažymi, 
kad artimiausiuoju laiku 
bolševikų raudonoji armija 
visiškai susmuks.

Vokiečiams nutraukus 
puolimus, bolševikai gavo 
progos pasauliui skelbti 
apie savo laimėjimus.

Švedija verčiama 400,000 raudon-
jungtis su Vokietija armiečių vokiečių

STOKHOLMAS, liepos 11.
— Nors oficialiai tvirtina
ma, kad Švedija ir toliau bū
sianti neutrali, bet praside
da iš vidaus spaudimas, kad 
ji susidėtų su Vokietija per 
dabartinį vokiečių su bolše
vikais karą.

Švedų kariuomenės vado
vybė ir pramonės vadai 
spaudžia vyriausybę, kad ji 
atmestų šalies neutralinį nu
sistatymą ir pereitų Vokie
tijos pusėn.

Ir švedų spauda to rei
kalauja. Sako, švedų visuo
menės tokia nuomonė.

“Nenugalimoji” kacapų 
armija jau išnešė savo ku
dašių lauk iš Lietuvos. O jų 
buvo atsibasčiusių ten apie 
pusė milijono. Kacapiškoji 
armija, lyg sąrančiai, ėdė 
Lietuvos duoną, alino visą 
kraštą, terorizavo ir vergė 
lietuvius. Tie parazitai ir 
lietuvių liaudies priešai ulia- 
vojo Lietuvoje ištisus me
tus; ir vos tik subaubė ka- 
nuolė parubežyje, tai lietu
vių tauta tuoj apsidirbo su 
atsibasčiusiais “tavorš- 
čiais.” O tai įvyko pirm

atžygiavo į Kauną. Reiškia, 
lietuvių tauta be kitų pagal
bos išvijo bolševikų milži
nišką gaują iš Lietuvos.

•
“Gelbėkit, tavorščiai, gel

bėkit! Reakcijonieriai kelia 
galvas. Baisus pavojus grę
sia ir “batiuškai” Stalinui ir 
“matuškai” Rasiejai! Kad 
ir susilei8im, bent neapsi- 
leiskim”! — tai tokiu des
peratišku tonu verkšlena lie
tuvių išgamos stalinaciai.

O tikrenybėje, tai lietu
viškiems bolševikiokams nei 
Lietuvos, nei “matuškos” 
Rasiejos gaila, o tiktai gai-

dviejų dienų nei vokiečiai la stimpančios karvės Mask- site!

voje. Kai toji karvė nustips, 
tai Stalino agentams pieno 
nebus.... Tai štai kodėl 
mūsų išgamos taip despera
tiškai aimanuoja.

•
Ir ką gi atsiekė despera- 

tai bolševikai nužudydami 
vyskupą Staujaitį ir daugy
bę kunigų Lietuvoje? Nekal
tai pralietas prakilniųjų vy
rų kraujas tik dar labiau 
sustiprino lietuvių dvasią.. 
O tai išeis banditiškojo bol
ševizmo nenaudai. Maudyki
tės lietuvių kraujuje ir aša
rose, komunistai, maudyki
tės, kol jame patys priger-

BERLYNAS. — Suomijos 
lakūnai bombardavo sovie
tų bazes Baltijos jūros pa
krantėse esamas. Orinėmis 
bombomis pataikyta į du so
vietų torpedlaivius.

BERLYNAS. — Iškeliama 
aikštėn, kad sovietai karo 
fronte prieš vokiečius varto
ja milžiniškus 120 tonų tan
kus. Anot vokiečių, tie tan
kai niekam tinkami.

HELSINKIS. — Suomijos 
kariuomenės vadas maršalas 
baronas Mannerheim nu
sprendė, kad jis nepadės 
ginklo iki bus atkovota vi
sa Karelija.

Amerikoje
WASHINGTON. — Prez. 

Rooseveltas kreipės kongre
san nurodydamas krašto ap
saugai skirti 3,323,000,000 
dol. daugiau. Šį kartą karo 
laivyno reikalams.

WASHINGTON. — Apsau 
gos programos vykdymo in
formacijų koordinatorium 
prez. Rooseveltas paskyrė 
W. J. Donovan.

. NEW YORK. — Komunis
tų partija turėjo masinį su
sirinkimą. Raudonųjų vadai 
ragino Amerikos darbinin
kus nekelti streikų ir skubo
tai gaminti karo reikmenis.

SAN FRANCISCO. — Iš
kelta aikštėn, kad karo lai- 

(Vokiečiai praneša, kad vynas nusėjo vandeninėmis 
britų lakūnų puolimais Aa- minomis įėjimą į San Fran- 
chene, Vokietijoje, apgriau- cisco įlanką, o pačioj flan- 
ta katedra, kurioje palaido- koj ištiesti plieniniai tinklai 
ti Charlemagne palaikai). | prieš submarinus.

Prancūzija nuspren
dė kariauti Sirijoje

VICHY, liepos 11. — Ne
okupuotosios Prancūzijos 
vyriausybė nusprendė, kad 
karas su britais Sirijoje tu- 
,ri būti vedamas iki pasku
tiniųjų, kadangi britų paduo 
tų paliaubų sąlygų pripaži
nimas prancūzams neįmano
mas.

Kroatija ginasi
nuo komunistų

BERLYNAS, liepos 11. — 
DNB iš Zagrebo praneša, 
kad Kroatija valosi nuo ko
munistų.

Kroatų vidaus reikalų mi
nistras pranešė, kad mirties 
bausmė įvykdyta dešimčiai 
komunistų, teismo pripažin
tų kaltais už kroato policis- 
fo nužudymą.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — šiandien ir rytoj 
numatoma giedra ir vėsu.

nelaisvėje
BERLYNAS, liepos 11. — 

Vyriausioji vokiečių karo 
vadovybė vis dar nepaduo
da oficialių žinių, kas tikrai 
veikiasi visose sovietų fron
to dalyse.

Tik oficialiai pranešta vo
kiečių laimėjimai Baltstogės 
Minsko fronte, kur vokie
čiai buvo apsiautę dvi so
vietų armijas — apie 500,- 
000 kareivių. Ėmė laiko su 
tomis į spąstus pakliuvusio- 
mis sovietų armijomis apsi
dirbti. Iš jų 323,898 karei
viai ir karininkai paimta 
nelaisvėn. Kiti, matyt, nu
kauti arba sužeisti. Iš pa
imtųjų nelaisvių dalis sava
noriai pasidavė vokiečiams.

Šiandie vokiečiai, anot ofi
cialaus pranešimo, turi jau 
daugiau kaip 400,000 sovie
tų kareivių nelaisvėje.

Baltstogės Minsko fronte 
įvyko didžiausias bolševi
kams smūgis. Vokiečiams 
teko galybės sovietų karo 
reikmenų ir meTI27agos. Ki
ta žymioji karo medžiagos 
dalis sunaikinta.

Oficialiam pranešime pa
žymima, kad apart paimtų 
nelaisvėn eilės sovietų gene
rolų ir divizijų vadų vokie
čiams teko sovietų 3,332 
tanke’, 1,809 įvairių rūšių 
patrankos ir milžiniški kie
kiai įvairios karo medžia
gos.

Nuo karo pradžios su so
vietais (birž. 22) vokiečiai 
sunaikino, arba paėmė kai
po grobį, 7,615 sovietų tan
kų ir 4,423 įvairių rūšių pa
trankų. Be to, iki šio laiko 
sovietai prakišo 6,233 lėk
tuvus.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
KAS GIRDĖT WAUKEGANE tintojai. Garbė jiems, o lyviai būtų patenkinti — pa- 

mums visiems pasididžiavi- vaišinti, o kun. Morkūnas,

Metinis piknikas
Šv. Baltramiejaus parapijos 
bus liepos 13 d. Foss rark, 
North Chicago. Pikniko ge
neralė komisija susideda iš: 
klebono kun. J. Čužausko, 
Bruno Čepaičio, Jono Liut- 
vino ir Juozo Leškio. Ko
misija deda pastangų ir se
niai rengiasi. Sako, šįmet 
piknikas bus vienas gražiau
sių ir sėkmingiausių pikni
kų. Vieta graži, ant Michi
gan ežero kranto, lengvai 
važiuotam, ar net ir pės
tiems pasiekiama. Didelių ą- 
žuolų 'pavėsy linksmai bus 
galima dieną praleisti.

Atsilankiusieji galės lai
mėti ir dovanų pinigais. $25 
yra padalinti į keturias da
lis.

Programos komisija: kun. 
Al. Kishkunas, Antanas Tau 
čius, Pranas Kuzmickas ir 
Juozapas Petraška praneša, 
jog žaidimų kontestas eis 
per visą dieną. Bus indoor 
bolės žaidimas su garsiu 
Cicero tymu, įvairios lenk
tynės, virvės traukimas lr 
kiti. Lamėjuseji gaus dova
nų. Be minėtų komisijų, taip 
pat visos katalikiškos drau
gijos gelbsti darbu ir auko
mis. Taigi, galime tikėtis 
linksmos ir sėkmingos die
nos. Visi kviečiami atsilan
kyti.

Lietuviai parade

Liepos 6 d. American Le
gion Sharvin Post, North 
Chicagoj, dedikavimo naujo 
namo proga buvo surengęs 
vieną didžiausių paradų, ne
matytų šioj apylinkėj per 
kiek laiko. Apie 5000 susi
rinko pamatyti eisenos. Da
lyvavo ir lietuvių draugijos, 
su puikiu flotu, ant kurio 
buvo parašas “American 
LithuanianB”. Flote buvo 
grupė lietuvaičių, tautiškais 
rūbais pasipuošusių. Lietu
vos trispalvė vėliava, ženk
las, jog Lietuva gyva. Sve-

timtaučiai gausiai plojo lie
tuviams.

Garbė draugijoms, jų va
dams, kad išnaudojo progą 
Lietuvos vardui garsinti.

25 metų sukakčių 
vedybinio gyvenimo pas mus 
šįmet netrūksta. Praeitą sa 
vaitę Lietuvių Auditorijoj, 
dalyvaujant porai šimtų gi
minių ir pažįstamų, Pranas 
ir A. Bakšiai minėjo 25 m. 
vedybų sukaktį, o praeitą 
šeštadienį Pranas su žmona 
Buokai taip pat Lietuvių 
Auditorijoj paminėjo tokią 
sukaktį.

Sugrįžo prie seno amato 
duonkepys Stanislovas Ka- 
zakaitis, kuriam Laikui bu
vo pasitraukęs, bet ir vėl 
pradėjo dirbti pas savo se
ną bosą, Petrą Šaulį, vietos 
lietuvį duonkepį. Kur rasi 
geriau kaip namie?

Pusmetinis 
susirinkimas Šv. 
draugijos įvyks liepos 13 d., 
1 vai. po pietų, Lietuvių 
Auditorijoj. Nariai prašomi 
skaitlingai susirinkti.

Grįžę iš atostogų 
Vincas Čiapas iš Naujosios 
Anglijos, Vladas špokas su 
šeima iš kelionės po Ohio 
ir Michigan valstijas pasa
koja daug įdomių dalykų, 
ką matė važinėdami ir vie
šėdami.

Šv. Vardo Dr-ja 
liepos 20 d., Suburban uoun- 
try Club, rengia golfo tur- 
namentą. Sako, jog nemažai 
dalyvaus žmonių, kad pa
matyti rungtynes. Rengimo 
komisiją sudaro: Antanas 
Kuzmickas, B. Čepaitis, adv. 
Thos Podžiūnas ir Pr. Ba
ronas. Enrikas

Budriko radijo 
programa

Jau daug metų kaip Bud
riko programai lanko lietu
vių namelius — kaskart 
gražesni, įvairesni, ir įdo 
mesni.

Šį«sekmadienį programas 
iš WCFL radio stoties, 1,000 
kil., prasidės 6:30 v. v. Iš
girsite lietuviškų melodijų 
kurias puikiai išpildo 15 in
strumentų orkestrą; išgirsi
te liaudies dainelių kurias 
sudainuos žymi dainininkė, 
panelė Jadvyga Gricaitė; 
bus drama iš lietuvių gyve
nimo.

Malonėkite atsisukti savo 
radio ant Budriko progra
mo sekmadienio vakare ir 
linksmai su mumis praleisti 
valandėlę. Pranešėjas.

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

ISLANDIJOJ

i mas, kad dar yra žmonių, 
kurie supranta reikalą remti 
švietimo įstaigas.

MIC., priž'ūrėjo, kad darbi- 
ninkai-kės turėtų užtektinai 
“change,” tikietų ir produk-

Lietuvių Dienoj dalyvavo tų. 
ne tik iš.Naujos Anglijos lie- Taigi nors lietus ir sulai-
tuvių kolonijų, bet ir iš toli
mesnių, kaip tai: — Chica
gos, Rochcster, N. Y., Penn
sylvanijos, Lietuvos ir t. t.

Kun. dr. Jonas Navickas, 
MIC., Tėvų Marijonų provin-

kė nuo Lietuvių Dienos gau 
sias minias, bet suvažiavu
sieji buvo pilnai patenkinti 
ir skirtėsi į namus pakilusio
je nuotaikoje, gėrėdamiesi, 
kad išeivija gali išlaikyti to-

cijolas, visą laiką prižiurę- kias įstaigas, kaip Mariana- 
jo, kad Lietuvių Dienos da- polis ir kitas.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

.............. ' > . •»* .įį. .■'■> -
VMVAMM'1. V '• •’ .‘rf. - -------- ................... ...... ... ... ........—.

C'Draugas" Acme telepnoioj

Čia parodoma dalis anglų armotų IsLandi joj. Tą salą, seniau priklaususią Danijai, 
buvo užėmę anglai. Dabar ten anglus pakei tė Amerikos laivyno jėgos.

tuvių Diena įvyko ir pavy
ko.

Lietuvių Diena, kaip bu
vo skelbta, prasidėjo pa
maldomis Marianapolio Ko 
legijos koplyčioje. Šv. Mi- 

Antano1 šias laikė J. M. prelatos Jo
nas Ambotas, Hartfordo lie
tuvių parapijos klebonas 
Patriotingą ir turiningą pa
mokslą pasakė kun. Kazys 
Barauskas, praeitais metais 
pasišalinęs iš pavergtos Lie
tuvos.

Po pamaldų įvyko pietūs 
Marianapolio kolegijos pa
talpose. Lietuvių Dienos da
lyvius stiprino skaniais val
giais bostonietės šeiminin
kės. Kaikurie turėjo gana 
ilgai laukti vietos patalpose, 
kad gautų tų skanėsių pasa- 
gauti.

Bepietaujant ir lietus su
stojo lijęs. Pietų metu wor- 
cesteriečiai (šv. Kazimiero ') 
parapijos), vadovaujant kle
bonui kun. A. Petraičiui, su
ruošė “bingo” viename Kole
gijos kambaryje.

tanas Pažasis, iš Dorchester. 
Akompanavo dainininkams- 
kėms Brolis Jonas Banys, 
MIC. Visų dainininkų-kių 
pavardžių neteko sužinoti, 
tai apleisiu ir tų pavardes, 
kurias sužinojau, kad kai-1 
kam neišrodytų šališkumas.

Iš Kolegijos rūmų garsia
kalbiais buvo perduota muzi
ka ir lietuviškos dainos plok
štelėmis.

Žmonių buvo daug, paly
ginus su mūsų didesniais 
piknikais, bet mažai, paly
ginus su praėjusiųjų metų 
Lietuvių Dienomis.

Pažymėtina, kad suvažia
vusieji parodė didelį nuošir
dumą ir duosnumą Kolegijai

Taking your giri to the 
movies?

HfflTCH OUT!

ir laikraščiui “Darbininkui,” 
ypač darbininkai-kės, dirbu
sieji prie stalų ir tikietų pla

PIRM NEGU PIRKSITE
MATYKITE MUS!

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ 

STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS

Finansuojame namų pastatymą at 
pataisymą. — Nieko Jmokėti — 3 
metai išmokėti — Apkainavimaa 
dykai.

Lietuvis Pardavėjas 
Stanley Lltwinae — V'eik'jas

Carr-Moody Lumber 
Company

3039 So. Halsted St. 
VIC. 1272

Res. 6958 So. Talman Avė.
Rea. Tel. GROvehili 0617 
Office tel. HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliotais auaitarua.

2423 VV. Marguette Road

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki b vai. vak. 
Nedėliomis pagal antartį.

Office teL YARda 4787 
Namų tel. PROspeet 1930

Tel. YARda 5921.
Re8.: KENwood 5107

DR. A. j. BERTASH
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 

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

TsL OANal 6122

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

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

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPubiic 7868

Ofiso tet VIRginia 0036 
Rezidencijos teh: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

Tel. CANal 0257
Rez. tel.: PROspeet 665.

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

Rezidencija: 6600 So. Artesian Avi 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

6 iki 9 vaL vakare.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
3147 S. Halsted St., Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 pepiet,
1 4 į, 6:30—8:30 vakare

TsL YARda 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12,

2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirnindicniais: 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

Lietuviu Diena 
Marianapolyj

Liepos 4 d. iš pat ryto li
jo. Iš įvairių Naujos Angli
jos lietuvių kolonijų pasi
ruošę vykti į Lietuvių Die
ną susviravo ir daugelis 
susilaikė nuo važiavimo. 
Važiavo tik drąsesnieji. 
Pastarieji neapsivylė. Lie-

Kolonijų stalai: Worceste- 
rio abiejų parapijų — Šv. 
Kazimiero ir Aušros Vartų, 
So. Bostono — šv. Petro 
parapijos ir kitų pasipuošė 
parke ties Kolegijos rūmais. 
Šokių salėje orkestras gro
jo ir šokių mėgėjai linksmi
nosi visą popietį iki vėlumos.

Kolegijos rūme verandoje 
po pietų įvyko meno mėgė
jų programa, kuriai vadova
vo kunigas Poškus ir An- •

Watch out that your breath does not 
offend . . . you yourself probably don’t 
Know whether lt's offenalve or otherwlsef.
If you vzant to make a hit wlth your 
giri frlend. there’s a way to make your 
breath more agrceable. And lt's easy. 
Slmply rlnae the mouth wlth Llsterlna 1 
Antlseptlc before you start out. Llsterlne j 
halts food fermcntatlon ln the mouth. 
the usual cause of breath odors accord- 
Ing to some authoritles, then over- 
comes the odors fermcntatlon produces. 
Lambert Pharmacal Co., St. Louis, Mo.

Batora Any Data Uaa

LISTERINE ANTISEPTIC
To Maka Your Braath Snaatar •

PASKOLA ČIA GAUSI 
greit, leng
vais Išmo
kėjimais —

NTO * IKI M METU.

MUTUAL FEŪERAL SAVINGS 
and jLOAN ASSOCIATION!

OP CHICAGO
2202 W. CERMAK ROAD

Tel.: CANAL. 8S87 
Mokame 3y2% Dividendų 

Ben. J. Kazanauskas, Sec.

T^s 01,000,000.00

DR. F. G. WINSKUNAS
PHYSICIAN AND. SURGEON
2158 VVest Cermak Road 

Ofiao t«L OAMal 2346 
Ofiao Vai.: 2—4 ir 7—9 
Tradladlanlala pagal sutarti, 
Rea. TaL: HMMlOCk 9180

Tai. YARda 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

J

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

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOB 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

%

STANLEY GAVCUS
— Parduoda—

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

Pcrkrausto Baldus, Vežioja Anglis
Kreipkitės prie;

Stanley Gavcus
110 So. Ridgeland Avenue 
Worth, III. Tel. Oak Lawn 1*8-J-1

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

3409 S. Halsted St.
Didelis pasirinkimas laikrodėlių

Teli-furnas: HKMlock 584*

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal sutarti

J

Bukite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokit Jaa leisdami 
Urkn.mtnuotl Jaa moderniškiausia 
metodą, kuria rerSIlmo mokalaa 

gali antri k tl.
M METAI PATYRIMO 

pririnkime akinta, kurie pašalina 
vis* akiu įtempimą.

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

OPTOMETRINTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampu It-toa
TelefonM CANAL, 01193 — Chieago 

OFISO VALANDOS 
Kaadlen *.00 a. m. iki I.S0 p. m. 

Trati. Ir Sešt: *:00 a. m. Iki
p. m.

o
Akiniai teisingai prirenkami 
per patyrusį lietuvį daktarą.

Dėl sąžiningo radijo pataisymo 
pašaukite Yards 3088.

Budriko Radijo Progoramal:
VVCFL 1000 K. Sekmadieniaia 6:30 
vai. vakare
VVHFC 1450 K. Ketvirtadieniais 
7 vai. vakare.
VV A A 950 K. Hawaian — Sekma
dienyje 4:30 po pietų.

Telefonu CANal 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal antartį.
Rea. telefonas SEEIey 0434.

Tel. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos gat ir 49th CL
OFISO VALANDOS:

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

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

DR. A, JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare 

Taipgi pagal sutartį.
Ofiao telefonu PROipect 6737

Tel. CANal 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road 
OFISO VALANDOS 

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare 
ir pagal sutarti.

Oflao TeL: Rerid. ToL:
VIR ginta 1886 PROspeet 3614

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 VVest S5th Street
LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien auo 2:00 iki 8:00 vaL
Trečiad. lr Sekmad. tik susitartus.

DR, V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonu LAFayetto 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais. j

4631 So. Ashland Avė. ,, 
TeL YARda 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais.

’ DR. CHARLES SEGAL
GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė.

(2-tros lubos)
TeL MIDiray 2880 Chicago, IIL

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai, ryto.

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

Tel. YARda 0994 
Rez. Tel. KENuood 4300

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vnk. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai, dieną

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

Gea. Skompaki*
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Kaip musės nešioja ligas %

Musė yra biauriausias 
vabzdys, su kuriais žmonės 
susiduria. Musė ne tik gim
do nešvarą, bet joje gyve
na ir palikus tuos purvus 
Lanko žmonių namus, teršia 
jų valgį ir neša ligas. Na
minė musė knibinėja valgio 
paviršį, nešdama su savim, 
ypatingai ant plaukuotų ko
jos dalių, užkrečiamų ligų 
organizmus, parazitų kiau
šinius ir kitus organiškus 
purvus. Kuomet musė lanko 
stalą, ji palieka purvą ant 
maisto. Kuomet tas maistas 
pasiekia pilvą, esame už
krėsti ir gali prikibti viena 
iš daugelio pavojingų ligų.

Naminė musė nelabai toli 
keliauja. Retai daugiau kaip 
pusę mylios nuo veisimos 
vietos. Visuomet pasilieka 
apie du arba tris šimtus 
jardų nuo paėjimo vietos. 
Jeigu musė kur nors atsi
randa, aišku, jog ji čia pat 
atsirado.

Per Amerikos Ispanijos 
karą musės užmušė daugiau 
kareivių, negu kulkos. Mu
sės nešiojo karštligę ir šim
tai kareivių mirė nuo tos 
ligos.

Naminė musė yra daug 
pavojingesnė už uodus. Jos 
randasi visose pasaulio da
lyse ir gyvena visuose kli
matuose, kur tik randasi 
žmogus.

Musė, kuri įsigauna į trio- 
bą ir prieina prie stalo, ga
li suteršti bile kokį maistą. 
Pienas greičiausia esti už
krečiamas ir daugelis karšt
ligės epidemijų ir mirčių pa
eina nuo pieninyčių, kurios 
neturi tinkamų priemonių 
musių neįsileisti ir jas nai
kinti.

Maistas nupirktas musių

pilnose krautuvėse, jei bus 
valgomas nevirtas, tiesiog 
ves prie ligos. Nors patys 
atsargiai bandome išnaikin
ti muses, bet dėl kitų neat
sargumo, kartais, gyvastis 
pavojun išstatom. Todėl mu
sių naikinimas yra dalykas, 
kuriuo visa apylinkė turi 
tartis.

Kaip ilgai musių veisimo 
plotai rasis, nebus galima 
jas išnaikinti. Todėl pirmų 
pirmiausia reikia panaikin
ti tas vietas, reiškia, kad 
kiekviena apylinkė būtų šva 
riai užlaikoma. Panaikinti^ 
krūvas išmatų. Joms turi 
būt tinkama vieta. Kuomet 
suprasime, jog iš mažiausio 
purvo musė atsiranda, tik 
tada bandysime tą purvą 
panaikinti.

Visos išmatos turi būti 
laikomos uždengtuose in
duose, kurie ne tik nepri
kiš musių, bet neprikiš ki
to brudo.

Sietais reikia aptaisyti 
namų langus ir duris. Tie 
sietai, jei tinkamai sudėti, 
neįleis į namus 95 nuoš. mu
sių. Jeigu negalima visus 
kambarius sietais aptaisyti, 
tai nors valgomojo kamba
rio ir virtuvės. Atsargiai 
reikia žiūrėti ligonių kam
barius, ypatingai jei liga už
krečiama.

ŠIS-TAS NAUJO RYTŲ FRONTE

Po dūmų priedanga sovietų kareiviai žy giuoja per pontoninį tiltą.

~ X.j
("Draugas” Acme teiepniuo)

VASARA

Drebanti piovėjų 
žemai susilenkia, suvargę 
rankos, paleidžia dalgius ir 
kįla augštyn. Jų širdžių 
plakimas susilieja su vargo 
bangomis, apkepę lupos siun
čia giliausiąjį “ačiū” tau, 
kurs tą visą surėdei . . .

Vienas iš bangų sujudino

keliai,

“Formalin” yra pavojin
giausias nuodas musėms. Į 
lėkštelę įpilk pusę vandens 
ir pusę “formalin”, o visus 
kitus skystimus iš kamba
rio išnešk. Kuomet musės 
neras kitokio skystimo, tu
rės gerti “formalin” ir stips. 
Saugokis įvairių nuodų mu
sėms, ypatingai tų, 
susideda iš arseniko.

FLIS.

retežiais apkalto kalinio šir
dį. Ir jo veidas laikinai nu
siblaivęs, ir jis nuilsusiomis 
akimis pažvelgė į dangų, 
iš kur per geležinius lango 
krotus ramybės spindulys 
švystelėjo į jo šaltą, baisų 
kalėjimą . . .

Kitos bangos skrido į toli
mus apylinkės kaimus į tam- 

kurie s^as saukusias bakūžes, vi
sur nešdamas tą dangišką 
ramybę . . .

dos mažos grintelės, kur jų 
laukia saldus atilsis . . .

Visa seniai jau nutilo. 
Bedugnė žvaigždžių atsivė
rė ties kaimu. Auksinis mė
nuo apšvietė miško viršūnę. 
Pilki rūkai, tarytum slėpda
mi savyje kažinkokią amži
nybę, sunkiai kabojo ant 
čia pat tekančios upės. Ant 
jos krantų stovėjo užsimąs
tę budberžiai ir gėrėjosi sa
vo iškilmingą išvaizda at- 
spindžiančiame vandenyje.

Žolės dengėsi sidabro ra
sa .. . Visa nutilo . . . Nu
vargę darbininkai, apglobti 
miego sparnais, ramiai sau 
kvėpavo . . . Saldžiai miego
jo paukšteliai, ilsėdamiesi 
savo lizduose.

Miškas tyliai snaudė . . - 
Visa ilsėjosi, visa miego

jo
Užmigo žemė . A. B.

OUINTUPLEIS
‘ ūse MUSTEROLE for

CHEST COLDS
Mother—Give Your CHILD 
This Šame Expert Carel

At the first sign of the Dionne Quin- 
tuplets catching cold—their chests and 
throats are rubbed with Children’s 
Alild Musterole — a produet made to 
promptly relieve the DISTRESS of 
children’s colds and resulting coughs.

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

SKAITYKITE “DRAUGĄ!

Baigėsi karšta vasaros 
darbo diena. Paraudusi sau
lė jau slėpėsi už kalnų.

Vėsus pietų vėjalis gaivi
no .kaitintą žemę. Ten pat 
ant horizonto plėtėsi juodas 
debesis.

Aitri žaibo juosta skraidė 
jį skersai ir išilgai. Retkar
čiais girdėjosi
trinkėjimas .

Liūliuojančioje rugių jūro
je dar kilnojosi 
pjovėjų nugaros.

Nepuošė jų veidų džiaugs
mas.

Per ištisą dieną deginamo 
kaitrių saulės spindulių, jie 
be poilsio nardėsi daugybėje 
rugių, kilnodami viršun ir 
leisdami žemyn suplautus 
rugių pėdus.

Ir dabar, besiartinant va
karui, nenustojo nuo jų vei
dų riedėt prakaito lašai, dar
bas dar smarkiau ėjo, nes vi
sus baugino besiartinanti 
audra.

Piemenukai jau varėsi na
mo savo bandą. Ir jie šian
dien nelinksmi, nerimstanti 
banda ir kartus saulės spin
duliai labai juos nuvargino.

Vieni jų tyliai šnekučia
vosi apie rytojaus darbelius, 
kiti taip sau pliuškėjo bota
gais per grumstuotą dirvą.

(Iš atsiminimų)
Vienas šalę eidamas kram

tė likučAis sudžiuvusios 
duonos trupinėlius. Jo kai
mynas putė birbynę, kuri 
klausydama ji pirštų, tai 
laukinio paukščio rėksmu, 
tai suspaustu tarškėjimu, 
liejo jo sielos vargus.

Tik, štai, sugaudžia bažny
griaustinis 1 čios bokšte senas varpas. Jo 

banguojantis balsas, tai ne
ramios audors verpetais, tai 

įvargusių j saldžiai dangiška meliodiją 
išliedamas po apylinkės lau
kus ,neša į karštos širdies 
brangią žinią . . .

Staiga nutruko piemenelio 
birbynės balsas . . .

Lai būna palaiminta ran
ka, kuri judina tą seną var
pą! Ar ji balto, kaip ber
žas senelio, ar skaistaus kaip 
pavasario jaunikaičio, lai 
nepailsta!

Lai nepergali ją juodi pa
saulio verpetai, bet amžinai 
nusilenkia prieš ją ir priešų 
daugybė tesutrupina jį . .

Nutolo vargo balsai. Už
siliepsnojo vakarai lydėjo 
pasislėpusią saulę, vakaro 
žvaigždės atsiuntė pirmą 
spindulį rimstančiai žemei. 
Nutilo vėjas. Pietuose pasi
rodė debesiai, pasislėpė už 
horizonto. Piovėjai su nu- 
švytusiais veidais grįžo nuo 
sunkaus dienos darbo.

Jau pakalnėje matėsi juo-

AR JUMS REIKALINGA PASKOLA 
PERKANT SAVO NAMĄ?

MES DUODAM PASKOLAS ANT NAMŲ ANT MAŽŲ 
NUOŠIMČIŲ, SU LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS.

PASKOLŲ IR TAIPIMO REIKALAIS KREIPKITftS PRIE

St. Anthony's Building & loan
ASSOCIATION

1500 S. 49TH COURT PHONE CICERO 412
CICERO

JOSKPn F. GRIBAEKKAS, Secrctary Y '

VAL: Pirm.. Kctvir.. ftcštnil, fl iki S v. v.; Anlr., Trečia,!., 9 iki 5 p. p,

DABAR
MOKAME 31 n/ AlNT EoDtiij

PINIGŲ

Kiekvieno Taupytojo Tauplnlal yra Apdrausti Iki $5,000.00, 
Per Federal Savings and Ix>an Insurance Corp., Washlngton, I). C.

J

DIDELIS METINIS

PIKNIKAS
— rengia —

DRAUGIJA PALAIMINTOS LIETUVOS«
Sekmadienį, Liepos-July 13 d., 1941
WILLOW WEST DARŽE, Willow Springs, III.

Važiuoti: Archer Ave. iki Willow Springs — pasukti 
po dešinei iki daržo.

Norintieji važiuoti troku Bridgeporte išvažiuoja trokas nuo Lie
tuvių Auditorijos 11 vai. ryto; Brighton Parke išvažiuoja nuo 
Shulmistras Realty Co. ofiso 4016 S. Archer Ave. 11:30 vai. 
ryto. Troką valdys p. Liesa.

M. DZIMIDAS
Berghoff Alaus Išvežiotojas

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

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

Gera Orchestra — Laimėjimai — Linksmybės. 
Pradžia 1 vai. p. p. JĮ

4138 Archer Ave. Tel. LAFayette 0401

Užkvietimas 
(Radio Parodą

Aplaikysite Dykai Knygą, Radiolog ir Katalogą

Pas Budriką Jau Yra Iškrautos Visos 1942 Metų 
Radios, Visų Geriausių Išdirbysčiu

Niekas Nėra Geresnio Namuose Kaip Turėti Gerą 
Radio ir Gėrėtis Gera Muzika, Dainomis ir Žiniomis. 

Tam Reikalinga Gera Nauja Radio

Jūs nusistebėsite kokią gerą, didelę, gra-< 
žią radio pirksite iš Budriko už...........

sggoo

Tikra vertė yra $100.00 ir dar nuolaida už seną radio. 
Pasirinkimas didelis mažučių radio, radio kombinaci

jų ir Lietuvišų Rekordų.

Už $119.50 didelės mieros garantuotas 1941 metų 
Elektrikinis šaldytuvas

Pas Budriką rasite didelį pasirinkimą ir 
Lengvus Išmokėjimus.

JOS. F. BUDRIK, Ine.,
FURNITURE HOUSE

3409-11 South Halsted Street
Tek YARds 3088

Žymus nedėlios radio programas WCFL, 100 k. nedėlios vakare 
6:30 P. M.

J
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne-
Krašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.

ledakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašvti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne- 

. dedamos.

Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III.
Under the Act of March 3, 1879.

Lietuvių katalikų dienraščio “Uraugo” rėmėjams lr skaitytojams 
Siunčiu sveikinimus lr geriausius linkėjimus!

Jūsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams, Informuodamas 
apis Jvairius katalikams Įdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo tie. 
•as, gina lr sauso Jas nuo amžinojo Išganymo priešų.

Daugeriopai tepadaugėja Jūsų katalikiško dienraščio skaitytojų skai
čiusi

►f, AMLETO GIOVANNI C1COGNANL 
Laodlcea Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas

Bolševikų budeliu auka
šiomis dienomis pasiekė mūs širdį verianti žinia, kad 

Lietuvos okupantų bolševikų budeliai nužudė penkio
liką kunigų, kurių tarpe ir J. E. vyskupą Justiną Stau
gaitį, Telšių vyskupijos ganytoją.

Seniau buvo pranešta, kad Lietuvoj ir kitose Balti
jos valstybėse suimta ir Rusijon išvežta 350 kunigų. 
Dabar pranešama, kad keliolika jų išžudyta.

Iš to galima suprasti, kad bolševikai nepasigailėjo 
žiauriausių, žvėriškiausių priemonių kovai su religija 
ir likvidavimui katalikiškosios dvasiškijos, kuri tiek 
daug nuopelnų turi mūsų tautai.

Kam iš lietuvių gyvenimą sekančių mūsų tautiečių 
nežinomas a. a. vyskupo J. Staugaičio vardas? Jisai 
buvo vienas iš pačių žymiausių kovotojų už lietuvių 
tautos teises, už Lietuvos laisvę ir jos nepriklausomybę.

Dar tebelankydamas Mariampolės gimnaziją ir Seinų 
seminariją, jau organizavo lietuvių moksleivių ir stu
dentų ratelius, kėlė juose tautinę sąmonę. Jisai uoliai 
bendradarbiavo Prūsuose spausdinamuose lietuvių laik
raščiuose. Vėliau rašė “Šaltiniui”, “Vilčiai”. Yra para
šęs ir išleidęs daug vertingų knygų. Įsišventinęs kuni
gu, dar didesniu pasišventimu darbavosi savo mylimos 
tautos gerovei. Jisai įsteigė Suvalkijoj pagarsėjusią 
“žiburio” draugiją; keturis metus redagavo mėnesinį 
žurnalą “Vadovą”.

Kiek velioniui vyskupui rūpėjo Lietuva, parodo tas 
faktas, kad 1918 metais buvo išrinktas Lietuvos Tary
bos vice pirmininku ir 1918 m. vasario 16 d. drauge 
su kitais tautos vadais pasirašė Lietuvos Nepriklauso
mybės Deklaraciją.

Steigiamojo Seimo rinkimais 1920 m. išrinktas jo 
nariu ir vice pirmininku. Taip pat ėjo Seimo pirmi
ninko pareigas ir laikinai net Valstybės Prezidento pa
reigas.

1926 m. steigiant'atskirą Katalikų Bažnyčios provin
ciją Lietuvoje, šis veiklus ir garbingas tautos sūnus 
Popiežiaus Pijaus XI buvo pašauktas naujai sudary
tos Telšių vyskupijos vyskupu. Būdamas vyskupu pa
rodė nepaprastų administracinių gabumų. Greit įsigi
jo didelę vyskupijos kunigų pagarbą ir žmonių meilę. 
Po kelių metų įsteigė savo vyskupijos kunigų semina
riją Telšiuose, amerikiečių lietuvių pagalba pastatė 
seminarijai patogius rūmus, taip pat vyskupijai rei- 
kalingus namus, leido savaitinį laikraštį “Žemaičių 
Prietelį”.

Nors vysk. Staugaitis jau ėjo 75-tus metus, tačiau 
iki pat savo mirties dideliausiu atsidavimu ėjo savo 
sunkias ir atsakomingas pareigas. Nebėgo jis nuo tų 
pareigų ir tada, kai užplūdo žiaurūs okupantai bolše
vikai, kurie išvaikė seminarijos auklėtinius ir semina
rijos rūmuose raudonarmiečius apgyvendino; kuomet 
ir jį patį išvarė iš namų ir vyskupo namuose žiaurtis 
komisarai apsigyveno. Jam pavestiems žmonėms pasi
liko ištikimas tol, kol bolševiko kulka jo kilnią krikš
čionišką ir lietuvišką širdį nepervėrė.

Bolševikų budeliai nepasigailėjo vyskupo aukšto pa
šaukimo, nepasigailėjo jo senatvės, nepasigailėjo jo 
didelių nuopelnų Bažnyčiai ir Lietuvai. Tačiau, težino 
Maskvos budeliai, kad be reikalo pralietas lietuvių tau
to® kraujas šauksis į dangų keršto. Geriausių mūsų 
tautos sūnų krauju aplaistyta Lietuvos žemė pagim
dys galiūnus, kurie aukštai Iškels laiavos lr nepriklau

DBAUOAS

somos Lietuvos vėliavą, bet Maskvos budelių skriaudų 
niekuomet negalės užmiršti.

A. a. vyskupas Staugaitis ir keliolika kunigų, tai 
naujos žiauraus komunizmo aukos. Tiems mūsų tautos 
kankiniams tebūnie lengva, jų krauju aplaistyta šven
ta Lietuvos žemelė.... Mumyse gi tesukelia didesnio ryž
tingumo dirbti savo tėvų krašto išlaisvinimo darbą.

Reikia būti pasirengusiais
Demokratų partijos 1940 metų priešrinkiminėj prog

ramoj labai aiškiai buvo pasakyta:
“Amerikos visuomenė yra nusistačiusi, kad einąs 

karas Europoj, Azijoj ir Afrikoj, Amerikos nepa- 
sieks. Mes nedalyvausime svetimuose karuose. Mes 
nesiųsime nė armijos, nė laivyno kariauti svetimuo
se žemėse ir kariausime tik tada, jei būsime užpulti”. 
Nusistatymas, rodos, visai aiškus. Tačiau šių dienų 

įvykiai rodo, kad vargu vyriausybė galės jo laikytis. 
Didinimas karo jėgų, skubus gaminimas karo reikme
nų, užėmimas Islandijos ir gandai apie įsitvirtinimą 
kitose salose, kalba už tai, kad Jungtinėse Amerikos 
Valstybės, ar anksčiau ar vėliau* tiesioginiai įstos į da
bartinį pasaulinį karą.

Mes karu) iš esmės esame priešingi. Tačiau pasįti- 
kime vyriausybei. Jai geriau yra žinoma tarptautinė 
pasaulio būklė ir, taip pat, žinoma kokie pavojai mūsų 
kraštui gręsia ir kaip reikia stiprinti jo saugumą ir 
stiprinti visokias apsigynimo galimybes.

Mūsų visuomenė turi būti prisirengusi sutikti dar 
didesnių staigmenų, kurie ir mus vienu ar kitu būdu 
palies. Mes turime būti pasirengę pasiaukoti savo kraš
tui ir visais galimais būdais kooperuoti su vyriausybe.

Lietuvi, kelsis tavo Tėvynė!
Brazilijos lietuvių laikraštis “Šviesa”, rašydamas 

Lietuvos užgrobimo metinių sukaktuvių proga, apta
ręs bolševikų padarytas Lietuvai skriaudas, sušunka: 

“Tikėk, lietuvi: kelsis tavo Tėvynė — krauju nu-a
siprausus, saule žėrinti, demokratijos ateitin veda
ma. Ši garbinga ateities vizija tegul įkvepia pasiti
kėjimo. Kolkas išlaikykime savo lietuvišką dvasią, 
sukruskime skleisti propagandą, kaip komunistai 
skleidžia vergiją nešančius melus! Pasakokime vi
siems, kokią skriaudą Lietuvai padarė rusai. Dirb
tuvėse, fabrikuose, viešbučiuose — visur, visur, vi
sur turi būti žinomas Lietuvos vardas ir jai padaryta 
skriauda. Maskvos bernai skalija, nes už tai jiems 
moka. Iš meilės savo Gimtajam Kraštui mes padary
kime daugiau, negu jie padaro.

“Brazilijos lietuvis su viso pasaulio laisvaisiais 
lietuviais dar giedos Pergalės ir Laisvės Giesmę! Pa
sitikėjimo ir drąsos!!,

“Šiandien Laisvės Aušra arčiau patekėjimo, negu 
vakar, rytoj bus dar arčiau, negu šiandien. O gal 
jau poryt horizontuos prasiskverbs jos pirmieji spin
duliai, kad prašvistų amžinai.

“Renkimės jau dabar ją vertai sutikti, kad galė
tume sakyti: “Lietuva, aš nepardaviau Tavęs ir ne
išsižadėjau, kai Tu buvai surakintomis rankomis, 
sukruvinta širdim”. To negalės sakyti tie, kurie šian
dien tarnauja Maskvos imperializmui. Jie yra pasi
gailėjimo verti vargšai, kurie niekad nematys gim
tosios žemės. Visi kiti gyvens laimingi naujojoj Lie
tuvoj. Visiems bus pakankamai žemės, darbo, duo
nos ir kultūros”.

0 kaip su Paleckiui
Tokį klausimą stato “N-nos”, pastebėdamos:

“Maskvos davatkyno skyriai Brooklyne, Chicagoje 
ir kitur suskato siųsti į Washingtoną padėkos teleg
ramas kartu su reikalavimais, kad valdžia išdepor- 
tuotų p. Smetoną.

Įdomus dalykas, kad Smetonos jie dar ir dabar 
negali užmiršti, nors jisai, rodos, sėdi sau ramiai 
farmoje ir į politiką nesikiša. Bet apie draugą Pa
leckį jie visai užmiršo. O jam draugučių užuojauta 
dabar labai reikalinga, nes jisai, tur būt, nesuspėjo 
nė savo kudašių išnešti, kuomet sugriuvo jo “prezi
dentiškas sostas”.

Aišku i
»V“Jaunimas” pastebi:

“Lietuviai pakeldami ranką prieš bolševikus ne
galvojo apie jokią pagalbą Berlyno banditams. Jie 
tik savo likimu rūpinosi. Jų padėtis sovietų vergi
joje buvo tokia pragariška ir tokia beviltiška, kad 
jie jautė, jog niekas pasauly negali jų likimo pas- 
kaudinti.

(“Draugas”, liepos 12 d., 
1916 m.).

Suv. Valstijų protestas 
Turkijai.... Suv. Valstijos 
pasiuntė aštrų protestą Tur
kijos vyriausybei prieš tur
kų negirdėtą sauvaliavimą 
Beirute, Sirijos turkai įsi- 
briovė Prancūzijos ir Angli
jos konsulatan ir išnešė iš 
ten archyvus. Ant konsula
to durų buvo padėta Suv 
Valstijų antspauda. Bet tur
kai antspaudą nuplėšė....

Vokiečiai krikštauja 
“Deutschland” pasisekimu... 
Kuomet Berlyne gauta ži
nia, kad prekybinis nardan
tis laivas “Deutschland” y- 
ra pasiekęs Amerikos pa
kraščius, kilo neišpasakytas 
džiaugsmas.. Visoj šalyj pa
skelbta šventė. Bremeno Pre 
kybos Rūmų pirmininkas 
Lohmann nenueina nuo vo
kiečių lūpų. Nes jis yra su
manęs susinešimą su Ame
rika nardančiais laivais...

*
Vokiečiai degina miškus... 

Vokiečiai, pasitraukdami 
prieš rusus Stokhod upės 
frontu, paskui save padega 
miškus. Degančių miškų 
liepsnomis ir dūmais jie 
prisidengę tvarkingiau gali 
pasitraukti nuo užpuolančių 
rusų....

•
Bulgarai šaukiami pagal

bon.... Bulgarijos sostinėn
Sofijon liepos 9 d. atvyko 
vokiečių speciali delegacija. 
Šita Bulgarijos karaliui Fer 
dinandui įteikė kaizerio Wil- 
helmo ir Prano Juozapo rei
kalavimus, idant Bulgarija 
pagelbėtų austrams prieš 
italus ir rusus. Nes rusų to
limesni pasisekimai galį su
kurstyti sąjungininkų pusėn 
Rumuniją....

•
Norima uždrausti žydiš

kai kalbėti.... Rusų vyriau
sybės organai iškėlė suma-

šeštadienis, liepos 12, 1941

jau artinasi nes jau daugiau 
kaip devynios dideles viesz- 
patystes Hitlerį pjauna ir 
negali ji užmuszti.” (Saulė).

Po svietą pasidairius
Klausimai ir atsakymai

Macnus profesoriau!

Prašau man ištlumočyti 
vieną daiktą, tai yra balša
vikų artimo meilę. Vieną syk 
jie puola Ameriką, kuri, pa
sak jų, siunčia karo reikme
nis japonams, griovimui ki
niečių namų, o kitą syk ra
gina Ameriką kuo greičiau
siai siųsti pamačę Sov. Są
jungai, kuri dabar yra kare 
su Vokietija. Kaip suprasti 
balšavikų artimo meilę, apie 
kurią jie dažnai dainuoja?

Pusbalšavikis.
Atsakymas. Izi suprasti, 

tavorščiau. Mat, yra dide
lis skirtumas, tarp bombos, 
kurią Ameriką pasiųs Japo- 

.nijai ir kurią pasiųs Sov. 
Sąjungai. Amerikoniška 
bomba, paliesta japono lakū
no ant vargšų kiniečių pa
sės mirtį, o amerikoniška 
bomba paleista balševikų la
kūno ant tokių pat vargšų 
gyventojų pasės artimo mei
lę. Dabar supranti?

Svieto pabaiga artinasi
“Mūsų tėvukai pasakoda

vo kad senovės žmonės tai 
buvo milžinai, o in pabaiga 
svieto tai žmones bus toki 
maži kad devyni vyrai gai
dį pjaus.

I >1 ••

“Tai-gi svieto pabaiga gal

“Seredos vakare, liepos 9, 
LaSalle viešbučio Grand Bali 
Room kalbės generolas Vik
toras Jokontovas apie karą 
Vokietijos su Sov. Sąjungą ” 
Taip šneka apgarsinimas pa
tekęs ant mano delno.

Neužilgo, gal, išgirsime 
Chicagoj kalbant ir pačius 
Staliną, Molotovą, Vorošilo- 
vą.

Spicpirvirvio Dumkos
Draugas Foster ir draugas 

Minor, Amerikos komunistų 
vardu, sako, Sovie tija “išlai
svinusi” Baltijos valstybes. 
Dabar jas vėl “išlaisvino” 
Hitleris. Bet “laisvina
miems” Baltiko piliečiams 
vienas laisvinimas tiek pat 
piktas, kaip kitas. Jie nori 
tik tokio išlaisvinimo, kurį 
patys, o ne diktatoriai, pa
darys.

Amerikos komunistai ne
nori Amerikos ginti: jei vy- 

• rai butų, o ne žiurkės, tai 
tuojau sudarytų laisvanorių 
legioną padėti Sovietijai ir 
visi ten nuvažiuotų fašistų 
mušti. Bet to nedarys: Dė
dės Šamo globoje lengviau 
liežuviu kariauti, negu pas
Dėdę Juozą su šautuvu.

nymą uždrausti Rusijos ri
bose kalbėti, žydišku žargo
nu. Vokiškai kalbėti Rusijo
je jau nuo seniai uždrausta. 
O juk žydų kalba ta pati 
vokiška kalba, tik sudarky
ta. Girdi, žydai nuvažiavę 
Prancūzijon išmoksta ir 
kalba prancūziškai. Ameri
koje kalba angliškai, tai 
kodėl jie Rusijoje negalėtų 
kalbėti rusiškai....

Prašau Nesijuokti
*

Į drugštorį įbėga uždusęs 
vyras ir pribėgęs prie durg- 
štorninko sako:

— Kuogreičiausiai duok 
man glaubesinės druskos!

—v Dėl žmogaus ,ar gyvu
lio? — paklausė drugštor- 
ninkas.

— Ne, dėl mano uošvie
nės! — atsakė žmogus.

PIRMOJI PAGALBA LAKŪNUI

< "Draugas" Acme teiepnoto*

Vokiečių lakūnas, nukritęs rusų pusėje gauna pirmąją pagalbą nuo rusų karinio 
daktaro ir slaugės. Paveikslas gautas iš M askvos radio bangomis,
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Studentai, Meilė Ir Čeką
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

Išvertė Ant. Pauliukonis 

(Tęsinys)

Maša sugrįžo iš rinkimų puikiausiai nusiteikusi.
— O, panele, — pasakojo ji, — aš maniau, kad ten

Dievas žino kas bus, bet viskas išėjo kaip sviestu pa
tepus. Ten buvo vienas jaunas vyras, kuris mūs paklau
sė, ką mes norim išrinkti. Na, žinoma, ką: tokius, ku
rie paliktų tikėjimą ir grąžintų carą! Tada jis pasakė, 
kad mes balsuotume už Nr. 4. Mes jam atsakėm, kad 
mūs panelė kaip tik priešingai tvirtino, bet jis mums 
paaiškino, kas paskutinį mėnesį buvo sukeisti sąrašai. 
Tik pamanykit, panele, jei ne tas vyrukas, tai mes ga 
lų gale būtume balsavusios už tuos bedieviškus velnius, 
bolševikus!

Kai aš jai išaiškinau, kad ji buvo negudriai pri
gauta, Maša balsu pravirko.

Rugpiūčio 10 d.
Šiandien gatvėj susitikau raudonplaukį Gvozdiovą 

einant susikibus su kažkokia mergše. Mane pamatęs, 
jis nesmagiai nusišypsojo ir pakėlė kepurę.

— Na, tai išėjot šviesti liaudies? — neiškenčiau ne- 
pasiteiravusi.

— Neee, — tik sumurmėjo jis, — aš tiek turėjau 
darbo, be to, vasarą reikėjo uždarbiauti ir....

Prieš egzaminus jie visi negalėjo nustygti vietoj, 
kad reikia eiti į "žmones,” tačiau iš tikro iš visų tų 
rėksnių į žmones neišėjo nė vienas.

'• * V * Rugpiūčio 16 d.
Betkurią dieną pro mūsų miestą turi pravežti carą 

su visa šeima. Ir vėl Maša, atėjusi su užverktomis aki
mis, tarė:

— O kaip tie žmonės džiaugiasi, kad vargšelis tre
miamas į Sibirą! Visi kareiviai tik gailisi, kad jis bus 
vežamas labai slaptai, kitaip, sako jie, jį nudobtų su 
didžiausiu, malonumu! Jie pasakoja, kad jis kare už
mušė tiek daug žmonių, todėl toks kraugerys šuo ir 
pats turįs šuniška mirtimi mirti. Ach, padėk jiems, 
.Viešpatie Dieve, kad jiems vėl kaip nors pasisektų iš 
to Sibiro ištrūkti! Kad jie su mužikais daugiau nepra
sidėtų. Ach, ir grafai su kunigaikščiais, kur dabar jie 
visi dingo? Kaip jie leidžia vargšą carą siųsti į Sibirą?

Maša nuėjo į bažnyčią ir nupirko žvakę už caro ir 
visos jo šeimos gerovę ir sveikatą.

Rugpiūčio 17 d.
Daša norėjo išmesti į sąšlavyną seną grandinėlę, 

kuri buvo visa pajuodusi. Ji buvo panaši į pančius. Aš 
ją pasiėmiau sau ir nutariau nešioti vietoj apyrankės, 
kaip simbolį savo nelaimingos meilės.

Ką tu ten ant rankos turi? — paklausė per pie
tus tėtis. — Matyti, vėl kokią gimnazistišką "glupstvą” 
susigalvojai?

Tačiau aš tylėjau, tvr ta; pasiryžus? su ta grandine 
nesiskirti. J ll

JBu» daugiau. Į

DRAUGAS

LIETUVOS DIPLOMATAI IR BOLŠEVIKŲ 
AGRESIJA PRIEŠ LIETUVĄ

Portugalijos spauda
ir religija

Lietuvos Įgaliotiems Mi- Į apie tai žino, nes buvo lai- turėjęs, beje, progos stebė- 
ku painformuoti, kas, bol- ti bolševikų diplomatijos 
ševikams okupavus Lietuvą, melagingumą ir juo stebė- 
bus diplomatijos šefu. Tuo tis, pasiūlė dviem kitiems 
pat metu buvo paskirti du savo kolegoms susivažiuoti 
šefo pavaduotojai. i ir apsvarstyti priemones,

Trečia. — Kodėl Lietu- j kurių reikėtų imtis, kai 
vos * diplomatai kai kuriais Maskva begėdiškai sulaužys 
klausimais tyli, atrodo man savo parašą ir kėsinsis o- 
lyg ir aiškinti daug nerei- kupuoti Lietuvą. Pasiūlyta-

nistrams užsieniuose flietu
viškojoj spaudoje prikiša
ma, kad esą jie ligšiol nėra 
padarę jokio diplomatinio 
žygio sukurti organui, kuris 
kalbėtų Lietuvos Vyriausy
bės ir Seimo vardu.

Straipsniuose statoma ei
lė klausimų: kas tvarko pa
likusį užsienyje Lietuvos 
diplomatinį aparatą? Kuo 
aiškinti nelauktas ir neti
kėtas Lietuvos diplomatijos 
tylėjimas ir neveiklumas ?

Nors tikiuosi, kad Ame
rikos Lietuvius jau bus pa
siekęs Lietuvos Tautinio 
Komiteto Europoje išleistas 
į pasaulio Lietuvius atsišau
kimas, vis dėlto aš, nors 
pavėluotai atsakysiu į ka.’ 
kuriuos priekaištus. Dau
giau kaip ketveris metus 
buvęs Lietuvos užsienių rei
kalų ministeriu, laikau sa
vo pareiga kai ką visuome
nei paaiškinti apie mano 
kolegas ir bendradarbius, 
kurie tiek laimingais, tiek 
nelaimingais Lietuvai lai
kais garbingai gynė ir te- 
begina vienaip ar kitaip 
Lietuvos Valstybės intere
sus. Bolševikams užpuolus 
ir okupavus Lietuvą, jos at
stovai užsienyje nepasida
vė priešo grasinimams, nei 
įtikinėjimams, bet paliko iš
tikimi savo kraštui ir, atsi
dūrę sunkiausiose sąlygose, 
jam ir toliau tarnauja.

Aš negaliu čia išdėstyti 
visa. ką aš žinau ir kas bu
vo padaryta. Jei pasaky-

kėtų. Ir normaliniais lai
kais yra daug dalykų, ku
riais diplomatai negali pa
sisakyti viešai. Tai ir Jūs

sis suvažiavimas įvyko vie
noj Europos sostinėj 1939 
metų spalių mėnesį. Jame 
buvo apsvarstyti konstitu-

patys Jungtinėse Valstybė- ciniai, ūkiniai ir užsienio 
se galėjot matyti Amerikos [ politikos klausimai, surišti 
diplomatijos veikloj. Gi Lie- j su besiartinančia Lietuvos 
tuvos diplomatai dirba dvi- j okupacija. Trijų dalyvavu- 
gubai nenormaliomis sąly- šių diplomatų nuomonė ir 
gomis: jie turi skaitytis su , pasiūlymai buvo surašyti 
karo sudaryta daugelyj kraš i memorandume.
tų padėtimis ir, kas svar
biausia, jie kovoja su Lietu
vos okupantais - bolševi
kais. O kovojant su tokiais 
aršiais gangsteriais, kaip 
bolševikai, kurių pragaištin
gos veiklos bet kuriame 
krašte pagrindas yra kons
piracija, veikimas iš pasa
lų, šmeižtas, intrigos, pla
čiai išplėstas špionažas ir 
teroras, būtų neprotinga ir 
pragaištinga, kad mes pa
tys duotumėm jiems žinių, 
kas iš mūsų, kur ir ką vei
kia.-r

Kad Lietuvos diplomati
jai negalima prikišti neveik 
Iumo, kaip kad, pavyzdžiui, 
daro Vyt. Sirvydas, maty
sit iš to, kas seka toliau.

Kaip žinoma, 1939 metų 
spalių mėn. 10 dieną Mas
kolijos vyriausybė, grasin-

paslaptis, kuriomis jis pa- bolševikų bazių mūsų kraš 
sinaudotų. Joks išmintingas te steigimą. Tą pat sutarti 
biznierius, žinodamas, kad mi bolševikai grąžino Lie- 
gangsteriai tykoja jo biz- tuvai Vilnių. Maskvos ko 
niškus planus sužinoti, ne
skelbs jų laikraščiuose. Tad 
ir aš daug ko negaliu šiuo 
tarpu pasakyti. Bet ir tai, 
ką rašau, įrodo, jog nei prieš 
Lietuvos okupaciją, nei po 
jos Lietuvos diplomatai ne
buvo neveiklūs.

Visų pirmiausia atsakau

(Daugiau bus)

Žaibo darbelis
Balandžio 27 d. nedide

liam Portugalijos bažnyt- 
kiemį — Fiaes da Feira — 
įvyko šis nepaprastas atsi
tikimas. Apie 3 vai. po pie
tų, kada žmonės ruošėsi ei
ti į bažnyčią mišparams, 
smarkus lytus su perkūnija 
juos sulaikė. Vienas po ki
to du žaibai su dideliu trenk 
smu pliekė į bažnyčios bokš
tą. Elektros laidais perėjo 
visą šventovę sudegindami, 
kas pasitaikė pakelyje. Dau
giausiai nukentėjo zakristi
ja ir Šv. Panelės altorius. 
Bokšte buvo išmušta didelė 
skylė ir sudužo 400 stiklų.

Žaibai iš bažnyčios nu
riedėjo į gatvę ir aplinki-

čiau per daug, nusižengčiau, Į dama karu, privertė Lietu- nius namus, apdegindami 
išdavęs priešui bolševikui Vą pasirašyti sutartį apie žmonėms drabužius. Vienas

ant kitos pasiliko. Apdegė

žmogus pas barzdaskutį 
skaitė laikraštį, bet tas jam 
dingo iš rankų. Pats barzda 
skutys taip smarkiai buvo 

minterno tikslas buvo aiš •) žaibo paliestas, kad visi dra-
kus: įvesti savo garnizonus j dužiai sudegė į porą sekun- 
į Lietuvą, sudaryti pagrin- , džių; lyg burtų keliu, dinge 
dą provokacijoms, kuriomis batas nuo vienos kojos, o
tinkamu momentu pasi nau-
dojus, būtų galima užimti, drabužiai ir kelių kitų as- 
visą Lietuvą kartu su "grą- menų. Be didės žalos pada
žytuoju” Vilniumi. Kad ! rytos bažnyčiai, buvo apga- 
bolševikai Maskvos sutartį dintos visam miestelyj elek

tros ir telefono vielos, amo-į kai kuriuos pastatytus sulaužys, nebuvo abejojimo, 
klausimus. jeį jie gerbtų savo ir kitų n*U aukV nebuvo. Atrodo

parašus, teisę, moralę, jie .................................................
nebūtų bolševikais. Mask- 5jVakcir MlIZikdlltŲ 
vos vyriausybė nėra korek- i 
tiškai įvykdžiusi nei vienos , DdllUS! 
sutarties su Lietuva. Juo ! , ,, .
tikresnis tad dalykas buvo, lva ar» iePoa ”

. _ , , , vai. vak. prasideda linksmas1OH Maskva pasinaudos sa-
skelbti laikraščiuose. Komi- Vo garnizonais Lietuvoj ir Mu^lkantU Ballus West Side 
teto narių pavardes ir da- kitose Baltijos valstybėse saleje’ 2244 W" 23rd Place‘ 
bar dar negali būti paskelb- tam, kad galėtų paplėšikau-1 Bahų reng!a gerai zino

Pirma. — Europos valsty
bėse reziduojantieji Lietu
vos Įgalioti Ministeriai jau 
seniai yra sudarę Lietuvos 
Tautinį Komitetą Europoje. 
Kurį laiką apie to Komite
to sudarymą nebuvo galima

mas ir populiarus VVest Si-
Todėl kelias dienas po dės muzikantas Antanas 

mininkas ir du nariai. Kai 1939 metų spalių mėn. su- Budris- Muzikoje Antanas 
tik aplinkybės leis, jų pa- tarties pasirašymo, vienas Budr*8 yra nuo Pat mažens 
vardės • bus viešai paskelb mūsų diplomatų užsienyje, Patyręs, pradėjęs varto! 1 
tos. Šiuo tarpu gi reikia at
siminti, kad jeigu Tautinis 
Komitetas yra sudarytas 
Lietuvos Įgaliotų Ministeriu 
nutarimu, tai yra, tų žmo
nių nutarimu, kuriems bu
vo pavesta atstovauti Lie
tuvos Valstybę, tai reiškia, 
jog Komitete yra patikimi 
žmonės.

tos spaudoje. Komitetą su
daro pirmininkas, vicepir-

Antra. — Lietuvos diplo
matijos šefas yra seniai tei
sėtu būdu paskirtas ir se
niai veikia. Jis ir tvarko 
Lietuvos diplomatinį apa
ratą. Viai {gal. Ministeriai

ti.

NEGLECT 
A COLD

Krūtinė*
vystyti | nelaimę, pųprantal pa 
icniO**j* pavartojo. ramtna—ėtų 
Mhianėlų M tratenote. M imte role nė 
ra tiktai mostė Jinai yra “Omin 
ter-lrrluuit." Milijonai yra tarto 
Iv jų per M m. Daktarai rekomen 
iluoj*. Galima —utį aoUektme

instrumentus jau 12 metų 
būdamas. Įstojęs į kariuo
menę Budria buvo vienas iš 
Rusų Kariuomenės Beno | 
muzikantų, grojęs visuose 
Rusijos miestuose, ir net 
Rusijos Carui.

Iš to galima spręsti, kad 
Antanas yra muzikos meis
tras. Jo draugai muzikantai 
ir gi prityrę savo amate. At
vykę į Muzikantų Balių šį 
vakar galėsite juos visus iš
girsti, pasišokti, pasilink- j 

sminti ir smagiai laiką pra
leisti. Įžanga nemokamai.

O

Portugalijoj yra spaudos 
cenzūra. Kadangi visi laik
raščiai prisilaiko nustaty
tos tvarkos, o patys cenzo
riai yra plačių pažiūrų, dar 
neteko matyti nė vieno laik
raščio subiauroto, kaip Lie
tuvoj tautininkų režimo lai
ku. Cenzūra neleidžia jo re 
ligijos pulti. Taigi dabar 
antireliginių arba nepalan
kių Bažnyčiai straipsnių ne
pasirodo. Priešingai visuose 
laikraščiuose pasirodo tik
rai gražių straipsnių liečian
čių religiją. Paskutiniu lai
ku, kasdien laikraščiai ra-t
šė apie popiežių enciklikas. 
Laikraščiai nepraleidžia ne
pažymėję nė vienos katali
kams brangios sukakties. 
Visas laikraščių tonas yra 
krikščioniškoje kryptyje. 
Bet koks įvykis Vatikane 
pažymimas didelėmis raidė
mis. Katalikiškas kraštas — 
katalikiška ir spauda!

pasaka, bet šis perkūno 
“darbelis” buvo patvirtin
tas tikromis fotografijomis, 
kurios pasirodė portugalų 
laikraščiuose. K.A.S.

West Sidiečiai!
Trokas į Marijonų Bend

radarbių pikniką, Hinsdale, 
III., išvažiuoja 9:30 ryte, 
nuo bažnyčios durų.

Nesivėlinkite!

Ieško giminių
Amerikoj yra mano gimi

nių; jie yra taip pat lietu
viai ir aš nežinau kur jie gy
vena, tad broliai lietuviai aš 
norėčiau, kad jūs kaip nors 
juos suieškotumėt, tada aš 
jums liksiu labai dėkingas. 
Mano tėvelis,
Kazys Levonas

Amerikoje yra jo brolis, 
Antanas Levonas, vedęs, bet 
aš neturiu apie jį mažiau
sių žinių, tad aš norėčiau 
gauti jo adresą.
Mano mamytė,
Magdė Abraitytė

Amerikoje yra jos brolis, 
Abraitis, vardo neatsimenu, 
jis yra miręs, bet jo yra sū
nus, kuris yra man pusbro
lis, tad aš jo adresą norė
čiau gauti.

Adresas: Albinas Levonas 
Musgrave Rd. 92, Red Hill, 
Brisbane, Australia.

PLATINKITE -DRAUGĄ'’

DŽIAUGEIS NATŪRALIA IR 
GRAŽIA IŠVAIZDA!

Gaminame Pleitas tiktai iš 
dantistų receptų.

BO Dienų Išmėginimui. Jei 
nebūsite pilnai patenkinti, tai 
sugrąžiname kiekvienų Įmo
kėtų centų.

* vhmiV'V"n* 1*1 SBK rals<jme ir perdirbame senas 
PIjsitv pleitas. — Mėnesiniai mokes

ti. P. Johnson, Pres. eiai- 1 dienos patarnavimas.
VALANDOS: 
Tolimesni Ofisai:
Kasdie iki 8 vai. v

Vidumi. Ofisas: 
Kasdien iki 6 vai. 
Antrnd Ir Ketvirtad. 
lki 7-tos vai. vak.

A.A.A. Dental Laboratories
• 1NCORPOKATBU

IlidMaimin Piritų Gaminimo I ^.b^rat arija I’iutaulyje

1555 Mllwaukee Avenue — Tel. AR.M. 5550 
202 South State Street — TH. «VEB. 4«3tl 
4S31 Irvlng Park Boulevard — Tel. FAL. 4227
Ko Nlrtr------44)4 F 47th St.---- Tel. ATI, BNBO
North Skle — 4731 Hma<lway. Tel. LON. 4100 
So. Side — 6447 S. Hajstcd St. Fll.: NOK. 3720

KNYGOS! KNYGOS!

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

LITERATŪRA
JONO BILIŪNO RASTAI, Tilžė, 1913 m. 150 pusi.......<1.00
ŽEMAITES RASTAI, I t., Vilnius, 1914 m. 390 pusi.......<1.00
LIETUVIŠKOS PASAKOS, U L, surinko Dr. J.

Basanavičius, 260 pusi.......................... .......................<1.00
PRAGIEDRULIAI, III t., Vaižganto, 290 pusi............. <1.00
VAI2GANT0 RASTAI IV t., (Vilniaus ir Kauno laiko

tarpis — 1918-1921 m.), 240 pusi............................. <1.00
V. KRĖVĖS RASTAI, I t., Sutemose-Pasakos ir Dainos. .<1.00 
VARGO MOKYKLA, Literatūros Pasiskaitymai, 175

puslapiai ........................................................................... <1.00
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI — Pr. Žadeikis, I t ,

(1914-1916 m.) ........................................į................... 75c
MAZIOSIOS LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI —

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

EILfiRAŠClAl
SU BALTU NUOMETU — J. Augustaitytė-Vaičiūnienė,

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

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

J. Šlapelis, 90 pusi ....................................................... .50
TĖVYNĖS KELIAIS, Liudas Gira, 65 pusi.........................35
RUDENS AIDAI, A. Jakštas, 100 pusi............................. Jfi
GAMTOS PRILYGINIMAI LIETUVIU DAINOSE, pagal

Dr. R. Van der Meulen ..................................................35
MEILE, M. Gustaičio, 1914 m..................................................25
BRĖKŠTA. M. Vaitkus, 1915 m. .......................................... 26

"DRAUGAS"
2334 S. Oakley Ave. Chicago, III.
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Graži programa 
"Muzikos Žinių" 
piknike

Liepos 6 d., Willo-West 
sode, apie 6 valandą įvyko 
skelbta “Muzikos Žinių” 
programa. Visų pirma varg. 
N. Kulys per gasiakalbį pa
sveikino skaitlingai suva
žiavusią publiką, pažymint, 
kad svečių randasi net iš 
Sioux City, Iowa, ir iš visų 
Chicagos kolonijų, bei iš 
apylinkės miestelių. Graži 
reprezentacija iš Cicero ir 
Melrose Park. Taipgi prane
šė, kad iš dvasiškijos atva
žiavę didž. gerb. prelatas 
M. Krušas, kleb. kun. J. Paš 
kauskas, kun. P. Gasiūnas, 
kun. S. Gaučias ir kun. dr. 
A. Deksnys. Dalyvauja mu
zikai: komp. A. Pocius, VI. 
Daukša, art. J. Kudirka, J. 
Brazaitis, K. Gaubis, B. Ja
nušauskas, A. Mondeika. 
Paskelbė vardus pažįstamų
jų ir biznierių. Vėliau per
davė visą programą vesti 
muz. VI. Daukšai, kuris iš
kalbingai nurodė šio išva
žiavimo tikslą, Varg. Sąjun
gos siekius ir muzikos laik
raščio naudą.

Komp. A. Pocius savo kal
boj pareiškė, kad munąs mu
zikams reikia daugiau' veik
ti, jungtoms jėgoms sukel
ti lėšų leidimui giesmių ir 
dainų chorams ir palaiky
mui laikraščio “Muzikos Ži
nių”.

Konsulas P. Daužvardis 
plačiai kalbėjo apie Lietu
vos dabartinę padėtį, ir ra
gino visus vieningai dirbti 
Lietuvos labui.

Kun. dr. A. Deksnys, ta
lentuotas kalbėtojas, gra

žiais žodžiais išsireiškė a- 
pie Amerikos lietuvių var
gonininkų darbuotę, muzi
kos srityje. Kokį gilų įspū
di į jį padarė patekusios 
“Muzikos Žinios”, kad ir jis

■ taps jų bendradarbiu. Kun. 
J. Paškauskas trumpai iš
reiškė linkėjimus, laikraš
čiui ir sąjungai ilgiausių 
metų.

Muzikalę programos dalį 
atliko: Richardas ir Loretta 
Kazlauskai, sudainuodami 
duetą “Oi pasakyk mergyt” 
ir “Žali rugeliai”. Jų dai
navimas buvo drąsus ir sėk
mingas. Loretta Brazaitytė 
(varg. J. Brazaičio duktė) 
labai puikiai padainavo ari
ją “Mielas, mielas”. Jos bal
sas aidėjo švelniai ir skam
biai. F. Pečiukaitė ir H. Lu
kas pasirenkant gražiai pa
dainavo duetą. Stasys Rim
kus padainavo “Už jūrių 
marelių” ir “Mano mergelė” 
(vertimas).

Didelė staigmena visiems 
buvo pirmą kartą viešas pa
sirodymas lietuviškuose rū
buose Anitos Navickaitės, 
solistės. Jinai žavėjančiai 
išpildė dvi daini — “Mano 
karžygis” ir “Pamylėjau va
kar”.’

Kitas mūsų mylimas dai
nininkas Ant. Giedraitis, 
kuris vargonininkauja lietu
vių parap. Providence, R. 
I., atvykęs į Chicagą pas 
savo tėvelius atostogų. Jis 
yra “Muzikos Žinių” didelis 
rėmėjas, tad ir šiame pa
rengime jis dalyvavo, padai
nuodamas dvi jumoro dai
neles “Ona”, Kuprevičiaus 
ir “Juozo bėdos”, jo paties 
parašyta. Publika Giedrai
čio dainavimą labai šiltai 
priėmė delnų plojimais. Dai

nininkams akompanavo pi- J. Bočūnas, bučeris, kilba-1 Prašome pGS H1US 
ano-akordionu varg. N. Ku- sįukių; A. Bernadišius nu-' 
lys. Paskutinį dainų nume- pirko vieną laimėjimo tikie- 
rį sudarė visa publika, ve- tukų knygutę; kiti žadėjo 
dant Žurliui, “Pasėjau ka- atvykti į pikniką.
naP?” P-nia V. Mozerienė par-

Muz. VI. Daukša labai davė net 4 laimėjimo kny- 
nuosekliai ir gražiai vedė gutes. Kiti eiceriečiai taip
programą. Visi jo pasakyti 
žodžiai, perstatant kalbėto
jus ir dainininkus cuvo 
reikšmingi visiems daly
viams.

Leistas dovanas laimėjo: 
dr. A. Montvidas — radio 
A. Šūkis — fountain pen 
sėt, Mrs. Mauralis — $5.00 
ir Ed. Birgel — “Muzikos
Žinių” metų prenumeratą, te daug indomių ir pamoki

Metinis “Muzikos Žinių” nančių pasiskaitytmų. Rasi* 
parengimas buvo tikra me-, te išaiškinimą apie stebuk- 
no puota. Minor lingą minių pavalgydinimą,

-------------------- i vysk. P. Bučio raštą apie

pat nemažai prisidėjo prie 
išvažiavimo pasisekimo. Ga
li subytinti net ir kitas ko
lonijas. •

Kur rasti gėry 
pasiskaitymu

Įsigykite šios savaitės 
“Laivo” numerį. Jame rasi-

Cicero organizuotai 
rytoj vyks į Hinsdale

Visi Cicero lietuviai jau 
suorganizuoti vykti į Mari
jonų ūkį rytoj, sekmadienį, 
liepos 13 d. Didelis Stanči
ko trokas važiuoja į Mari
jonų ūkį su visais piknzkie- 
riais. Išvažiuos apie 10 va
landą ryto. Trokas bus su
stojęs prie Šv. Antano baž
nyčios. Visi prašomi ten 
susirinkti anksti.

Ciceros Bendradarbių sky 
rius aplankęs biznierius ra
do uolių rėmėjų. Putrimas, 
bučeris paaukojo bulvių mai 
šą; Stanley Danta, bučeris, 
kilbasiukių; J. Paterabas, 
taipgi bučeris, frankforts;

: vaikų auklėjimą, apie tai, 
kaip atsivertęs žydas kunigu 
tapo ir tt. Tie iš chicagiečių, 
kurie nėra “Laivo” prenume 
ratoriai, atskirais numeriais 
gali gauti pas “Draugo” 
agentus, kurių yra kiekvie
noje lietuvių parapijoje.

Mirė sužeisti
nelaimėse

Vakar Chicagos ligoninė
se mirė penki žmonės nuo 
susižeidimų automobilių ne
laimėse. Jie yra J. Donahue, 
33, 7705 So. Union avė., M. 
Monoz, 54, 1749 W. VanBu- 
ren st., J. Kveton, 30, 4611 
So. Fairfield avė., Lila Sad- 
dle, 68, nigerka, 4729 Prai-

Pr. Miliauskas pyragaičių; rie avė.

HA C|Z^X| — namams statyti, remontuoti ar
I pirkti. Ilgametis ISmokėjimo Planas.

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

rnAFGUTI^
RADIO LAIKRAŠČIO 10-ti METAI
APTARNAUJA CHICAGOS ir APYLINKES LIETU VIJĄ 

Vienintelis 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.

Tapkite Finansiniai NepriklausomiUI

TAI IDYI/JTE “ūsų įstaigoje. Jūsų Indeliai rūpes-
I T IKI I C tingai globojami ir ligi $5,000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame 
$%%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

MUSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, NeniiskrlaudŽIant Net 
Vieno Klijentol

Keistuto Savings and Lo&a Association yra žymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.

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

3236 So. Halsted St. Chicago, III.
Jos. M. Mozeris, Sec’y.

k.

NAUJAS BUDRIKO NAMAS

-.įž

r

UI

Namas 3239 — 3241 — 3243 So. Halsted Street yra dabar perremontuojamas, tai yra buvęs a. a. Juciais 
namas. Jos. F. Budrik, Ine., Korporacija yra savininkai to namo. Neužilgo bus atidaryta krautuvė, namams 
baldų, elektrikinių prietaisų, radio, ir muzikalių instrumentų. Bus 200 tūkstančių dolerių krautuvė. Ta apy
linkė, tai yra Chicagos Lietuvių lopšys. Jau buvo beeinanti žemyn, bet dabar jau vėl atgys ir augs.

GARY, Ind. — Šv. Myko
lo, seniausia draugija, turės 
metinį balių liepos 13 d., Šv. 
Kazimiero par. daiže, 1390 
West* 15th Avė. Pradžia 3 
vai. po pietų.

Kviečiami lietuviai iš vi
sos apylinkės ir ūkių da
lyvauti. Bus gardžių užkan
džių ir gero gėrimo. Grieš 
lietuviška muzika.

Komitetas.

Sustreikavo
CIO iššaukė streikan 1.000 

darbininkų American Car 
and Foundry kompanijos, 
2417 So. Paulina. Unija su 
kompanija sutartį buvo pa
sirašiusi praėjusį kovo mė
nesį. Reikalaujama algų 
nuo $7.92 iki $9.18 dienoje.

e Lbttn to

PALANDECH’S 
yU60SLAV-AMERICAI 

RADIO BROADGAST
Bvery Saturday, 1:30 to 3:30 P JL

STATION WH1P. 
1480 kilocycles 

(Vlnt Statu* m Dlal)
Featuring a program ef 

Yugoslav Folk Musie

MIDDLE-AGED
PEOPLE

are common offenders

Ab

/ ars

3L

If you’re past 40, the chances are 
that your breath will be offensivo 
oftener than that of a young person. 
Fermentation of tiny food particlea 
caught by partial platės and den- 
tures f requently cause this condition. 
which you yourself may not detect 
būt vrhich is so offensive to othera. 
Why not take the easy, pleasant pre- 
caution that so many f astidious peo- 
ple ūse to halt this fermentation— 
Listerine Antiseptic employed as a 
mouth rinse. It immediately makes 
the breath sweeter, purer, less likely 
to offend. Lambert Pharmacal Co., 
St. Louis, Mo.

Brfore Any Date Ute

LISTERINE ANTISEPTIC
To Make Your Breath Su/eeter

Turtas ViršSG, 000,000.00
Apart Apsaugos, Turime 

ATSARGOS FONDĄ Virš. $495,000.00 f

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų. 
PARDUODAM U. S. DEFENSE SAVINGS RONOS

iFEDl <VINGS 1c4.tr

! LOAN ASSOCIATION of Chic aje 
Į JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

I 4192 Archer Avenue
VIRginia 1/4/

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge*

OARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN \
Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save'

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS 

ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

Venetian Monument Co.
527 N. Western A ve. Tel. See. 6103

- . - ir

C -

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE

Tel. LAFayette 0727

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir SeStadlenlo rytais. 
IS Stoties WHIP (1520), su P. Šaltlmleru.

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIEN4 IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

ANTHONY B. PETKUS
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. W este m Aveitae 

Tel. GROvehill 0142

LACHAVVICZ IR SCNAI 
2314 VVest 23rd Place 

Tel. CANai 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULlman 1270

J. LIULEVICIUS 
4348 8. California Avė. 

Tel. LAFayette 3572

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

P. J. RIDIKAS 
3354 South Halsted Street

S. P. MAŽEIKA 
3319 Lituanica Avenue 
Tel. YARds 1138-1139

ANTANAS M. PinLLIPS 
3307 Lituanica Avenue 

Tel. YARda 4908

Skvrlns: 710 VV. 13th St. 
Visi Telefonai: YARda 1419
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Čikagai gręsia
didelis pavojus!

Miestas paliks tuščias!
Matysime daug karų.
Po to ateis laimingi laikai
Pranašė Sibilla iš Rožių 

šalies išpranašavo, kad sek 
madienį, liepos 13 d., bus 
daug- karų, kurie nulems 
daugelio Čikagos gyventojui

kinami ir vaišinami draugų 
ir pažįstamųjų... Town of 
Lake su tėvais ir Dėde Deks 
niu visu būriu pribuvę, o jų 
moterys savo skambia dai
na linksmina visus. Vienas 
gi tėvelis, neseniai atvykęs 
iš Šveicarijos, išraudęs ir 
sušilęs visur landžioja ir 
dairosi lyg ko ieškodamas. 
Dažnai jis vieną akį pri
merkęs prie kitos prisideda

Važiuojam, ir jūs 
važiuokit su mumis

Brighton Tark. — Liepos 
13 d., Marijonų Bendradar
bių 35 skyrius į bendrą iš-

d., Sv. Jurgio parapijos sve- važia.vimą Marijos Kalne- 
tainėj įvyko skaitlingas Tė liuosG) Hinsdale, III., važiuo-

Iš Marijonų 
Bendradarbiu 
skyriaus sus-mo

Bridgeport. — Liepos 3

laimingą ateitį. Jie iškilę kažkokią mašinėlę ir ją su-
toli nuo mūsų žemės prisi
artins prie Čikagos ir nusi
tęs ištisomis miesto gatvė
mis, o gyventojai sustoję 
šaligatviuose, sulipę ant bal
konų ir stogų stebėsis tais 
įvykiais klausdami: kame 
priežastis, kad šiandien tiek

kinėja, kaip kokį laikrodį.
— Father me... prašosi 

vaikai atsistodami jam prie
šais.

— Tėveli, nepamirški ir 
mūsų, prašo viena motinė- 

1 lė visą savo gražią ir tur
tingą šeimynėlę, suspietusi

daug karų, kurie visi blitz- aplink save.
kriego greitumu slenka Lie- — Mama, kad čia ne fo- 
tuvos Didž. Kunigaikščio tografijos, bet judomieji pa-

veikslai, kuriuos jūs čia 
“muviais” vadinate.

— Tai dar geriau. Mes 
paskiau norėsime patys sa
ve pamatyti. O gal kada 
tėvelis grįšite į Lietuvą ir 
tenai po parapijas pavaži- 
nėsite, mūsų tėveliams, bro
liams ir pažįstamiems pa
rodysite. O tai bus jiems 
džiaugsmo, kai mus, kaip 
gyvus pamatys....

— Tikra tiesa, mamyte. 
Aš ir noriu kuo daugiausiai 
tokių iškilmių nutraukti, 
kaip šiandieninė, kur tiek 
daug Čikagos lietuvių pribu
vo ir tiek įvairumo.

Pranašė pasidairė ir prieš 
jos akis atsiveria paskuti- 

Visos lietuviš-

Vytauto daržo linkui? j

— Ne, neišsigąskite ir ne
bijokite gyventojai, bet sku
biai lipkite nuo balkonų ir 
stogų, atidarykite visus ga
ražus ir įsėdę į savo auto
mobilius kuo greičiausiai 
palikite miestą ir savo na
mus ir skubėkite ta pačia 
linkme, kur vyksta karai, 
jūs laimėsite.... taip kalbėjo 
jiems nežinomas pasiunti
nys.

Aptemo gatvės ir miestas 
nuo sprogstamo benzino dū
mų, vėjas pakėlė dulkes, o 
minios žmonių skubėdamos 
vis šaukė be paliovos:

— Mes norime būti lai
mingi!..

— Mes norime būti sveiki'. .. . . ..... . kos parapijos, kaip įssluo-įr linksmus!.. r. S. . ..... . ...,, , .... i tos. Namai palikti tusti ir— Mes alkstame ir trokš- . , . x. ,. užrakinti. Roseiande ne gy-L3.IM6 . vos dūšios ir su žihuriu ne-— Mes norime su savo , .................... . .x. . . . , berasi, visi išvykę j Vytau-artimais ir draugais!.. '
— Me3 norime amžinai 

gyventi!...
Tiek daug žmonių norų, 

tiek daug jų troškimų.
Pranašė mato antrą regi 

nį. Ji mato, kad tie žmonių 
troškimai išsipildo. Ji ma
to automobilių ištisas eiles, 
ir minių minias susispietu
sias Vytauto darže, kad net 
praeiti sunku. Ten sukasi 
laimės ratas su įvairiausiais

to daržą. Tik toli toli North 
Side vienas lietuvis po pa
maldų ilsisi lovoj ir miega. 
Pranašė jam parodo sapne 
visas tos dienos Vytauto 
daržo. linksmybes ir grožy- 

1 bes. Jis mato pats save su 
draugais ir pažįstamais ju- 
domuose paveiksluose... Ma
lonus jausmas pagauna jį 
visa tai pergyvenant.

— Po šimts pypkių! su-

vų Marijonų 10 skyriaus su 
sirinkimas, kuriame • išduo
tas raportas iš apskrities 
susirinkimo ir jo veikimo.

Iždin. T. Šimaitienė pe
reitą mėnesį pridavė centrui 
praeito skyriaus susirinki
mo pajamų $14.00. Laimėji
mo knygutes visos narės 
sparčiai platina.

Plačiai kalbėta apie cent
ro pikniką į Tėvų Marijonų 
ūkį, liepos 13 d. Pikniko 
reikalams aukojo šios duos
nios geradarės: U. Gudienė 
(kavos,, Mačeikienė ($1.00), 
Antanaitienė ($1.00), Juo- 
dienė (50c.), Matuliokienė 
($1.00), J. Šliogeris ($1.00), 
Nedvaraitė (50c), Mažeikie
nė ($1.00), Mansta vičienė 
(50c).

Raportas iš pirmojo išva
žiavimo naujame Labdarių 
ūky parodė, kad šeiminin
kės M. Okonienė ir O. Jac 
kienė padarė nemažai pelno 
prie jų pačių paruošto už
kandžio. Pirm. A. Vaišvilie
nė darbavosi bufete. Gryno 
pelno liko $31.81. Susirin 
kimas nuoširdžiai padėkoje 
nenuilstančioms darbinin
kėms.

Nutarta apie rudenį nu
sifotografuoti. Atvaizdas 
bus įdėtas į parapijos jubi
liejinę knygą.

Nutarta pasidarbuoti pa
rapijos piknike. Skyrius už
ims virtuvę. Išrinkta tryli
ka darbininkių. Taip pat vi
si nariai darbuojasi parda
vinėdami automobilio laimė
jimo knygutes.

Susirinkime įsirašė šie

ja su busu lygiai 12 valan
dą. Kaina i abi puses 50 
centų. Busas stovės prie Ne
kalto Prasidėjimo Panelės 
Šv. parap. bažnyčios. Kurie 
norite važiuoti busu, pra
šomi iš kalno įsigyti tikietą 
pas M. Navickienę, 4538 S 
Washtenaw Avė., arba par 
Praną Vaičekauską, 4242 S 
Campbell Avė.

Taip pat bus ir trokas, 
kuris išvažiuos 9:30 valan-

Reikia darbininkų Susirinkimas
• •
Illinois valstybėje reikia Dariaus - Girėno Pamink-

CLASSIFIED

N.YMŲ —• FARMŲ BARGENAI

13.000 darbininkų ginklų ii | lo Statymo Komiteto labai j U,” t^ų’mū/mtV.' ii":
ų niūrima po 4 kuinliu- 

X00. ti kumburlų mūrinis
“Margučio” redakcijoj, lie

amunicijos dirbtuvėse. Jauni svarbus susirinkimas įvyks X’ 
vaikinai, kurie neturi paty-
mo, tai vistiek priimami ir pos 12 d., 7.vai. ”sharp".

Visi komiteto nariai būti
nai turi atsilankyti

V. Rėkus, kom to sekr.

lavinami. Lavinimosi metu 
algos mokama nuo $21 iki 
$25 mėnesyje. Priimami ne
vedę vyrai nuo 17 iki 24 me
tų amžiaus. Del pilnų in- 
macijų galima kreiptis į Illi
nois State Employment ofi
sus.

Prasidėjo byla
Prasidėjo kriminaliame 

teisme B. Sawickio byla. Jis 
yra nužudęs tris žmones ir

Iš Washingtono Chicagon 
atvyko respublikonų sena 
torius Wayland Brooks. Ji
sai kalbės šiandie 7:30 v. v. 
metiniame piknike, kurį ren
gia 47-to wardo reguleris re
spublikonų klubas Harm3 
parke, 4201 N. Western avė

bungulovv $4.U0n. 5 kambarių me
diniu cuttuge kuiliu $2.750.

Turiniu taipgi gana didvlj pasi
rinkimų bizniavų namų

Turime visokių kitokių bargenų 
po visų Chieagų. Taipgi upie 150 
luitui gružių farmų, prie vandenų, 
tinkamos dėl resortų. Galima pi
giai pirkti arba mainyti.

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

Jeigu noriti; greitu! parduoti ar
ba pigiui pirkti, išmainyti bile kų 
Jūs turite, kreipkitės pub:
CU.UU.ES P. SIKOMSKIS & CO.

0021 S. Uestern Avė.
Tel. KEP. 3713 Vak. MUK 1111

KEIK/YLINGAS DARBININKAS 
SPAUSTUVĖJE

Reikalingas tuojau prityręs spaustu
vės darbininkas. Pastovus darbas.

Kreipkitės;
2334 So. Oakley Avė.. Ch k auro. III.

prie to yra prisipažinęs. Jis 
dą ryto nuo namų 4538 So. buvo suimtas, kai bandė ap
Washtenaw Avė.

Komisija nuoširdžiai pra
šo malonius brightonparkie- 
čius kuo skaitlingiausiai da
lyvauti išvažiavime ir atsi
lankyti prie jų būdos, kur 
gerosios šeimininkės ne vien 
tik vietinius, bet ir svečius 
iš kitų kolonijų gražiai pri
ims ir pavaišins.

Mrs. A. Jasper ir komisija

Pasižymėjo ugniagesis
Patrick Driscoll, ugniage

sis, už pasižymėjimą savo 
pareigų ėjime gavo medalį. 
Jis pasižymėjo tuo, kad iš
gelbėjo kitą ugniagesį, kuo
met gaisrą gesinant jo dra
bužiai buvo užsidegę.

Paleido iš kalėjimo 
tris kalinius

Illinois valstybės parole 
board paleido iš kalėjimo 
tris kalinius, kurie ten buvo 
uždaryti už nusikaltimus 
Paleistieji yra James Klio-

vogti South Side hotelį.

CLASSIFIED
DIDELIS BARGENAS! 11

Didelis, Pelnų Nešantis, 22-jų kam
barių Kooming Namas. Pilnai fur- 
niftiuotas. Su krautuve, kuri tin
ka grosernel ar kitam bizniui. Ran
dasi ant kampo, 18 St. kolonijoj, 
arti bažnyčios. Parduos su visu nu-Paima Mandarino. 18 mė

nėšių mergaitė, žaizdama ,,1U ‘kdiv^g^cern ii nk’ 
ant porčiaus trečiame aukš
te, 831 So. Ashland avė. 
nukrito žemėn ir išliko gy
va. ' Jos laimė, kad bekris- 
dama susilaikė ant drabužių 
virvės.

1900 S. Union Avė.
AS 

CANai 1183

PARDAVIMUI MODERNIŠKAS 
APAKIMEX IAS

laimėjimais, ten seni drau- sunka jis pašokdamas iš lo- 
gai, pažįstami sveikinasi, vos. Ar aš dar drypsosiu?! 
Visų linksmi veidai. O jau- Ne! Tegu pienu lyja, tegu
nimas muzikos taktui pri
tariant taip šoka, kad se-

baronkomis sninga, tegu že
mė dreba, bet aš vistiek va-

nesni susigundo patrepsėti, žiuoju į Rožių žemės tą ne- 
Vaikai prie supoklių net tri- paprastąjį pikniką! 
mis eilėmis sustoję, o paau- Ir tas vienintėlis Čikagos 
gusieji po žaliąja lanka mė- lietuvis, kuris dar buvo ma
to sviedinį ir džaugsmo kle- nęs pasilikti liepos mėn. 13 
gėsiu pripildo visą aplinką, d. namie, atsikėlė ir išva- 
Visur stalai apkrauti vai- žiavo į tą nepaprastąjį Visų 
giais: žemaitišku kugeliu, Į Šventų parapijos pikniką,
sūriais, dešromis net links- Pranašės sūnus
ta nuo sunkumo. Linksma. _____________
daina skamba džiugindama
vįsus Su pasitikėjimu žiūrėkime

Pranašė pasidairo ir ta-1 i aav0 tėvynės ateitį
me darže mato tretį reginį; 
mato daug kunigų. Pačia
me centre visų prietelių ir 
pažįstant ų apsuptas šnekasi 
jubiliatas Roselando kleb.
Paškauskas. Jam rūpi, kad 
visi savi ir svečiai būtų pa
tenkinti. Prie visų laimę 
bandančių, ypač prie jauni
mo nuoširdžiai rūpinasi, kad 
net jo sausa kakta lašais 
rasoja. Rožių žemės kaimy-1 
nai: South Chicagos kleb.'
Černauskas, West Pullmano 
asist. kun. Gasiūnas su sa
vo parapijiečiais čia pat šne-

nauji nariai: P. Dimšienė, ris, seniau buvęs sėkmingas 
B. Na/ujokienė, O. Pranins- bučeris, kalėjęs 21 metus, 
kienė, P. Antanavičienė ii William Henley, kalėjęs 24
M. Redeckienė. Pajamų gau
ta $6.00.

Nuoširdžią kalbą pasakė 
apskr pirm. C. Druktenis. 
Dėkojo už spartų skyriaus 
ugdymą. Dėkojo pirm. Ant. 
Vaišvilienei už pastangas 
suorganizuoti skaitlingą 
skyrių, kuris jau spėjo nu
veikti didelius darbus. Atei
ty užsibrėžęs dar didesnius 
darbus realizuoti. Sutarimas 
ir vienybė visuomet neša 
gražius vaisius.

Sekmadienį, liepos 13 d., 
bus išvažiavimas į Tėvų Ma
rijonų ūkį. Jame šio sky
riaus narės užims virtuvę n 
kitas vietas. Kitos dirbs pa 
siskirsčiusios. Taigi, visi 
kviečiami atsilankyti ir 
linksmai laiką praleisti links 
mam piknike. Laima

metus ir Frank Biga, kalėjęs 
21 metus.

WOLK STIBIO
1945 J3"' Street

ADV\N(Hi PHOTO'.KAI’HY 

H»URM IMISSIIJI F. PRK tS

ITIOSF I tFAT KTTE .'“,1

CONRAD
Fotografas

Studija įrengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis užlai
domis Ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
Garuntuotas.

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

Parsiduoda moderniškas C-kių « 
partmentų namas. Du 3-jų kuiniKi- 
rių., du 5-kių kambarių, vienas 
7-nių kambarių. 50 pėd. lotas. S(o- 
kerio šiluma. Greitam pardavimui 
$15.000.

FLYNN
710 YV. Garfield Blvd.

AK NOKI ĮSIGYTI NVOSAV \ 
NAMJ IK $100 ĮEIGI. Į MENESI?

Jei taip? Sauk:
JOHNSON -r .ItlCPilbUČ 2030

lt kambarių ri>!lder}cija — 3-jų kaj- 
rų garadžius — lota.-i - 371x12 5 p|}.
Kaina tiktai |55OO.

PARDAVIMUI MTK1NIS NAMAS 
MAKUUETTE VARK

Parsiduoda 2-jų fletų niūrnis na
mas gražiame Marųuette Park. Ant 
dviejų lotų. Karfttu vandeniu ap
šildomas. 2-jų kuru guradžius. Dėl 
platesnių informacijų kreipkitės:

0030 S. Talman Avė.

PARDAVIMU NAMAS 
SOUTH SIDE

Parduosiu gražų, 2-jų fletų namų 
pietinėje Chicagos dalyje. Mūrinis 
pagrindas. Cemento grindinys ir 
skalbyklos įrengimai beisnionte. Už
daryti porėtai.

Šaukite; Tel. BOUIevard 5868

N. KANTER, Sav.

Uveii<’Iame 
po visų 
Chieago

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 S. Halsted St
Tel. BOULEVARD O4II4

Jūsų Gražus
Apsirėdymas 

■Mūsų Specialybė

ŽAVIAUSIAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ 

BLIUSKELIŲ 
PIRŠTINIŲ 

KOJINIŲ
I’OCKET’BOOKŲ

KORSETŲ
KTDIKIAMS DRABUŽIŲ 
V. VILEIŠIENE, SAV.

GLAMOUR
FROCK SHOP

5922 W. Roosevelt Rd. 
Tel. AUSTIN 1175

"DRAUGO” SKAITYTOJAMS 
NOTARY PUBLIC DYKAI

Kurie norite pirkti savo PftnuĮ. 
didelį ar mužų, farmų ar blzaį, Ul
ba norite išmainyti bile ių tunte 
ant ka kito, kreipkitės pas Cliariis 
I i-ni< li (Kuzį trnikų), 2500 W>*t 
«3nl St. Tel. ITo-JR-ct 0025. Albu 
rafiy kilę ir gausite gerų burgi nų, 
teisingų ir draugiškų putarnai :m;; 
ir sutaupysite pinigų.

Parsiduoda 4-rių fletų mūrinis 
namas, $3.500;

kitas 4-rių fletų mūrinis namas, 
$8.000,

2-jų mūrinis namas arli 63-čies 
ir YVestern Avė., $7.9a0.

Paskolas prirengiame bo '.'.kaičių.

CHARLES URNICII 
2300 YV. 03nl Street,
Tel. PROspeet 0023.

nLL MAKIS - NIW »■ RIIUILT

TYPEVVRITERS
ADOING MACHINES

—SMALL MONTHLV PAYMENTS— 

AU MAKIS
SOLD, RENTED 
AND REPAIRED

TUM* ALLOVAMCS*

xCTAD TYPEWRITER 
COMPANY

RO»C«T C. OOLORLATT.
IM W. MADISON ST.

Phone DEARBORN P444
^IBMATtU-JREE — OĮMONSTfiADOtJ

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
DINING ROOM SI5TS — PAK
LOK SETS — BEDKOOM 8ET8 
— RŪGS — RADIOS — 11E- 
FRIUERATOKS — WASHEK8 —

MANGELS — STOVĖS.
Ali Kaitomai!r Advertiaed Ik

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenu<
Telefonas REPUBLIC 6051

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

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

NELAUKITE...
.. . rytoj gali būti per vėlu!

Apsidrauskite nuo ugnies. . . namus, 
baldus, automobilius. . . su atsakomin- 
goms kompanijoms, per mūsų Aprau
dos Agentūrą. Neluimei ištikus, netu
rėsite jokių nemalonumų.

JOS. F. GRIBAUSKAS
INSURANCE

1500 South 49th Court Tel. Cicero 412
WE WRITE Ur AND RENEW INSURANCE OP ALL KINDS.

* Automobile • Pire • Tomailo • Furniture • Pint. GIm. ♦

vi

420 W. 63rd Street
Tel.: Biznio - ENGIeuood 5883 

Rez.: - ENGIeuood 5840

cheese
FooJ that’t digestible 

as milk itselfl

SPREADS! SLICES! TOASTS! 
' MELTS PERFECTLYI •

AGENTAI: 
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas 
Ant. Labanauskas 

H. Rajewski 
“Shorty"

Rez. Tel. VICTORY 2499

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 West 31st Street 
Chieago, III. 

Telefonuokite:
VlCtory 16 9 6

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

♦

CU.UU.ES


I BMOGSI

VisųGERA MUZIKA 
DAINOS - ŠOKIAI

SventųParapija,
RUOŠIA NEPAPRASTAI ĮDOMŲ

Roseland
Šeštadienis, liepos 12, 1941

LAIMĖJIMAI. 

Įvairios Linksmybės įį

e SEKMADIENĮ,
| LIEPOS 13,1941 JUBILIEJINI PIKNIKĄ VYTAUTO

PARKE
Svečiai bus pavaišinti žemaitišku kugeliu ir midumi, lietuviškuoju gėrimu, kuriuo Vytau
tas Didysis vaišino savo dvare savo garbinguosius svečius: Ciesorius, Karalius ir Kuni

gaikščius. Dalyviai bus nufilmuoti ir jų linksmus veidai pasiliks įamžinti. Po kelių die
nų jie galės patys save pamatyti judamuose paveiksluose.

KLEBONAS IR PARAP. KOMITETAS & 
£55 S*S£3S*2B*35*2Ę*S ’^<£S£S£^£S£^£SE£^£įSS£^£2B£SS£2S*SŠ£y  i

Nauji registrantai
Chicagoje tarp jaunų re- 

gistrantų randame šitokias 
lietuviškas pavardes:

Al. Wm. Kalnes, 2854 W. 
40 st.

Raymond K. Kissel, 4040 
Brighton pi.

St. J. Mankus, 4328 South 
Fairfield avė.

V. F. Kulikauskas, 4333 S. 
Feirfield avė.

Leo E. Zakes, 4223 South 
Francisco avė.

T. J. Jagiello, 3037 W. 41 
st.

Chester V. Gasperowicz,
) 359 So. Kedzie avė.

Lawrence F. Gubista, 4355 
So. Mozart st.

A. A. Apulskis, 4015 So. 
Artesian avė.

A. R. Krauklis, 4111 So. 
Richmond st.

J. E. Krauklis, 4111 So. I 
Richmond st.

R. W. Platkus, 4321 So. I 
Rockvvell st. '

J. A. Mikužis, 2545 West 
43 st.

John G. Jesukevicius, 4441 
So. Campbell avė.

Albert Palonis, 3122 West 
40 st.

Raymond J. Ricškus, 4357 
So. Maplewood avė.

Walter M. Visockis, 3001 
W. 40 pi.

Chas. J. Kish, 4056 So. 
Maplewood avė.

Jos. A. Mažeika, 4032 So. 
Maplewood avė.

Albert P. Tvarkunas, 4106 
Montgomery avė.

Jos. P. Barauskas, 4228 S. 
California avė.

St. P. Koncevic, 2557 West 
43 st.

Roman P. Olszewski, 4340 
So. Honore st.

Ed. A. Kisiel, 4240 South 
Sacramento avė.

Ed. A. Niekus, 4133 South 
Sacramento avė.

R. Juris, 4444 S. Washte- 
naw avė.

A. A. Evanauskas, 4429 S. 
Talman avė.

John Paul Čeponis, 4345 S. 
Washtenaw avė.

Wm. P. Stanevich, 4444 
So. Talman avė.

Alex B. Kilkus, 4352 So. 
Washtenaw avė.

St. J. Karlas, 4200 So. 
Washtenaw avė.

Walter J. Gabrys, 4334 S. 
Wood st.

Pasižymėjo negrai

Du Chicagos jauni negrai 
pasirodė tinkamais mokytis 
aviacijos. Tie negrai yra: T. 
E. Brovvn, 1819 Ashland 
avė., ir R. C. Williams, 3556 
So. Parkvvay. Iš viso Ame
rikoj aviacijos korpuse da
bar yra 10 negrų.

Atstatė tris
poliemonus

Chicagos policijos depar
tamentas atstatė iš darbo 
tris poliemonus už kyšių 
ėmimą. Jie yra R. J. Nelli- 
gan, J. E. Ryan ir J. J. Mc
Donald. Jie buvo gavę $100 
iš vieno kabareto, variusio 
neleistiną biznį. Pirmutinis 
iš jų dar jaunas, antrasis 
jau tarnavęs 8 metus, o tre
čiasis penkis metus.

Kaip atsimainė laikai
Chicagos biznio apžvalga 

rodo, kad per pastaruosius 
27 metus laikai labai atsi
mainė.

Dabar Chicagoj automobi
lių yra 28 sykius daugiau, 
negu jų buvo 1913 m. Taxi- 
cabų yra 60 sykių daugiau, 
negu prieš 27 metus. Tele
fonų dabar yra tris sykius 
daugiau. Važiavimas bu- 
sais padidėjo 14 sykių, o va
žiavimas priemiestiniais 
traukiniais pasidvigubino.

Laikraščių skaitytojų Chi
cagoj dabar yra 800.000 dau
giau, negu jų buvo 1913 m. 
Teatrus dabar lanko du sy
kiu daugiau, negu anais me
tais. Radio tąsyk visai ne
buvo, o dabar čia yra 15 ra
dio stočių. Iš viso Chica
gos namuose yra 930.000 ra
dijų.

Kaikame Chicago nubied- 
nėjo. Sakysime 1915 m. ar
klinių vežimų butą 47.990, o 
dabar tėra 1.403.

Kaip pasižymėjo
Evansntone policija sua

reštavo George Ellis, 16 me
tų amžiaus vaikėzą, kurs pa
sigyrė, kad per metus laiko 
papildęs 30 vagysčių.

Jr

Vienintėiė Lietuvių 
Wholesale Liąuor 
Įstaiga Chicagoje

Didelis Pasirinkimas 
Naminių, Importuotu 

ir Lietuvišku Gėrimų.
Parduodame 

Tiktai Tavernams. 
Vai.: 10 iki 5 Kasdien 
Užsakymai Išvežiojami 

Sekančią Dieną.

INTERNATIONAL LIOUOR CO.
6246-48 SO. CALIFORNIA AVĖ.

Tel. REPublic 1538—9

Praplės šelpimo darbą
Chicagoj bureau of publie 

welfare plečia savo darbuo
tę. To biufo darbu yra 
šelpti nepilnamečius vaikus, 
kurie yra likę našlaičiais. 
Iki šiol per metus biuras sa
vo darbui išleisdavo apie mi
lijoną dolerių. Sušelpdavo 
apie 1.800 šeimynų. Dabar 
iš vyriausybės tas biuras 
gaus metams apie keturis 
milijonus dolerių ir galės su
šelpti apie 7.000 šeimynų.

Yra apskaičiuota, kad 
Chicagoj yra 12.000 šelptinų 
šeimynų su mažais vaikais 
ir be duonpelnio.

Atsirado prapuolę 
vaikai

John Jordan, 14, ir Anna 
Neary, 13, lankė St. Sebas 
tian mokyklą, 810 Welling- 
ton avė. Abu tą mokyklą 
baigė'birželio 12 d. Liepos 4 
d. John ir Anna kažkur din-' 
go. Dabar Chicagos polici
ja gavo žinią iš New Yorko, 
kad abu vaikai susekti Ncw 
Yorke.

Dar mokykloje jiems 
esant, buvo nužiūrėta Kad 
jiedu vienas kitu labai indo- 
mauja ir kad rengiasi prie 
ankstybų vedybų

Nori pakelti "fėrą"
Chicago Rapid Transit 

kompanija, kuri valdo “L” 
linijas, varosi, kad gautų 
valdžios leidimą pakelti “fė- 
rą” nuo 10c. iki 12c. Tas 
Chicagos gyventojams per 
metus atseitų apie 3 milijo
nus dolerių. Kompanija įro
dinėja, kad ji turėjus darbi
ninkams algas pakelti, todėl 
priseiną kelti “fėrą.”

FRANK VIZGARD, Sav.

mu
X Šv. Antano bažnyčioj, 

Cicero, rytoj, sekmadienį, 
10:30 vai. bus pamaldos (šv. 
Mišios) už kritusius lietu
vius dėl Lietuvos išlaisvini
mo iš kruvinų maskolių ran
kų. Pritaikintą pamokslą 
pasakys kun. dr. Starkus. 
Kviečiami lietuviai kuo skait 
lingiausiai tą valandą susi
rinkti į bažnyčią.

X Kun. Jonas Kidykas,S. 
J., prašo savo pažįstamų ir 
draugų pasimelsti už Lietu
voje mirusios motinos Ur
šulės Kidykienės ir sesers 
Leonilijos Kidykaitės-Vait- 
kienės sielas. Motina mirė 
balandžio 21 dieną, sesuo gi

MUZIKA - DAINOS - LINKSMYBES - SKANŪS VAIGIAI

gegužės mėn. 10 dieną, be
laukdama šeštojo kūdikio.

X Jonas Kramanauskas 
su žmona ir sūnum iš Bri
dgeport, Conn., savaitę a- 
tostogų praleido pas savo 
senus pažįstamus West Side 
biznierius Linauskus, taip 
pat buvo nuvykę ir į Keno- 
sha, Wis. Kramanauskai y- 
ra vietos lietuvių parapijos 
darbuotojai. Išvykdami na
mo užsisakė dienraštį ‘Drau 
gą’-

X “Draugo” No. 157 (lie
pos 8 d.) “Amerikos lietu
vių gyvenimas ir veikimas” 
skyriuje tilpo koresponden
cija iš Philadelphia, Pa., 
prie kurios buvo pridėta ir 
atvaizdas išėjo be parašo. 
Toji moteris, tai filadelfie
čių veikėja M. Rupšienė.

X Liepos 12 d. pas savo 
šeimas atostogauti į Bass 
Lake, Indiana, A. ir A. Ku- 
dulių vasarnamį išvažiuoja

19
41

Marijonų Bendradarbių

IŠVAŽIAVIMAS
Į MARIJONŲ ŪKĮ, HINSDALE. ILLINOIS

Sekmad., Liepos-July
Iškilmingos Pamaldos Seminarijoje 10:00 valandg ryte 

Pelnas Skiriamas Marijonų Seminarijos Naudai

e

LAIMĖJIMAI:
1. $10.00 pinigais

2. $3.00 pinigais
3. $2.00 pinigais

porai savaičių Matas Ališaus 
kas ir Andriejus Karoblis.

X V. Mozerienė, žymi Ma
rijonų Bendradarbių, taip 
pat Cicero lietuvių veikėja, 
tuojau po Marijonų Bendra
darbių išvažiavimo žada pa
imti trumpas atostogas ir 
jas praleisti pas gimines 
Detroite.

X K. Sriubienė ir B. Pa- 
lubinskienė, Moterų Sąjun
gos 2 kp., Cicero, susirinki
me išrnktos atstovaut kuo
pą būsimam M. S. seime, rug 
piūčio pradžioj.

X A. Snarskienė su duk
relėmis Terese ir Adele ke
lioms savaitėms išvyko a- 
tostogų į Milladore, Wis. A. 
Snarskienė yra žymi So. 
Chigo veikėja ir DKK narys.

X L. Labanauskui su J. 
Girdžiute neužilgo (rugsėjo 
27 d.) bus surištos rankos, 
sumainyti žiedeliai Nekalto 
Prasid. P. Šv. bažnyčioj.

Jaunasis yra sūnus žymių 
seniau West Side, dabar 
Brighton Park gyventojų, 
dirbęs “Draugo” admini
stracijoj, dabar einąs Lietu
vos Konsulato Chicagoj 
sekr. pareigas. Pažymėtina, 
kad Lon sau gyvenimui 
draugę pasirinko žymių 
Brighton Park gyventojų, 
gyvenančių skersai gatvės 
nuo Labanauskų rezidenci
jos.

Chicago Allerton hotely
je nusinuodijo pagarsėjusi 
lakūnė Dorothy Powell, 24. 
iš La Crosse, Wis. Atvykę 
jos tėvai nieko negalėjo pa
aiškinti apie jos tokį pasi* 
elgimą. Kai ji hotelyje bu
vo užtikta, tai dar buvo gy
va. Tuoj nugabenta į ligo
ninę. Spėjama, kad žudy- 
mosi priežastis bus nenusi
sekusi meilė.

PLATINKITE IR REMKITE


