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Naciams teko keturi sovietu submarinai

„
,
FRANCO ĮSPĖJA AMERIKĄ,
išnaudotojai tik tada su- KAD NESIKIŠTŲ KARAN

minkštėja, kai patys bėdon j
u
patenka. Visi gerai atsime- I MADRIDAS, liepos 18. name kaip anuomet lenkai, diktatorius
Franco va.
sovietų raudonosios armijos ,kar vak
ja jQ j A Va,.
suspausti suminkštėjo ir
b
kad ^gJnesikist
LONDONAS. Britų admi
pripažino Lietuvm Vilnių. O |dabartinį kį
Europoje.
kaip tik ats.gr.ebe ta. tuoj Anot Fran
Amcriko’’ 8i ralitetas pranešė, kad Vidur
sulaužė savo sutarti.*
...
,
,.
... . nepro- žemio jūroje britų submarivėlimas butų didžiai
Vėl atsimename, kaip ca- tingas ir jai katastrofingas. nas nuskandino 6 laivus, ku
ro vyriausybė suminkštėjo
, riais buvo vežama vokiečių
' i„,karo su Japo-1
t
• . Gen.
po pralaimėto
... Franco nurodė,
. ,, . . ,kad kariuomenė, gazolinas ir
nija: sušaukė dūmą. grąžino AnglljaJ? saY° talkininkais amunicija.
lietuviams spaudą, ir tt.
jau prakisusi karą. Kampan.
ja Graikijoje aiškiai Įrodė,
LONDONAS. — Čia viešįs
Dar
vėl prisiminkime, j kas galima atlikti su lėktuH. L. Hopkins pareiškė, kad
kaip, Didžiajam Karui kilus, vais.
Anglijos ir Amerikos svar
vyriausias Rusijos armijų
Gen. Franco kalbėjo fa- biausias tikslas yra suklup- i
vadas Nikolai Nikolajevič langistų partijos tarybos su
buvo išleidęs lenkų tautai sirinkime. Falangistų parti dyti Hitlerį. Apie taiką su
manifestą, kuriame kvietė ja Ispanijoje yra valdančio Hitleriu negali būti nė kal
bos.
lenkus likti ištikimais carui, ji partija.
o už tai žadėjo autonomiją.
Jis tarp kitko nurodė, kad
WASHINGTON. — Prez.
Tada lenkai tuo manifestu
karas
Europoje,
jo
nuomone,
Rooseveltas
pareiškė, kad
ir tuo prižadu nesusižavėjo
— vieni linko eiti su caru, bus galutinai išspręstas so- kelias susisiekti su Islandija
vietų fronte, kur vyksta vo- bus griežtai saugojamas ir
kiti su kaizeriu.
kiečių su bolševikais lemia tuo klausimu nusistatymas
Kaip žinome, po ano karo mosios kautynės.
nekeičiamas.
ir caras ir kaizeris jau buvo
Jis giliai įvertino Argenti
bebalsiai, kai buvo rišami
ROMA. — Italijos vyriau
pokarinio pasaulio klausi nos nusistatymą, Ispanija po sybė paskelbė, kad su spalio
raudonųjų revoliucijos liko
mai.
nukamuota, netekusi nuosa 1 d. privatus gazolino varto
vų laivų ir kitų reikalingų jimas Italijoje bus nutrauk
Dabar, štai, išmušė rusti prekybai priemonių. Jai bu tas.
valanda Stalinui., Nabagas vo reikalingas maistas ir
puldinėja ir šen ir ten. Vi ekonominė pagalba. J. A.
TOKIJO. —
Sudarytas
saip ieško bet kokių talki Valstybės pasisiūlė padėti naujas japonų ministrų ka
ninkų. Būdamas didžiausiu Ispanijai, bet su pasi vergi binetas, kuriame yra daugu
kapitalizmo priešu, daro su nio sąlyga. Ispanija tačiau mas generolų. Numatomas
tartis su kapitalistiškiau- gavo besąlyginę Argentinos karas su sovietais Sibire,
siomis šalimis. Ir lenkų nepa pagalbą. Ji parūpino pakan
miršta. Ir jiems duoda pri kamai javų grūdų ir kitomis
LONDONAS. — Tremtinė
žadus.
priemonėmis padėjo pakilti čekų vyriausybė atnaujino
santykius su Maskva. Nus
Lenkai, kaip matėme, ca ant kojų.
ro meškerės slieko nei nepa- Franco užtikrino Ispanijos prendė bendrai su sovietais
knibeno, o Stalino tai ne draugingumą ašies valsty kovoti prieš Vokietiją.
vien slieką, o ir vąšiuką pra bėms. Nes šios valstybės ki
BERLYNAS. — Nacių la
rijo. Bet Stalinas smarkiai tados gelbėjo ispanams nusi
kūnai puolė Anglijos pakran
žygiuoja tuo keliu, kuriuo ca kratyti raudonuoju teroru.
tęs. Sako, be kitko sunaikįn
ras nukeliavo užuomarštin.
ta 22 britų lėktuvai.
Kaip caras buvo bebalsis,
kai buvo rišami pokarinio U. S. rūpi stovis
ROMA. — Šiaurinėj Afri
pasaulio reikalai, tai taip
Tolimuose
Rytuose
koj italai kovodami su bri
bebalsis bus ir Stalinas.
IVASHINGTON, liepos 18. tais numušė britų vartotą
Curtis P-40
Nesenai Anglijos vyriau- • — J. A. Valstybių vyriausy amerikonišką
sybininkai įspėjo
pasaulį bė rūpinasi, kaip dalykai dė lėktuvą.
prieš naują Hitlerio blitz- stysią Tolimuosiuose Rytuo
ANKARA, Turkija. —
kriegą. Girdi, kaip tik Hit se ir Tykiąjam vandenyne.
leris paklupdysiąs Sovietų Numatomos atmainos pasi Specialiniu traukiniu iš Ma
Rusiją, tai jis pradėsiąs tą keitus japonų vyriausybei. skvos Turkijon atvyko vo
kiečių, rumunų, slovakų ir
savo naują blitzkriegą, būPrez.
Rooseveltas
tuo
reivengrų atstovai su savo per
tent, pradėsiąs taikos blitz- , , ,
kriegą, Girdi, Hitleris tada ka u. tareJ“ pasitarimus >» sonalais. Turkijoje Jvyks at
išdėsiąs pasauliui tokias vi valstybės departamento sek šauktais atstovais pasikeiti
liojančias
taikos išlygas, retoriaus pavaduotoju Sum- mai su Sov. Rusija.
kad daugelis visame pasau ner Welles ir karo laivyno
lyje jomis susižavėsią ir sto viršininkais.
Pranešta, kad vyriausybė Airija kovos prieš
vėsią už jų priėmimą. Bet,
remia
girdi, Anglijos vyriausybė savo nusistatymą
Welles
seniau
pareikšta
nuo kiekvieną agresorių
žinanti Hitlerio “triksus” ir
mone,
kad
Japonija,
kaip
nepasiduosianti pagundoms.
DUBLINAS, liepos 18. —
Girdi, Hitlerio pasiūlymai ten būtų, laikysis taikingos Airijos ministras pirminin
pozicijos.
būsią atmesti.
Japonijoje sudaromas nau kas De Valera airių parla
•
jas ministrų kabinetas. Kai mente pareiškė, kad Airija
Dabar Amerikoj per lai kas sako, kad naujas kabi kovos prieš kiekvieną agrekraščius ir per radio visuo netas, matyt, pasiduosiąs šorių, ar tai būtų Vokietija,
menė įspėjama prieš Hitle nacių spaudimui. Yra bai ar kita kuri valstybė.
rio taikos pasiūlymą pana- mės, kad japonai gali susiJis tai pasakė kalbėdamas
šiai, kaip Anglijoj, Tuos įs j me8ti prieš bolševikus Sibi- apie Airijos santykius su J.
pėjimus daro Amerikos an- re
A. Valstybėmis.
glofilai ir karo šalininkai, j
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Anot Berlyno, Sovietams išseka pas

Pasauly

^,knXjapaArne^J,:;3yruaUd Belqrade sušaudyta
16 raudonųjų
šią nugalėti ir išversti iš Vo’ BERLYNAS, liepos 16. —
kietijos valdžios.
Vokiečių oficiali žinių agen-------------------------------------- *1 tūra DNB praneša iš Belgra
CHICAGO.. IR APYLIN do (Serbijos), kad tenai su
KES. — Numatoma giedra šaudyta 16 raudonųjų už vy
kdytą sabotažą.
ir vėsu.

Vokiečiai paėmė nelaisvėn
i sovietų moterų batalijoną
kutinės atsargos. Anot Maskvos, vo

kiečiai visur sulaikomi; daugiur kovo
jama apkasuose
BERLYNAS. — Liepojos
uoste, Latvijoje, vokiečiams
teko keturi sovietų submari
nai ir minų šlavėjas Lenin.
Visi laivai geram stovy.

MASKVA, liepos 18. — So
vietų informacijos biuras
praneša, kad visame karo
fronte
nacių
išgarsintas
“blitzkriegas”
sukoneveiktas raudonarmiečių atkaklio
mis kovomis, kurios dau
giur dieną ir naktį vyksta
apkasuose. Prieš priešą var
tojami durtuvai, ko naciai
daugiausia vengia.
Apie tai praneša laikraš
tis Izviestija. Sako, raudon
armiečių daliniai, kad išven
gti vokiečių artilerijos baražų, pasidirbdina apkasus, iš
kurių paskiau
durtuvais
“sveikina” vokiečius pėsti
ninkus. Anot Izviestija, so
vietai turi toli mažesnius
nuostolius, negu vokiečiai.
Informacijų biuras sako,
kad kruviniausi mūšiai vyks
ta Bobruisko srityje — pie
tiniam Smolensko šone, Novograd-Volynski ir Pskovo
sų-ityse.
Sovietai 'pripažįsta, kad
priešas yra už 250 mailių
nuo Maskvos. Taip pat nu
mato, kad iš Besarabijos
priešas turi tikslo mestis
Odesos link.

BERLYNAS, liepos 1-. —
Vokiečių pranešimais, tita
niški susirėmimai sovietų
karo fronte visur reiškiasi
vokiečių laimėjimais, nepai
sant atkaklaus bolševikų ginimosi.
Vokiečių vyriausioji karo
vadovybė apie tai trumpai
oficialiai pareiškia:
Milžiniškieji karo veiksmai visose rytinio fronto da
lyse pažangiuoja mums pa
lankiai”.
Iš kitų šaltinių tačiau pa
tiriama smulkesnių žinių
apie vokiečių pažangą ir lai
("Draugas” Acme telephoto)
mėjimus.
Liepos 17 d. įvykusi loterija, naujoku, kurie užsire
Petrapilio fronte vokie
gistravo liepos 1 d.
čiai verždamiesi užtiko ir
paėmė sovietų airportą su
150 lėktuvų. Toj pačioj sri
ty naciams teko 4,000 sovie
tų arklių, 1,000 sunkvežimių
ir apie 3,000 nelaisvių. Tarp
nelaisvių yra visas moterų
batalijonas. Bolševikams te
WASHINGTON, liepos 18. i koma, bet ne paleidžiama. nai užduotas didelis smūgis.
— Spaudos konferencijoje Tas nesuderinama su šios
Rumunai praneša, kad ru Valijos' maineriai
prez. Rooseveltas šiandie pa krizės laiku, kai šaliai yra munų ir vokiečių armija Be
reiškė, kad ateinančią savai pavojus ir kai vykdomas sarabijoje paėmė Hotin, So- prieš ilgą darbą
tę jis kreipsis kongresan su skubus ginklavimasis.
roca ir Orhei miestelius. Bu
LONDONAS, liepos 17. —
Kongreso dauguma narių karešte pareikšta, kad Besą
specialiu pranešimu ir apibu
Valijos
mainerių organizaci
dins apie draftininkų vyrų, nepalankiai atsineša, į ka rabijoje iš bolševikų atimtos
nacionalinės gvardijos ir at riuomenės vadovybės norus, svarbios strateginės pozici jai vadai pasiūlė, kad karo
laiku jie, maineriai, pasiryž
sargų kareiviavimo pratęsi kuriuos administracija re jos.
tų
sutrumpinti vasaros atos
mo gyvą reikalą. Preziden mia. Žinovai sako, kad tar
Vokiečiai numato savo lai
tas sako, kad sudorojamos nybos pratęsimas dar smar mėjimus taip lemtinuosius, togas ir pailginti darbo va
ir apmokomos kariuomenės kiau administraciją pastums kad nuo to daugiausia pri- landas dirbant sekmadienių
vakarais.
negalima skaldyti. Suorgani įsivelti į karą, kuriam gyven klausys Europos likimas
Šie klausimai pavesti mai
zuota kariuomenė visą lai tojų daugumas griežtai prie
Informuojami
vokiečių
nerių
balsavimui. 60,877 mai
ką turi būti vis giliau apmo- šingas.
šaltiniai pareiškia, kad Be- neriai prieš 38,487 pasisakė
saribijoje ir kitose ilgojo ka prieš atostogų trumpinimą
Numatomi didesni Britų vadovėliu
ro fronto dalyse tūkstančiai ir ilgesnį savaitės darbą.
sovietų kareivių patenka ne
socialės apdraudos Hitleris giriamas
laisvėn. Žymi dalis savano
21 m. amž. vyrų
riai pasiduoda vokiečiams.
LONDONAS, liepos 18. —
taksai
Vokiečių lakūnai visam numeriai ištraukti
Anglijos parlamente iškelta
VVASHINGTON, liepos 18. aikštėn, kad britų mokyklo fronte atlieka didžiai svarbų
IVASHINGTON, liepos 18.
— Vyriausybės sluoksniuose se yra vadovėlis, kuriuo Hit uždavinį. Jie naikina sovietų traukinius ir geležinkelius 1 — Karo departamento rūkalbama, kad, rasi, bus didi
nami socialės apdraudos tak lerio idėjos glorifikuojamos. ir atsimetančius ir bėgančius muose vakar vakarą buvo
Parlamento atstovams tas iš kovos laukų raudonarmie traukiami draftui įsiregis
sai iki 3 arba ir 5 nuošimčių
buvo
staigmena.
iš darbdavių ir darbininkų.
čius. Sovietų fronto užpaka travusių 21 metų amžiaus
Švietimo boardo parlamen linėse linijose visur pastebi vyrų numeriai. Tas palietė
Sakoma, kad tuo keliu bū
apie 750,000 registrantų. šio
tų pastotas kelias gresiamai tarinis sekretorius Chuter mas tarp raudonarmiečių sa
mis dienomis jie patirs, ko
myšis
ir
netvarka.
dolerio infliacijai ir vyriau- Ede pareiškė, kad jis gau
Nacių laikraščiai pastebi, kioje eilėje stovi tarp seniau
sybė turėtų naujas milijoni- siąs to vadovėlio kopiją ir
įsiregistravusių vyrų.
nes pajamas, kurios šiandie ištirsiąs. Jis pripažino, kad kad sovietams netrukus iš
Pirmąjį kapsiulį su 196
reikalingos šalies apsaugai1 anSlU mokyklose tokiems va seks paskutinės kareivių at
numeriu
ištraukė užrištomis
sargos
ir
tada
bolševikų
re

dovėliams
neturi
būti
vietos.
stiprinti.
žimo žlugimas bus išspręs akimis štabo puskarininkis
Robert W. Shackleton iš
tas.
Hopkins anglų
Britai naikina
Fort Dix, N. J.
Antrąjį su numeriu 98 iš
ministrų posėdyje
vokiečių laivus
Maisto kortelės
traukė
laivyno sekretorius
LONDONAS, liepos 18. — I LONDONAS, liepos 18. —
F.
Knox,
o karo sekretoriaus
Pasikeičia deiman Atvykęs čia U. S. “Lend- British Press Ass’n apskai- sovietuose
pavaduotojas R. P. Patter
Lease
”
programos
vykdymo
čiavo,
kad
britų
lakūnai
per
MASKVA,
liepos
18.
—
son ištraukė trečiąjį kapsiu
tais ir platina
administratorius H. L. Hop- praeitas dešimtį parų sunai- Sovietų vyriausybė čia įve- lį su numeriu 451.
LONDONAS, liepos 17. — kins pirmiausia atlankė mi- kino, arba sugadino 56 vo- dė maistui ir drabužiams įsi
Traukimas įvyko iškilmin
Anglijos vyriausybė lėktuvu nistrą pirmininką Churchi- kiečių prekinius laivus, kurie gyti korteles, ši tvarka pas gai ir tai tuo laiku, kai ad
sovietams Rusijoje pasiuntė llį, o paskiau dalyvavo mi- sudarė iki-200,000 tonų. Va- kelbta ir Petrapilio gyvento ministracija spaudžia kon
pramoninių deimantų ir iš nistrų kabineto posėdyje.
dinasi, gerokai pakirsta vo- jams. Bolševikai užtikrina, gresą pašauktiems draftinin
Sovietų gavo atitinkamą kie
Tas yra tikrai istoriškas I kiečiams prekinė laivininkys i kad kitur nebūsią įvesta kor kams pratęsti kareiviavimo
kį platinos.
įvykis.
tė.
telių sistema.
laiką.

- - - - - -r-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Prezidentas kreipsis kongresan
dėl tarnybos pratęsimo

Šeštadienis, lieDos 19. 1941
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Amerikos lietuvių gyvenimas * ir veikimas
* /
| , Rimkevičius, Juozas, taip
dirbti, kad tik pagaminus
gi žinomas kaipo Juozas
ištekliaus keliems mene
siams. Nors jau penkios sa- ( Kurtautas, Juozas (Kur- Kurtauskas. Gyveno Illinois
tuvos naudai, taip atrodo
vaitės, kai streikas eina, bet toft). Taipgi žinomas kaipo valst.
Tai įvyko liepos 13. d., kuokaip kad lauktų kol nei vie LIvIUYlŲ Izlvllu
Slavėnai, Juozas ir Jonas,
Penkta iš eilės šįmet įvyks met jo motorinis dviratis darbininkai nenusiminę Dar ( Juozas Rimkevičius, kilęs iš
no lietuvio Lietuvoje gyvo
Gyveno Danville, kilę iš Seinų apskr., Dusnyrugpiučio 17 d., Foss Park, j tapo parblokštas pravažiuo- bininkai priklauso prie A. F. Kauno.
neliks.
of L. Dabar pakeitė unijos, Ui. Jo ieško Silvestrą Žal- čios km.
Raeine. — Bendras DrauNorth Chicago. Kasmet ši jančio automboilio arti Wau*
Lietuvos Konsulatas,
Ne, broliai ir sesutės, da diena sutraukia šimtus kaip ! Regano.
Sakoma .įlaužta vardą ,kuri susievienijusi su tauskaitė.
gijų komitetas buvo suruo30 N. La Šalie St.,
bar, o dabar, turime išvien
laivų krovėjų unija (I. A. L.
šęs pikniką liepos 6 d.,
vietinių, taip ir apylinkės gaĮva jr kitos kūno dalys,
Puikis, Jonas. Amerkon
Chicago, UI.
teikti Lietuvai piniginę pa
U.). Visose trijose cukraumiesto
parke
(Pierce
kolonijų lietuvių. Nes tą quįį ligoninėj ir kovoja sv
atvyko 1909 m. Gyveno
ramą. Juk žinome, kad ko
nėse streikuojančių darbi
Smulkūs “Drauge” skelbi
dieną skamba lietuviškos mįrtimi.
Woods).
Galima sakyti, i
“Kolze” (gal Celes) III. Jo
munistai nualino visą Lieninkų
skaičius
siekia
apie
25
mai nedaug kainuoja, bet
dainos, šokami tautiški šopiknikas dalinai
pavyko.
Pusmetinis susirinkimas šimtus. Visi vieningai lai-' ieško Vladas Puikys.
‘ tuvą. Per tą apiplėštą Lie-1, . . . ....................... .. .
J
rezultatai
esti geri. Bile koPelno
... .
kiai,žaidžiami įvairus lietu- Šv. Juozapo draugijos įvyks j
Oras buvo gražus.
. tuvą dar praūžė viską nai
ir
tikisi
laimėti,
nes
į
Pužerauskaitė,
Juzė
Gy-1 kiu reikalu pasiskelbk ‘Drau
liko $28.00. ir S. Kumpienė “7”*
r
“7 I viški žaidimai, sakomos lie- liepos 20 d., Lietuvių Audi
pragyvenimas
ir
visokie
(
veno
chicago,
III.
go’ “Classified” skyriuje.
paaukojo 2 dolerius.
Viso
...........
.
, i tuviskai kalbos, daromi kon- torijoj ,1 vai. po pietų. Na
pasiteisinimui geram lietu
reikmenys
kasdien
kyla.
Tad
____________________
testai ir tt. Taip bus ir šį riai prašomi skaitlingai su
susidarė $30.00. Visas pel
viui, kodėl negalėjo atva
ir darbininkai reikalauja pa AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAJ
met.
Visos katalikiškos sirinkti.
nas paskirta sušelpimui nu
žiuoti į pikniką. Ateityje
kėlimo algos. Vienybėje draugijos stoja į darbą. Iš
kentėjusių lietuvių LietuPadėkos laiškas gautas laimėjimas.
Re*. 6958 So. Talman Are.
TeL OANal 6188
kreipkime daugiau dėmesio rinktos įvairios komisijos
Unijistas.
voje.
Rea. Tel. GROvehill 0617
nuo
majoro
J.
Dromey
iš
į ir teikime paramos. Vardu darbuojasi, kad šimet Lie
Office tel HEMiock 4848
North Chicago. Dėkoja vi
Turiu dar prisiminti, kad Bendro Racino lietuvių dr-jų
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tuvių diena įvairiais utžvil- siems lietuviams ir lietuvių
per šį pikniką šie lietuviai Komiteo, ačiū visiems, kurie
2201 VVest Cermak Rd.
gais pralenktų praeitas pen organizacijoms už skaitlin
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandoa:
1—3 popiet ir 7—8 v. v.
dirbo: už baro J. Darkintis, dirbo piknike ir kurie į tą
Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
LIETUVIS
kiarias.
gą
pasirodymą
parade
lie
REZIDENCIJA:
AKI V GYDYTOJAS
Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus.
P. Žickus.
Prie valgių T. pikniką buvo atvažiavę.
SPECIALISTAS
6631
S. California Ave.
pos
6
d.,
kuris
buvo
rengtai.
Piknikas pavyko
•*
Petkienė, daug padėjo pas- • _ ,
,
2423 W. Marquette Road
Telefonas REPubiic 7868
°
_
Bendras komitetas turėjo
Šv. Baltramiejaus para- American Legion Sharvm
tangų Ona Sokehene par- .v
Ofiao tai. VIRginia 0036
, 7
. ...
x., .
is eiles aštuntą posėdį, liedavinedama laimėjimų tikis.. , .
„ .
pijos, liepos 13 d., Foss Par Post, naujo namo atidary
Rezidencijos tel: B EVerly 8244
,
...
_. pos 10 d., Sv. Kazimiero
mo proga. .
Enrikas.
tus.
J. Simanavičius ėjo;
..
x .
PHYSICIAN AND SURGEON
......
parapijos svetainėj.
Is ka Diena pasitaikė graži,
4645
So. Ashland Avenue
pareigas iždininko. Stasys
5 .
.
tad ir publkos skaitlingai
f .
....
svarbesnių nutarimų — ruoGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Suvirš 20 metų praktikavimo aklų
Šipikas dykai tarnavo mu- ..
.
,
atsilankė.
Buvo žaidimų,
OFISO VALANDOS:
4157 Archer Avenue
.7
»
..
simasis prie busimo pik.uko
taisymo ir gydyme
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. Ofiao vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M.
GEBAI 1‘KITAIKLNTl 'AKINIAI
zikantu, o J. Kapočius nu...
,
T1.
lenktynių, laimėjimų. PikniX Daktaras Jonas S. Žė- pataisys kreivas akis. trumparegyste
.
.
.
, .
rugpiučio 31 d. Pierce
Nedėliomis pagal sutartį.
Nedėliomis pagal sutartį.
veze visus gėrimus, valgius. į w d
kauta iki vėlumos.
Office teL YARda 4787
kas su žmona liepos 11 d. ii 1,1palengvina
toiiregyet*;
m
akių {tempimą, prašalina Namų tel. PROapect 1930
Tel. CANaI 0257
M. Balsevičia padėjo dirbti
'
,
' išvyko trim savaitėm atos- ’ sa|v°3 Skaudėjimą, svaigimą ir aklų
Rez. tel.: PROapect 665.
Sunkiai sužeistas
j
J
I karšti.
Atspaudinta busimam pik
Tel. YARda 5921.
prie baro. Visi darbininkai
Adomas Urbonas, valsti-ltogų į Los Angeles, Calif.
moderniakiausi, tobuliausi
Res.: KENwood 5107
EGZAMINAVIMO BCDAI
ir rengėjai šio pikniko at nikui 120 knygelių tikietų.
Specialš atyda atkreipiama i vaikų
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
liko pilnai savo užduotį. La- Kiek kuri draugija išparakis.
Vyčių
kuopa
veikia
1821 So. Halsted Street
Akiniai
pritaikomi
tiktai
kada
reikia.
bui Lietuvos dirbti nėra į duos šių knygelių, tiek ir | $ IS “tSS iŠ VU ŪS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VAIANDOS:
Rezidencija:
6600 So. Artesian Avi
Šv. Kazimiero parapijoj 10-tos iki 8-toa valandos kasdien. Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
sunku ir nejaučiama nuovar dolerių gaus, o bendras už
Sekmadieniais pagal sutarti.
atgaivinta Vyčių 3 kuopa,
756 VVest 35th Street
• iki 9 vaL vakare
gio, nes kilnus tikslas pasi darbis bus padalintas nuo
i
vadovystėj
kun.
V.
Raiaukojimas ir tėvynės meilė narių skaičiaus, kiek kurioje
Philadelphia, Pa.
Lie- įos vejRja Liepos 15 d. suLIETUVIAI DAKTARAI
Tikietai pos 2 d. laidotuvių direkt.
viską pergali. Mes užsibrė- dr-joje randasi.
Tel. YARDS 1373
-v
sirinkime
būva
renkami
at

T«L YARda 3146
žėm vasario 16 dieną, Tautos platinami ir yra vilties, kad Juozo ir Onos (Jogutė) Kastovai
į
Yyčių
šeimųTaip
I
VALANDOS: Nno 11 iki 12,
Šventęj, suteikti paramą su piknikas turės būti sėkmin valiauskų šeima padidėjo. pat visi vydfsfs'* 9avo vadų
2 iki 4 ir 7 iki 9
DANTISTAS
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
moj $500. Vieningai veik=' gas Jei pasitaikytų lietin Dievas davė dukterį, kuriai
PIRM NEGI' 1’IRKSITfC
kviečiami dalyvauti liepos
Sekmadieniais 11 iki 12
1446 So. 49th Court, Cicero
MATYKITE MUS!
darni, duotą garbės žodį gas oras, rugpiučio 31 d. vardas duotas ANITA. Da
Antradieniais,
Ketvirtadieniais
d. birželio į streiką ir dar
ir Penktadieniais
išpildysim, nes jau du šim tai bus paimta svetainė ir bar Kavaliauskai turės tris
Atgaivintai Vyčių kuopai
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M.
tai dolerių sudėta.
Dar i išleisime dovanas. Dar tuo dukteris ir vieną sūnų, ku
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3147 S. Halsted St., Chicago
linkim pasisekimo darbuose.
Taipgi akinius pritaikau.
vienas, kitas bendras paren- reikalu vėliau per “Drąugą” ris lanko specialę mokyklą.
Pirmadieniais, Trečiadieniais
Jau penkios savaitės, kai
3343 So. Halsted Street
ir
Šeštadieniais
girnas ir mus pažadai bu3 pranešiu visų žiniai,
Vyriausioji duktė eina aukš
Valandos: 3 — 8 pepiet,
Tel. CANaI 6969
K. Dryža.
išpildyti.
*
! Sekantis posėdis bendro tąją mokyklą.
1—4 įr 6;30—8:30 vakare
dr-jų Komiteto bus rugpiu
Vardan tėvynės, Lietuvos,
Kavaliauskai plačiai žino
čio 22 d., Šv. Kazimiero pa
DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
laikykimės vienybės. Nebo
cukrauncs
darbininkai
PHYSICIAN AND SURGEON
mi
ne
tik
lietuvių,
bet
ir
sve

LENTŲ,
MEDŽIO REIKMENŲ
rapijos svetainėj, 7:30 v. v.
2155 VVest Cermak Roaf:
kime, ką zaunija maskolpaSTATYBAI,
2158 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS
timtaučių tarpe.
Praeitais streikuoja
Komunistų makliorystės
MEDŽIAGOS STOGAMS
Ofiao ML OANal 8846
1 — 6 ir 1:30 — 8:30 vakar*
laikiai! Kad ir prieš šį pik
finansuojame
namų
paatatymą
at
Ofise Vai.: 3—4 ir 7—0
Vietinis amžinas, ištiki- metais įsigijo puikią rezi
ir pagal entartį.
Visų trijų: Pennsylvanija, pataisymą — Nieko Įmokėti — S
niką ėjo visomis keturiomis,
.
. ,
Trečiadieniai* pagal aatartl,
metai Išmokėti — Apkainavimas
...
. ...
_
miausias komunistų pastum- denciją, adr. 1601 So. 2 gat McCahan ir Pranklin cuk
Rea Tet: HBMtocfc 0100
Ofiao TaL:
teld. TaL:
dykai.
kad jam pakenkti.
Per ,
4<T,
„
Lietuvis Pardavėjas
VIRglnia
1866
PBOapwt MM
J. Kavaliauskas pri raunių darbininkai išėję 16
delis “Kuprius,” norėdamas vė.
TaL YARda 8146
Stanley Litwlnas — Vedėjas
savo spaudą, agitavo
neiti į
*
gauti Amerikos pilietybės klauso L.R.K.S.A. 10 kp., d. birželio į steriką ir dar
pikniką,mat žinojo, jog pel
popieras teisme sakėsi būk Šv. Kazimiero parapijai ir tebestreikuoja. Prieš baig
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nas skiriamas Lietuvai.
DANTISTAS
priklausąs prie Šv. Kazimie prie daugelio pašelpinių klu siant senojo meto “grimen1853 VVest 35th Street
4645 So. Ashland Avenue
Mažai mes jų savo tarpe
LIGONIUS
PRIIMA j
bų
Philadelphijoje.
ro parapijos, kas yra gry
arti 47th Street
tą,” per virš porą mėnesių
turime ir jie prieš mus pa
3039 So. Halsted St.
Kasdien
ano
2:00 iki 8:00 vat
▼ai.: nno 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
niausias melas. Jis niekad
tiek varę cukraus gamybą,
Trečiad. lr Bekma«J. tik euBltartue.
VIC.
1272
Seredoj
pagal
sutartį.
triotus neturi reikšmės. Tik
prie sios parapijos nepri Parapijos Choro
kad tekdavo net ir viršlaikį
mus žmonės turėtų ateityje
Tel. rofnas: HEMiock &84»
išvažiavimas
klausė ir netikiu kad jis pri
daugiau kreipti dėmesio į to
klausys. , Parapijonai la-Liepos 13 d. šv. Kazimiero
DANTISTAS
kius parengimus ir, atidėjus
STANLEY GAVCUS
4143 South Archer Avenue
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
bai nepatenkinti ,kad jų gar- parapijos choras turėjo sma— Parduoda—
visus kitus reikalus ir vasaTelefonas LAFayfttte 3650
6757 So. Western Ave.
„ne. progas į ŠalĮ akaiUin- bin,Bą varda naudoja J**'0' Bų ISvažiavim* į Mermaid
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
JUODŽEMĘ
Ofiso valandos:
Penktadieniais.
, ,
,.
mekos.
M. Kasparaitis.
Lake, Noristaun, Pa. ChonPopiet — nuo 1 Iki S! Vak. 7 Iki t
giau dalyvauti parengimuo
Nedėliomis pagal sutarti
1 bušelis — 25c; 5 buš. už
4631
So.
Ashland Ave.
stų buvo pilnas busas, ku
TeL YARda 0994.
$1.00; 10 buš. už $1.50
se.
Atminkime, ir žinoki
Mylėk savo artimą, kaip riuo važiuojant skambėjo Perkraaisto Baldus, Vešioj* Anglie
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
Telefonas CANaI 7329
me, kad pagelba reikalinga
3409
S.
Halsted
St.
Šeštadieniais.
pats save. — Kristaus žo lietuviškos dainos. Choro
Kreipkitės prie;
gyviems. Kurie gali ir ne
Didelis pasirinkimas laikrodėlių
džiai.
pirmininkas F. Jankauskas,
ateina į parengimus,
nuo
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
sekr. V. Dryžaitė, ižd. K. '
2202
West Cermak Road
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Nereik vilkui kelio rodyti.
kurių pelnas skiriamas LieSo. Ridgeland Avenue
Baltrukonis, būdami vado , 110
OFISO
VALANDOS:
2
4
ir
7-9
WorU», III. Tel. Oak Lawn 198-J-l
4729 So. Ashland Ave. a
ir pagal sutartį.
(2-tros luboe)
vybėje, viską gerai tvarkė. ;
Ręg. telefonas SEEIey 0434.
TeL MIDvray 8880
Chicago, DL
Linkim chorui ir toliau vie-1
OFISO VALANDOS:
Tat Cicero 1464
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nno 2 iki 6
ningai darbuotis.
Būkite Malonus

WISCONSINO LIETUVIU ŽINIOS

ljos hlghway p°liciiantas-

lietuviu Diena

Lietuviai patrijotai
Lietuvos šelpimo darbe

Paieškoma

KAS GIRDĖT WAUKEGANE

DR. VAITUSH, OPT.

DR. S. BIEŽIS

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. STRIKOL’IS

DR. T. DUNDULIS

Aplink pasidairius
*•

i na 1 pniz v i ti

n

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. J. BERTASH

apylinkės

/

4712 So. Ashland Ave.

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. V. A. ŠIMKUS

z:

DR. F. C. WINSKUNAS DR. WALTER J. PHILLIPS

Carr-Moody Lumber
. Company

DR. RAČKUS

DR. C. VEZELIS

OR. V. E. SIEDLINSKI

DR. PETER T. BRAZIS

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

DR. PETER J. BARTKUS '

Stanley Gavcus

.

SICK, NERVOUS
PDAIIIfV“every n
uKANri month” :

Then Read WHY
Lydlg E. Pinkham’s
Vegetable Compound Is
Real “VVoman’s Friend”!

s

Rome wnmen •uffcr eevere montbly
pain (erampe. bnckache hemlache) <lue
tn female filnrtlonal disoritora while
nther’a nerve* ten d tn beenme upeet and
they get erose, ree tiese and moody.
t Sn why not take Lydia E. Pinkham’s
Vcv*»tahle Compound mnde e*i>eriaJly
to help tired. run-doirn. nervoue women to ern amlllng thru ”di(Rrult day«.”
Pinkham’s Compound contains no opi*
ates or hablt-forming ingredienta. lt

PASKOLA
Nro

5

IRI

20

METU.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and LOAN ASSOCIATION

Tik viena por* *klų visam ryvenlmul. Saugokit jas, leladaml
tš-kzamlnuott Jaa moderniškiausia
metodą, kuria tegalimo mokalaa
gali sutelkti.
S9 ME7TAI PATYRIMO
pririnkime akinių, kurie pašalina
via* aklų {tempimą.

OP CHICAOO

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

2202 W CERMAK ROAD

OPTOMETRI8TAI

Tel.: CANAL MSS7
fe made from natų re*a own benefleial
roots and herbe — each with ite own
•peria/ purpnae to HELP VVOMEN.
Famous for over 60 yeara Plnkhsm’s
Comnonnd is the best known and one
of the
effeetivt "roman'i" tonica
obtainable. Try it Į
*

I

SAVO AKIMS
ČIA GAUSI
greit. leng
va le IšmoIrėJImais —

Mokame 3Į/2% Dividendų
Ben. J. Kazanauakaa, Sec.

f IfūOOj&OftOO

DR. CHARLES SEGAL

1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-toe
Teli-fonaa CANAL OAS1 —• Uhkiaaa
.
OPIHO VAIANDOS
Kasdien 9:00 a. m. iki S.30 p. m.
Trefi. Ir šešt: 9:00 a m. Iki
1:10 p. m.

Akiniai teisingai
prirenkami
per patyrusj lietuvį daktarą.

Dėl sąžiningo radijo pataisymo
pašaukite Yards'3088.

Budriko Radijo Progoramal:
WCFL 1000 K. Sekmadieniais 6:30
vai. vakare
WHFC 1450 K. Ketvirtadieniais
7 vai. vakare.
WAA 050 K. Hawaian — Sekma
dienyje 4:30 po pietų.

DR. S. R. PALUTSIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. I5tos gat. ir 49th Ct
OFISO VALANDOS:
Nno 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak.
ir pagal sutartį.

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nno 1—4 ir nno 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartu
Ofiao telefonaa PROspad 6717

▼ai. popiet ir nno 7 iki 8:30 ▼ai. vak.
Sekmad. nno 10 įkl 12
ryto.

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Ave.
Tai. YARde 0994
Rez. Tel. KENwood 4300
VALANDOS
Nuo 10-12 ▼. ryto; 2-3 ir 7-8 ». vak.
Nedėliomis nno 10 iki 12 vai. dien>

Kautynėse per nepriklau
somybės karą mes parodė
me pasauliai, kad esame lala

vie varta tauta.

i

i

l

0I1BIII

Šeštadienis, lieDos IS. 1941

NACIAI ŽYGIUOJA Į MASKVA

Grumimasis Stepėse
~e

Diktatoriai
>

susikovė

trimis

Vienam Amerikos lietuviui bus daug
džiaugsmo Labor Day!

frontais.

Rusijoj ir Vokietijoje ūpas prislėgtas.

Škodienė iš Melrose Park išplatino net

Suirutės pabaiga sukilime.

6 knygutes.

Kai du žmonių žudikai su komunizmas įsivyravo, na
Jau laikas gražinti tikiesikovė, — užpultieji ir pa cizmu nusidažęs. Susirgusį
tus! Taip, jau artėja laimė
vergtieji laisviau atsikvėpė. gi komunizmu žmogų gali
jimo diena!
Artinasi die
Hitleris su Stalinu armolų pagydyti tik komunistiška
na, kuri vienam teks būti
šūviais kapus viens kitam Rusija. Pats žmogus turi
savininku
puikaus
1941
kąsa,
geležiniais tankais pagyventi nauju neapykanta
Buick Special automobilio,
laukuose benokstančius ja ir įtarinėjimais grįstu gyve
pirkto
iš Kuraičio Milda
vus kulia, tūkstančiai ir mi nimu, turi paragauti komu
Buick Auto Sales, Bridgelijonai vyrų grovius plačiose nistiškai tobulos netvarkos,
porte.
Ukrainos stepėse kąsa, o tais žmogaus asmens nepaisymą,
Škodienė iš Melrose Park
grioviais tų pačių karių kad pajėgtų savo klaidą su
net 6 knygutes sugražino į
Nepaslaptis, jog
kraujas upeliais teka. Kas prasti.
“Draugo” ofisą.
Tai ne
suskaitys, kiek milijonų ne daug turtingų vokiečių gro
pirmą sykį škodienė taip
kaltų žmonių dabar ir se žėjosi ir net žavėjosi Rusi
šauniai pasirodo visuomenės
kančiais metais nukentės!
jos komunizmu. Šie žmo- j
Tiys frontai
nės liko Vokietijoje. Daug jų
darbe.
Ji yra tik dalis
("Draug-as” Acme teiephoio*
Nuo šiaurės Murmansko išgaudė Gestapo policija.
pavyzdžio to darbštumo, ku
iki pietuose esančios Odesos Likusieji sudaro trečiąjį, pa
Šis iš Berlyno atsiųstas Daveikslas rodo Vokietijos kareivius eruminėse val ris randasi Melrose Park.
vyksta žūtbūtinė nazių su tį pavojingiausią frontą.
tyse besikeliaujančius per Berezinos upę Ant upės kranto matosi deerantis mieste
Didelis, nuoširdus, lietuviš
komunistais kova. Abieji to Sukilimas
lis. Jį padegė raudonarmiečiai, jį apleisdami. Vokiečiai dahar jau pasivarė toli už
kas ačiū škodienei už paro
pat atmetimo verti. Buvo
Berezinos upės linkui Maskvos.
dytą uolumą spaudos nau
Kada ta suįrutė pasi
plėšikavime draugai, bet su
sikovė.
W baigs? Negreit. Suįrutė turi
bo centro komitete su atsi tokolą, kurį dalyviai vien- dai.
Pirmas frontas sunkiai su prieiti prie galo. Turės su
davimu ir lankė susirinki balsiai priėmė.
Visose kolonijose gali bū
gaudomas, nepastovus. Iš kilti rusai ir vokiečiai prieš
mus.
(Bus daugiau.)
ti panašių darbininkų kata
kalno
numatytose vietose f naci4 ir komunistų pasaulėlikiškos spaudos naudai,
Korespondentės: E. Proseklojama tūkstančiai lavonų žvalgą ir apsivalyti. Numa(Tęsinys)
Kitam gera nepadaręs ne ypatingai šiuo laiku, kai
vičiūtė ir S. Jurgaitė garsi
ir per juos žygiuoja visa ry tomą, jog Rusijoj greitu lai Iždininkės raportas (vie
lauk iš kito gera.
“Draugas” ypatingu būdu
no Centro pramogas.
jantis karas į priešo užnuga ku gali pasidaryti žymių ne na iš seserų) taip skambėjo:
Atstovės į Federaciją: E.
ramybių, ir Maskvos Kremrį.
ižde
gegužės,
1940,
$87.64.
ĮPaulienė,
E. Rudienė, ištiki- F
j liuje gali atsisėti naujas,
— namams statyti, remontuoti ar
Seimo 21-mo aukos $2,442.25. mai lankė Fed. apskr. susi
Antrasis frontas, — abi
žmoniškesnis valdovas. Bet
pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.
pusių žiaurių kovų vieta.
Narių mokesčiai, $980.40. rinkimus perduodamos jos
' suirutė, atrodo, neišvengiaVASARA JAU ČIA — DABAR LAIKAS PIGIAU IR
Vakarienės, piknikai, ir tt. darbuotę ARD centrui.
Kai naciai, perlaužę komu
imai pasieks ir vokiečio dva
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATLIKTI
$2,436.24.
Vajaus
aukos
nistų eiles ,toli užnugaryje,
Centro rast. V. Galnaitė
sios gelmes. Atbus žmogus
$3,251.27. Amžini
nariai perskaitė pareito seimo proit replėmis, sužnybia apsup
ir pašalins sugyvulėjusį na
Tapkite Finansiniai NepriklausomiHl
$1,990.00. įvairios aukos
tuosius rusus, taigi iš savo
cizmą.
$1,243.59. Knygutės ir žen
pusės apsupa mirtimi jiems j
TAI IPYI/ITP mūaų ištaigoje. Jūsų indeliai rūpeagrūmojančius vokiečius, —; Visi, kurie gyvena, besi- kleliai $48.65. Viso įeigų
■
I 1x1 I CZ tingai globojami ir ligi $5,000 ap
DON’T
pasidaro netikėtų posūkių laikydami Dešimties Dievo ,$12,480.04. Išlaidos: kraitys
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokama
naujokių
užlaikymas
frontas, kur daugiau pai įsakymų, laukia “pažangiau ir
3H%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.
NEGLECT
sio
”
dvidešimtojo
amžiaus
$497.16. Stipendija 24 moki
mama į nelaisvę, negu žūva.
MUSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS
žmonijos tamsiųjų dėmių: nių $960.00. Stipendija 8
Trečias — pais pavojin
A COLD
45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenuskriandžiant Nai
komunizmo ir nacizmo galo. muzikos mokinių $200.00.
giausias frontas. Jis yra
Vieno Klljentol
Krūtinės slogus, kurios gali Išsi
ARD
įvairios
išlaidos
Dr.
K.
M.
visoje priešo žemėje.
Tai
vystyti | nelaimę, paprastai paKeistuto Savings and Loaa Association yra žymiausia, seniau
ieng^ej* pavartojus raminančią,
$877.53.
Skolų
išmokėta
komunizmo
nekenčiantieji
šildančią Musterole. Musterole nė
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.
ra tiktai mostė. Jinai yra “OnoaDievo paskirtas žmonių $3,400.00. Statybos Fondui ter-irrltaot.
rusai ir komunizmu sergan
” Milijonai yra varto
Ją per 25 m. Daktarai rekomen
tieji vokiečiai. Pas vienus bendruomenei tikslas yra padėta $6,500.00. Viso iš ję
duoja.
Galima Mauti aptieknae
ir pas kitus trečias frontas meilė, taika, sutarimas ir mokėta $12,416.69. Ižde lie
Tel. CALumet 4118
ka gegužės, 1941, $63.35. Ra
gerai įsišaknijęs. Hitleris vienybė. — Pijus XII.
3236 So. Halsted St.
Chicago* I1L
portas priimtas gausingu
laukė, kada sukils prieš ko
delnų plojimu. Knygų revi
*
Jos. M. Mozeris, Sec’y.
munistų valdžią rusų liaudis.
Stebėtinas daiktas: krikš
zijos
komisija
sutiko
su
ra

Atrodo pamiršęs, kad rusų čionių tikėjimas, kurs, ro
liaudis nuginkluota. Jie ne dos, nieku kitu nesirūpina, portu.
turi nei paprastų peilių, ne kaip tik busimojo gyvenimo Iždo globėjos: B. Bytau
kalbant apie šaunamuosius laime, taip pat padaro mus tienė, H. Nedvarienė ir gi su
ginklus.
Beginkliai gi sui laimingus ir šiame gyveni tiko su iždininkės raportu.
Maršalka F. Burbienė dirrutės nepadarys. Vokietijoj me. — Montesųuieu.

A.R.D. XXII Seimo
Protokolas

PASKOLOS

KEISTUTO SAVINOS and LOAN ASS’N.

rengiasi
švęsti dienraščio
sidabrinį jubiliejų. Kiek
viena parama, net vieno tikietėlio pirkimas, bus nuo
širdžiai priimtas.
Būkite
nuoširdūs “Draugo” ir Ma
šinų Fondo Rėmėjai, pasi
imkite pilną Labar Day pik
niko knygutę, išsirašykite
visą sau, arba savo prieteliams parduokite, nes lai
mėtojui nereik būti darže
laimėjimo dienoje. Praneš
kite tai savo prieteliams ir
jie nuoširdžiai prisidės prie
šio laimėjimo ir pagelbės iš
platinti tikietėlius!

Sekantieji gražino jo kny«
gutę:
M. Lučinskaitė iš Worcester,
Mass.
S. Craig iš Chicago, III.
C. Matuliunas iš Waterbury,
Conn.
S.

Smigelskienė

i,

S.

Bos

ton, Mass.

M.
V.
M.
H.

Vaičiulienė iš Chicago, III.
Sudaitė iš Chicago, III.
Ulis iš Chicago, III.
Savickienė iš Elizabeth,

N. J.

O. Treinauskienė iš Chicako, III.
A. Marozaitė
iš Chicago,
III.
A. Mikšienė iš Lynn, Mass.
SKAITYKITE “DRAUGĄ!

CONRAD
Fotografas

r

Studija Įrengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis
užlai
domis Ir Hollywood
šviesomis.
Darbas
Garantuotas.

420 W. 63rd Street
Tel.: Biznio - ENGlewood 5883
Rez.: - ENGlewood 5840
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"DRAUGO"
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PIKNIKO 1
TIKIETUS

LABOR DAY
Rugseio -Seat.
1 d., 1941

NEVIENAS
SKAITYTOJAS
GRAŽINO
NET
KELETĄ
TIKIETŲ
KNYGUTES

V

y

VYTAUTO PARKE
Prie 115-tos Gatvės Tarp Crowford ir Cicero

DBAUGAS

4
Jaunoji Lietuva savo

DRAUGAS

jų

ir

savanoriais

šeštadienis, liepos 19. 1941

narsumu

1918—20 metais, kaip didžiuojamės 1941 m. birželio

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
1334 South Oakley Avė.
Chicago, Illinois

Publishcd Daily, cxcept Sundays
A mcmber of the Catholic Press Association
Subscrlptlons: One Year — $6.00; Six Months — $3. 5d; Three
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
Six Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.
Advertising in "Drauga*” brings best results.

mėn. Lietuvos sukilėliais.

Tauta, turėdama

sūnų, kurie

yra pasiryžę savo

brangiausią turtą — gyvybę paaukoti jos gerovei ir
laisvei, bus visuomet gyva, niekuomet nežus.

Užuojauta užpultam vagiui
Liepos 11 d. Prezidentas Rooseveltas pasiuntė Kali

DRAUGAS

ninui, Sovietų pirmininkui Maskvoje, laišką, kuriame

Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbčsc: Me
tams — $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negraiiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
Redakcija 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.

jis dėkoja jam už prisiųstą liepos 4 d. proga sveiki
nimą. Tame Laiške Prezidentas pažymėjo, kad Ame
rikos ir Rusijos žmonės yra surišti artimais draugiš

kumo ryšiais.
daug komentarų, pasipiktinimo ir net protestu. Daug
ir nepalankiai rašė ir spauda. Anglų kalbai leidžia

mas savaitraštis “The Register” parašė, kad nedau
geliui

Daugeriopai tspadauglja Jūsų katalikiško dienraščio skaitytojų akat.

Siusi

* AMLETO GIOVANNI CICOGNANL
Laodlce* Arkivyskupas,
Apaštatfškas Delegatas

“Ar Prezidentas užmiršo, ką prieš keletą mė

kad tragingo jų

lietuviu” atmintis yra

didvyriai

tautos

labiau

ir

lyg

Mat, kap. Steponas Darius

ir Įeit. Stasys Girėnas buvo čika-

giečiai. Jiedu čia augo, čia mokėsi, čia savo dideliam

žygiui rengėsi, čia veikė jų

komitetas ir,

skridimo

pagaliau, čia jiems didingas paminkLas yra pastaty

tas. Dėl to čikagiečiai ypač gausingai

susi

turėtų

rinkti šiandien prie jų paminklo.

dorybė, jei

“Lietuvių tauta laukia iš savo sūnų ir drąses

nių žygių. Būtinai reikia ir jos sūnams prisidėti
darbo— tirti

dar mažai žinomas

Žiemų Atlanto vandenyno oro sroves, o taip pat

naujai išrastus navigacijos būdus

ir

pritaikyti kasdieniniams reikalams.
naudoti žmonijos reikalams,

priemones

Mes,

keista

užuojautą be

Panašiai, bet dar daug

griežčiau

dėl to nelemto

ypač

laiško pasisakė Herald-American,

vienas

šio

dienraščio kolumnistas George Brown. Jisai rašo. kad

Tiesa, šio krašto žmonės

simpatizuoia

nelaimin

giems Rusijos žmonėmis, bet tik ne kruvinajam Sta

pralieję, tiek daug skriaudų savo kaimynams pridarę.

Dėl gandi) apie "didelę" Lietuvą
Amerikos spauda, net kai kurie žurnalai, skleidžia
gandus, būk tai vokiečiai planuoja padėti Lietuvai at

sistatyti daug didesne negu ji buvo prieš bolševikų

okupaciją. Į jos sienas įeisianti Latvijos dalis ir Baltgudija su Minsku.

Su šiais ir kitais panašiais gandais mes turime bū
ti labai atsargūs. Jie gali

Lietuva!

leidžiami i pasaulį

būti

kad nustatyti prieš

mūsų tautos priešų tuo tikslu,

Iš anksto ir drąsiai galima pasakyti, kad nieko sve

timo Lietuva nenori ir nenorės. Ji pasitenkins atsistsu

tyti tose žemėse, kurios teisingai ir teisėtai jai pri

klauso. Apie istoriškąją didelę Lietuvą mūsų tauta šian
dien nesvajoja. Ji trokšta atgauti tik savo teritorijas,
būti kad ir nedidele, bet laisva, nepriklausoma, gar

binga ir stipria valstybe.

laikome savo parei

Tavo dvasios

mes

stengiamės tą pasirinktą uždavinį įvykdyti. Mū
sų pasisekimas tegu sustiprina

Tavo

J. J. Bačiūnas prisiuntė mums jo padarytą pasikal

bėjimą su p. A. Smetona. Tame pasikalbėjime užklau
sta, ar p. Smetona tikrai pasakė Chicaeo Herald-Ame

įkvėpti,

dvasią ir

rican reporteriui, kad, jo manimu, sukilimas Lietuvo
je buvo Vokietijos instiguotas.. Į šį klausima P. Sme

tona atsakęs, “Aš taip nesu sakęs.”

Bet jei

pasitikėjimą savo jėgomis ir gabumais!

Lietuvos Pasiuntinybė savo

eiliniame

biuletenyje

taip pat praneša esanti autorizuota pranešti, kad to

bus rūstus — pastos mums kelią į Jaunąją Lie
tuvą r pašauktų Lituaniką pas save, — tada Tu,

kio pareiškimo p. Smetona nėra padaręs.

Jaunoji Lietuva, turėsi iš naujo ryžtis aukotis ir

Mūsų skaitytojai tą ir norėjo žinoti.

pasirengti naujam žygiui, kad audringųjų vande
•

pasiryžimu ir nekviestų Tavęs į Didįii Teismą.
Lituanikos laimėjimas tegu sustiprina jaunųjų

Lietuvos sūnų

dvasią ir įkvepia juos naujiems

priešai,” o dabar visi, kurie

Naujynos iš Brūklyno

nenori

Lietuvos

Pasiuntinybė

anglus

Rusai Laimi —

cūzijoj ....

Vašingtone išleido ir kitą

ba Adolfas jų

cūzija mobilizuoia

daugiau

į ožio ragą varo.

100.000

Juozas prieš Adolfą kiek at

tėvą Juozą

tai

Kaip tik

jų

iš

Jungtinių Valstybių milici

sispiria,

jos prie Meksikos pasieny

džiaugsmo

je.
•

kaip Adolfas pradeda viršų

akys

net žiba.

Ale

imti, tai jie per dienas vaik

“L.

B.”

kad

ščioja nevalgę, nuliūdę, nusi

prezidentas

minę, lyg būtų žemę parda

praneša,

Prancūzijos

Poincare priėmė privatinėje

vę, ir nežino ką daryti. Bet

audiencijoje lietuviu atstovą

fonės:

M. Yčia.
•
Kataloniios laikraštis “La

žiuoja tėvo kailio ir baisavi-

ven de Cataluniia” rašo ap

jiems gyventi geriau,

ie Lietuvą ir ją vadina ne

balšavikų rojuj.

nei vienas jų neva

Prieš nazių-balšavikų Vai

ii ilgai

skvemis Stalino saulėj besi-

buvo, Vokietija — kuri da

šildąs dažnai

bar ją turi okupavus ir net

minčiui, taip pat Juozo šlo

“Lietuva

Lenkija....

per

savo bendra

primindavo,

vintojui,

saky

amžius buvo savistovi, išlai

damas: ”M.atai Sov. Sąjun

savo kalbą, tautiškumą

ga, kaip tas mėnulis dangu

kė

ir griežtai skiriasi nuo len

rusų ir vokiečiu”....

kų,

je šviečia visam

pasauliui,

kaip tie šu

o kapitalistai,

Kalbama apie Lenkijos at

nys žiūri į mėnelį,

gaivinimą. bet nieks neatsi

prieš ją, bet jos nepasiekia,

mena apie nelaimingąja Life

nes ji yra tvirčiausia ir ga

tuva, kuri

civilizaci

buvo

jos lopšys

aplink Baltijos

jūra”....
•

Kungis rastas

mirė

negyvas —

nelaiminga

mirtimi

dėl girtuoklvstės. . ..

Cice

Sąjungos

2

kp. įsteigė virinio kursus.
Mokytojauja Julė Balčienė.

.... Athol. Mass.. — vai

dintos “Piršlvbos.” suruoš

tos prakalbos: kalbėio
Pakštas

ir

loja

lingiausia pasaulyje valsty

K.

K. Baiorinas;

ir

lietuvių

vaikams mokykla.

tie du tavorščiai
kalbasi.

tiko ir draugiškai

Tik šį kartą jau filozopuojo
. antrasis:
“Matai, drauge, mūsų So

kramto.”
— Tfiu!

Tu prakeiktas

ir, pasikėlęs

nuo benčiaus,

34 metų am

Velionis pradėjo žai

nois valstiją, o Jezavitas su

savo

tū eit on

orchestra

vos futbolo komandose jau

South

nuo 1925

Kairys

ketvirtą,

Antanas

yra plačiai * cituojami mūsų dienraščio editorialai, ku

daug kartų atstovavęs lais

šiuo baigsime

jaunų lietuvių atkaklumą ir ryžtumą, kad Spar

riuose buvo nušviesta Lietuvos būklė ir mūsų nusista

vosios

ligi ketvergo septintos vaka

nuotas Lietuvis būtinai įveiktų klastingąjį Atlan

tymas.

futbolo rungtynėse su kito

aukojame

Tau, Jaunoji Lietuva!

Pripažino
kilimas Lietuvoje buvo pačių žmonių sukilimas,

gaus palaimos!”

Jei šie žodžiai buvo reikšmingi prieš išskridimą, jie

Vilniaus

“N—nos” pagaliau pripažino, kad birželio mėn. su

Tą didįjį bandymą pradėsime, tikėdamiesi Dan

dar reikšmingesni pasidarė,

nes

savo 167 numeryje rašo:
“Kol kas dar nėra paaiškėjusios aplinkybės, ku

kai Darius ir Girėnas,

apskrityje

bolševikų

sak

laikraščių,

žodžiai (ne tušti žodžiai, bet dideliu pasiaukoiimu pa

sitikėjo. Iš to tenka padaryti išvadą, kad ne vo

ra.” — Nespėjo įsteigti.

šiandien, kuomet lietuvių tauta, ta tauta, ku

kiečiai tuos žmones pamokino sukilti prieš bolše
vikus ir ne vokiečiai sukilimui vadovavo.

rios garbei “Sparnuoti Lietuviai” savo galvas pagul

“Tai buvo pačių lietuvių sukilimas. Todėl Mask

dė, iš naujo eina per ašaras ir kraują į laimėjimą,

per skausmus į garbę.
Birželio 22—24 dienomis Lietuvoie žuvo tūkstan

va ir jos pakalikai begėdiškai apšmeižė sukilėlius,

čiai sukilėlių. Gal būt ne vienas iš jų, liedamas krau

“Naujieji okupantai jau parodė savo iltis. Grei

ją už savo Tėvynės išlaisvinimą, turėjo galvoie ių —

tai jie susilauks to, kad Lietuvos žmonės sukils

Dariaus ir Girėno pasiaukojimą, jų didvyrišką žygį,

prieš juos su tokia pat neapykanta, su kokia bir

nes tokių žygių pavyzdžiai patraukia, uždega.

želio 22—24 dd. sukilėliai xvijo lauk iš Lietuvos

Tauta didžiuojas Darium ir Girėnu, kaip didžiavosi

kuomet jie apšaukė juos “nacių agentais”!

y

bolševikus.”

Spicpirvirvio Dumkos
Liepos

dar

nė

Ketvirtos

“Kada

nistai

jiems

savo laisvės
į

pagelbą

atėjo idealistai: Kosčiuška,
Pulaski, Lafayette.”

Bet kada Stalinas

Tėvynė yra tas stebuklin
gas žodis, kuris gali kiek
vieną vyrą paversti karei
viu Ir kiekvieną moterį kan
kine; kuris priverčia vaikus
nusiminus verkti, delko jie
daugiau negali vartoti gink
lo. —

Italų prof. Mantagacca

proga

Amerikos kolo

iškėlė

“tai būt buvę sodybos, kokių vėliavas,

respublikoje

Užsiundė Hitlerį ant tėviš
kės laukų.

leris Stalino nebūtų puolęs.

Ar ne kvailas tas Stalinas,
kad nesuprato to, ką Kaš

kaitis žinojo?

Balšavikų redaktorius aną

rytą atsikėlęs suriko:

Maskva dabar kariauja,
Maskva labai “biz” —
Todėl už mūsų gazietą
Dabar — 8 dollars, please!

Balšavikai sako, kad nie
kad jų gazietos nelošė to

tiesa.

”Tikra

Niekad jie

taip demokratiją ir lietuvių

bei amerikonų tautas neiš-

davinėjo, kaip dabar.

tikras

Jonikis

jonvaikis:

o Jo

Jurgio ir kepurė.

“Rumu

Balšavikai sako:

Tai

jei besiusdami

Odesą paimtų?

1-------------------------

Prašau Nesijuokti
*

t

— Kiek tavo

žmona turi

metų?

— 30.
— Na, o man ji sakė, kad

tik 26.

Kurio tiesa: tavo ar

(

jos.

—- Mat iki keturių metų

ko:

mūsų

yra

šiais

(kolchozų). Pa

aišku tačiau, kad okupantai tais sukilėliais nepa

savo

slenksčio. Tuo labiau vertingi ir reikšmingi
remti)

SKS.

pių sodybų

jų

netoli

ro . . .”

naktį

raudoni auksaburniai sušu

riose vokiečiai Lietuvos sukilėlius nuginklavo. Yra

žuvo visai

labą

metais bolševikai buvo nu
matę įsteigti 250 vad. gru

Tėvynės

nugalėję Atlantą,

prisiegė į meilę ir

mis laisvomis tautomis.
ir

pagautas

eiliuoja:

būt juoko,

auklėja

Tad šį savo skridimą skiriame

prasto padūkimo)

nijos bajorai siunta.”

mas į Atlanto vandenyno gelmes

tą Tėvynės Lietuvos garbei!

klodui poetinio šišo (ar pa

fašiste! — sušuko pirmasis

tokį pranešimą:
“ . . . Kivaras išvyks į Illi

spalvoms

pri-

pardavinėjo Smetonos ban'kieto tikietus, ar ne. Sulyg

bet

Antanas Lingis, su

Lietuvos

Jonas Kaškaitis,

gi!

dar ir

kad ją vėjas,

dėl dabartinės Lietuvos padėties,

tegu

Kokie tie lietuviai galin

nikis dar tebetiria, ar “N.”

ligos

Jis yra

sumušti.

šunys ne tik

tuviško radijaus išgirstu ši

metų.

sau gerai nosį, kaip fašistui,

tie prakeikti

žygiams. Lituanikos pralaimėjimas ir nugrimzdi

šiame biuletenyje

veidrodį ir

leriu žūtbūt mušasi,

nubėgo namo.

reprezentacinėse Lietu

prieš

ant dangaus šviečia, tik, ot,

puliariausių lietuvių futboli

sti

atsistoti

jo frentas Stalinas su Hit

Kartą beklausydamas lie

kuriame įdėta Ministro p. Žadeikio pareiškimas apie

padėti, tai turėtų

vietų Sąjunga kaip mėnulis

mirė vienas geriausių ir po

laukęs tiktai

Stalinui

kios rolės, kaip dabar.

bė.”
Nesenai

Lituanikos Sąuare vėl susi

Cllnton, Ind.. — Juozas

važiuoti

Jei nebūtų siundę, tai Hit

ną vienas Brūklyno raudon-

valdžioj

Maskvon

mielij a

negu

be to, dėl jos varžosi Rusi
kurios

pliekti.

reikią

Kadangi balšavikai nei ne

pašlemėkai
Matyt Dėdės Šamo pekloj

beveik visai sunaikinta ir,
ja,

kuriuos

Berliniški bėgliai, Smetonos

kiško rojaus gelbėti!

laiminga tauta, nes ji karo

žiaus.

lietuvių amerikiečių pareiškimai

labai nusiminę,

balšavikai

vis arčiau Kovelio.... Pran
kariuomenės____

padėti

Stalinui

eiti

Hitlerį mušti yra “fašistai,”

Pas mus dabar lietuviški

puolėsi kontraatakon Pran

biuletinį (Current News on the Llthuanian Situation),

sukilimą Lietuvoje,

anuotomis.

... .Vokiečiai prieš

ninkų

Tavo pastangomis,

“liaudies

siai š&udomasi

Vilniuje po sunkios

Vadinas, p. Smetonos pareiškimas buvo iškraipytas.

balšavikams buvo

Po svietą pasidairius

įsteigta vasarinė

Neptūnas ar galingasis audrų Perkūnas ir mums

nynų dievai būtų patenkinti

Iš Salonikų gauta žinios,

kad ten visame fronte bai

ro — Moterų

gyven

ga tautos vardu tą darbą garbingai atlikti.

Jaunoji

siųsti

išaukia reikalą

yra

gies auka.”

dami tokiais laikais, kada oras stengiamasi pa-

•

Patriotizmas

mus, lietuvius, kitas tautas.

Darius ir Girėnas, išsirengę į savo didįjį žygį, pa
liko lietuviams tokį raštą — testamentą:

prie bendrojo

va, Latvija ir Estija?

linui ir Kalininui, kurie tiek daug žmonių krauio yra

platųjį Atlantą ir tuo kelti mūsų tautos garbę —
aukštai verūna visi lietuviai. Tačiau Chicagos lietu

(gimęs Chicagoj)

nesių Rusija padarė su Lenkija, Suomija, Lietu

Jų drąsų žygį — nugalėti

brangi visai mūsų tautai.

brangesni ir artimesni.

Laikraštis primena:

Jis galįs kalbėti tik savo arba vyriausybės vardu.

žuvimo sukaktuvių proga pagerbti jų atmintį.

viams šie lietuvių

Prezidento

du siuntinėti užuojautas bolševikams ar kam kitam. t

Šį vakarą Chicagos lietuviai renkasi prie Dariaus ir

dviejų “sparnuotųjų

patiks

Prezidentas neturi teisės visų Amerikos žmonių var

Darius ir Girėnas - tautos pasididžiavimas
šių

galvojančių žmonių

dieviui vagiui dėl to, kad jis pats vra kito va

Jūsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams, informuodamas
apie {vairius katalikams {domius dalykua bet nurodo tikėjimo tl»
sas, gina lr saugo Jas nuo amžinojo Uganym'o prleių.

Girėno paminklo Marąuette parke,

sveikai

sveikinimas, pasiųstas Maskvon.

skaitytojams

lr

visame krašte išaukė

Prezidento laiškas Kalininui

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

Lietuvių katalikų dienraSčio “Draugo" r8m6Jam«
siunčiu sveikinimus tr geriausius ltnkčjtmusl

(“Draugas” liepos 19 d.,
19916 m.)

“žmonijos

laisvės

vėliavą,”

ir Adruliai

nebėga Maskvai padėti. Vi

si

skundžiasi,

turį

čiuoti.

skai

,

, .1

— Ar daktaras gerai pri-

fitinai man

dirbtinus dan

tis?

— Puikiai!

Jie

tamstai

net ir skaudės kaip ir tik

rieji dantys.

iškėlė

tai Pruseikos, Mizarai, Bim
bos, Jagminai

amžiaus ji nemokėjo

“flat

feet!”

— Na, Vytuk, ką

gi tu

pasikviesi į savo birdės parV?

— Babunę, tetą, dėdę ir

kelis tėvelio gerus draugus...
— Bet tai visi seni žmo

nės.

Pirmiau visi .kurie norė
davo su Hitleriu kariauti,

— Tas nieko. Jie daugiau

turi pinigų.

DRAUGAS

Šeštadienis, lienos 19. 1941

.

Alia Rachmanova

Studentai, Meilė Ir Ceka

RIMTIES VALANDĖLEI

Armijos, kurios išvien su vokiečiais
atakuoja SSSR

Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

- Į talką ateina Rumunų laivynas Juo

Išvertė Ant. Pauliukonis

dosiose jūrose. - Rumunų žibalas va

(Tęsinys)
Tuo tarpu Irina ateina iš savo kambario ir, nepai
sydama sąmyšio ir triukšmo gatvėje, sėdasi prie piani
no ir ima skambinti savo gamas. Mes visi persigandę
užpuolame ją: aš, tėvai, sesers, Maša ir Daša. Visi mes
iš baimės nežinom, ką bedaryti, pamanę, kad skambi
nimą gali išgirsti ten, žemai, susirinkę žmonės ir at
kreipti į mus savo dėmesį.

S

ro vokiečių tankus. - Apie rumunų,

vengrų ir slovakų kariuomenes. Anekdotėlis apie kariaujančius
italus.
Geležinis Vokietiios kanc
leris Otto von Bismark dar
pereito šimtmečio Dabaigoje viename reichstago posė
dyje pasakė:

vynas — silpniausia vokie
čių pozicija.
Prisidėdama prie karo
prieš bolševikus. Rumunija
atnešė vokiečiams dar vie
ną pliusą — galimybe kariniems transportams naudo
ti Dunojaus upe. Tai didelė
paslauga, ypač kai Vokie
čių frontas pasistūmės į
pietus ir kai vokiečiai galės
laisviau švaistvtis Juodo
siose jūrose. Mes iau ne
kalbame apie gausu rumu
nų benziną, kurs varo vokie
čių tankus Rusijos žemė
mis ir nešioja jų bombone
šius padebesyse.

— Bet aš negaliu, kad dėl tos bandos niekais nu
eitų mano muzikos valanda! — atkerta ji piktai ir
smarkiai užvožia dangtį. O iš docento kambario girdim,
kaip ten traška vienas po kito verčiami lapai; mat, jis,1
kaip niekur nieko, ramių ramiausiai, vykdo mokslo
— Be armiios nėra Vokie
Maj. Gen. Jos M. Cum
pažangą.
tijos. Be armiios Vokieti
mins,
naujai paskirtas va
Tačiau žemai skambinimą vis dėlto išgirdo.
Prie ja nebūtu susikūrusi, be ar
das 6-tam korpusui.
langų ima būriais rinktis žmonės, ir vienas iš jų už mijos nebūtų galima ios iškimusiu, girtu balsu sušunka:
laikvti.”
lika milijonu. Tačiau Ven
— Mes fronte turime lieti kraują, o čia buržujai
Šitoksai armiios išaukšti
grijos armija nėra taip pa
sau pianinais skambina!
nimas Vokietijoje tebėra
ruošta, kaip būtų galėjusi
Kitas vėl rėkia:
gyvas ir dabar. Tik kai vo
būti: po Didžiojo karo Ven
— Visus buržujus reikia pasiųsti po velnių! Išdau- kiečiai organizuoia
savo
grijos,
kaip ir Vokietijos
žyt jiems snukius! Išrupūžinkime juos iš po uždangų! , didžiuosius žygius, iie paginklavimasis buvo suvar
Duokit šen juos! Pakarti! Iššaudyti!
l naudoja ne tik savo ralin
žytas. Jei vokiečiai mokėjo
Ir įsiutusi minia, kuri, kaip žemyn krintanti lavi gą armija, bet visada mėg
tą santarvininku draudimą
na, kas sekundė vis didėja, prasiskverbia visai prie pat sta ir įtraukti kiek cralint
apeiti, tai ne tain sėkmin
Vengrija pildo savo
mūsų langų ir, lyg koks šimtagalvis smakas, metasi į naujų talkininku
gi buvo venerrai.‘ Paskuti
Rumunija pakilo atšauti
priesaika
vartus.
niuoju metu ir iie buvo
“Jau bus galas!” pamaniau. Man galvoj beliko tik turėtų žemių.
Gal nei viena valstvbė po daugiau suskate. Pereitų
Rumunija buvo vienas iš
viena mintis: kaip nors kur pasislėpti, kur nors užlįsti,
Didžiojo karo nesijautė taip metų pabaigoje vengrai jau
pirmųjų
kraštu,
kurie
pe

vistiek kur, kad tik nerastų jie!
nuskriausta, kaip Vengri turėjo aktyvioj armiios tar
tys petin su vokiečiais palei
f
— Pone, ponia! — įbėga į kambarį verkdama Ma do savo vyrus prieš bolše ja. Didžioji dalis žemiu nuo nytoje 200,000 vyru ir pa
jos buvo atskirta. 1937 me ruoštų atsarginiu — 700,000
ša, — Jie jau ateina!
vikų apkasus. Rumunams
— Nesibijok, Maša, jie tau nieko nedarys! — at širdį skauda už atskeltąją tais lankydamasis iu sosti vyrų, taigi Vengrija nesun
nėje Budapešte vidurv mies kiai gali pastatvti arti mi
sako tėvelis.
nuo jų Besarabiją ir iie pa
— Bet jei jie pamanys, kad ir aš esu kokia ponia siryžę ją atsiimti gu kaupu. bo mačiau gražų gėlyną, ku lijono vyrų armiją, tuo la
ris vaizdavo Vengrijos že biau, kad vokiečiai visokiais
ar panelė? Ach, jie mane užmuš drauge su jumis kaip
Po apkarpymu Drie Ru mėlapį, nuo ios atskirtas būdais jiems padeda ta su
kokį šunį! Ach, ach....
munijos buvo likę 72,425 žemes. Vidurv aikštelės bu organizuoti. Paruoštu avia
Tėvelis vis tebesišypso:
kvadr. milios (anglu).
su vo nežemas stulpas, ant jo cijos karių Vengrija jau
— Tik nebijok! Tai aš jiems pasakysiu, kad tu nesi 14 milijonų gyventojų.
gi viršaus — pavaizduota pereitų metų pabaigoj turė
iš tų!
, Rumunijoje karo tarny- ištiesta ranka: Vengrijos jo 6.000.
— Bet jie vistiek netikės!
Pažymėtini dar du Ven
' ton gali būti šaukiami visi priesaika — nenurimti. kol
Tėvelis pasibeldžia į docento duris:
— Georgijau Aleksandrovčiau!
Padėjimas visai I vyrai nuo 21 iki 50 metų. prie Vengrijos nebus grą grijos karinio gyvenimo da
Vienoje padarytąja sutarti žintos nuo ios kūno atplėš lykai: nuo 1939 m. rudens
rimtas!
įvesti šaudvmo
pratimai
— Taip, bet ką aš turiu daryti? Aš.... aš tikrai mi Rumunijos sienų saugu tos dalvs.
Lietuviai laikraštininkai paleistiesiems į atsarga ka
neturiu laiko.... Svarbus straipsnis.... Man dar šian mą garantavo Vokietija ir
dien reikia būtinai pataisyti korektūrą.... — pasigir Italija. Rumunija buvo pri gyvenome gražioje Duno riams. Be to, istatvmu nu
versta žymia dali savo ka jaus upės saloje, stebėjome matyta. kad karo atvėjuje
sta atsakymas.
Tuo tarpu pasigirsta elektros skambutis. Skambi riuomenės paleisti. Po to sostinės kunkuliuojanti gy
Nukeltas j 6 pusi.)
sekė
vokiečių
armijos
įvedi

venimą.
Vieną
ryta
labai
na be pertraukos. Iš valgomojo atbėga su žmona inži
nierius Lebedevas; jie nulipo tiesiog užpakaliniais laip mas į Rumunija. Nuo tada, nustebau, kai vvras. kurs
reikia manyti. Rumunu ar man patarnavo mišioms,
tais. Jo veidas iš baimės baisiausiai persikreipęs.
mija buvo naujai perorga grįžęs į zokristiią prie dir
— Ką reikia daryti? — klausia jis drebančiu bal nizuojama vokiečių kloto žo prisidėjo karda. Pasiro
su. — Pro vartus išbėgti negaliu, ten visur pilna žmo je. Tikrų rumunu armijos do, kad tai būta atsargos
nių, išėjimas iš lauko taip pat užstotas, o tvora per skaičių sunku nuspėti. Jei karininko, kurs kas rytas
aukšta J
priimti už teisingą žinomą ateina išklausyti Mišių, ir
Inžinieriaus žmona laikosi ypatingai ramiai ir rū taisyklę, kad valstvbė i ar net patarnauti Mišioms.
pinasi savo trejų metų sūneliu, kurį laiko rankose, bet miją gali sutraukti
maž Man tai buvo nelauktas
tas rėkia, kiek tik neša gerklė. Pradeda belsti į duris. daug 10% gyventojų. Ru siurprvzas.
Daužymas vis eina smarkyn. Dabar ima kirsti iš visų munų armija siektu dau
cheese
Vengrų armija
jėgų šautuvų buožėmis. Inžinierius pradeda svyruoti ir, giau milijono.
food ihat’s digestibfę
netekęs sąmonės, sukrinta į šalia stovėjusią kėdę; jo
Kad ir apkarpytoji Ven
as mllk itselfI
Rumunų laivynas
grija, savo gyventojų skai
gražus, inteligentiškas veidas išbalo kaip kreida; žmo
Šitokia armija, griaudžiai čiumi lyginas, beveik su Ru
SPPEADSI SLICESI TOASTSI
na padeda kūdikį ant kėdės, pripuola prie vyro ir at
r MELTS PEPFECTLYI *
dirbdama su vokiečiu šta munija — turi anie keturiosega jam kaklą.
•
.
bu, gal net vokiečiu kari
— Oi, oi, greit bus galas! — rėkia Maša. — Netru
ninkams esant ios vadovy f
kus ateis koks niekšas ir įvarys kuriam į pilvą durtu
bėje, gali būti nemažas
DŽIAUGKIS NATŪRALIA IR
vą, o ką tada? — ir ima taip žliumbti, jog perrėkia net
GRAŽIA IŠVAIZDA!
ramstis kovose su bolševi
inžinieriaus vaiką. Tuo tarpu sučerška langas, ir į vi
kais. Ypač. kad Rumunija
dų su sudaužytais stiklais įkrinta akmuo.... Sužvėrė turi uostus Juodosiose jū
jusių žmonių staugimas lauke vis didėja. Tėvelis nubė rose ir net šiokį toki kari
ga į kabinetą ir vėl skambina:
nį laivvna. Vokiečiai apie
— Tučtuojau pasiųskite milicijos dalį, minia nori Rumunijos karo laivvna per
išplėšti mūsų namus ... Visi užimti??? Bet laukti dau eitais metais skelbė tokias
Gnmlnnme Piritas tiktai If
dantistų receptų.
giau negalima.... Jie gali įsiveržti kiekvienu momen žinias (Militarisches Wor611 Pienų Hmė<tntmnl. .lei
tu.... Dėl Dievo, tik greičiau pasiųskite!!
nebūsite pilnai patenkinti, tai
terbuch) pusi. 344): 4 nai
siiitražinamc
kiekvieni) Įmo
Praeina viena minutė, antra, trečia....
kėtų cent«.
kintuvai, 3 ton.adinial lai
Tėvelis vėl skambina:
*
‘U. * nK r»<*<»,,’c Ir perdirbama senas
vai, 1 povandeninis laivas
PlKITV *
pleitas. — Mėnesiniai mokes
ti. P. JOHNSON, Pr»s?*al- 1 dienos patarnavimas.
4
— Greičiau, greičiau! Jie jau laužia duris. Dėl Die (du dar buvo statomi).
VALANDOS:
šarvuočiai laivai 7 unlu ka
vo meilės, tik greičiau!
A.A.A. Dental
Laboratories
Tolimesni Ofisai:
INCORPORATEn
ro laivai Ir 7 sargybos lai
Kasdie Iki 8 vai. v
tlhltlsnols Piritų IMmlnlma I'.iMrntnriJa PsssnlrJe
Tuo tarpu minios užgultos durys neatlaiko spaudi
ISRR Milvvaukee Avenne — Tel. ARM. MIKO
vai. Iki dabartinio laik:
Vldiirm. Ofisas;
203 Rovith State Street — Tel. d'EB. 4630
mo ir išlūžta. Girdėti, kaip išilgai koridorių pasileidžia
Kasdien Iki 6 vai
1831 Irviną Park Ikmlevard — Tel. PAL. 4227
Rumunų karo laivvnas gal
Antrad lr Ketvirtad. ■ir, akle — 404 E 47th St__ Tel. ATT, eaan
koks tuzinas kojų....
lkl 7-tos vai. vak. North Side — 4731 Broadvvay. Tel. LON. 4490
net padidėjo, kas vokie
.(Bu» daugiau.)
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čiams labai svarbu, nes lai-

So. 81de — 6447 8. HaUted St. Pli.: NOR. 3720

S

Praeidamas ubagėlį, gar
bingas miestelio burmistras
sustojo, išsitraukęs pinigė
lį, padavė vargšui. Senukas
nuolankiai padėkojo. Bur
mistras eu šypsena Dasigyrė:
“Nėr reikalo dėkoti,
man tikras malonumas pa
dėti vargstantiems.” Senet
lis gudriai Datarė. “Suteik
sau dar daugiau malonumo,
duok visą dolerį.”

protestonai ar katalikai.
Toks elgęsis nepatiko kai
kuriems katalikams, buvo
įskųstas vyskupui. Kunigė
lis aiškino savo vyskupui,
kad taip darąs, nes, jo nuo
mone, Kristaus mokslas tu
ri būti visiems žinomas, Jo
tiesos visų vykdomos. Jeigu
jam pavestos avelės gany
ti, jas privalo prižiūrėti, pa
klydusias surasti.

Jeigu Driseina ko nors
atsižadėti, auka darvdami
rodome didžiausi neDasiten
kinimą. Žmogus, deja, lau
kia, kad kiti jam tarnau
tų, užsimiršta, kad ne jis
vienas pasaulyje
gvvena,
bet apsuptas visokios rū
šies asmenų, kurie stengia
si pasipelnyti kitų geromis
pastangomis. Gerieji mū
sų darbai turi liesti net mū
sų priešus.

Vyskupas džiaugėsi kunegėlio uolumu,
nedraudė
lankyti Bažnvčios priešus,
kurie net pamilo Kristaus
mokslą. šventasis Tėvas
tada prisipažino: Aš buvau
tas jaunas kunigėlis. Dievo
valia dabar popiežiumi. Die
vui daromos aukos ne visa
da malonumą suteiks gal
pasiliks be aiškių pasėkų
čia žemėje, negalima tačiaus krikščionies pareigo
se apsileisti.”
Auką‘padaryti, kaip bur
mistras vargšui, dėl to kad
suteikia malonumą, mažos
turi reikšmės Dievo akyse.
Daryti kas mums nepatin
ka, kada pareiga reikalauja
aukos iš mūsų, valios pa
jėgas stiprina, veda prie
laimės.”
A.B.C.J.

Pasaulietis, kalbėdamas
su popiežiumi Piiumi X, la
bai nepalankiai atsiliepė
apie aršų Bažnvčios prie
šą. Šventasis Tėvas ii su
draudė, jam papasakojo
įvykį iš savo gyvenimo.

Paskirtas parapiion jau
nas kunigėlis lankė
visus
parapijonus, nepaisvdamas
ar jie buvo masonai, žydai,

Taupykite Vartotus
Pašto Ženklus

PLATINKITE
naudos,

' ‘ DRAUGĄ ”

o bendradarbiams

gausių nuopelnų.
Kada susidarys

keletas

Ar norite prisidėti prie svarų pašto ženklų, siųskite
tikro misijonieriško darbo’ juos “4th Class Mail” šiuo
Taupykite vartotus pašto adresu:
ženklus? štai lengvas ir vi MARIAN MISSION CLUB
siems prieinamas būdas, ku
Marian Hills Seminary,
ris neša misijoms didelės
Hinsdale, Illinois.

Vasaros Išpartlaviiiias!

Ant rakandų, šaldytuvų, ga | šių
išdirbysčių Amerikoje,
sinių pečių, radio, skalbiamų $99.50 vertės už
mašinų, nereikia laukti —
prekių yra užtektinai pas
Budriką ir sutaupymas nuo Mažutės, Portable Radios vi
25 iki 50%. Lengvais išmo sur panešamos, po
kėjimais.

$59.50

$9.95, $19.95 ir
1942 Radio iškrautos ant pa
$29.95
rodos. Radijos visų geriau-

JOS. F. BUDRIK
FURNITURE HOUSE
3409-11 South Halsted Street
Te’. YARds 3088
Budriko žymus WCFL, 1000 Kil., radijo programas
nedėlios vakare nuo 6:30 p. m.
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Armijos, kurios išvien
su vokiečiais atakuoja
SSSR.

dėl jie nedalyvauja kauty- j

nėse, o šie:

— Mes visi iš to paties!
krašto ir norime visi drau
ge numirti*. . .
Su tokia armija daug ne-Į
(Atkelta iš 5 pusi.)
nuveiksi. ...
gynimosi reikalams iralės
Visgi italų prisidėjimas
būti pašaukti vvrai ir mo morališkai paremia vokie
terys nuo 14 iki 70 metų. čius. Be to — italai imda
miesi budėti Graikijoje, at
Slovakijos armija
palaiduoja vokiečių armijos
Į žygį prieš sovietus sto dalis kovai rytuose.
jo ir naujai susikūrusi Slo Kai geležis išmaišo
vakija. Ta valstvbėlė savo plaučius ir širdis
plotu beveik trečdaliu ma Bolševikai jau nuo seniai
žesnė už Lietuvą, bet gyven vietoj meilės išėjo skelbti
tojų turi arti pustrečio mi klasių kovą, vietoj darnaus
lijono. Seniau slovakai tar . visų sugyvenimo — pjauty
navo čeku (čekoslovakijo- nių.
Bolševizmas juk ir
jos) armijoje, bet nuo savo pagimdė nacionalsocializmą.
nepriklausomybės paskelbi Dabar patys bolševikai ant
mo, nuo 1939 m. kovo 14 savo kailio turi pajusti ką
dienos Slovakija suorgani reiškia, kai vieton sutarimo
zavo savo armiją ir iau tu , imama prieš kits kita jėgą
rėjo progos dalvvauti kau vartoti. Gaila tik, kad to
tynėse prieš Lenkija. Įdo se skerdynėse žūva tiek ne
mu, kad Slovakijoje gyve kaltų žmonių.
nusieji vokiečiai gavo teisę
Visos suminėtosios armi
armijoje sadarvti atskirus
batali jonus, net atskirus ar jos grumiasi kruvinoj ko
Granatos
mėsinėja
tilerijos vienetus. Iš viso voj.
Slovakija savo likimą yra jaunas krutinės ir žibantieji
artimai surišusi su Vokieti durtuvai maišo, rėžo jaunus
jos likimu. Berlyne evven- plaučius ir širdis. Dar Di
damas mačiau besilankan džiojo karo kapais nusėti
čius Slovaku
karininkus Europos laukai, o čia naujos
Reicho sostinėje. Karta nu kolektyvinės duobės pasle
ėjęs registruotis policijon pia tūkstančius žaliuojančio
atradau slovaką darbininką jaunimo su užgesintomis gy
taip pat atėjusi registraci vybėmis.
jos reikalais. Vargšas nie
K. J. Prunskus.
kaip negalėjo su vokiečiais
susikalbėti, bet slovaku kai
ba panaši į rusu ir lenkų,
todėl nebuvo sunku i am pa
gelbėti. Matvt. kad slovakų
Vokietijon buvo nemažai
Ar reik pašto ženklelių?
atvykusiu darbo ieškoti.
Kiek teko patirti. Slova \r norit registruoti lalSKą,
kai patenkinti tuo. ka esa jirkti “Money Order”, admose sąlygose galėjo
at _;-austi siuntinius? Kreipki
siekti. Jie beveik visiškai tės į “Draugo” raštinę!
Ar reik notaro parašo ar
savarankiškai gali tvarkyti
savo vidaus gyvenimą. Da ba antspaudos? Ar gavote
bar gi nori atgauti daugiau iš valdžios kokias nors blan
tautiečių, prieš bolševikų kas. kurių visiškai nesu
Rusiją pradėjo kova. su sa prantat? Kreipkitės j “Drau
vo poros šimtu tūkstančių go” raštinę!
Ar reik kokio nors verti
armija prisidėdami prie vo
mo anglų ar lietuvių kalbo
kiečiu.
je? Kreipkitės į “Draugą
Ir italai
2334 So Oakley Avė., Chica
Girdime, kad ir italai pri go. III. Canal 8010
sideda prie žygio prieš bol
ševikus. Italus mažai kas
RED — ITCH V— SCALY
laiko gerais kariais. Girdė
jau iš Didžiojo karo laikų
užsilikusį anekdotą: atakos
metu italų karininkas pama Effectiye Home Treatment
Promptly Relieves Torture!
to būrį kareivių, savo tau \ Pirmas
užtcpimaa mi stebėtinu ’
ŽEMO—daktaro
Išrastas—tuojau
tiečių sugulusių išverstoj . sustabdo
ne|»ak<n<’lamų niežėjimų
galvos Ir tuojau pradeda suglū
bombų duobėje.
mu Jautrios odos. Stebėtinai sėk
per vlrS 30 metų! Gauna
— Mes visi iš Neapolio, mingas
mas visose vais— aiškinasi italiukai.
Karininkas nervinasi, ko

Naudokitės pilnesniu
"Draugo" patarnavimu

CHICAGOJE IR APYLIHKESE
Parapijos piknikas
North Side. — Praneša
me northsaidiečiams ir vi
siems čikagiečiams.
kad
Sv. Mykolo parapijos meti
nis piknikas įvvks nedėlioj,
liepos 20 d.. Vvtauto par
ke. Mes. northsaidiečiai. tik
vieną tokį pikniką teturime.
Tad būtų labai gražu, kad
skaitlingai jame dalvvautumet ir kad jis būtu sėkmin
gas mūsų parapijai.
Piknike bus puiki proga
linksmai diena oralpisti. nes
į mūsų pikniką suvažiuoja
lietuvių iš visu Chicago ko
lonijų. Kadangi mūsų kle
bonas kun. J. šiaulinskas ir '
pranciškonas T. Kazlaus
kas, yra gerai žinomi ir my
limi visų čikagiečiu.
Bus
gera muzika ir kitos link
smybės. Visus užprašo.
Klebonas ir komitetas

Kviečiame į "Rūtų”
darželį
Šį sekmadieni, lienos 20
d., Mot. Sa gos 55 kuopa
parap. “Rūtos” darže ren
gia pikniką, kurio visas pei
nas skiriamas Aušros Var
tų bažnyčios dažvmo fon
dui.
Sąjungietės vra pilnai pa
siruošiusios visus svečius,
atsilankusius į pikniką, pri
imti ir yisame kame natarnauti.
Taigi laukiama skaitlin
go svečių atsilankvmo.
Kuopų narės būtinai tu
ri visos dalvvauti ir nepa
miršti atnešti dovanu “bin
go” laimėtoj am s.
Ta pati.

Pakvietimas
Nuoširdžiai kviečiame vi
sus marquetteDarkiečius ir
seselių prietelius atsilanky
ti ARD centro niknikan, ku
ris įvyks sekmadieni. lie
pos 20 d., Holv Familv Vil
ią (Labdarių ūk v) ir sma
giai laika praleisti.
Mar
ąuette Park 8-tas skvrius
turės savo stala su skaniau

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.
DISTRIBUTOR
OF

Z

Ambrosia & Nectar
BEERS
Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, Xur
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

I

siais ir nepaprastais val
giais ir gėrimais ir rengi
mo komisija yra pilnai pri
sirengus visus atsilankusius prie ju stalo maloniai
priimti ir pavaišinti.
Tad lauksime visu. ir iki
pasimatvmo sekmadieny.
Kviečia
ARD

8-tas

Rengimo

:^i

From: Press Section,

Skvrius

Komisija

Važiuojam!

ir

jTKVifi$6,000,000,00

Defense Savings Stali,
Treasury Department,
Washington, D. C.

1 Apart Apsaugos, Turime
ATSARGOS FONDĄ Virt

For lmmedlate Relcasc

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigu

FmpEFENSE

Valandos: Kasdien — 9 vai. iki 4 vai. p. p.
Trečiadieniais — 9 vai. iki 12 vai.
šeštadieniais - 9 vai. iki 8 vai. vak.

BUY

LOAN ASSOCIATION of Chica
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.

4192 Archer Avenue
Vlliyinia 114/

Brighton Park. — Labda
rių Są gos 8 kuopa rengia
šeimynišką išvažiavimą ne
l )N SALE AT Wl R POST OFFICE OR BANK
dėlioj, 20 d. liepos. Labdarių ūkyje.
America On Guard!
Busas bus prie bažnyčios
Above is a reproduetion of the
12 valanda. Kas norės va
Treasury Department’s Defense
Savings Poste r, showing an exact
žiuoti, prašomas ateiti 12
duplication of the original “Minute
Man” statue by famed seulptor
vai. Busas nuveš ir parveš.
Daniel Chester French. Defense
Bonds and Stamps, on sale at your
Piknike visi galės sma
bank or post offiee, are a vital part
of America’s defense preparations.
giai laika praleisti ir tuo
pačiu paremti
labdaringą
“Defense stamps” galite
darbą.
pirkti “Draugo” ofise, jo ar
Rašt. Ona Ivinskaite. timiausioje pašto stotyje”
galite gauti “Defense Bo
Remkite “Draugą”, nes jis nus.”
tarnauja Bažnyčiai, Tėvynei
Pirkite bonus ir stamps,
ir Jūsų reikalams.
kad pagelbėjus Amerikai ap
Turtingas žmogus
yra siginklavime.
kaip obelis, prie kurios visi
lenda tol, kol ji duoda vai Kiekvienas pirkėjas gali
išmainyti tuos bonus kai pri
sių.
renka užtektinai.

A.

t

1304

E.

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja

Phone 9000

'Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save'

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS

*

ŽEMOS KAINOS
tv

!

TEISINGAS PATARNAVIMAS

1

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

A.
70th

St.

Mirė Liepos 17. 1941, 4 vai.
vak., sulaukęs pusės aini.
Gimęs Lietuvoje, Ukmergės
apskr.. Pagirių mieste.
Amerikoje išgyveno 38 m.
Paliko dideliame nuliūdime
žmonų Sofijų (po tėvuis l>anyliūtė), 4 dukteris: Viktori
jų Perker ir jos vyrų. Jonų;
Ainy Woods ir jos vyrų Ju
lių; Mary Woods ir jos vyrų
Eellx ir anūkę Arleen; Dorthy Peters ir jos vyrų Anta
nų Ir daug
kitų
giminių,
draugų ir pažjstamų.
Kūnas pašarvotas Corcoran
koplyčioje.
1409 East
67th
St.. Chicago. Iii. Lutdotuvūs
jvyks pirmadienį. Liepos 21
d., iŠ koplyčios 9 vai. ryto bus
atlydėtas
J
St.
Lawrence
church 72 and Dorchester St.,
kurkule jvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų. Po
pamaldų bus nulydėtas J Sv.
Kazimiero kupinės.

REMKITE IR PLATINKITE
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

AHD THANKS a M.U.OH/O’
(On,Ell,HG ME ABOUT
TELLlN^

/Ą

MY V/HOLE FAMILY^
VOVES IT!

JOHN F. EUDEIKIS

Laidatuviii Direktorius

NuoSirdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę

Žmona,

620 W. 15th Avė.

Remkite
“Dėdę Šamą,”
būkite amerikonai!

DOMINICK SIRKO
Gyveno

yINGS

FED

UNITED
STATES
SAVINGS
fBONDS
AND STAMPS

AMBULANCE Dieną ir Naktį

Dukterjrs,

Zeniai. Anūldė Ir Giminės.
Laidotuvių direkt. Corcoran
Tel. Hyde Park 4050.

4005-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. LAFayette 0727

ECZEMA

__ .ŽEMO

Šeštadienis, lieDos 19. 1941

Everybody ravės about your

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

"salads, Peg.What’$ the speret?
~

‘

KOPLYČIOS DYKAI I

MIRACLE WHIP!
Its "different” flavor
alvvays makes a hit.
MILLIONS AOIII—Miracle Whip does work ivonders

with salads! A unique combination of old-fashioned
boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip is
by far America’s favorite salad dressing.

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

DARGUTi^

RADIO LAIKRAŠČIO JO-ti METAI

VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

laidotuvių direktoriai
NARIAI

CHICAGOS

LAIDOTUVIŲ

IR

CICEROS

DIREKTORIŲ

LIETUVIŲ

ASOCIACIJOS

P. J. RIDIKAS
8354 South Halsted Street

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

I. J. ZOLP

ANTANAS M. PHILLIPS

1646 West 46th Street

Tel. YARda 0781-0782

3307 Lituanica Avenue
Tel. YARda 4908

ANTHONY B. PETKUS
1410 South 49th Court
Tel. CICERO 2109
6812 So. Western Avenue
Tel. GROvehill 0142

LACHAVYICZ IR SCNAI
2314 West 23rd Place
Tel. CANaI 2515
42-44 East 1081h Street
Tel. PULIman 1270

J. LIULEVICIUS

S. P. MAŽEIKA

4348 S. Califomia Avė.
Tel. LAFayette 3572

3319 Litnanica Avenue
Tel. YARda 1138-1139

APTARNAUJA CHICAGOS ir APYLINKES LIETUVUĄ

Vienintčlis Vakarinis Lietuvių
Programas Amerikoje —
Leidžiamas 9 Sykius i Savaitę
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
PENKTAD. ir S ESTĄ D. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.

DRAUGAS

šeštadienis, liepos* 10. 1941

PABĖGĖLIAI PAS ANGLIJOS KAKALIU

Rytoj ARD pirmas metinis išvažiavi
mas į Šventos Šeimynos Vilią
Visi ARD skyriai kaip vie
nas, pilnai prisirengę išva
žiavimui. Prisivirė, prisike
pė skanių užkandžių svete
liams ir viešnioms. Pavaka
riop bus traukimas 10 dova
nėlių (jų tarpe yra ir viena
“dresė,” kurią aukoja Lev/ir
Style Shop) ir brangi ant
klodė (bedspread), kurią
dovanojo Giršienė iš ARD 5
sk. ir kitų įvairių naudingų
prezentų, o net keturias pik
nikui dovanas davė mūsų
veikėja ir amžinas narys iš
9 sk., Cicero, Agota Jaukšienė.
ARD. prie savo kioskų tu
rėš įvairias — palves “beach
uiųbrelfas,” tfcs ištolo pa
matysit, kur rėmėjų stalai.

Roselando Žinios

7

CLASSIFIED

Šį pikniką, prašom sese
rų prietelių paremti, nes
žinot, vasarą sunku sese
lems pragyventi ,nes per 3
mėnesius neturi jokių įeigų
nei atlyginimo kaipo moky
tojos. O gyventi reikia.

GERI BARGENAI!
NAMŲ — EARMŲ BARGENAI
4 Ir S kambarių mūro namus; “P" I
lt) fletų, Marųuette Parke Jmošildoma*;
puraiduuda
pigiai
už kėti $5090. 4 fletų mūrinis. $12.i vuali.
6Ua, 2 fletų mūrinis po 4 kamba
Kitas moderniškus mūro numus rius $6.800. ti kambuiių mūrinis
po 4 ir 4 kum burtus; nebrangus bungalotv $4,90(). 5 kumburių me
ir gražus numus.
dinis eottage kaina $2,7 50.
6 fletų
numus po 4 kamburius
Turimu tuipgi gana didelį pasi
už tush ur muinomls.
rinkimų bizuiavų namų
lu fletų numus už cash Ir nialTurime visokių kitokių bargenų
uomis.
po visų Chicagų. Tuipgi apie 150
šio visi namai rnndusl Marųuette labui gražių furmų, prie vandenų,
Parko. Taipgi yra Ir visokių kilų tinkamos dėl resortų. Uallmu pi
namų ir gerų lotų.
giai pirkti arba mainyti.
Atsišaukite ur matykite:
Kas norite naujų namų pastaty
J. VILIMAM CO.
ti, senų pataisyti, upskaitliavimas
«7153 So. lt«kwell Mt.
dykai.
Tol. Hemlock 2323
Jeigu norite greitai parduoti ar
ba pigiai pirkti, išmainyti bile kų
l’AItSllil ODA ANGLIŠKAM
Jūs turite, kreipkitės pub:
NAMAS
Parsiduoda angliško stiliaus 6 ir CHARLES P. (SI RO.MSKIS & CO.
pusi, kambarių namas su dvejo
6021 S. VVestern Avc.
mis pilnomis
maudynėmis:
uiti
Tel. REP. 3713
Vak. PltOs. 1111
Marųuette Parko, bužnydos,
mo
kyklos ir ligoninės. Kanihuriai ne
REIKALINGAS DARBININKAM
paprastai gražiui sutvarkyti.
SPAUSTUVĖJE
K re ipkitės: 7111 M. M < >/.a rt A te.
Reikalingas tuojau prityręs spaustu
vės darbininkas. Pastovus darbas.
PARSIDUODA
Kreipkitės;
•
Parsiduoda lirigiiton Parke 4 fletų
mūrinis namas, po 4 kambarius rie 2334 Ko. Oakley Avė., Chicago. IU.
te ir pečiu šildomi; rendų atnešu
P.UtDAVIMlI Mf KINIS NAMAM
kasmet $1160 ir dabur parsiduoda
MAltyt'ETTE PARK
už $9.000.00.
Kreipkitės:
Jolutsun, REPublie Parsiduoda 2-jų ’ftetų mūrnis na
mas gražiame Marąuette, l'ark. An
t "Draugas" Acme teiepnoto,
, 2030.
dviejų ’lotų. Karštu' v<4ideniu ap
PIRK NUOSAVYRi; DABAR,
šildomus. 2-jų vkarųt garadžius. Dė
RUNOS KYI.A
platesnių informacijų' Kreipkitės:
Ui z nio namus; Atorus ir 5 fl. mo
6636 M. Talman Avc.
derniški, stokeris ir garadžius. Kundasi ant 69 St. Marųuette Parke
PARDAYl.MCI NAMAS
Kulną tik $.18.800.
MOUTH SIDE
Biznio mūro namas, Storas su
kamb. užpakalyje ir flctas viršui. l’arduosiu gražų, 2-jų fletų namų
Randasi unt privatiškos gutvCs, ge pietinėje Chicagos dalyje. Mūrinis
Cemento grindinys ir
ru vieta bizniui.
Kainu trumpam pagrindas.
skalbyklos įrengimai beismonte. Už
laikui tik $5800. (mokėt $2300.
Biznio namus; 2 dideli štorul ir daryti porčiai.
šaukite; Tel. BOUIevard 5868
8 flctai. Gražus namus ir naujaA.
apyllkė. Kaina dnbur $24.500.
PARSIDUODA NAMAM
2 fletai mūro narna* ir 3 kamb.
beismonte su nauju stokeriu. Itun- Medinis namas su mūriniu pama
dusl Marųuette prie 63rd St. Kaina tu, su 2 fletais po 4 kambarius,
parsiduoda laitai pigiai už $2300.00.
$8.800.
šaukite telefonu Iatfayette 0851.
4 flctai apartmentas su moder
niškais įrengimais. Randasi Marųuette apylinkėje. Kainu til. $1 3.900.
10 fletų moderniškas apartinentas. Randasi Marųuette apylinkėje.
Kaina nuo reciverio $25,000.
LL M*KIS-NIW««. REBUILT
2 flctai po 5 kamb. ir su 3 mie
gamais. Randasi
prie
Marųuette
LIQUOR
Parko. Parsiduoda už $8950.
TYPEWRITERS
2 flefai mūro namas ir lotas prie
{STAIGA | Salės.
Randasi prie Marųuette Rd.
ADDING MACHINES
Kaina šiandien $6800.
Mes turime ir daugiau gerų bar
—IMALL MONTHLY PAYMENT1 —
genų. Kreipkitės pas įgaliotinį:
AU MAKIS
K. J. MACKE-MAčIliKAS.
SOLD,
RENTED
23-16 W. OOtli St. 2-ros lubos
vežioja mc
Tel. Prospect 3140
AND REPAIRED
po visų
Chicago
PIRKITE PAS MUS
o.a ■iivilti caaav oai-tiaa „iw.macai
$500.00 ar daugiau nupirks geras
Cottages, bungalows, two fletus. aTYPEWRITER
part mentus, ar biznio vietas. Mūsų
OMPAN Y
real estate patarnavimas visai pa
KOSUT C. OOLMLATT, K...,.
REMKITE
tikimas.
1(9 W. MADISON ST.
8KNĄ
Krepkltės;
LIETUVIŲ
JANATA REALTY,
Phone DEARBORN 8444

Tad, brangieji pieteliai,
užjauskite mūsų jaunimo
auklėtojas ir švietėjas ir
stabtelkite nors valandėlei
ARD išvažiavime. Kiekvie
nas centas paaukotas pra
mogoje, tikrai bus įvertin
tas. Rėmėjos savo darbą,
/-i v-toZ/i.
laiką, sveikatą mielai auko
ja ir šiame išvažiavime visus
Anglijos karalius ir karalienė Driima pabėgusius Europos tautu valdovus. Iš
gražiausiai ir paviršius. Tad kairės į dešinę: karalius Jurgis VI. Olandijos karalienė Vilhelmina, čeku Drezidento Benešo žmona, Jugoslaviios karalius Petras, karalienė Elzbieta, čekų preziden
būkte su mumis.
tas Benešąs, Norvegijos karalius Haakon VII ir lenkas Raczkiewicz.
Rėmėja.

bu ir pasiaukojimu prisi
dėjo prie šio pikniko pasi
sekimo.
Temstant buvo
traukiami loterijos bilietai
bendroje sumoje S100. Di
džiausia laimėjimas $25 te
ko Stas. Šidlauskui, gyve
nančiam Roselande.

CLASSIFIED
4---------------------------------

Graži pradžia

Santimai

■

1 ■ -

■1

pusmetinio patikrinimo.

Grišius.
Liepos 10 d. šv. Pan. Nek.
Praeitame
sekmadienį
Bridgeport. — Dr-1os Šv.
Prasidėjimo paraDiios salė
REMKITE IR PLATINKITE
įvykęs Visų Šventųjų par.
Onos
narės
eis
“
in
corpoje susirinko eražus būrys
»•
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.
piknikas puikiai pavyko.
jaunų lietuvaičiu. Tai pra re” prie šv. Komunijos sek
Gražiai giedra ir neperšildžia Lietuvos Vyčių 36 kuo madienį, liepos 20. 7 vai. ry
tas oras leido skaitlingai
WHOLESALE
r
pos jaunųjų kuopelės. Susi- to. Prašomos visos narės
žmonių susirinkti, o Vytau
rinkimą pradėio oreanizato i8U8irinkti 1 ParaD- 8ale- Ut
to parke paruošti įvairūs
AMO
rius Jonas Brazauskas. IS "^alyvavima bausmė papasilinksminimai,
pramo
pačių i jaunyjy pastovi vai- ^a* nutarim°.
Valdyba
gos ir vaišės su erera tvar
West Pullman. — Neteko dyba,’ kuria apdaffa
ka visiems svečiams ir da
Marųuette Park. — Mari
H
me žymaus biznieriaus, ku Valerija Krukaitė, vice
lyviams suteikė jaukia nuo
jonų
Bendradarbių
5
sky

pirm. Juozas Macis. sek?.
taiką, žemaitiškas kugelis ris per 20 metų laikė užei
Emilija Paukštvtė. fin. sek. rius laikys mėnesinį susirin
suvalgvtas ir visas midus gą West Fuilmane. Tai Juo
kimą nedėlioję, liepos 20 d.,
*STAR ?
išgertas. Klebonas ir par. zas ir Barbora Bibai. Pra Virginija Kvietkaitė. mar* parapijos svetainėje, 2 vai. {
Juozas Astrauskas.
komitetas dėkingi visiems eitą savaitę jie atsisveiki šalka
po pietų.
no
su
West
Pullmonu
ir
DRAUGĄ
4257
Cermak Rd.
Kuopelės globėju ir kasi
(STIMATIS—FREE —DIMONSTR ATION
svečiams, kurie malonėjo
Bendradarbiai
5
skyriaus
į N. KANTER, Sav.
persikėlė gyventi į naują ninku
Jonas Brazauskae.
atsilankyti į šį jubiliejinį
SKAITYKITE “DRAUGĄ!
MUTUAL LIQUOR CO.
malonėkite atsilankyti į šį
vietą
adresu
1446
W.
81
St.,
Nutarta
susirinkimai dary
pikniką, o taip pat visiems
4707 S. Halsted St
susirinkimą.
Kviečiame ir
Tei. BOULEVARD 0014
aukotojams už parama
ir kur įsigyjo puošnią reziden ti du kartu per mėnesi. Ki naujų narių.
Jr
Valdyba.
ciją.
tas susirinkimas ivvks pa
uoliems darbininkams. kuVestpulmaniečlal apgai rapijos salėje, lienos 30 d.,
rie užėmę savo postus dar
Dievo Apveizdos parapi
lestauja netekę
biznierių, 7:30 vai. vak. Prašomi at
nuolat rėmusių gražius su vykti- ir tie. kurie negalė- ja. — Draugystės šv. Anta
manymus,
ypatingai Lab , j0 dalyvauti pirmame susi- no iš Padvos nariams pra
Są-gos, Marijonų ir para- rinikme ir kurie dar nėra nešimas. Kaip buvo nutar
pijos. Jų sūnus Kazimieras prisirašę. Tėveliai, leiskite ta praeitam susirinkime 20
DINING ROOM SFJT8 — PAR
Chicago Relief Adminis nesenai vedė Grigonytę ir ir dar paraginkite
savo d. liepos turėti išvažiavimą
LOR SETS — BEDROOM SETS
— RŪGS — RADIOS — REtration stengiasi mažinti išvyko gyventi į Detroit, vaikus prisirašvti Drie jau- Jos. Leppa darže. Willow
FR1GERA1ORM — WAMHERM —
Springs. Išvažiavimas ne
MANGELS — STOVĖS.
pašelpgavių skaičių. "Relie Mich.
namečių vyčiu.
A. Sk.
All Natžonally Adverttoed Itema
įvyks iš priežasties bran
fas” buvo įsteigtas nedarbo
Vienas draugų.
gaus permito. Susirinkimas
laikams. Dabar nedarbas
taip pat nėra perkeltas. Su
nyksta, tai turi išnykti ir
Pakanka vienos klaidos —
ŽAVIAUSIAM PASIRINKIMAS
Budriko
Nedėlinis
SUKNELIŲ
sirinkimas bus ateinantį
“reliefas.” Bet daugelis no ir tauta gali prarasti savo
BLIUS KELIŲ
PIRŠTINIŲ
sekmadienį,
1
vai.
do pie- J
ri
po senovei dykaduo laisvę ir nepriklausomybę.
KOJINIŲ
Programas
I’OCKET’ROOKŲ
FACTORY REPRESENTATIVE
tų. Tai pusmetinis sus-mas.
niauti ir likti ant “reliefo.”
KORSETŲ
Kai tėvynė pavojuj, jauni,
Gyvas lietuviškas progra Visi nariai dalyvaukite. IšKfDIKIAMM DRABUŽIŲ
Tai yaldžia tokius ima spau
6343 So. VVestern Avė m į
sveiki vyrai turi kovoti, se mas iš WCFL, 1000 kil. sek girsite raportą iš knygų I
V. VILEIŠIENE., SAV.
sti.
Reikalauja, kad visi
Telefonas REPUBLIC 6051
nesni gaminti kovos prietai madienio vakare kaip 6:30
“reliefirrinkai” registruotusi
vai.
vak.
sus, moterys — siųsti ka
Illinois Employment ofisuo
IF ynu 6utt«r monthly >
Bus proga gėrėtis gryna
riams baltinius, vaikai pa
FROCK SHOP
se. Tie ofisai yra tam, kad
dėti motinoms.
Barerh lietuviška muzika ir daino
5922 W. Roosevelt Rd.
Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį pasi
mis Onos Juozaitienės ir
pagelbėjus surasti darbų
Tel. AUSTIN 1175
vvhich makes you
tiems, kurie patys negali su- į Kas į akis giria, už akių Antano Chapo pritariant
sekimą Jūsų biznyje arba profesijoje.
didžiulei
orkestrai.
rasti. Per tuos ofisus nuo į duobę kasa.
Juozo Budriko Radijo ir
gegužės 20 dienos darbus
Uždrausk sau bet kokią
Rakandų
krautuvė leidžia
gavo 661 “reliefininkas.”
Nervous
mintį apie senimą.
šiuos programus.
Dabar vyriausybė vis ma
Blue—
DOMINIKAS KURAITIS, Sav.
S. Marden
Rez. Tel. VICTORY 2499
Pranešėjas
žiau ceremonijų daro su “re
i
Start taking famous Vydla B.
*
Pinkham's Vegetable Compound
liefininkais.” Jau buvo ab —
at once. It'a one medlclne made
especially for women that helps reAGENTAI:
VARTOTŲ KARŲ
tikimų, kad “reliefas” yra
lteve headache. backache, eramps.
Jonas
Rodinas
SKYRIUS:
weakness, nervousness—due to
AR JUMS REIKALINGA PASKOLA
atimamas tiems kurie atsisa
funetional monthly dlsturbances—
Jonas
Jasinskas
806
West
3lst Street
lt's
hclped
hundreds
of
thousands
ko imti siūlomą darbą.
PERKANT SAVO NAMĄ?
of women to go “smlling thru” dlaAnt.
Labanauskas
Chicago,
III.
tress of such dlfflčult days.
Gal būt jau netoli tas lai- !
Taken regularly — Lydia Pink
H. Rajewskl
Telefonuokite:
ham's Compound helps bulld up
kas, kad “reliefas” bus vi | MBS DUODAM PASKOLAS ANT NAMŲ ANT MAŽŲ
resistance agalnst such tired,
“Shorty”
VICtory 16 9 6
eranky feelings. Try itl
NUOŠIMČIŲ, SŲ LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS.
sai panaikintas. Tąsyk ga- į
lės nukentėti tie, kurie jau
PASKOLŲ IR TAl'PIMO REIKALAIS KREIPKITĖS PRIE
perseni arba be sveikatos, Į
•
Litten to
kad galėtų dirbti. Tokie tu
rės būti aprūpinami priva- 1
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA
tiška labdarybe. Giminės'
ASSOCIATION
teipgi turės rūpintis neišga
1500 8. 49TH COURT
PHONE CICERO 412
CICERO
linčiais saviškiais. Dabar
Nauja Vieta:
JOSEPH F. ORlBAUSKAS, Secrs'Jrj T
Juk tūkstančiai yra tokių
>T$ry Satorday, 1:34 te 2:30 P JA
VAI*: Pirm., Ketvlr.. ftešt&ri, • Iki M v. v.; Ant r., Trečiad., 8 |M F r. rų
tėvų, kurių vaikai neblogai
907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
STATION W HI t>
gyvena, o tėvų neužlaiko.
1
AMT FADE1Ų
DABAR
|
1480 IdlocyclM
a/®
Telefonas: LAFayette 2022
PINIGŲ
Tėvai turi ieškoti "reliefo.”
MOKAME
|
8UMm m Tm DUQ
Ilgainiui gali prieiti prie to.
• Paaturlif a program of •
Kiekvieno
Taupytojo
Taupinial
yra
Apdrausti
iki
IR,000.40,
kad valdžia ims versti vai
Yugoslav Folk Musie
Per Federal Savings and Loan Insurance Corp., Washington, D. C.
kus užlaikyti tfcvus.

Netekome

Jūsų Gražus
Apsirėdymas
-Mūsų Specialybė

Nori nusikratyti
"reliefininkais"

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER

AlfX ALESAUSKAS & SONS

GLAMOUR

FEMALE MIN

WEAK,CRANKY

St. Antay's Building & Loan

3

PALANDECH’S
TUGOSLAV-AMERICAI
RADIO BROADCAST

MILDA BUICK SALES

mum

MYKOLO

ŠVENTO

Šeštadienis, lieoos 19. 1941

PARAPIJA,

GERA MUZIKA
RUOŠIA

DAINOS - ŠOKIAI

SEKMADIENĮ,
LIEPOS 20,1941

NEPAPRASTAI

SIDE

NORTH

LAIMĖJIMAI.

ĮDOMŲ

VASARINI PIKNIKĄ

Įvairios Linksmybės

VYTAUTO
PARKE

:*:*^S*:*^S**’S ’SE

Beždžionės talkon
kovoj su paraližium

Rado plėšiku užmušta
žmogų

Chicagoj per vieną mėne
sį atsirado 15 apsirgimų pa
raližium. Kad suradus bu
dus sėkmingiau kovoti su
ta liga, tai bus daroma ban
dymai
su
beždžionėmis.
Pargabenta 50 beždžionių ir
gydytojai jas naudos bandy
mams.

John Barkus, 42 m. am
žiaus .rastas negyvas kam
bariuose virš jo krautuvės,
324 W. Huron st. Policija,
ištyrusi įvykį, sako, kad
žmogžudystė papildyta plėši
mo tikslais.

Muzikantas J. T. Barton,
42 m. amžiaus, važiuodamas
automobiliumi susikūlė su
su kita mašina. Buvo sun
kiai sužeistas ir mirė ligo
ninėj.

Henry Levsen, 76 m. žmo
gus, ėjo per gatvę prie
Roosevelt Rd. ir So. Leavitt
st. Negras su automobiliu jį
suvažinėjo ir žmogus vietoj
mirė.

nį. Svečių dalyvavo virš
200. Toastmasteriu buvo
Eudeikienė. laid. direk. J.
F. Eudeikio žmona.
Sve
čiams puikiai patarnavo ju
biliatu dukrelė Gabrielė.

X J. Juozaitis ir A. šiaučiūnaitė praeitam L. V. Chi
cago apskr. susirinkime iš-į
rinkti atstovauti aDskritį
būsimam L. Vvčiu seime,
Pittsburgh. Pa.

Negras suvažinėjo

X Dariaus-Girėno aštuo
nių metų tragiško žuvimo
sukakties paminėiimas įvy
ks šį vakarą saulei leidžian
ties prie j u paminklo Mar
ąuette parke. Bus iŠDildyta atatinkama programa.

X Jonas ir Ona Navic
kai, 2529 W. 45th PI., susi
laukė sūnelio lieDos 14. Šv.
Kryžiaus ligoninei. Giminė
ir draugai linki iauniems
Navickiams ir ių sūneliui
geriausios laimės.

DIDŽIAUSIA PROGA
PIRKTI

GENERAL ELECTRIC
Geriausių Refrigeratorių

X Vargonininku ir Para- *
pijų Chorui Są-gu Chicago
Provincijos pikniko, liepos
26 d., Vytauto parke. įžan
gos tikietai tirpte tirostą.
Visi įsigykite iš anksto,
kad pikniko vakarą
prie
vartų nereiktų mokėti 25c.
X Pas Benedikta ir Emi
liją Navickius. 5836 S. Ar
tesian Ave., atostogauja jų
dukrelė su šeima iš Antwerp, Ohio. Nors keli me
tai kaip ponai Perry’ai gy
vena Ohio valstiioi. visvien
Chicago iiems artimesnė.
X J* Budo taverno savi
ninkas, kur randasi West
Side Hali, turi sudaręs ba
seball tymą, kuriame žai
džia ir lietuviai. Iš 22 žaidi
mų šis tymas pralošė tiktai
du. Chicago Greater Lygoj
pirmam “raunde” tymas lai
mėjo visus penkius žaidimus.
X Vargonininku ir Para
pijų Chorų Sa gų šeiminis
bankietas bus Plaisance
viešbuty, lieDos 30 d.

Progress Kratutuvė yra autorizuota parduoti G. E.
produktus ir šią savaitę skelbia didį Liepos mėne
sio išpardavimą siūlydama geriausias sąlygas pri*
einamiausiomis kainomis ant G. E. Refrigeratorių,
Radio ir Plovyklių.

X Ant. Leščinskienė, 3448
S. Union Ave., žvmi katali
kiškoms įstaigoms. VDatingai TT. Marijonu vienuoli
jai, aukotoja, rengiasi vyk-'
ti į rytus ir ta proga ap-j
X Moterų Sąjungos 55
Dariaus-Girėno paminklas Chicagoj, prie kurio šiandie, saulei leidžianties, įvyks lankyti Marianapolį. Thomp
(kuopa žada šauniai pasi- '
son. Conn.
iškilmės. Ši nepaprasta nuotrauka padaryta lietuvio fotografo J. Urban.
darbuoti parapijai:
savo
X Roselando lietuvių šv. rengiamo pikniko pelną,
Vardo dr-ja turės golfo tur liepos 20 d., nutarė paskir
WOLK STUDIO namentą sekmadienį, liepos
ti bažnyčios dažymo
fon
1945 WeU 35* Street
20 d., Everereen Country dam Piknikas bus parapi
Club pievoj, prie 92nd St.
jos “Rūtos” darže. Kadan
Chicagj ir kitur minkštų MODERN
Teisėjas
John T. Zuris
ir So. Western Ave. Pradžia
gi piknikas rengiamas la
šiuo laiku teisia moterį 76 jų gėrimų vartojimas didėjo. COMPI.ETE
11 vai. ryto
ADVANCED PHOTOGRAPHY
bai svarbiam reikalui, tiki
metų amžiaus. Ji yra Vir Šiemet “popso” išgeriama l.OMEST P08SIBLE PRICES
X
Antradieni.
lienos
22
mos visų paramos.
ginia Warren. Ji kaltinama veik 15 nuoš. daugiau, negu PHONE LAFAYETTE 2*13
d.,
šv.
Jurgio
Dar.
bažny

daryme nelegalės
operaci pernai.
X Praėjusi
trečiadienį
čioj,
8
vai.
ryte.
įvvks
iš

“
Popso
”
pramonė,
kaip
ir
jos.
šv. Jurgio par. salei ivyko
už auksinio jubilieiaus rengi
PLATINKITE “DRAUGĄ” kilmingos šv. Misos
kitos
pramonės,
gali
nuken

Už tokį pat nusikaltimą ji
sielas žuvusiu lakūnu Da mo komisiios susirinkimas.
Karui ple
buvo teisiama kovo mėn. tėti dėl karo.
Užprašė Komiteto ir visu šv. Jurgio
Tak/ng your giri to tho riaus ir Girėno.
Bet dol jos senatvės nebuvo čiantis taksai gali būt pa
p-nia A. Gilienė. Girėno se par. veikėju dabar didžiau
kelti. Be to gali pritrukti
movies?
bausta.
suo. Visi kviečiami atsilan sias darbas yra tai Dlatinikaikurių dalių, kurios eina i
Dabar teisėjas Zuris jos “popso” išdirbyste.
kyti į tas Damaldas.
mas Buicko tikietų. Jo Ma
bylą nukėlė į liejos 25 d.
X Petro ir Elenos Ven- lonybė pralotas M. L. Kru
Watch out that your breath does not
geliauskų, turinčių gražią šas padėkojo tiems, kurie
offend .. . you yourself probably don’t
|cnow whether It’s offenslve or otherwlse.
užeigą ir salę, 45 ir S. Tal tą darbą gerai varo ir pa
tt you want to make a hit wlth your
giri friend, there’s a way to make your
man Ave., 15 m. vedybinio ragino prie uolesnio darbo
breath more agreeable. And It’s easy.
Alice R. Temple , 54 m.
Chicagos miestas už au Simply rlnse the mouth wlth Llsterlno gyvenimo sukaktis šauniai tuos, kurie apsiėmė, o ma
amžiaus moteris, nesenai bu
Antiseptlc before you start out. Listerlne
paminėta praeita sekmadie žai teveikė
halts food fermentation ln the mouth,
vo apkaltinta, kad nelega tomobilių ir trokų laisnius the
usual cause of breath odors accordšiemet jau surinko $5.623.- lng to some authorltles, then overliai persirašė ant savęs sve
comes the odors fermentation produces.
—.... ;------------------------- 000. Laisnių išduota 672.773. Lambert
Pharmacal Co., St. Louit, Mo.
timą turtą vertės $125.000.
Pernai pinigų surinkta bu
Before Any Data Usa
M. DZIMIDAS
Kai prasidėjo prieš ją skun
vo $5.451.817, o laisnių iš LISTERINE ANTISEPTIC
dai ir bylos ,tai kad išsi
Berghoff Alaus Išvežiotojas
duota 644.517.
To Moko Your Broath Swootor
sukti nuo bėdų, nusišovė.

1941 metų mados pilnų 6-šių kubiškų d»|OQ Cfi
pėdų dydžio, kaina maža tik..............

Iv

Progress Krautuvėje
PER DIDĮ

Liepos mėnesio Išpardavimą!

"Z

Sena moteris prieš
teisėja Zūrj

"Popso" vartojimas
auga

KIATCH OUT!

Su General Electric Refrigeratorių galėsite džiaug
tis desėtkus metų. Naudositės šviežesnių ir skanes
niu maistu, sutaupysite sveikatą ir išlaidas; turė
site didžiausią patogumą kuomi džiaugtis per visą
gyvenimą. „

fIZT.Ov

Lengvi Išmokėjimai Pritaikomi
Didelė nuolaida už seną refrigeratorių mainant ant
naujo General Electric

3222-24-26 So. Halsted Street
CHICAGO, ILLINOIS

Nelaukė bausmės

V

IV'I

Išveža, is kur
atvažiavo

Wm. D. Sahm, kurs apvo
gęs banką Lancaster, Pa.,
buvo atvažiavęs
Chicagon
pasislėpti, dabar grįžta na
mo. Bet tą daro ne iš savo
valios, bet detektyvų veža
mas. Jis bus teisiamas ten,
kur nusikalto. Jis banke
bedirbdamas
per 8 metus
vaginėjo ir prisivogęs apie
$250.000.

Virš penkių milijonu
už laisnius

J........

Pristato geriausios rūšies

—....

NELAUKITE...

Berghoff Alų į Alines, kitas į-

. . . rytoj gali būti per vėlu!

staigas, piknikus ir t. t.

Apsidrauskite nuo ugnies. . . namus,
baldus, automobilius. . . su atsakomingoms kompanijoms, per mūsų Ąpdrau
dos Agentūrą. Nelaimei ištikus, netu
rėsite jokių nemalonumų. •

Reikale

JOS. F. GRIBAUSKAS

pas

M.

Dzimidą, — gausite gTeitą ir

INSURANCE

1500 South 49th Court

kreipkitės

sąžiningą patarnavimą.

Tel. Cicero 412

WR WRITE IIP AND RENEW INSURANCE OF ALL KIND8.

♦ Automobile • Fire • Tornado • Fumllure • Fiat. Gtaos #

----

4138 Archer Ave.

Tel. LAFayette 0401

