DRAUGAS

D R A U O A S

Leidžiu Lietuvių Katalikų Spaudos
Draugija.
2334 Ko. Oakley Avi*., Clikago. Ulinois
_________ Telefonas Canal 8010-8011._____

The Lithuanian Daily l'rteml
Publislied by the Llthuanlun Catholic
Prose Bociety.
2331 Ko. Oakley Avė., ttliKauo, Illinois

Vlenintčlis tautines lr tikybinės minties
lietuvių dienraštis pasaulyje.

The niost lnfluentlal Lithuanian Daily
in America.

THE

No. 170

8c a Copv

LITHUANIAN

DAILY

FRIEND

Chicago, Illinois, Trečiadienis, Liepos-July, 23 d., 1941 m.

Kaina 3c

VOL.

XXV

Žmotiu Skerdynės Lietuvoje
Kai pernai pavasarį vo
kiečiai lengvai įkėlė koją į
Norvegiją, tai daugelis trau
kė pečiais ir stebėjosi vokie
čių jėga ir gudrumu. Netru
kus daugelis dar labiau nu
stebo, kai paaiškėjo, kad
Vokietijos naciai ten turėjo
savo šalininkų
valdiškose
vietose. Norvegų nacių šali
ninkų vadas buvo Quisling.
Pasaulis stebėjosi ir sa
kė: “Kaip tai galėjo atsiras
ti tokių išdavikų!”

125,000 partizanų dalyvavo sukilime
prieš bolševikus Lietuvoje

SUŽEISTAS » PASALŲ

Petain pasitiko
išlaisvintus

. č

1

prancūzus

-<

f

ROANNE, Prancūzija, lie
pos 22. — Neokupuotos Pran
cūzijos valstybės viršinin
kas maršalas Petain čia pa
sitiko iš vokiečių karo ne
laisvės išlaisvintus ir repatri
juotus 650 prancūzų kari: ninku ir kareivių, kurie 13
,
....
.mėnesių buvo išlaikyti voDabar quishngizmaa ne-1 We{jų karini;Je 8tovykloje.
gali perdaug stebinti pasau- Tarpe grįžusiųjų daugumas
lį. Ką Norvegijos Cįuisling
pirmojo pa8aulinlo kar0
ns s no
o1«
1» o « n z-J o m o o 1 o
su savo nšalininkais
darė sla w veteranų. •* “
pta, tą dabar Amerikos QuiAtvažiavus traukiniui į
slingai daro atvirai. Ameri
kos Quislingai skelbia, kad vietos stotį, maršalas Petain
Jungtinės Amerikos Valsty su palydovais buvo priestobės turėtų atsižadėti savo tyje ir saliutu pasveikino
nepriklausomybės ir susilie grįžusiuosius. Maršalas bu
vo nepaprastai sujaudintas.
l'Uraugas" Acme teiephotoj
ti su ta valstybe, nuo ku
rios per sunkų karą atsisky Nes grįžusiųjų daugumas bu
Vokietijos armijos motorciklistas su kulkosvydžiu. Jis šiapus fronto besislaprė. Tai yra Amerikos Quis- vo vien skarmaluose. Vokiečiai net nepasirūpino jiems stančio raudonarmiečio tapo sužeistas ir jam teikiama pirmoji pagelba.
lingai nori, kad Amerika su
duoti geresnių drabužių. Ma
silietų su Anglija.

R

Kovose 4,025 žuvo; daktarui iš
plovė širdį ir su ja užkimšo io
sūnaus burną; žmonių skerdy
nės Telšiuose ir Panevėžyje; at
sistato administracijos ir savi
valdybių organai

Specialus korespondentas begalinis. Tuo nusistatymu
vieningi visi. Socialdemokra
iš Berlyno praneša:
tas inž. Kairys jūsų kores
Rusų vokiečių karas sutik
pondentui pasakė, kad stalitas kaip išganymas. Dienraš
niško socializmo eksperimen
tis “Į Laisvę” apie pirmas
tai Lietuvoje visiems lai
vokiečių lėktuvų bombas Lie
kams pagydė lietuvius nuo
tuvoje rašo:
bolševizmo. Dar gi pradžio
“Sprogstančios
bombos je bolševikams simpatizavęs
lietuvių ausyse suskambėjo prof. Kolupaila, kurs taip
kaip laisvės ir bendro euro pat buvo jau išgabentas ir
pinio žygio trimitai. Paverg pabėgęs pėsčiomis grįžęs nuo
tyt, patiems vokiečiams to
»
Nežinia,
ar
kurie
ti
lietuviai civiliai ir išlikę
visa stinga.
Minsko dabar neranda žo
Amerikos Quislingų darbas
Lietuvos korpuso
nariai džių bolševikų pasmerkimui.
Vokiečių nelaisvėje yra
kuriuos palauž
anglams patinka. Anglijos
spontaniškai sukilo visuose
dar apie pusantro milijono
Piliečiai, užimti žūtbūtine
parlamente lordas Elibank
tėvynės kampeliuose”.
prancūzų kareivių. Jie visi
NEW
YORK,
liepos
22.
—
kova
su bolševikais, lig šiol
dabar pareiškė, kad Anglija
bus išlaisvinti tik užsibai
Sukilimas ėjo lietuvių ak neišryškino mūsų krašto tei
Britai
iškėlė
intensyvią
per
Vokiečiai
praneša,
kad
sukelti
į savo karo kabinetą turėtų
gus karui.
radiją propagandą prieš Vo tyvistų vardu. Aktyvistai sinės politinės padėties. Lie
turėti Jungtinių Valstybių
Grįžusiems iš nelaisvės ve
gaisrai,
padaryti
dideli
nuėstokietiją
tikslu pakirsti vokie tai visi lietuviai be pažiūrų tuvoje tenkinimąsi tuo tar
atstovus.
i'
teranams maršalas tarp kit
čiams dvasią, savimi pasiti skirtumo išėję kovon su bol pa įvedimu karinio režimo
« • I
(v
• I •
• ♦
Pirmas Amerikos Quislin- ko sakė: “Man reikalinga
kėjimą ir atsparumą. Britai ševizmu. Sukilime dalyvavo karo komendatūrų pavidalu.
iai; bolševikai tai nuginčija
gų tikslas yra tai įstumti
jūsų pagalba atstatyti Pran
per radiją atsišaukia į vo apie 125,000 partizanų, dau Tačiau tas režimas dabar ne
Ameriką į Europos karą.
BERLYNAS, liepos 22. — (
cūziją. Neužmirškite mūsų
kiečių okupuotų šalių gyven giausiai jaunimo tarpJ 5-20 kliudo relįįū7Tr~na’ujra Lte
naujo šūkio: Darbas, šeima Vokiečių vyriausioji karo va Stalino SŪnUS
tojus jungtis į šią propagan m. Jau birželio 23 ir 24 die tuvos individualumui.
Vienas gudragalvis pareiš
dovybė iš sovietų fronto '
ir tėvynė”.
dą. Visur ir kiekvienam žin nomis sukilėliai buvo įsistip
kė: “Didelių pergalių tautos
Laikinąjai vyriausybei, va
tarp kita praneša:
pakliuvo nelaisvėn gsny vartoti raidę “V”, kas rinę įvairiuose punktuose
atsiekia ne vien tankais, or
dovau
j amai prof. Juozo Amreiškia “Victory” (laimėji Kaune, Vilniuje, Šauliuose,
Visam rytiniam karo fron
laiviais ir šarvuočiais. Už Bolševikai turį
BERLYNAS, liepos 22. — mas), arba tą raidę Morse Panevėžyje ir kitose vietose, i brozevičiaus, pavyko atstate vokiečiai ir toliau sekmin Iš autorizuotų šaltinių pati
tų pirmųjų apsigynimo lini
gai triuškina ir naikina sus riama, kad vokiečiai karo kodu — tris taškus ir briukš Jie daug kur išsilaikė kol tyti lietuvių administracija
jų yra dar antra. O tai yra nesudaužomus
kaldytos į dalis sovietų ka nelaisvėn tarp kitų paėmė ir nelį (...—). Britai sako, ko atėjo vokiečių kariuomenė. ir savivaldybės organai.
nenugalima tautos valia ir
tankus
riuomenės atskirai kas sau- Josefo Stalino vyresnįjį sū va bus laimėta Anglijos va
Birželio 24 d. per Kauno' Miestuose ir miesteliuose
dvasia.”
dovybėje.
radiją paskelbta
laikinoji! 8reta vokiečių karo komenveikiančias
grupes.
Teisingas pasakymas ir
nų Jacobą Staliną. Nelais
BERNAS, Šveicarija, lie
Lietuvos
vyriausybė.
Kitą dantų veikia mūsų komenkiekvienai tautai įsidėmėti pos 22. — Pranešta, kad
Šią propagandą originale
Atsiteisdami bolševikams vėn jis pakliuvo su sovietų
nas. Štai Amerikoj maža pi Smolensko srity (sov. Rusi už jų puolimus iš oro Buka kareivių kuopa tarpe Vitebs pradėjo patys naciai prieš dieną Kaunan įžygiavo džiau 'dantai, apskrities viršininburmistrai Valsčiuose
liečių dalis šaukia, kad Ame jos karo fronte) bolševikai rešto ir Helsinkio, grupė vo- ko ir Smolensko kovų lau- britus su ta pačia raide “V” gsmingai sveikinama kaip
veikia
valsčių viršaičiai. Vi
rika turi įsikišti į Europos ėmę vartoti naujus tankus kiečių bombonešių praeitą, kuose. Tas įvyko liepos 16 (Viktoria). Dabar tai pasi išvaduotoja iš bolševikų jun
sur
yra
lietuviška policija
karą. Šie ir turėtų atsiminti kovoje su vokiečiais.
go vokiečių kariuomenė.
gavo britai.
naktį puolė sovietų sostinę dieną.
aną pareiškimą. Kaip tame
Dienraštis “Naujoji Lietu bei partizanų ir aktyvistų
Sakoma, tie tankai yra la Maskvą. Tas buvo pirmasis
Dabar britai šią propa
Paimtas
nelaisvėn
Jacob
branduoliai.
kare Amerika laimėtų per biau apsukresni, greitesni ir Maskvos puolimas iš oro. Vo
gandą atkelia ir į Ameriką. va” (Vilniuje) tą įvykį api
yra
sovietų
artilerijos
kari

Gen. Raštikis tuo tarpu ei
gales, jei ji prieš jos valią turintieji apie penkių colių kiečiai tenai taikė, daugiau
taip:
Įvairios britams siuntos, ski būdino
ninkas
su
pirmojo
leitenanto
Vakar
buvome
Azijoje.
“
ryžmmko pareigas tarp
būtų įvelta į tą karą?
plieninius šarvus, kurie ma sia į karines įmones. Pačioj
riami jiems lėktuvai ir kito Šiandien esame Europoje”.
ranga.
Jis
gimęs
1908
me

L'etuvos vyriausybes, kuAmerikoj pradedama or žųjų patrankų šoviniais nė Kremliaus srity padaryti di
kie daiktai nužymiami raide
Per’ savaitę karui prasidč- "os, narlu J'8 V™’ lr vokieganizuoti
‘ 'Ali American neįlenkiami. Esą, tie vokie deli nuostoliai ir daugiur su tais Baku mieste. Jo moti
na yra pirmoji Stalino žmo “V.”
jus visa Lietuva buvo laisva |
karinnf orSan’iCouncil for the Defeat of čių neįveikiami (Tai papras kelti gaisrai.
na.
Nazism”. Prie to judėjimo ta raudonųjų propaganda).
nuo bolševikų. Tose žūtbūti
Vilniuje yra apie 10,000
Vokiečių lakūnai praeitą
būt galima prisidėti, jei jo or
nės
kovos
dienose
besitraukVokiečių
kariuomenės
da

lietuvių
karių. Jiems vokienaktį puolė ir Angliją. Vie
Valstybių vyriausybė Angli
ganizatoriai būtų įėmę ir ko- p ..
noj vietoj bombomis patalky linio vadui gen. Schmidt su jai paskolino 425 milijono do darni bolševikai spėjo žiau- • čiai paliko ginklus ir pave
munizmą. Kaip nepakenčia-1 DOtų įntOrmaCljų
riausiu būdu nužudyti apie dė valymo akciją nuo bolševi
ta į du britų prekinius lai imtasis Stalinas pasisakė, lerių.
mas Amerikoj nacizmas, taip I larnyba Amerikoje
3,000
žmonių.
kad
yra
kvailybė
bolševi

kų. Mūsų kariai rusų pasiųs
vus. Iš oro buvo puolamas
nom<i7,o,i
nepakenčiamas
*1
*****«,»
nemažiau
Pravieniškių
koncentraci

kams
priešintis
vokiečių
ka

ti frontan prieš vokiečius
ir Suezo perkasas.
STOCKHOLMAS. — Suo
ir komunizmas. Dabar išei
jos
stovykloje
ties
Kaunu,
ro
mašinai.
ties Varėna iškarto atkreipė
LONDONAS, liepos 22. —
Britų lakūnai bandę ata
mių kariuomenė iš bolševikų
na, kad minėto judėjimo or J. A. Valstybėse britai turi
kur
buvo
uždaryti
rekvizicisavo ginklus prieš bolševi
kuoti Prancūzijos pakrantes
atėmė Uhtuai, šiauriniam
ganizatoriai “slonia to i ne- įsisteigę informacijų tarny
cijų
neatidavę
ūkininkai,
bir
kus ir drąsiai su jais kovėsi.
išilgai angliškos sąmaugos, Raginami mažinti
Ladogo ežero šone.
primietili”.
želio
5
d.
šarvuočiai
atvyku

bą propagandai. Pranešta, šeši britų lėktuvai numušti.
Vilniuje veikia atskiras
sių
bolševikų
kulkosvaidžiais
kad siunčiama daugiau perso
Vilniaus
miesto ir apskrities
BERLYNAS. — Serbijoje
gazolino vartojimą
Prezidentiniai
rinkimai nalo. Norima šią informacijų MASKVA, liepos 22. — So
sušaudė
per
500
žmonių,
ne

komitetas, kurio priekyje do
už sabotažą sušaudyta eilė
TORONTO,
Ont.,
Kanada,
Amerikoj teįvyks 1944 m. tarnybą praplėsti visose J. vietų informacijų
išskiriant
nė
stovyklos
tar

centas Žakevičius ir prof.
biuras
komunistų, tarp kurių būta
liepos
22.
—
Aliejaus
(žiba

Plačioji visuomenė įvairiau A. Valstybių dalyse.
nautojų.
Į
sušaudytųjų
krū

Jurgutis.
Tarp karinių orga
tarp kita praneša:
ir žydų.
lo) kontrolierio pavaduotosiais reikalais užimta ir tie
vas dar buvo metamos gra nų ir administracijos tuo tar
Liepos 21 d. vakare 200 jas Stewart atsišaukia į kanetolimieji
rinkimai
jai Hitleris su kroatų
TOKIJO. _ Nauja8
natos.
pu vyrauja glaudus ir sklan
vokiečių
lėktuvų bandė ma nadlečius, kad jie savanoriai
ne galvoj. Bet politikieriai
užslfnlo ministra9 a(|m
Panevėžyje birželio 26 d. dus bendradarbiavimas.
siniai pulti Maskvą. Bet puo pasiryžtų už ęros savaičių T
nužudyta 32 žmonės, jų tar
tai kas kita. Respublikonų | ministru
da
ISUj, Uad ,
Dr. Pranas Ancevičius
limą
reikia
skaityti
nepasi

šulai jau žvalgosi ir žiūri,
50 nuoš. sumažinti
pe
gydytojai
Mačiulis,
žemnija laikysis Romos Berlyno
t
BERLYNAS, liepos 22. — sekusiu. Tik dalis vokiečių vartojimą.
kas juos galėtų vesti į perga
gulis ir Gudonis. Mačiuliui
ašies.
Japonai
turi ryžių
lę. Willkie, kurs pernai iššo Hitleris pas save priėmė ir lėktuvų prasiskverbė per so
išplauta širdis ir su ja nužu
ko kaip Pilypas iš kanapių, vaišino naujos Kroatijos vai vietų apsaugos liniją. Keli
BERLYNAS, liepos 22. —
dytam sūnui užkimšta bur
LONDONAS. — Anglijos
yra visiškai susikompromita stybės apsaugos ministrą privatūs namai padegti. Nė Čia pripažįstama, kad vokie- karalius priėmė prez. Roose na. Telšiuose nužudyta per ir daržovių
viena kuri karinė įmonė ne- įių kariuomenė sovietų fron
vęs. Jis viešai prisipažino, Sladko Kvaterniką.
70 žmonių. Apie kitas vietas
TOKIJO, liepos 22. — Že
nukentėjo. 17 vokiečių lėktu te turi daug darbo kovoti su velto atstovą Hopkinsą ir mi kolkas stinga smulkių ir tik mės ūkio ministras Hiroyakad jo taiką žadančios pra
nistrą pirmininką Churchillį.
kalbos buvusios tik “cam- įgaunąs Lindberghas tegali vų numušta.
partizanais užnugarinėse sa
rų žinių. Nužudytųjų pada su paskelbė, kad Japonija
paign oratory”, ty., tik akių' tikėtis viceprezidento nomiToliau tas biuras praneša, vo linijose. Daugiur nepro
rytos fotografinės nuotrau- turi pakankamus ryžių ir
muilinimas. Kol kas priešą-' nacijos. Demokratams gi ne- kad karo fronte sovietų ka tingi ukrainiečiai ir rusai
CHICAGO IR APYLIN- kos. Partizanų kovose žuvo daržovių išteklius. Jis dar pa
kyje iš respublikonų pusės reikia galvų kvaršyti apie riuomenė visur stipriai lai bando gelbėti Staliną užpul- KĖS. — Šiandie dalinai de- 4,025 žmonės.
reiškė, kad japonai ūkinin
stovi adv. Dewey ir senato- Į tokius daiktus. Jiems viską kosi, o kai kur dar ir kontra dinėdami vokiečius, kenkda- debesuota, šilta; numatoma! Įtūžimas prieš bolševikus kai ateityje dar daugiau to
rius Taft. Popularumo dabar pataisys Rooseveltas.
takas vykdo.
įmi jų žygiams.
lietus ir griaustiniai.
»ir .jų režimą Lietuvoje yra maisto produkuos.

VOKIEČIŲ LAKŪNAI
PUOLĖ MASKVĄ
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i

VVASHINGTON.

—
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Trečiadienis, liepos 23, 1941

DRAUGAS

Amerikos lietuvių gyvenimas' ir veikimas
Lietuvis žuvo anglies
kasykloj
Praeitą penktadienio ry
tą Glen Alden Anglies Kom
panijos Huber kasykloj, kri
tusi uola užmušė Juozą Li
gonį, 00 metų amžiaus, ku
ris Ashley rajone buvo ži
nomas kaip “Juozas Didy
sis.” Nelaimė buvo nepa
prasta, nes trūko virs tris
valandas laiko iki nuo su
triuškinto kūno pašalino
anglinę uolą.

Mūsų (aiftiĮ taika

LENKTYNĖS PROPAGANDOJ

Miestelis be jokio
lietuviško veikimo

■

Po1 lietaus ateina giedra,
Dabar
po karo — taika.
siaučia karas.
Bet norima
sudaryti pastoviai taikai ir
tvarkai pagrindus.
Daug
pastangų sutaikyt rodo Šv
Tėvas. Jo paskelbtieji pen
ki taikos punktai yra kitų
sumanymų pagrindas. Visi
jaučia, jog reikia teisingos,
patvarios, gailestingos vi
siems taikos.

MM

—**w||

vienuose namuose mačiau
“Draugą” ant stalo. Kiti ar
nemoka skaityti, ar nenori?
Bet
bonkutes ir stiklelius
Z
kaikurie labai gerai moka
skaityti. Net moterys neat
silieka.
Kalvis.

Oglesby, lll. — Nepenai
netikėtai užklydau į Oglepby.
Nieko ypatingo šiame mies
tely.
Jokio veikimo. Dar
bai cemento dirbtuvėse eina
gerai, todėl žmonės apie
Smulkas ..Drauge.. sUeIbl.
blogus laikus lyg ir prade-1 mai nedaug kainuoja>
da pamiršti.
rezultatai esti geri. Bile ko
Lietuviškų laikraščių ma kiu reikalu pasiskelbk ‘Drau
žai kas ir skaito. Vos tiktai go’ “Classifled” skyriuje.

A

V

Liepos mėn. pradžioje At
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
• <£••••••
Velionis buvo pašarvotas lantic City, N. J., buvo 00-sis
laidotuvių direktoriaus Leo suvažiavimas “The Interna
Rea. 6968 So. Talman Ava.
TaL OANal 6188
Sinkevičiaus įstaigoj iš kur tional Christian Endeavor
Rm. Tet GROvehUl 0617
Soc.” Draugija turinti du
DR. S. BIEŽIS
Offloa taL HEMlock 4848
ir palaidotas.
milijonus narių. Suvažiavi
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DR. J. J. SIMONAITIS
,
(•'Draugas’’ Acme telephoto!
Paliko vieną sūnų gyve
2201 VVest Cermak Rd.
me dalyvavo 6.000 atstovų.
Čia matome vokietį, kurs ant garvežio Pragoj, čekų sostinėj, parašė raidę V,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nantį Detroite.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.
Jų pirmininkas dr. D. A. kaipo ženklą Vokietijos pergalę. Anglijos propagandos vedėjas per radio buvo pra
Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
REZIDENCIJA:
Ketvirtad.
ir Nedeliomia susitarus.
Nors velionis šioj šaly iš Poling ragino Draugiją dirb- dėjęs kurstyti vokiečių pagrobtų žemių žmones prie sukilimo ir visur viešose vie
6631 S. Califomia Ave.
gyveno 40 metų, bet nei, ti taikai, kad kiekviena tau- tose rašyti raides V, kaipo ženklą alijantų pergalės. Kad tai anglų propagandai už- 2423 W. Marguette Road
Telefonas REPubiic 7868
prie draugijų nei parapijos Ita pasauly būtų apimta vie-1bėgti už akių, tai naciai ėmė tą raidę rašyti viešose vietose ir aiškyti žmonėms,
Ofiao teL VIRginia 0086
DR.
STRIKOL
’
IS
Rezidencijos
teL: BEVerly 8244
nepriklausė.
nodos valdžios. J. A. Valsty- jog tai reiškia vokiečių pergale,
PHYSICIAN AND SURGEON
bės turinčios vadovauti, kad
DR. T. DUNDULIS
4645 So. Ashland Avenue
visiems būtų duota taika su artimo meilė, ne kerštas, bet liausią tikrovė. Bet jei J. A.
Gyventi tautai ne tik šven
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
"Hitleris" nugalėjo
OFISO
VALANDOS:
4157 Archer Avenue
teisingumu. Jisai paskelbė gražus sugyvenimas
gali V. panaikins kitoms valsty-1 čiausia pareiga, bet ir diNno 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M.
savo sumanymo septynis prablaivinti dangų.
Tie gi bėms skolas, kodėl nebūtų į džiausią laimė.
"Staliną"
Nedėliomis pagal sutartį.
Nedėliomis pagal sutartį.
Office
teL YARds 4787
punktus:
dalykai glūdi Kristaus moks_ galima panaikinti ir visas
“
Draugo
” spaustuvėje at Namų tel.
Tel. CANai 0267
PROapect 1930
Nonvood, Mass. —
Kai
Res. tel.: PROapect 666.
le
.
Todėl
Kristus,
Jo
žodis,
kitas,
net
privačias
skolas?
liekama
gražiausiai,
geriauTeL YARda 6921.
Vokietijos diktatorius Hit Septyni punktai
Klauaimai painfc, latūs, šiai ir prieinamiausiomis s p Res.: KENvood 6107
1. Sudaroma viena pasau Jo mokslas gali ir turi pasiDR. P. Z. ZALATORIS
leris nei iš šio nei iš to pa
daryt, te.s.ngas bei paštoTeks
ko
lygomis visokie spaudos dar
lio
tautų
administracija
—
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DR. A. J. BERTASH
skelbė karą
savo bendra
vios taikos pagrindas.
1821 So. Halsted Street
bai.
valdžia,
kuri
rūpinasi
tarp

dėti, kol įvyks pastovi taika,
darbiui draugui Stalinui,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Residencija: 6600 So. Arteaian Avt
Užmetimai
Mylėk savo artimą, kaų Ofiao vai. nno 1—3; nno 6:30—8:30 VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
kol visos tautos gaus tai, kas
tai mūsų komunistai turė tautiniais reikalais, nepažei1. Daktaro Poling suma joms iš tikrųjų priklauso.
756 VVest 35th Street
• iki fl vaL vakar*.
pats save. — Kristaus žo
jo ragožium apsiversti ir zdama nė vienos tautos vi
nyme minimos kolonijos,
džiai.
radikališkai pakeisti
savo daus reikalų.
mandatai, užsieniai. Atro
LIETUVIAI DAKTARAI
Nesiduok blogam* įveikti
nusistatymą. Vietiniai ko
2. Sukuriama tarptautinė
do,
nepilnai nuoširdus jo no
bet įveik tu blogą geru.
munistai tik vakar teisino policija, kuri prižiūrėtų, kad
T«L YARda 8146
DR.
P.
ATKOČIŪNAS
ras duoti visoms tautoms ir
VALANDOS: Nno 11 iki 12.
CONRAD
ir. gyrė Hitlerį, o šiandien _cęntralinės valdžios įstatai
------------- - ------ r. -.— -r—s--------2 iki 4 ir 7 iki 9
Fotografas
. .
visiems žmonėms tuos pat
DANTISTAS
Pirmadieniais’: 2 iki 4 ir 7 iki 9
jį i smerkia.
ir nuosprendžiai
PlttM NEGU PIKKH1TK
ūtų įvy- yaidymogį nuostatus. Dėl to Studija Jrengta pir
Sekmadieniais 11 iki 12
1446 So. 49th Court, Cicero
mos rūšies su mo
MATYKITE MUS!
kinti.
Antradieniais,
Ketvirtadieniais
Vietos komunistų lyderis
derniškomis
užlai

gali kilti daug skaudžių domis ir Hollywood
ir Penktadieniais
DR. V. A. ŠIMKUS
Grybas,
susitikęs gatvėje
šviesomis.
Darbas
3. Visos tautos naudojasi klausimų.
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
Garantuotas.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
sandarietį—tautininką Tru- “atviromis ekonominėmis ri
3147 S. Halsted St., Chicago
2. J. Am. Valstybės ir prie
Taipgi akinius pritaikau.
Pirmadieniais, Trečiadieniais
šą, pradėjo smerkti Hitlerį bomis;” visi laisvai gali pa jų prisidedančios, pav. An 420 W. 63rd Street
3343 So. Halsted Street
ir Šeštadieniais
ir tvirtinti, kad Stalinas siekti žaliavas ir prigimti glija su visomis Dominijo Tel.: Biznio - ENGlewood 5888
Valandos: 3 — 8 popiet,
Tel. CANai 6969
1—4 ir 6:30—8:30 vakare
sumušiąs Hitlerį, gi Trušas nius turtus.
Rez.: - ENGIewood 5840
mis ete. sudaro naują vals
DR. WALTER J. PHILLIPS
teigė, kad Hitleris su Sta
tybę,
kuri
kitus
verčia
tai

DR.
F.
G.
WINSKUNAS
4. Visi kartu atsako už vi
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS
linu greit apsidirbsiąs. Žo
PHYSICIAN AND SURGEON
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ
sų kolonijų ir mandatų val kytis prie savo įstatymų ir
2155
VVest Cermak Ros '
dis po žodžio taip įsikarš
RED—ITCH Y-v SCALY
STATYBAI,
OTISO VALANDOS
/‘
2158 VVest Cennak Road
nuosprendžių.
Bet
to
siekia
MEDŽIAGOS STOGAMS
Ofiso taL OANal 8346
1 — 4 lr 6:30 — 8:30 vakaro
čiavo, kad priėjo prie kumš dymą.
• v Japonija, to pageidauja rusų
Finansuojame namų pastatymą ai
Ofiao Vai. i 2—4 ir 7—9
ir pagal sutartį.
čio argumentų. Trušas smo
pataisymą — Nieko Jmokštl — I
5. Visur remiama demo komunizmas, to siekia vokie
Trečiadieniais pagal sutarų,
metai Išmokėti — Apkalnavimaa
Tel.: HBMtock »t»O
Ofiao T«L:
RbbIiL ToL:
gęs Stalino garbintojui Gry kratiją.
dykai.
čių nacizmas, ete.
VIRglnia
1886
PBOspert 8614
Lietuvis Pardavėjas
Effective
Heme
Treatment
Tat TARda 8146
bui, tas — pakeberkst
ir
Stanley Lltwinae — Vedėjas
Žmonių mintis į tiesos ke Promptly Relieves Torturel
6. Prezidentas Rooseveltas
DR. RAČKUS
nuvirtęs. Tas atsikėlęs vėl tepaskiria koalicinės taikos lią ir gerovę palenkti neleng Pirmas ir/tcpinia* <mi stebėtinu
DR. G. VEZEUS
Carr-Moody
Lumber
. ZEM(>—daktaro
Išrastas—tuojau
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
puolęs Trušą, o šis vėl kir komisiją. Ji patobulintų šį vas darbas.
sustabdo nepakenčiamą niežėjimą
DANTISTAS
1853 VVest S5tt> Street
galvos Ir tlmjan pradeda angio
4645 So. Ashland Avenue
Company
3. Skolos, — tai pati rea- mą jautrios <xtos. Stebėtinai sėk
tęs Grybui, kurs jau taip sumanymą ir šį pasaulio val
LIGONIUS
PRIIMA:
arti 47th Street
mingai per virš 30 metą t Gauna
mas
vtsoae
vais

S039 So. Halsted St.
* greit nebeatsikėlęs. Komu dymo planą patiektų pasau
▼ai.: nno 9 vai. ryto iki 8 vai. vak Kasdien auo 2:00 iki 8:00 vaL
tinėse.
Trečiad. Ir Sekmad. tik susitartus.
Seredoj pagal sutartį.
VIO.
1272
nistai būt kreipęsi prie po liui.
....... ..
0
Telefofnas; HEMlock 5840
licininko, bet šis, sužinojęs
7. Tais pagrindais.sutvar
DR. V. E. SIEDLINSKI
šios kovos priežastį pareiš- kius taiką, — tektų panai
DR. PETER I. BRAZIS
DANTI8TA8
kęs, kad į tarptautinio po kinti visas karo skolas.
STANLEY GAVCUS
4143 South Archer Avenue
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
—. Parduoda—
Telefonas LAFąyette 3660
būdžlo kovą tarp Stalino ir ■ Ko jie verti ?
6757 So. VVestern Ave.
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Ofiso valandos:
JUODŽEMĘ
4
Hitlerio policija
neturinti
Penktadieniais.
Reikia suprasti dr. Poling
Popiet — nuo 1 iki 2! Vak. 7 Iki 2
Nedėliomis pagal sutartį
teisės kištis.
Dabar visas
4631
So.
Ashland Ave.
1
bušelis
—
25c;
5
buš.
už
Furniture House
gerus norus ir šviesias min Kratinės nlogna, kurios gali MatTeL
YARda
0994.
$1.00; 10 buš. už $1.50
Norwoodas ir kalba,
kad
| nelaimę, paprastai paPirmadieniais, Trečiadieniais ir
tis.
Jis norėtų, kad, kiek vystyti
Telefonas
CANai
7329
lengMeja pavartojus ramlnamrtą,
Perkrausto Raldus, Vežioja Anglis
3409 S. Halsted St.
Šeitadieniaia.
jau
nugalėjo
“Hitleris”
Musterole. Musterole nė
galima, visas pasaulis, visos šildančią
Kreipkitės prie;
ra tiktai mostė Jinai yra “OminDR.
PETER
J.
BARTKUS
“Staliną.”
Didelis pasirinkimas laikrodėlių
tautos gyventų taikoje, turė ter-lrrita^t,” Milijonai yra varto
t-

ECZEMA

•

ZEI40

(

DObf’T

I

NEGLECT

Demokratijos dalininkas. tų savytą gyvenimą, galėtų
kurti savo gerovę ir džiaug
DOCTOR’S AMAZMG UQUID tis tvarkos ir teisingos tai
kos palaima. To turėtų sie
- GREAT SUCCESS FOR .
kti
žmonija.
Vystymosi
žingsnis — šis karas. Jis
(aatamally
causad)
ly ca
griauja senas mintis, valsty
bių sienas, naikina medžiagi
PRAISED
VK FROM
nę kultūrą, grįžta į širdis
COAST
žvėris.
Pailsęs kovoj žmo
gus, nori ramybės dienų, no
C0AST1
ri sukurti pozityvę, tikrą
No matter what you’ve tried wlthaut
surenu for umriEhtly aurfare pimples,
gerovę.
blemlahea and similar skin trritations,

A COLD

je Ją per SS tn. Daktarai rekomen
duoja.

T0

here’s an amazingly suecessful docignt tn to
help nature promote FAST healing.
30 years continuous sueeess! Let
Zemo’s 10 different marvelously effec
tive ingredients help YOUR skin.
Also dintrfient form. Severe ca
may need Extra Strength Žemo.

Ir šis pasaulinis karas gali
suartinti žmones. Reik, kad
žmonės tam suartėjimui ras
tų pagrindą.
Ne ardymas,

bet statyba, ne žudymas, bet

A

Stanley Gavcus

110 So. Ridgeland Avenne
Wortl>, tll. Tel. Oak Lawn 1BS-J-1

Bukite Malonus
SAVO AKIMS

SKIN TROUBLES
>. ..

JOS. F. BUDRIK

ČIA GAUSI
greit, leng
vais Išrookėjlmaia —
NUO B IKI 20 METU.

PASKOLA

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and ;loah association

Tik viana pora akių visam gy
venimui. Saugokit jaa leisdami
lšckaaminuotl jaa moderniškiausia
metodą, kurią rerOltmo mokstaa
gali sutelkti.
32 METAI PATYRIMO
pririnkime akinių, kurie pašalina
visą aklų įtempimą.

OP CHICAOO

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

2202 W. CERMAK ROAD

OPTOMETRISTAI

Tel.: CANAL MM7

Mokame 3i/2% Dividendų
Ben. J. Kazanauakaa, See.
VUK*

$1,000,000.00
r ’
’

1801 So. Ashland Avenne
Kampas 11-tOe

Telefonas OANAL 0322 — Chieago
OFISO VAI ANUOS
Kaadien *:00 a. tn. tkl 1.20 p. m.
Traė. tr Bešt: »:«0 ą. m. Iki
7:10 p. m.

2202 VVest Cermak Road

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISO VALANDOS: 24 ir 7-9
ir pagal sutartį.
Res. telefonas SEEIey 0434.

4729 So. Ashland Ave.

DR. S. R. PALUTSIS

Dėl sąžiningo radijo pataisymo
pašaukite Yards 3088.

Budriko Radijo Progoramal:
WCFL 1000 K. Sekmadieniais 6:30
vai. vakare
VVHFC 1450 K. Ketvirtadieniais
7 vai. vakare.
VVAA 950 K. Hawaian — Sekma
dienyje 4:30 po pietų.

<4 • Y ’ •

DR. CHARLES SEGAL

ToL Oicero 1484

Akiniai teisingai
prirenkami
per patyrusį lietuvį daktarą.

<4 ‘•f " •

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

'•

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 15tos gat. Ir 49th Ct
OFISO VALANDOS:
Nno 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak.
ir pagal sntartį.

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

DR. A. JENKINS
(lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį.
Ofiao talafonas PROapaet V787

(2-troe luboa)
TeL MIDiray 8880
Chicago, UL
OFISO VALANDOS:
Nno 10 iki 13 vat ryto, nuo 2 iki 6
▼ai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.
Sekmad. nno 10 iki 12 vai, ryto.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Ave.
TaL YARda 0994
Rez. Tel. KENwood 4300 /
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai, dienį

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

J

dubiu

Trečiadienis, liepos 23, 1941

Daugiau Marijonų Misijonierių
Važiuos Į Argentiną

tuviams statomos bažnyčios,
man bus labai malonu jūsų
dovaneles nuvešti Argenti
nos misijai.
Argentinos Misijos

Rugpiūčio 15 d. iš New
Yorko išplauks į Argentiną
kun.
Bronislovas Vitkus,
M.I.C. ir kun. Jonas Bal
trušaitis padėti tenai jau
esantiems keturiems kuni

donas ir Berlynas
ir kiti
milijoniniai miestai griau
nami iš pamatų, kaip malo
nu sutikti žinią, kad Argentii.cs
lietuviams
statoma
pirma
lietuvių
bažnyčia.

gams
(kun. J. Jakaičiui,
kun. A. Andriušiui, kun. K.
Vengrui ir kun. J. Kamanduliui) aptartnauti lietuvius
Argentinoje. Kun. Andrius
Naudžiūnas taip pat paskir
tas Argentinos misijai, bet
jisai vyks vėliau. Tada Tė
vai Marijonai turės Argenti
noje net 7 kunigus. Atsime
name laikus, kad Chicagoje,
lietuvių didžiausiame pasau
ly mieste, nebuvo septynių
kunigų.
Taigi greitu laiku
Argentinos lietuvių tikybos
reikalai susilauks didžios
palaimos.
Statyba

Nors kunigų Argentions
misijai tam sykiui ir už
tektų, bet kunigai
tai ne
akmenys, ne plytos. O ak
menų ir plytų lietuvių baž
nyčiai
Argentinoje
labai
reikia. Taigi parinkti aul ų
baigimui statyti jau pradė
tos bažnyčios skiriamas kun.
A. Naudžiūnas, kuris apsi
lankys pas lietuvius įvai
riose kolonijose prašyda
mas tam gražiam ir svar
biam darbui paramos. Kada
šiandie girdime, kad ir Lon

that

p*

Teksams reikės sudėti labai
daug karo pabūklams, bet
Dieve duok, kad mažiau rei
ketų
šautuvų, kanuolių, o
kad galėtume daugiau prisi
dėti prie Dievo garbei stato
mų bažnyčių.

Naujos Bažnyčios
Šventinimas

Pramatoma, kad už kokių
6 mėnesių įvyks naujos baž
nyčios šventinimas. Taigi
tada jau būtų gera, kad baž
nyčios sienose butų ir alto
rius ir vargonai ir kiti pa
puošimai
reikalingi
baž
nyčiai. Man pačiam teks šį
rudenį vykti į Argentiną ir
tenai sulyg Katalikų Bažny
čios Įstatymu atlikti vizitaci
ją ir kartu dalyvauti nau
jos bažnyčios šventinimo iš;
kilmėse. Pramatau, kad iš
plauksiu iš New Yorko rug
sėjo 13 d. Taigi butų labai
malonu, atstovaujant bažny
čios šventinimo iškilmėse
Suvienytų Valstybių lietu
vius, įteikti ta proga kokią
dovanėlę nuo Šiaurės Ameri
kos lietuvių. Taigi jeigu kas
kuomi nors norėtų prisidėti
ona pirmos Argentinos lie

Little came^

Platinkite Labor Day pikniko knygutes
Praeitą sekmadienį visi piknikieriai
žavėjosi automobilio gražumu!

Ateitis
“Draugas turi gerų

Atsimename gerai, kaip
Tėvų Marijonų misija prasi
dėjo Suvienytose Valstibė-se. Pirma atvyko Jo Ekselencija
(tada kun.) Jurgis
Matulevičius su kun. F. Ku
dirka ir J .Kazaku. Tai bu
vo -prieš 28 metus. Ir štai
šiandie stovi Tėvų Marijonų
Šiaurės Amerikoje graži ir
didi provincija su virš šimto
žmonių jai priklausančių ir
jai gražiai besidarbuojančių.
Duok Dieve, kad ir Argenti
nos misija pasektų Suvieny
tų Valstybių provinciją ir
skaitliumi ir darbais. O ga
limas daiktas, kad ir Pietų
Amerikoje keliolikos metų j
bėgy įsikurs ir kolegija ir se- Į
minarija.

Kun. B. Vitkus, M. I. C.

£

Matome karas naikina Eu
ropą ir kas tenai liks po
karo, tik vienas Dievas žino.
Mes Amerikos ir Šiaurės ir
Pietų turime Dievo ramybės
laikotarpio dovaną. Taigi
kurkime tikėjimui
tvirto
ves: bažnyčias, mokyklas,
kolegijas, seminarijas. Juo
mes panašiomis įstaigomis
geriau apsiginkluosime, tuo
didesnę turėsime garanciją,
kad karo naikinanti galybė
čia mus nepalies.
Kun.

J. Mačiulionis. M.I.C.

Ickes reikalauja
pardavimo raportų
WASHINGTON, liepos 21.
— Vidaus reikalų sekreto
rius H. Ickes, kurs yra laiki
nas petroliejaus vartojimo
koordinatorius,
pakvietė
stambiąsias žibalo (gazoli
no) kompanijas, operuojan
čias rytinėse Atlantiko pa
krantėse, kad jos kas savai
tė jam raportuotų kaip dide
liūs gazolino kiekius parduo
da.

prietelių!

Praeitą sekmadienį “Drau
go” dovana Amerikos Lie
tuvių visuomenei buvo pa
rodyta
visiems piknikieriams Vytauto Parke ir Lab
darių ūkyje.
Šioji dovana
kainuoja apie $1,200.00
ir
pirkta D. Kuraičio Buick
Auto Sales Bridgeporte. šis
parodavimas bus daromas
kas savaitę iki laimėjimo
dienos.
Daug

nuoširdžių prieteliųi!

“Draugo” tikietukų plati
nime atsirado daug nuošir
džių prietelių, kurie net po
8 knygutes išplatino, kaip
tai ponia V. Mozerienė
iš
Cicero; ponas C. Druktenis
iš West Sidės, šiomis dieno
mis išplatino 7 ir pusę kny
gučių; praeitų metų auto
mobilio laimėtoja, ponia D.
Žilinskienė iš Brighton Par
ko, pardavė net tris knygu
tes; ir p. Nausėda iš West
Sidės sugrąžino dvi knygu
tes.
Šiomis dienomis pasiruo
šimai piknikui eina galvo
trūkčiais ir kiekviena nau
ja jėga šiam dideliam dar
bui yra nuoširdžiai priima
ma.
Kiekvienais
metais
“Draugo” metinis Labor
Day Piknikas lošia labai
svarbią rolę laikraščio gy
vavime, taip ir šiais me
tais reik įdėti visas pastan
gas,
kad būtų milžiniško
pasisekimo. Brangūs skai
tytojai, eikite mums į tal
ką vienu ar kitu būdu,
ar

tai tikietų pardavime,
ar
net kitu pasidarbavimu pik
niko dienoje.
Sekantieji sugrąžino
po
vieną knygutę:
K. Skurdelis
A. Radzevičius
V. Zatkevičius, Chicago, III.
J. Šliaužienė, Wilkes Barre.
F. K. Leponis, Detroit,iMich
K. Kudirka, Chicago, III.
A. Buivida, Chicago, III.
Mrs. Martinkienė, Maywood
Mrs. Ivanauskas, Chicago.
J. Mikaiaitis, Brooklyn.
Rev. Mother Bonaventūra,
Elmhurst, III.
J. Lukšaitis, Chicago, III.
A. Wareika, Dayton, Ohio.
P. Ruikas, Chicago, III.
Lith. Home Owners Club,
Cicero, III.

je kampanijoje, nes preziden
tas aiškiai pasisakė visomis
priemonėmis saugoti J. A.
Valstybes nuo įsivėlimo ka
ran. Šia platforma remiantis
MILWAUKEE, Wis., lie jis ir buvo iš naujo išrink
pos 21. — Vakar čia kalbė tas. Šiandie gi tie pažadai
jo John Cudahy, kurs prieš jau ignoruojami.
dabartinį karą Europoje per
aštuonerius metus tenai ats
LONDONAS, liepos 21. —
tovavo J. A. Valstybes. Iš
pradžių jis buvo ambasado Graikų karalius bėglys yra
rius Lenkijai, paskiau pa Durbane, P. Afrikoj. Angli
siuntinys Airijai, o prieš kil jos karalius ir ministras
siant karui — ambasadorius pirmininkas Churchillis jam
Belgijai. Cudahy buvo vienas pasiuntė savo sveikinimus
tų, kurie teisino belgų kara ir pakvietė jį atvykti Londo
lių Leopoldą III už pasida nan.
vimą naciams, kai britai be
atodairos smerkė karalių.

Europos karas nėra
mūsų karas

Vakar J. Cudahy čia pa
reiškė, kad Europoje karas
nėra Amerikos karas ir Ame
rika nieku būdu neturi kištis
į tą karą. Cudahy nurodė,
kad jis pats dalyvavo prez.
Roosevelto
priešrinkiminė

^ScntchinY

Rtlitv
hchfait

ir Mene tak

For quick relief irom itehing of eezema, pimplea.
athlete’s foot. acabiea. raehes and other eztemali y caused skin troubies, ūse vorld-faroous.
cooiing, antiseptic. liquid D.D. D. Preacription.
Creaseless, etainleea. Soothee irritation and
quickly stopa intenae itehing. 35c trial bottle
pro ves it. oryour money back. Ask your
druggist today for D. ■>. D. PRCSCNIPTIOM.

He Stands for

Kanados premjeras

SAFETY and

vyks į Londoną
OTTAWA, Ont., liepos 21.
— Oficialiai pranešta, kad
Kanados premjeras Macken
zie King pasirengęs vykti
Londonan. Su juo vyks ir du
Kanados ministrai.

FREEDOM
Every time you see the Minute Man

—etnblctn of America arming for
defense—think hotv good it is to

live in the land whęre there štili is

Ar Jaučiatės Nuvargę
—Be Vikrumo?
Skauda galvą — išpūtę viduriai? .
Kada tik užsikemša jūsų žarnos 18punta viduriai, dvokia kvapas ai
trumas. užkietSJimas, linkite FEENA-MINT. Ta malonaus skonio lluosuojantl, kramtoma gruma švelniai
bet tikrai
liuosuoia vidurius. Im
kite einant gult.
Ryte jausi
te tikrą palengvinimą lr atgausite
vikrumą.
Jaunų lr senų miliona]
Jis tinka lr jūsų šeima,. Nusipirk,t
naudojasi nebrangiu FEEN-A-MINT.
FEEN-A-MINT šiandien.

liberty to defend.

BUY
☆ United States Ar

*•

Thtnlį, tya, ko* VOU can help.

**
let the Minute Men remlnd you to do your

DEFENSE
SAVINGS
BONDS and
STAMPS
TMi Uutatt ll PuMiihtd

gert.

S»’e and buy Defenee Seelnge Bondt.
They wlll help protect your homee end your
famlliee todey.
They *111 help nieke the future eeeure.

by (Zr to fše
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Kas Laimės Automobili?
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DRAUGO” MAŠINŲ FONDO

Prieš tai sekretorius Ickes
pareikalavo kompanijų, kad
jos savanoriai iki 33 nuo
šimčių sumažintų gazolino
pardavimą privatiems autoistams.

b.

Linkį

I K

I K

VISI
NUOŠIRDŪS
"DRAUGO" •
RĖMĖJAI
PLATINA

PIKNIKO

TIKIETUS

NEVIENAS

LABOR DAY

SKAITYTOJAS

Rugsėjo-Sept.
1 d., 1941

GRAŽINO
NET

KELETĄ
TIKIETŲ
KNYGUTES

VYTAUTO PARKE
Prie 115-tos Gatvės Tarp Crowford ir Cicero

DBKUGAB
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
8334 South Oakley Avė.
Chicago, Illinois
Published Daily, excepJL Sundays
A member of the Catholic Press Association
Subscriptlohs: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three
Months — $2.00; One Month _ 75c. Europe — One Year — $7.00;
Six Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.
Advertising in “Draugas" brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: 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

Stalinas bijojo karo, nes jis jam nebuvo prisiruošęs.
Revoliucijos if savo šešėlio baimė privedė prie išžu
dymo raudonosios armijos vadovybės. Tai krašto sau
gumui padarė didelį nuostolį. Tasai Stalino elgesys
aiškiausiai kalbėjo, kad jisai net savo kariuomene ne
pasitiki. Dėl to kariuomenei vadovavo ne generolai,
ne karo žrtionės, bet Stalino šnipai.
T&ip yra ir dabar.
Spauda plačiai fašo apie tai, kad ginkluotų Stalino
šnipų armija stoVi už karo ffoiito ir saugoja, kad
raudonarmiečiai nesukeltų revoliucijų prieš Kruviną
jį Juozą.
Ir suprask dabar žmogus: takai, kurs tūkstančiais
agentų siunčia į kitus pasaulio kraštus, kad sukelti
revoliuciją prieš esamas santvarkas, bijo revoliucijos

Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, Iii.
Under the Act of March 3, 1879.
Lietuvių katalikų dienraščio “Draugo” rėmėjams
siunčiu sveikinimus lr geriausius llnkSjimus!

lr

skaitytojams

Jūsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams. Informuodamas
apie Įvairius katalikams Įdomius dalykua bet nurodo tikėjimo tl»
■as, gina lr saugo Jas nuo amžinojo Išganymo priešų.

Daugeriopai tepadaugija Jūsų katalikiško dienraščio skaitytojų akaiČIuaI
* AMLETO GIOVANNI CICOGNANI.
Laodlcea Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatai

Lietuvių tautos žudymas
Pačioje pradžioje, kai Sovietų Rusija įsiveržė į Lie
tuvą ir, panaudodama pasaulyje dar negirdėtą smur
tą ir suktybę, prijungė ją prie Rusijos, buvo aišku,
kad bolševkai yra užsimoję sunaikinti lietuvių tautą.
Jie suiminėjo, ištrėmė, įkalino lietuvius inteligentus,
uždarė lietuvių įstaigas, organizacijas ir spaudą; nu
savino lietuvių įmones, namus ir net žemės ūkiUs;
Lietuvą užplukdė rusais komisarais, milicijantais
ir
mokytojais.
Po metų okupacijos bolševikų biaurūs tikslai — lik
viduoti mūsų tautą dar aiškesni pasidarė.
Labai daug šiurpulingų dalykų paaiškėjo po to, kai
garbingieji ir ryžtingieji sukilėliai apvalė Lietuvą nuo
kfaugeringos bolševikiškosios bestijos.
Tačiau pačią skaudžiausią žinią mums vakar pra
nešė dr. Ancevičius.
Jisai, besilankydamas Lietuvoje, surinko žinių, kad
vokiėčių—rusų karo išvakarėse, būtent birželio 14, 15
if 16 dienomis lietuviai masiniai buvę gaudomi ir ve
žami Rusijos gilumon. Tokiu būdu išgabenta iš Lietu
vos da šimtai tūkstančių žmonių!
Ar kas galime sau įsivaizduoti, kokia tai yra baise
nybė. Kiek šeimų suardyta, kiek vaikų liko be tėvų,
į kokį vargą ištremtieji pateko, kiek skausmų ir kan
kinimų jie turi pakelti.
Tikrai galima numanyti, kad nedaug išvežtųjų į
Rusiją mūsų brolių pasiliks gyvųjų tarpe.
Maskvos
bestija daugumą jų iki mirties nukankins.
Kodėl taip žiauriai elgtąsi su mūsų tauta?
Atsakymą į šį klausimą mes davėme straipsnio pra
džioje: norėta ją likviduoti.
Bolševikai su visomis tautomis elgiasi žiauriai,
stengiasi jas naikinti. Su lietuvių tauta jie dar žiau
riau elgėsi, nes pačioje okupacijos pradžioje jie sutiko
joje didelį pasipriešinimą ir okupacijai ir okupanto
atneštam kruvinam komunizmui. Tad, prie jų siekia
mo tikslo prisidėjo ir kerštas, kurio vedami bolševikų
budeliai be pasigailėjimo naikino kraštą ir žudė žmo
nes.
Vienu ar kitu būdu likviduodami kelis šimtus tūk
stančių lietuvių, Lietuvai ir iš viso mūsų tautai So
vietų Rusija padarė labai sunkiai užgydomą žaizdą.
Bet kuri didelė tauta pajustų spragą, netekusi kelių
šimtų tūkstančių asmenų. Negausingai lietuvių tautai
yra toks nuostolis, apie kurį ir kalbėti yra skaudu.
Neužmirškime dar ir to: išvežtųjų iš Lietuvos mūsų
tautiečių paliko tuščios sodybos, miestuose tušti na
mai, kaimUoke ūkiai. Jei jiems nebesusidarys galimumų
sugrįžti, kas užims jų vietas? Susidaro tautai naUjų
pavojų. Į jų vietas gali būti atgabenti svetimi.
Viską suėinUs krūvon, bolševikų okupacijos skriau
dos Lietuvai pasirodo yra daug didesnės ir skaudes
nės, begu kas galėjo įsivaizduoti.

(“Draugas,” liepos 23 d.,
1Ū16 m.)

Vaikų paralyžiaus epide
mija hesUlatkoiUa.... Nėw

PASAULIO TRIUŠELIAI

Yorke vaikų paralyžius pla

Ir jo triubelmekeriai.
(Tęsinys)

lt) minučių vie
nas vaikas suserga, o kas
40

minučių

vienas

Musolinis: Mano daina nauja, nors ir paeina iš ce

vaikas

zarių kultūros Židinio. Ta daina dabar aš valdau kraštą.
Paklausyk: (dainuoja) —

miršta. Iki liepos 22 d. vi

Ūkininku vargai

sam mieste jaū mirė

Ūkininkai šiomis dienomis veda nelengvą kovą. Jie
nori išsikovoti lygias būvio
pagerinimo progas su
darbininkais ir pramonininkais. Toje kovoje jiems pa
deda vadinamieji rinkos kooperatyvai.
Reikia pasakyti, kad šiandieninės ūkininkų proble
mos yra sunkios. Jie turi mokėti darbininkams neį
prastas aukštas algas. Jei kurie iš jų ir galėtų mo
kėti didesnį atlyginimą, šiom dienom sunku yra gau
ti kompetentingi darbininkai, kurie veržiasi į dirb
tuves, mokančias patraukiančias algas. Be to, ūki
ninkų taksai kyla. Kyla ir žemės ūkiui reikalingų pa
dargų kainos.
Vyriausybė turėtų daugiau dėmesio kreipti į sun
kias ūkininkų problemas.

•

Vasaros metu

555

valkai____

ė
Lietuvių Diena Sti v. Val

stijose____

Kongresas pri

ėmė rezoliuciją, kad prezi
dentas Wilsonas
nuskirtų
“Lietuvių Diettą*’ Suv. Val
stijose ir paragintų ameri
konus sušelpti badaujančius
lietuvius....
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Vokiečiai

Stiprina

Vil

niaus Frontą.... Rusų laik
raščiai praneša, kad vokie
čiai labai pradėjo stiprin
ti Vilnių ir jo apylinkes.
Vienas paimtas
nelaisvėn
vokietis pasakoja, kad jis
tik prieš dvi savaiti atva
žiavo Lietuvon iš Italijos
fronto....

Aš Benito Mu&olihi,
Mano dainos toks Suktinis:
Visi vieną dūdą pučia —
Viva Duče! Viva Duče!

Jei valstybės, didės, mažos,
Nori būt sveikos ir gražios.
Te fašistų dūdą pučia —
Viva thlčė! Viva Dučė!

žęntas Ciano, bernas Gayda
Jiedu veda dūdos gaidą,
O fašistai tiktai pučia —
Viva Dučė! Viva Dučė!

Jei žmonija nor žinoti,

Mano daina
Tai ir visa
Jinai vieną
Viva Dučė!

Jei viso pasaulio žmonės,
Nori valgyt makaronus,
Tegul mano dūdą pučia —
Viva Dučė! Vva Dučė!

— diktatūra,
procedūra.
dūdą pučia —
Viva Dučė!

Kaip ji gali būti soti,

>•

Tegul mano dūdą pučia —
Viva Dučė! Viva Dučė!

>

t’režidentai ir karaliai,.
Tegul eina po paralių,
Tegul mano dūdą pučia —
Viva Dučė! Viva Dučė!

Jei ir tavo galva jaučia
Kokį skausmą, tegul plati(čiai
Stipriai tokią dūdą pučia Viva Dučė! Viva Dučė!
z

Pasaulis: Nutilk! šalin! Tavo daina mane įžeidžia.
Tavo valdomam krašte nėra linksmybės, laimės ir gero
vės. Tavo pašėlusi puikybė užtraukė ant viso krašto ne
laimę, baisųjį karą, kuris gali kraštą visiškai pražudy
ti. Tik įsiklausyk, kokie šiurpulingi visam krašte eina
aidai. Ir tu, šitaip atsistojęs tokioje šviesoje, peršiesi
man vadovu ir laimės nešėju, šalin!
(Įeina Hitleris. Pamatęs Musolinį thuputį nustem
ba. Po to fašistiškai kojas sukerta.)
Hitleris: Na, sveikas Dučė di Italia. Ką čia veiki?
Musolinis: Išgirdau pasaulio skundą ir atėjau jam
pagelbėti, bet....
Hitleris (nustebęs): Tu vienas? Be mano žinios?
Kaip tU drįsai tokį žingsnį daryti? Kokią pagalbą tu ga
li pasauliui žadėti žinodamas, kad tu pats, tavo fašistai
ir visa Italija jau mano žinioje?
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“V—bė” pastebi:
“Bullitt, buvęs Amerikos ambasadorius Maskvoje,
kartą, lankydamasis Kaune, pasakė:

“Kai aš atvažiuoju į Pabaltijį, tal» man rodos, pa
saulin nušvinta___ ”
Iš šio sakinio jau galima Suprasti, kaip tas Dėdės
Šamo diplomatas jausdavosi, būdamas Maskvoje.
“Nenuostabu, jeigu fiullitt, su bolševikais, taip išsi
reiškė:

&

“The Nazi and feolševik regimės tlOW resfemble
each othei* likę ttvihs — out of heli?*

“Ateis laikas, kada šių dviejų pragaro
niekas nenorės nė atsiminti.

ideologijų”

Savo laiku mūsų dienraštyje jau bUvo rašyta, kad
Stalinas labai bijojo karo su Vokietija ir Japohija.
Jisai darė didžiausių, nedovanotinų nuolaidų, kad tik
išvengti ginkluoto susirėmimo su vienais arba kitais.
Jis tik, lyg koksai žvėris, puolė ir naikino savo ma

“Muzikos Žinios” praneša, kad komp. J. Žilevičius
šiomis dienomis užbaigė rašyti šiuos veikalus: 1. Fu
ga su introdukcija ir iškilminga užbaiga tema “Pul
kim ant kelių;” “Viešpatie pažvelgk” ir 3. “Marijos
mėnesio aidai.” Visi veikalai tinką koncertinei progra

žesniuosius kaimynus.
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(Bus daugiau.)

Dvynukai

“Nenuostabu ir tai, kad Chūrchillis, pranešdamas
Anglijos parlamentui apie kafo sutarties pasirašymą
su rusais, pasiskubino pridurti:

V

Nors Hitlerio nusitveręs,
Mano dūda visagali,
Kilpą jau jo užsinėręs,
Pūsti ją kiekvienas gali:
Afrikoj net monkės pučia: Bet fašistai vis dar pučia Viva Duče! Viva Dučė!
Viva Dučė! Viva Dučė!

“Darbininkas” rašo:
“Ir katalikai vyksta atostogų. Ir jie nori vasa
ros sezonu pasinaudoti. Nieks jiems to nedrau
džia, nieks nepadyvija.
Bet jie turi atsiminti,
4
kad, anot “Piloto” žodžių, atostogavimas nepaVokiečiai Trokšta Taikos
liuosuoja jų nuo Dievo ir Bažnyčios įsakymų.
Telegramos iš Berly
Aiškiau kalbant, atostogų metu katalikai ypatin
gu atidumu privalo vengti nuodėmių,
kurioms no praneša, kad būk Vokie
tijos gyventojai trokšta tai
progų taip gausiai parūpiną Atostogų patogumai.
Kai dėl Bažnyčios įsakymų, vasarotojai tufi at kos ir reikalauja, kad val
siminti, kad višuOmėt privalu penktadienį pasnin džia tuojaus paskelbtų tei
kauti ir sekmadienį Mišių išklausyti. Tos mūsų kus sąlygas.... Gana krau
tikėjimo pareigos gal ir sunkoka kai kuriems iš jo, gana ašarų, gana raišų
laikyti.
Protestantų ir netikinčiųjų visuomenėj ' — šaukia ant gatvių mo
katalikai sudaro beveik nežymią mažumą. Vasa terys .... Nereikia mums ir
rotojų nuotaika vieno dalyko tesiekia — turėti užkariautų žemių. Mums
ko smagiausią laiką, good time. Tokie “varžtai” reikia šventosios ramybės.
4
kaip pasininkas ar Mišių klausimas sutinkami tik
Ateiviai Į Ameriką....
garsiu juoku ar “inteligentiška” šypsena. Dauge
šių metų gegužės mėh. į
lis katalikų, ypač “šiaudinių,” neišlaiko tokios
Valstijas
atkeliavo
“inteligentiškos” pašaipos. Gal nė nemėgina išlai Suv.
kyti. Tiesiog ignoruoja Diėvo ir Bažnyčios įsaky 31,021 žmogus----- Daugiau
šia atkeliavo anglų ir italų.
mus ir “geria nedorybę kaip vandenį.”
“Geri susipratę katalikai taip nesielgia.
Jie Lietuvių atkeliavo 53 žmo
nės ___
skrupuliatingai išsiklausinėja, kurioj apylinkėj
■ yra katalikų bažnyčia, kad galėtų joje sekmadie
ny pasimelsti. Pagirtinas tai poelgis ir kitiems pa
vyzdžiu statytinas. Geras katalikas savo tikėjimo
niekad ir niekur nesisarmatyja. Gi “šiaudiniai”
bent tiek turėtų atsiminti, kad jr atostogų metu
kieta ir negailestinga mirtis savo darbą uoliai
atlieka.”

“Bet lie šu komunizmu___ ”

Stalino baimė

iaii*AaiUttš

tinasi. Kas

paties savo valdomame krašte!

- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprlsiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

•Trečiadienis, liepos 23, 1041

DEACOAB

Trečiadienis, liepos 23, 1941
Alla Rachmanova

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

II. TOMAS
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(Tęsinys)
Pamokos eina pakaitdmis — vienąsyk pas Natoftką,
kitąsyk pas mus. Jau iš pirmosios valandos supratome,
kad iš jo, kaip žmonės sako, “nebus nei pieno, nei vil
nų,” nes mes visos mokėjom graikiškai geriau už jį pa
tį. Tačiau jam atsakyti taip pat nenorėjom, nes jis, ma
tyti, iš tų pamokų tik ir gyvena. Mes jam gerai užmokam ir, be to, duodame valgyti.

Pirmoji pamoka taip praėjo. Pirmiausia čekas atsis
tojo prie krosnies ir susišildė, paskum pavalgė, o po to
mes kiekviena iš eilės perskaitėm po vieną sakinį iš
Ksenofonto. Paskum jis ėmė pusiau vokiškai, pusiau če
kiškai aiškinti ir į tų žodžių rezginį kartkarčiais įterpdavo vieną kitą rusišką žodį, bet ką jis mums ten pa-

b

šakojo ir aiškino, to niekas negalėjo suprasti. Matyti,
jis jau iš anksto taip susigalvojo elgtis, kad jo niekas
nesuprastų.
Antrąją valandą mes jam pasakėm,
kad jis pats
paskaitytų ir kad mes tuo būdu galėtume pasimokyti,
kaip reikia graikiškus žodžius tarti. Bet čia paaiškėjo,
kad jis gerai nė graikiškų raidžių nepažįsta. Tada mes
iį palikom visai ramybėj. Jis tik stovi prie krosnies, šil
dosi ir valgo, o mes skaitome iš eilės pačios ir padeda
me viena kitai kuo tik begalėdamos. Šiandien per pamo
ką čekas užsnūdo ir kėdėj išmiegojo daugiau kaip valan
dą laiko. Jis taip knarkė, jog žmogus galėjai pamanyti,
kad tai kokia lentpjūvė. Paskum staiga pabudo, nežino
damas ką daryti, apsidairė aplinkui ir, matyti, pats už
miršęs, kad jau seniai jis pats klausėsi aiškinimų, bet ne
mes, atsisuko į mane ir tarė:
t

— Prašau, skaitykite toliau!
\
tis.
jam
taip
kad

Čia mes jau nebegalėjom Stverti ir pasileidom, juok
Baigę skaityti skyrelį, užvožėm knygas, sumokėjom
už pamoką, ir jis patenkintas išėjo namo. Be abejo,
mokytis menkas malonumas, bet nors tiek gera,
tokiu būdu galime padėti tam vargšui velniūkščiui.

\

*
.
Spalių 2 d.
*
Jekaterina Pavlovna šiandien atnešė docentui keli!
svarus cukraus dovanų. Jis už tai buvo jai labai dė
kingas. Aš išėjau į universtetą, ir ji mane palydėjo. Ji
tiesiog nesitvėrė džiaugsmu. Meilė tikrai padaro žmogų
aklą, ir jis nemato realybės. Tai, kas aplinkui dedasi,
jai visai nerūpi, ji tik apie “jį” galvoja. Jai tūpi ir turi
svarbos tik vienas dalykas: kaip jį pradžiuginti ir jo
gyvenimą padaryti lengvesnį.

5

Naciams Baubas
Vokietija pavergė beveik
visas aplink esančias t&utas,
užslopino politinį ir killturinį jų gyvenimą, briaun&ai į
žmogaus sąžinę ir tikėjimo
sritį
Visos
pavargtosios
tautos nekenčia vokiečiųcių; laukia dienos, kada ga
lės sukilti prieš vokiečiu ka
riuomenės įgulas ii* atgauti
laisvę. Pergalės viltis slap
tomis ugdoma.
Visoje va
karų Europoje didžioji raidė
V (Victory) išreiškia pa
vergtųjų lūkeŠčiUS.
Naciai
nespėja tų ženklų trinti nUo
sienų. Kaip Vokietijoj ma
doje laužytas ktyŽiUs-Svastika, taip Belgijoj, Ptaheūžijoj ir kitur raidė V.
Nacių Gestapo šėlsta, jau,sdami if "“U"“®*. kaip nežinomos rankos rašo V.
Paskutiniu laiku tą raidę

Italijos pralaimėjimai
stengiasi išreikšti bildesiu.
Mat,, Morse kode raidė V iš
reiškiama trimis taškais su
brūkšniu. Trys trumpi pirš
tais į stalą sudavimai ir ket
virtas nutęstas reiškia V —
victory — pergalė. Vardmi
į tfeattus žmonės ploja, iš
reikšdami "V” ir nedaugiau.
RestaUranuose,
kavinėse,
tramvajuose .teatruose ir visur girdisi

Sulyso žmonės,

nustota užsitarnautos pagarbos, pra

žudyta ateities kūrėjai.
Prieš šį karą Italijos žmonės nedaug valgydavo, — ne
turėjo ką, dabar eina vienas
pasninkas paskui kitą. Tuos
p4attlnkus
trlB dibn4a

žmonių viltis j i8avalteje> nuatats lf (s4k6 ci.

galutinę pergalę į laisvės at vile valdžia.
Nevalia dau
gavimą. Tas visa baisiai er giau suvalgyti maisto, ttegU
zina vokiečių slaptą žvklgy- fc)UcėS ir pdlicijbs nustatyta
bą. Net musika panaudoja-|Ai5ku žmonės negali bat
ma. Ypač Beethoveno Penk- pateBkiati sia bakle, _ jife
toji Symphonija, kuri yra 6UdžiūvOi 8Uly80
parašyta tuo pat taktu, kaip
Jei įgėlimas karan būtų
ir raidė "V" Morso kode.
4tneSę8 tautai jr val8tybei
Kultūringi žmonės laisvės žymio8 medJiagįnės naudos,
išsiilgę ir jie visa naudoja, ar žlnonilj pagai.bo4i _ būtų
kad tos laisvės norą sužadin- lel,gvlku pakeH4mi kato sun
ti masėse.
K. M.
kumat Dabar ItaiiJa nuato-

Pabėgėliai iš Austrijos, Vokietijos ir Lie
tuvos studentų darbo stovykloje.

ninko duktė plauna indus.

Pulki

Susidomėji

sudžiūvo imperija,

goji praeity Italų tauta ma
žiau nukentės. Bet jei karas
užsitęs, — iš Italijos vien
griaučiai paliks, pats gi virs,
kaip vienas jų politikas išsi
reiškė, kavinėse patarnauto
jų tauta.
K. M.

Žvilgsnis į praeitį turi
mus sustiprinti, turi suža
dinti ir pakelti mūsų ener
giją, mūsų darbingumą, mū
sų pasiryžimą naujiems dar
bams, naujiems žygiams.
Vygandas

sudžiūvo.
Negarbingai Už
pulta Albanija, be regini i
priežasties nuteriotą Graiki
ja ,savos kariuomenės pialaimėjimai, pusės laivyno nuskandinimas,
Nekenčiamų
nacių įsileidimas Italijon ir
Jei nustosi turto, sveika
Viduj ir pasaulio akyse Ita
tos, vardo — vis dar palieka
lija užsitraukė karčią pa tau viltis, kol turi pasitikė
juoką, nustojo pagarbos
jimą savim.
Svett Marden
Dar blogiau atrodo jiems

ateitis . Juk neskaitant Ry
tų Afrikoje
buvuBių savo
apie 200.000 karių,
kurie
negrįš tėviškėn, Italija ki
tuose frohtuose, kaip patys
skelbia, nustojo jaunų vyrų,
ateities kūrėjų, 23,085 Už
jo savo didžiosios imperijos.
muštais; 58.810 sužeistų ir
Abisinijos valdovas užėmė
175.406 vyrų paimtais beleif.avo sostinę, atgavo, ang
svėn. It ką Italija turi už
lams padedant, savo imperi
ją. Tuo būdū Italijos impe visa tai? Dučės pasipūtimą
rija susitraukė į šiaurės Af ir tautos skurdą. Juo karas
rikos pakraščių
dykumas, greičiau baigsis, juo garbin-

cheese

digestible
as milk itself I

fooJ thal’s

mas dabartine Lietuvos padėtimi.
Jungtinėse Valstybėse stu
dentai kartu dirba he tik žie
mos metu universitetų suolubse, bet ir vasaros metu
atostogaudami. Tos Studen
tų vasaros “atostogos” yta
labai įdomios.

SPUEADSl SLICES! TOASTSI

tai, juodaodžiai ir baltao
džiai.
Tas pats įvairumas
ir pasirinktų studijų at
žvilgiu. Čia turime studen
tų technikų, menininkų, psichologųj politikų, žurnalistų
ir kitokių.

Įdomus yra ir mūsų dirba
Šioji vasara paviliojo lr
čia kiekvie
mane į studentų darbo sto mas darbas,
vyklą.
Birželio mėnesį at nam be išimties tenka plau
sisveikinau su University of ti indus, dažyti stogus; mai
Chicago auditorijomis ir at šyti cementą, Bkalbti balti
važiavau netoli Cleveland’o į nius ir tt. Mūsų darbo pra
Hudsbn,
Ohio,
studentų smė yra ne vien pačiame
darbo stovyklą.
Šioji ir darbe, bet ir šalia to. Mūsų
penkios kitos studentų dar darbo rezultatais naudosis
bo stovyklos rytinėse vale Goodrich Sočiai Sattlement
tybėse yra suorganizuotos nariai> paprastai neturtinge
International StUdeht Ser sni Cleveland’o gyventojai.
vice, kurios centras yra New
Fizibį darbą paprastai dir
Yoik’e. Kelias dešimts dar bame tik ketUriaS valandas.
bo stovyklų- studentams taip Likusis laikas skirtas susi:
gi kasmet aplanko pažinimui su įvairios rūšies
įvairios protestantiį religi- industrijomis CleVeland’e ir
nės grupės. Mes pasikei- ■ apyHnkėse spre„diniui mtc
tėme vizitais su viens tokia 8t0 planavim0 ir kttu 5ijs

netinkamos. Susidomėjimas PLATINKITE “DRAUGĄ
' Mėlts pėkfEctlyI *
lietuvių tauta labai didelis.
Tenka aiškinti apie lietuvių
kalbą Lietuvos istoriją, lie
tuvių tautos skirtumus nuo
latvių, estų, rūsti, vokiečių
lamų. Pora studentų yra
buvę prieš kelis metus ir
Lietuvoje šu sportinihkų bei
kitomis ekskursijomis. Pas
kutiniu laiku labai susidomė
Mūsų knygyne dar galima gauti pasirinkimą lietuviškos
literatūros
ir poezijos rinkinių. Dabar komunistų valdžiai
ję apie lietuvių sukilimą
užkirtus kelią lietuviškų knygų spausdinimui, LIETUVIŠKA
prieš rusus. Dažnai tenka
KNYGA paaitT
pasidarys retenybė, įsigykite savo kopijas, kol
jų dar lieka.
šį tą pasakyti apie rusų su
kurtąjį “rojų” Lietuvoje.
LITERATŪRA

KNYGOS! KNYGOS!

lurim čia progos mokytis
tautinių šokių. Dažnai gro
jame lietuvišką polką bei ki
tas lietuviškas plokšteles.
Aš labai džiaUgiuosi paži
nęs šiokios rūšies Amerikos
studentų atostogas.
Gaila,
kad mes Lietuvoje dar nebu
vome prieš okupaciją to
kiomis darbo stovyklomis
Po pažasčia ji nešasi prispaudusi storą pundą rank
tinkamai susirūpinę.
Ne
raščių, kuriuos, kadangi docentas neturi rašomosios ma
prašai būtų ir Amerikos lie
šinėlės, pati perrašo savo ranka. Pakeliui ji visą laiką religinė Studentų stovyklą vietos problemų.
Retkar- tuviams studentams šias
tik šneka, tik šneka, kaip iš gausybės rago:
Cleveland’e.
čiais diskūsuojame
aktua stovyklas pažinti.
darbininkų
veiklos
Goodrich farmoje; netoli lius
— Aš tikrai negaliu suprasti, Alia, kodėl jūs nęnOPov. Baltinis
rėjot tekėti už profesoriaus Bogdanovo. Aš nenoriu kiš- Hudson miestelio, Spsigyve- klausimus su CIO atstovais,
tis į jūsų reikalus, bet tai vistiek buvo padaryta didelė no 4 savaitėms 25 studentai (Įvairių įmonių savininkais,
klaida. Daugumas moterų dėl to, kad jos tokios nelai Rasės, tautos, spalvos, kii. i žiurnalistais, katalikų ir
mingos, dažniausiai yra pačios kaltos. Aš esu įsitikinu mės ir kitais atžvilgiais Čia protestantų kunigais, žydų Raudoriieji pėr
si, jog pirmiausia reikia norėti vesti ir iš anksto susi yra tikras mišinys. Turime I rabinais ir- kitokiais žrhoStovyklautojų šą- radiją kursto
daryti vedusiųjų gyvenimo planą, lygiai taip, kaip kad čia studentų “Harvard” iš nėmisGeorgijus Aleksandrovičius iš pat pradžių sudaro savo ttarvard universiteto) stu- 8tatas 5™ Serai parinktas, serbus, kroatus
studentų todėl darbas, diskusijos it
darbų koncepciją. Pasilikti senmerge tiesiog baisu, bet, dentų Texas,”
iš kitos pusės, tarp 17 ir 20 metų susirasti sau tinkamą Columbia universiteto), stu- programos yra labai įdomios
LONDONAS, liepos 21. —
vyrą, kokio pati norėtum, yra beveik negalima. Viena, I dentų “Texas”* studentų Su savo stkirtingdttiis pažiū- Čia girdėta Maskva per fadi
dar nėra prityrimo, antra, nėra iš ko gerai pasirinkti, j “Nebraska” ir kitokių. Ma- romia ir skirtingų akiračiu ją atsišaukia į serbus ir kro
Todėl pirmiausia reikia tekėti už to, už ko pasitaiko, if ne paprastai vadina “Lith mes praplečiame kiekvienas atus, Kad jie visomis prie
tik tada jau pamažu ir rūpestingai susiieškoti sau tokį uania.” Aštuoni iŠ mūsų yra savo pažiūras, išmokstame monėmis kovotų prieš vokie
čius, kurie, esą, pavergę Ju
vyrą, kokio iš tikro nori. Pavyzdžiui, kad ir aš. Aš iš-1 anksčiau ar vėliau atvažiavę kitus suprasti.
syk tekėjau tik dėl to, kad būčiau ištekėjusi, ir štai, da i^ei pabėgę iš Europos. Dau£ja 8tOVykloje viso esame goslaviją.
bar susiradau Georgijų Aleksandravičių, už kurio tikrai Į ginusia yra žydų tautybes
pabėgėlių iš buvusios Aus*ištekėsiu.
, *■ - .
rijos ir Vokietijos.^ Turime
— O kas bus su pirmuoju vyru, su kuriuo jūs pa čia ir porą negrų Studentų
darėte šitas “bandomąsias jungtuves?” — paklausiau.
Šie 25 stUdetttMi atstovau

tik 5 Rym0 katalikai.
y,.* pora graikų

Dar

katallkų

Sekmadieniais paprastai ka

Bolševikai per radiją iš
Maskvos kursto serbus ir i
kroatus, kad jie užsiimtų sa ,
botažu. Pareiškia: “Jūs, ge- i
ležihkelieČiai, leiskite trauki
nius palengvėl. Maineriai išlėrtgvo dirbkite ir kuo ma- i
žiausia gaminkite. Kiekvie
na proga nukirskite telefo
nais susisiekimus. Neleiski-!
te, kad vokiečiai naudotųsi
jūs rankų darbu. Sukilkite

talikai ir dar pofk Mitų Važiuojame pamaldų į HūdSoh
— Ach, — nusijuokė ji, — tas dalykas man visai jame taip pat daf ir įvairias katalikų bažnyčią.
nerūpi! Jis gali susiieškoti sau kitą, kokią tik nori! religijas, komunistines, so
Stovyklautojai čia turime
Antra vertus, jis gali tenkintis atsiminimais! Aš jam cialistines ir kitokios soči? savo skaityklelę su knygo
atidaviau viską, ką tik turėjau. O dabar noriu būti pati lines sroves, čia tufime vie mis ir pamfletais.
Gaila,
laiminga ir pati laimę susirasti!
kad
tinkamų
pamfletų
apie
ną pulkininko dukterį iŠ
Lietuvą visiškai neturime. prieš pavergėjus nacius ir
Mississipi, biznieriaus duk— O jeigu yra vaikų? — vėl įsikišau.
v
Tinkamu duoti kitataučių tns fašistus”.
— Tada turi nuspręsti kiti. Bet aš neturiu jų ng i terl
York 0. Žodžiui
skaityti teturiu iš Paryžiaus
.... ■ ■ ■ i
—
čia kartu dirbame ir studi
vieno! — suskambėjo atsakymas. ’
pasaulinės
parodos
laikų
Remkite “Draugą”, fteš ji*
juojame turtingi ir neturtin- “Lithuania.” kitos lietuviŠ- tarncujk Ratnyčiai, tėvynei
IBua daugiau.)
gi, materialistai ir idealia- kol brošiūrėlės iiam tikslui ir Jūsų reikalams.

JONO BILIŪNO RASTAI, Tilžė, 1913 m. 150 pusi........ $1.00
ŽEMAITES RASTAI, I t., Vilnius, 1914 m. 390 pusi........ $1.00
LlETUVlSKOS PASAKOS, U t., surinko Ur. f.
Basanavičius, 260 pusi..................................................... $1.0ū
PRAGIEDRULIAI, III t., Vaižganto, 290 pusi............... $1.00
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KRISTIJONO DUONELAIČIO RASTAI, Sutaisė
J. Šlapelis, 90 pusi ................................................................. 60
TĖVYNĖS KELIAIS, Lifidas Gira, 65 pusi........................... $5
RUDENS AIDAI, A. Jakštas, 100 pusi..............................
.85
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Trečiadienis, liepos 23, 1941
»

to, kad Mrachkovskis prisi- tijai nebevadovauja vietos
pažintų esąs šnipas. Prasi-j vadai. Kodėl ? Dėl to,
kad
dėjo tortūros. GPU išbandė Maskva to nenori!..
visas savo žiauriausias prie
Stalinas nušlavė demokra
mones, bet to revoliucionie
tiją ir paliko centralizmą.
— Mes kaip torpeda, einame tik viena kryptimi. — riaus palaužt negalėjo. Vė Vadai skiriami, ne renka
— Skaudus likimas ispanų Tarptautinės Brigadom liau tardytojas Sloutskis mi. Kiekvienas vadas sten
vado. — Ką revoliucionierius Belą Kanas kentėjc (kurį taip pat paskui Sta giasi sudaryti savo priva
Maskvos kalėjime. — Atskleidęs marškinius parodė linas nugalabino) papasa tinį šnipų tinklą ir savo
randus nuo žaizdų už revoliuciją. — Staliniškas žo kojo, kaip per tardymą slaptą privatinę “armiją,”
Mrachkovskis kalbėjo:
dis lietuviams komunistams.
kurie jį sustiprintų iš apa
— Aš nieko neturiu prisi
čios. O kongresas? Kongre
K. J. PRUNSKIS
pažinti. Aš nenoriu su ju sas šaukiamas pervėlai, kad
Bela Kūnas buvo taip žiau
Žuvo už tai, kad brolis
mis nė kalbėti;
jūs daug
riai tardomas, jam reikėda žiauresni už caro žandarus. jis galėtų sustabdyti Urani
nupiešė Kadeko galvą.
vos galėdavo jį pažinti. Pa Kokią teisę jūs turite ma jos veiksmą, einantį iš auk
Krivitskis, kurs būdamas
ti kamera jau buvę didelė ne tardyti? Kur jūs buvote štybių -----”
bolševikų
žvalgybos viršitortūros — žmonių čia tiel revoliucijos metu? Aš gi
Net draugai verčiami iš
ninku,
pažino komunistų
....
v .
I daug, kad jie nakčia tega miau caro kalėjime, mano davinėti draugus ir tuo pa
gyvenimą viduje ir uzsieny-i ,_j
_
x.,
_A » _
lėdavo gulėti tik ant šono gi tėvas mirė Sibire, moti sipiktinęs
J. Valtinas su
je, pasakoja ir daugiau atsi
aukštielininki nebesutilpda- na taip pat. Nuo vaikystės šunka :
tikimų. Štai pav.,
jaunas
vo. Starosta duodavo ženk stojau į bolševikų partiją.”
komunistas Volodia Fische— Ar gi
išdavinėjimas
lą, kad jie turi visi apsi
Taip kalbėdamas jis pra savųjų draugų pasidarė kai
ris per kolektivizaciją (ūki
versti ant kito šono. Ilgais skleidė savo marškinius ii
ninkų varymą į komunisti
na, kurią reikia mokėti no
tardymais ir tortūromi$ no- parodė randus nuo žaizdų,
nius dvarus) puikiai pasižy
rint liktis lojaliu?!” (Out
vo taip ilgai stovėti, kad į gautų per kovas dė, rev0.
mėjo partijos akyse, pradė
of the night, p. 190-193).
kamerą jis buvo grąžinimas | liucijos pasi8ekim0 Rusijo.
jo kilti ir buvo pasiųstas
Kominterno priekaištai lie
su sutinusiomis kojomis. Jo .
sovietų konsulu į Kopenha
I J *
tuviams komunistams.
veidas buvo taip pabalęs,
Tardymo
laike
nuolat
gą. GPU jo darbą vertino.
kad kiti kalėjimo draugai skambėjo iš Stalino kabine
Kopenhagos gi gyvenimas
Moteris težiūri J pasaulį
reta, kad Belą Kūnas prisi to jo sekretorius ir nuolat
jam atnešė daug naujumų,
motinos akimis, tegu ji jau
pažintų, jog jis šnipas.
klausinėjo
ar
dar
neprisi

apie kuriuos jis pats pasa
čia motinos širdimi.
— Bet tai netiesa, — kar pažino.
Net pats Stalinas
kojo:
tojo jis ir mirė. (In Stalin’s bandė jį peršnekėti, prikal
— Iki kol aš nebuvau iš Secret Service, p. 196-197)
bėti, kad prisipažintų, bet
vykęs į Kopenhagą, aš ne- Ir su Amerikos komunistais
senas revoliucionierius liko
žinojau
kas yra orendžis.( taip yra atsitikę.
nepalaužtas. Žuvo kaip au
Pirmas dalykas, ką aš pada
ka
raudonojo diktatoriaus.
Jungtinėse Amerikos val
SALIOMIJA
riau Kopenhagoje — nusi
stybėse prieš keletą metų (In Stalin’s Secret Service,
SADAUSKIEN®,
pirkau orendžių ir kas rytas
(po tėvais Junevičaltė)
žymiu kominterno komisa p. 198-204).
geriu kvortą orendžių džiūPersiskyrė su fiioo pasauliu
ru buvo komunistas, šiame Stalinas nemėgsta, savaran
liepos 20, 6:45 v. ryt-o, 1941,
so__ ”
sulaukus 64 m. amž. .Kimus
krašte veikęs Jono Pepperio kiškai galvojančių žmonių,
Lietuvoje,
Panevėžio
apskr.,
Krekenavos parap.,
Papaičlų
Nors jis rūpestingai tar vardu. Jo pirmas uždavinys! Kai kominterno veikėjas
kaime. Amerkoje išgyveno 35
mėtos.
navo keminternui, bet.... buvo pašalinti Lovestoną ir J. Valtinas vyko į Berlyną,
Paliko dideliame nuliūdime
vyrą Juozapą. dvi dukteris:
nelaimė: jo brolis bedeko- Gitlovą iš partijos vadų, ka- kitas žymus komunistų vaOną. žentą Joną Jurgelonius
ruodamas klubo namus Bo- da šie buvo įgiję partijos dovas taip pratarė apie tre
lr jų Seimą, Mary, žentą Vin
centą Zubrickus, 3 sūnus; Au
gorodske nupiešė pusę Ra- pasitikėjimą, kurs Stalinui čią savo sėbrą:
gustiną, jo moterj Prlscillą,
Bruno, jo
moterj
Frances.
deko galvos (Stalinas, kaip atrodė perdidelis. Pogany—
Bernardą, jo moterĮ Helene,
— Manau, kad žinote, jog
žentą Antaną Vatnorj ir jo
žinome, Radeką pasmerkė). Pepper įvykdė įsakymą
Seimą, brolj Juozapą June
ir draugo
Ewerto
policijos
vičių lr jo Seimą, giminaičius
Be to Fišeris gavo laišką Amerikos komunistams pas kominterne nėra labai stipJoną JaSinską lr jo Seimą, Jo
ną Smigelskj ir jo Seimą (15
nuo savo žmonos pirmojo tatė naujus komandierius. rios. jis yra sugebėjimais
Melrose Park), ir daug kitų
giminių ir draugų.
vyro, kurs taip pat buvo Tačiau Pepperis pats buvo apdovanotas bolševikas, bet
Priklausė prie L. R. K. A.
Susivienijimo 160 kuopos.
nemalonėje. Dėl šių aplin- areštuotas Maskvoje ir su- nelaimei turi savarankišką
Kūnas paSarvotas namuose,
W. Pershing Rd. Laido
kybių pražuvo ir Volodia šaudytas 1936 m. (In Sta- galvą (unfortunately he has Q 2835
tuvės jvyks ketvlrtadlenj, lie
pos 24 d., 10:00 vai. ryto iŠ
Fišeris — jis buvo areštuo- lin’s Secret Service, p. 35). a head of his own.”) Žiūr.
namų j St. Anne's parap. baž
nyčią, 38th ir S. California
tas ir sunaikintas. Krivit- Diktatoriaus rankos neiš- “Out of the night, ”p. 190.
Ave., kurioje jvyks gedullngos pamaldos už velionės ste
skis rašo, kad tokių atsiti- vengia nė bolševizmo
Gi kai Valtinas susitiko
lą, o iŠ tėn bus nulydėta. j
Sv. Kazimiero kapines.
kimų tūkstančiai (Stalin’s čempijonai.
su komunistu Ewert,
šis
Visi a. a. Saliomijos Sa
Secret Service, p. 152-156).
Viena iš žymesnių bolše- atskleidė daugiau
paslap
dauskienės giminės, draugai Ir
pažjfltami
esate
nuoSirdžial
Didysis
revoliucionierius vikų vadų buvo Mrachkav- čių:
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinj
Beia Kun nuo vengrų pa- skis, kurs partijai priklau— Stalino atėjimas pa
patarnavimą lr atsisveikinimą.
spruko, bet GPU jį likvi-1 gė nuo 1905 metų. Jis net keitė kominterną.
Dabar
Nuliūdę Vyras, Dukterys,
Sūnūs. žrat&i, Avogerlai, Gi
davo.
Į buvo sūnus
revoliucionie- paklusnumas daugiau verti
minaičiai.
Kas nebūtų girdėjęs apie riaus, kurį caras buvo iš- namas, kaip iniciatyva....
Laid. Direkt. J. Liulevičius,
Tel. LAFayette 3572.
didįjį vengrų revoliucionie siuntęs į Sibirą. Pats Mrach Nei vienai komunistų parrių Belą Kūną. Jis jau bu kovskis caro žandarų buvo
vo įvedąs bolševizmą Ven areštuotas daug kartų. Re
grijoje, bet patrijotų jung voliucijos metu jis buvo su
tinės jėgos nugalėjo ir Belą organizavęs savanorių kor
...... . ... _
Kun paspruko į SSSR. Gan pusą,
kurs atliko nuosta
salads, Peg.What’s the seęret?
ilgai čia jis ėjo aukštas pa bius žygius prieš admirolą
reigas kominterne, bet pa Kolčaką.... Lenino ir Troc
galiau ir jis užsitraukė rau kio metu Mrachkovskis bu
donojo diktatoriaus rūsty vo pasidaręs beveik legenMIRACLE WHIP!
bę — pateko į garsųjį Bu dariniu herojumi. Bet gal
Its "different 'flavor
tyrkų kalėjimą. Čia jis sė jis drįso kai kuriais klausi
dėjo vienoje kameroje
su mais turėti savo nuomonę
always makes a hit.
140 kitų kalinių, kurių tar ir Stalinas jį areštavo. Tar
pe buvo ir SSSR laivyno ko dytojui buvo duotas įsaky
MILLIONS AORM—Miracle Whip does work wonders
with
salads! A unique combination of old-fashioned
mandierius
Muklevičius. mas būtinai priversti
prie

Bolševikai, kurie ištrūko iš nacių,
bet pražuvo pas Staliną

A.
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RADIO LAIKRAŠČIO 10-U METAI
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Then Read WHY
Lydia E. Pinkham’s
Vegetable Compound Is
Real “VVoman’s Friend”!
Rome

tromen

•uffer

severe

Vienintelis
Vakarinis
Lietuvių
Programas Amerikoje —
Leidžiamas 9 Sykius J Savaitę

monthly

pain (erampa. backache. headache) due

to fem ale
other’a

funetional d borden whtl«
ten d to berome upaet and

they get erosą, reatleaa and moody.

|

Ro wby not take Lydia F,

Veyetable

Compound

made

Plnkham’a
eaperial/y

to help tired. run-down, nervoua women to iro smillng thro "dlfRcult daya.”
Plnkham’a Compound ccntalna no opla»ea or bablt-formlng ingredienta. It

ia made

from natūrai own beneflelal

roota and herbą - earb wlth Ita own
•pačiai purpose to HELP WOMEN.

Famoua for ovtr 60 yaa ra—Plnkham’a
Comnound ia the beet known and one
of tbe moat a/Tart i pa "aomen’i" to n i ra

obtainable.

Try

t

<t

*

;TiirtasVirš$6,000,000,00

BUY

I

UNITED
STATES
SAVINGS
BONDS
AND STAMPS

Apart Apsaugos, Turime
ATSARGOS FONDĄ Virst
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų

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

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
PENKTAD. ir SEŠTAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.

VV1NGS

FEDJ
• >.\ sai i

vr viii

LOAN ASSOCIATION of Chicac*

r postoffice dr hank

America O n

JUSTIN MACKIEWICH, Prea.

4192 Archer Avenue

guard!

VlRginia iltį

Above ia a reproduetion of the
Treasury Department’a Defense
Savings Poete r, ahowing an exact
duplication of the original “Minute
Man” atatue by famed aculptor
Daniel Cheeter French. Defense
Bonda and Stamps, on sale at your
bank or post offiee, are a vital part
of America1! defense preparalions.

J

OABT, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN

“Defense stamps” galite
pirkti “Draugo” ofise, jo ar
timiausioje pašto stotyje”
galite gauti “Defense Bo
nus.’’
Pirkite bonus ir stamps,
kad pagelbėjus Amerikai ap
siginklavime.
Kiekvienas pirkėjas gali
išmainyti tuos bonus kai pri
renka užtektinai.
Remkite
“Dėdę Šamą,”
būkite amerikonai!

Otriausia* Patarnavimai — Moteris patarnauja

Phone 9000

Rheumatic Happy;
Relieves Pain Quick
Thousands who suffered from the torturing
pams of rheumatism, semtica. lumbago neuralgia and neuntis—are cerlainly happy over
their ducovery of NURITO. Now th?y have
found a ųuick-acting formula whichįįe£?u$
relieves those ezhausūng muscular
pams NURITO is trustwort^Tnd deiMab^
—centams no opiates. lf you want to (Kl aga n
the joy of rehef from pain—o you can®
■?. comfort-lį ww and J!
NURITO under tha ironclad guaram-elf t{Z

620 W. 15th Ave.

Ir "Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save" |

>

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS

ŽEMOS KAINOS
V

•

A.

boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip is
by far America’s favorite saled dressing.

SICK, NERVOUS

PJJEFENSF

v
-

•

—

TEISINGAS PATARNAVIMAS

Venetian Monument Co.

JĮ 527 N. Western Ave.

Tel. See. 6103

PASKUTINIS

s

PAGERBIMAS

(U thanks

AND

FOR

ĮTELLING ME

about)

tAlRKClt

r

.... ,unnL

*

loves'11

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotai! Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Nakt)
4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

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

•Ajį

,■$ f*

&

KOPLYČIOS DYKAI I

AMBULANCE

VISOSE MIESTO DALYSE

DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ

direktoriai

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS
3354 Sonth Halsted Street

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

J. LIULEVICIUS
4348 S. California Ave.
Tel. LAFayette 3572

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

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street
Tel. YARde 0781-0782

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue
Tel. YARda 4908

ANTHONY B. PETKUS
1410 South-49th Court
Tel. CICERO 2109
6812 So. W este ra Avenue
Tel. GROvehill 0142

LACHAWICZ IR SŪNAI
2314 VVest 23rd Place
Tel. CANai 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULlman 1270

I
DRAUGAS

Trečiadienis, liepos 2d, 1941

kos kraunasi ant tautų au
kuro tam, kad tautos praei
timi stiprėtų, visuomet gy
ris įvyks už pustrečios sa
ventų ir niekuomet nemirtų.
vaitės, rugpiūčio 10 d., Vy
Garbingos ir nemirštan
tauto Darže.
Pasidalinta
tančios tautos yra atremtos
pareigomis.
Visi
dabar
garbingais darbais ir bran
smarkiai į darbą.
giomis aukomis. Herojiški
ir genialūs žygiai bei bran
Tšviį Marijonu Bendra gios aukos duoda tautai
stiprybės, drąsos ir gyvybės.
darbiams dėmesys
Nors herojai bei rinktiniai
Šiandieną, Aušros Vartų tautos sūnūs miršta kaip ka
parapijos salėje po Šv. Onos da nelaiku bei tragingai, ir
novenos pamaldų (maždaug sudaro tautai daug skaus
8 vai. vakare), bus laiko mo ir laikino nuostolio, ta
mas Tėvų Marijonų Bendra čiau tas skausmas ir nuo
darbių Chicagos Apskrities stolis ilgainiui virsta tauti
susirinkimas. Bus išduotas niu stiprumu ir turtu, kuris
ateities
neseniai įvykusio išvažiavi tarnauja visoms
mo raportas. Prašome visų kartoms; kuris tampa hero
Bendradarbių dalyvauti, ka jaus personifikacija ir gydangi yra keletas svarbių vena amžinai, su visomis
dalykų aptarti.
Valdyba, kartomis.
_______________
I Didieji Lietuvos Kunib
'gaikščiai bei Karaliai: Min-

pati gyvybė — tad už ją ir pasiiaukojimams ragins ir rybę sems — dėl laisvos ir
CLASSIFIED
dėl jos buvo aukotas viskas vis primins: Lietuvai reika nepriklausomos Lietuvos gy
linga ir didesnių darbų bei vens ir dirbs. Lietuvio dar
kas tik galima aukoti.
N.UIV — FAKMŲ BAltGENAI
lietų, Marųuette Parke Jmo‘
Lietuva Tė bas, pasiaukojimas, ir su kėtl10 $5000.
Buvo palieta daug lietuvių pasiaukojimų.
Aušros Vartų par. baž
4 fletų mūrinis. $12.50U, 2 fletų mūrinis po 4 kamba
kraujo ir paaukota daug lie vynė Mūsų, Ji didvyrių že manumas užtikrins jam lais rius
$6.800. 6 kambarių mūrinis
bungalow $4,000. 5 kambarių me
nyčia jau maliavoja
t-n’ų gyvybių pr. kare dėl mė, iš praeities anos sūnus vą ir nepriklausomą Lietuvą. dinis
cottage kainu' $2,7 50.
Turime taipgi gana dideli pasi
Lietuvos nepriklausomybės, te stiprybę semia. Vardan
rinkimų bizniuvų namų
WEST SIDE. — Pirma
Turime visokių kitokių bargenų
o šiam kare, arba prieš oku tos Lietuvos, veinybė težydi
po visų Chicagų. Taipgi uple 150
dienį, liepos 21 d., jau pra
Kas
rado
laikrodėlį
labai gražių farinų, prie vandenų,
pantus bolševikus sukilime, Gražūs darbai Ją telydi.
tinkamos dėl resortų. Galima pi
sidėjo Aušros Vartų para
giai pirkti arba mainyti.
Prie Lietuvos laisvės au Vytauto parke?
krito lietuvių " dar didesnės
Kas norite naujų namų pastaty
pijos bažnyčios maliavojiti, senų pataisyti, apskultllavlmas
aukos, ir prasiliejo dar dau kuro lietuvis visuomet tebumo darbas. Tuoml prasidė
dykai.
Jeigu norite greitai parduoti ar
giau kraujo.
Tai baisu ii di, tėvų žemę ir sodybas te Laurynas Adomaitis, 2420
jo seniai laukiamas šios baž
ba pigiai pirkti. Išmainyti bile kų
No.
Francisco
Avė.,
pereitą
Jūs turite, kreipkitės pas:
skudu, tačiau smagu ir paki saugo ir gina. Lietuviui L ie
nyčios pagrąžinimas. Džiau
sekmadienį
būdamas
Sv.
CHARLES p. SUROM8KIH St CO.
lu, kad lietuvių tautos vyrai tuva brangi ir šventa. Jos
0021 S. VVestvrn Avė.
giasi visi parapijonai ir
Vak. PKOs. 1111
yra drąsos, patrijotiškumo | kiekviena pėda brangiai pirk Mykolo parap. piknike Vy Tel. KEP. 3713
taip pat kitose parapijose
REIKALINGAS DARBININKAS
ir Ji d vyriškumo pavyzdžiai, ta — gyvu krauju aplaisty tauto parke, pametė labai
SPAUSTUVĖJE
apsigyvenę buvusieji westta. Jos lietuvis niekuomet jo branginamą Elgin kiše Reikalingas tuojau prityręs spaustu
Jie
nenusigando
prieš
oku

saidiečiai,
kurie
mėgsta
vės darbininkas. Pastovus darbas.
KrelpkitSs;
pantą stoti, su juo kovoti ir neatsisakė ir neatsisakys. ninį laikrodėlį. Dabar krei
kartkartėmis aplankyti sa
2334 So. Oakley Ave„ Cliicaco. III.
piasi
į
mielą
lietuvišką
vi

mirti, bet jam nepasiduoti. Jis ten gimė, jis ten mirs —
vo buvusią parapiją ir dar
PARDAVLMVI MŪRINIS NAMAS
Jię mirė nuo priešo kulkų ir bet kitam vergu nebus — suomenę, prašydamas jos
MARŲUETTE PARK
kartą prie Aušros Vartų
talkos
sugrąžinime
jam
lai

Parsiduoda
2-jų <lętų mūrnls na
jų gyvųjų tarpe nebėra. Ta savo laisvę ir nepriklauso
mas gražiame Marųuette Park. Ant
paveikslo pasimelsti.
krodėlio.
Jis
ne
tiktai
bus
dvlėjų tetų. Įtarsiu* ‘vLįSenlu ap4
čiau jie paliko savo vaikus, mybę visuomet gins ir bran
•
Šildomas. 2-jų karų , paladžius. Dėl
giliai
dėkingas,
bet
ir
pri

platesnių Informacijų Kreipkitės: <
tėvus, gimines, draugus ir gins, Darių - Girėną ir ki
Pereitą sekmadienį Rūtos
0036 S. Talinan Avė.
mokės
grąžintojui,
p.
Ado

gyvąją tautos dalį. Šitiems tus tautos didvyrius neper
Darže įvyko Moterų Sąjun
IflR VADAVIMUI NAMAS
BRIGHTON PARKE
visiems jie kalba ir visada stojamai gerbs, iš jų stip- maičio telefono numeris:
gos 55-tos kuopos piknikas
ISrendavlmui 6 kam burių namas,
ARMitage
1916.
X.X.
kalbės: Mes mirėm, kad jūs
su nemažu pasisekimu. Vi
4358 S. Fairfield Avė. KarStu van
deniu Šildomas. Ant antro aukšto.
sas pelnas paskirtas para Prie didvyriu paminklo' riausį^ Gediminas, Algirdas, gyventumėt; už tėvynę ir
Garadžius. Kampinis namas. Šaukite
SKAITYKITE “DRAUGĄ! VIRglnla 05 7 7._________________________
I Kęstutis ir Vytautas gyveno laisvę mirti yra garbinga ir
pijos naudai, būtent Auš
PAMOKOS
IšKENDAVIMVI ŪKIS
(Sutrauka Konsulo Petro ir mirė 13, 14 ir 15 šimtme neskaudu; geriau karžygiu
ros Vartų bažnyčios “PenAUKSINE: PROGA
v»
Ddužvardžio kalbos, pasaky liuese, tačiau jie ir dabar mirti, negu vergu gyventi.
ISrenduoju 240 akerių farinų. Vis
tinimo Fondui.” Nuoširdus
kas moderniškai Įrengta: elektra,
tos prie Dariaus-Girėno pa yra ir ateity bus tautai inspi Kas gina savo krašto laisvę, Anglų Kalbos
WHOLESALE
vanduo name. Namas su 10 kam
visos parapijos padėkos žo
barių. Nauja didelė barnė ir visoki
Lietuvių Kalbos
minklo, liepos 19 d., 1941 m.,
' LIQUOR
patogumai. Randa labai pigi. Tuo
racija ir dvasiniu atsparu tas gina viską ir viskas jam
dis eina Moterų Są-gos 55Knygvedystės
jau matykite savininkų.:
Chicago, Illinois).
{STAIGA
V. REMTIS
Stenografijos
mu.
Tą patį, kitose srity bi|s dėkingas, o kas leidžia
tai kuopai už tokią jos pa
1801 So. 51st Avc.,
Mašinėle Rašymo
Cccro, Illinois
Mažiausiai bijo mirti tie se, lietuvių tautai Teiškia arba padeda savo krašto lai
sidarbavimą parapijos nau
Aritmetikos
PARDAVIMUI ŪKIS
žmonės ,kurių gyvybė bran- Valančius, Kudirka, Basa svei ir nepriklausomybei
dai.
ParsidAoda ūkis arti Decatur, Mich.
Pilietybės
Išvežiotame
154 akeriai. Su visais miesto pato
1 giausiai kainuoja, pareiškė navičius, Darius-Girėnas ii pražūtį ir viskas jį arba juos
po visų
gumais: eleJttra, vanduo, ir tt. 8
Rūtos Daržas ir kleboni-1 didi8ai filosofas Emanuelis kiti.
Chicago
kambarių namas. Vanduo ant porkais vadins.
MOKSLO
LAIKAS
čių. Su mažais pinigais galima nu
ja žymiai pagražėjo. Visos Kantas.
Nuo 9 ryto iki 3 vai. p. p.
pirkti SĮ gražų ūkj.
Amerikos Washingtonas ir per amžius keiks — išdaviKreipkitės;
daržo būdos ir suolai,
ir
ir
nuo
7
iki
9
vai.
vakare.
Kaip
kariai
ar
sukilėliai
Lincolnas
gyveno
ir
mirė
1S
1814 W. 47tli St. Dariaus ir Girėno gyvy
REMKITE
klebonijos langų rėmai švie
SENĄ
Turtingas žmogus
yra
bės buvo brangios ir reikš ir 19 šimtmečiuose, o jų didvyriškai kovėsi ir žuvo
LIETUVIŲ
AMERIKOS LIETUVIŲ
šiai pilku dažu naujai nu
DRAUGĄ
karo
lauke
už
Lietuvos
lais

vardai,
darbai
ir
idėjos
ir
kaip obelis, prie kurios vis
mingos, bet jie apie
jas,
N. KANTER, Sav.
MOKYKLA
dažyti. Tai vis Antano Fa,
vę
ir
lietuvių
tautas
garbę,
šiandien
yra
gyvi
ir
kalba
į
lenda tol, kol ji duoda vai
816 W. 33rd Place,
bijono, parapijos labai darb dirbdami Lietuvai ir lietuvių
MUTUAL LIQUOR CO.
taip
Darius
ir
Girėnas
did

tautą
net
gyviau
ir
už
gy

Chicago,
III.
šių.
tautai mažiausiai galvojo.
4707 S. Halsted St
štaus džianitorlaus, darbo
vyriškai
dirbo
ir
bedirbdami
vuosius.
Tel. ROULEVARD 0014
Jiems rūpėjo ne jų gyvybės,
nuopelnas.
Kalba į tautas ne tik buvę mirė, dėl tos pačios lietuvių
REMKITE IR PLATINKITE
bet jų didisai žygis — skri
tauros. Jų žygis buvo dide REMKITE IR PLATINKITE SKAITYKITE “DRAUGĄ! KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.
Sekmadienio vakarą sun dimas iš New Yorko į Kau didieji ir garbingieji žmonės, lis ir reikšmingas. Jie pa '
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.
bet taip pat ir žmonių gar
kiai susižeidė p-ia Petronė ną - pasitarnavimas abiem
žygiai aukojo tautai viską. * Jų gy- Į
■ir
lė Rainienė, 2342 So. Leaviti tėvynėm: Lietuvai ir Ameri- bingieji bei didieji
vųjų
tarpe
jau
nebėra,
bet
jų
,
arba
laimėjimai.
Štai
Ame
st. *Ji dabar yra šv. KryStSus kaV-3 Jie savo pasitarnavižygiai ir dvasia tebėra, ir vi
ligoninėje. Linkime p-iai mą atliko genialiai ir didvy-rikos tauta didžiuojasi ir
WHOLESALE
sada bus ir visada į lietuvių!
.Rainienei greitai pasvekti. riškai ir už jį užmokėjo vi stiprinasi savo revoliucijinio
Apsirėdymas
FURNITURE
su savo turtu ir pačia gyvy karo laimėjimu — bususių tautą kalbės, ją drąsins, gai- !
vins,
didesniems
žygiams
bei
valdovų
sumušimu
ir
tuo
ša

Parapijos komitetas per- be. Tai didžiausia ir -braji
-Mūsų Specialybė
BROKER
eitą sekmadienį susirinko į1 giausia auka, kokią tik rink- liai nepripklausomybės iš
labai svarbų
susirinkimą. tiniai sūnūs savo tautai ir kovojimu.
DINING ROOM SFSTS — PAK
LOK SETS — BEDROOM SETS
Lietuvių tauta neužmiršta
Aptarta pasiruošimas para tėvynei gali paaukoti.
— RŪGS — RADIOS — REFRIGERATORS — WASHERS —
pijos metuiiam piknikui, kuTokie sūnūs ir tokios au- ir kur reikia prisimena sa
MANGEL8 — STOVĖS.
AU KatžonaUy Adverttoed Itenaa.
vo stiprybę ir suduotus
smūgius ir rusams, ir toto
Thaflk, to * Doctor’i prtscription eailed
Mendaco, thouaands now palllzte terrlble reattacka of choklng. gaiplng, coughriams ir vokiečiams 14 ir 15 turrina
Ing, ntaering Bronchial Mthnia by talpinę
ŽAVIAUSIAS PASIRINKIMAS
nature remove thlck exeeu mueua. No dopet,
šimtmečiuose ir taip pat pra
!S,SSf8k.!S. «•.'», ISMS'fe
SUKNELIŲ
BLIUSKKI.IV
eito karo laimėjimus su ber
PIRATINIŲ
fnarantea vrapped ardanti ęaeh paeisite of
KOJINIŲ
Mendaco lnsurea an immedlata refund of
montininkais,
lenkais
ir the
FACTORY REPRESENTATIVE
POCKET’BOOKŲ
full coat unleta you are cotnpletely tatKORSETŲ
lsflcd. You have evcrything to galn and
bolševikais.
nothlng to Iom under thta poaltive money
KŪDIKIAMS DRABUŽIŲ
back guaranteo ao get Mendaco Irom your
6343 So. Western A ve n i
*
V. VILEIŠIENE, SAV.
Visi laimėjimai, aišku, tu drugiui today for only 80c. •
Telefonas REPUBLIC 6051
ri ir pralaimėjimų. Tačiau
GLAMOUR
smulkesni ar asmeniniai pra
x- IF you tirffer monthly ->a
t •
FROCK SHOP
laimėjimai yra tik laikini, c
5922 W. Roosevelt Rd.
didieji laimėjimai amžini.
Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį pasi
Tel. AUSTIN 1175
Letuvos laisvė ir nepri
sekimą Jūsų biznyje arba profesijoje.
klausomybė lietuviams kai
r
emu
navo labai daug, tačiau, su
prar.tant tai, kad laisvė ir
Nervous.
nepriklausomybė yra tautos
Blue—
DOMINIKA8 KUKAITIS, Stv.
Hea. TeL VICTORY 2499
didžiausias laimėjimas —
' CRAYON.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

4

A

Asthma Muciis

(oughing, Gasping

Al£X ALESAUSKAS & SONS

Naudokitės pilnesniu
"Draugo" patarnavimu
Ar reik pašto ženklelių?

•ho color harmony of

Ar norit registruoti laišką,
•pirkti “Money Order”, ad-rausti siuntinius? Kreipki*

your Kairi Touch it awoy

tės į “Draugo” raštinę!

Why totorato that irrltat-

Ing flray that to ditturbt

Kitely wrth Ihit now Clalrol Bruth Croyon. lt pormlt* colorino from the root out wWhovt drlpplng

Mtvde

Ino. and h the perfert amwer to ln-between tlnHn®t or
tho»e dittracting flrtt gray hairt. to a tmart "carry-ovoty*

wh*re" care fhot opent in a flffy ready for w»*. $1 • •«
Refilli 50c ... in 12 natvral-looking thadot.

Start taklng famoua Lydit. B.
Plnkh&m's Vegetabld Compound
at once. It's one medicina made
pspecialiu/or women that helpa rc-

llrve headache. backarhe, crampu.
ireakneas, nervousneao—due to
functloo&l monthly dlsturt>&neesIt'g hclpcd hundredt of thousands
of women to go “amlllng tbru” dlstresa of such dlfflcult days.
Taken regularly-Lydla Plnkham's Compound helpa bulld up
reslstance agalnst such tlrcd,
eranky foollngs. Try itl

•

LUttn f.

v

Ar reik notaro parašo ar
PALAKDECH’S
ba antspaudos? Ar gavote
iš valdžios kokias nors blan TUGOSLAV-AMERICA!
kas, kurių visiškai nesu
RADIO BROADCAST
prantat? Kreipkitės į “Drau
Svory Saturday, 1 $30 t. 2s30 PJL
go” raštinę!

WH/e

Ar reik kokio nors verti
STATION
k
1480 kflocyelM
mo anglų ar lietuvių kalbo
štatu. «a T«w DtaQ j
je? Kreipkitės į “Draugą
• Toatariuc s prognua W •
2334 So. Oakley Avė., Chica
tfugošlav Folk Musie
go, UI, Canal 8010.

I tnnt

AGENTAI:
Jonas Rodlnas
Jonas Jaslnskas
Ant. Labanauskas
H. Rajewski

VARTOTŲ KARŲ
SKYRIUS:
806 West 31st Street
Chicago, III.
Telefonuokite:

“Shorty”

VICtory

16 9 6

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA
S

.J'/

Nauja ' Vieta:

907 WE8T 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

Dflscivai

Chicagos city clerk Ludwig D. Schreiber paskelbė,
kad ateinančią savaitę jau
bus galima gauti medžioji
mo laisnius, nors medžioji
mo sezonas teprasidės nuo
rugsėjo 1 d.

Trečiadienis, liepos 23, 1941

pardavinėjamas ar kaip da
bar kvortomis ir puskvortėmis ar svarais.
Atsirado
tokių, kurie tvirtina, kad
svarais būt geriau ir teisin
giau. Klausimas atsidūrė
teisman. Liudyti pašaukti
atstovai nuo ice creamo
kompanijų ir nuo visuomenžs.

X ARD 8-tas Skyrius ir
Rengimo komisija nuošir
džiai dėkoja visiems sve
čiams už atsilankymą prie
jų stalo ir bufeto.
X Prof. K. Pakštas lau
kiamas atvykstant į Chica
gą. Buvo pranešta, kad at
X Jurgis J. Wenskus, bu vyko praėjusį pirmadienį,
vęs 1939—40 geriausiojo bet, matyti, kelionėje
už
Loyolos universiteto basket truko.
bolo kapitonas, šeštadienį,
X Chicagiečius lietuvius
liepos 26 d. tuokias su Miss
labai sujaudino žinios
iš
Helen Malk.
Lietuvos. Niekč negali būti
X Albinas Reneckis, per tikras, kad ir jo artimas gi
eitais metais studijavęs ko minaitis ar draugas draumerciją Chicagos universi 1 ge su kitais nebus bolševi
tete, atostogas leidžia Me- kų išvežtas į Rusijos gilu
rom, Ind. stovykloje,
kui mą.

Užsigynė, prie ko buvo
prisipažinęs
Policmonas Moriarty, kurs
buvo prisipažinęs, kad nužu
dė Jennie Martin, 24 m. am
žiaus mergina, dabar teisme
užsigynė. Teip-gi užsigynė,
kad jis ėmė kyšius nuo jos
motinos.
Jo advokatai jį
nori išteisinti, paskelbiant
kad jis tada nebuvo pilno
proto, kad jis laikinai buvo
pamišęs.

Frank J. McNamara, 70
metų amžiaus, buvęs poli'manas, namuose, 8304 Aber
deen st., rastas negyvas, ša
lia jo besąs revolveris Spė
jama, kad jis nusišovė. Jau
20 m., kai jis buvo iš tarny
bos pasitraukęs. Jis nesveikavo ir spėjama, kad tas pri
vedė prie saužudystės.

J. Vitus su Ella Plu3kota
Frank Bakutis su Marg
Česna.
Ed. Janauskas
Gantz.
J. W. Bukowski
Modelski.
A. Mulcahy su Paulinė
Jonikas.
F. V. Weit su J. Radius

Lynne Kelly, 26 metų am
žiaus mergina, berūkydama
cigaretą, uždegė pagalvę.
Nuo durnų ji apalpo ir ma
nyta, kad jai bus galas. Bet
pašaukti ugniagesiai užgesi
no ugnį kambaryje ir taip
gi rūkytoją atgaivino.

'
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X Kun. J. Mačiulionis,
Marijonų viršininkas
Chi
eagoj, rengiasi vykti į Ku
X Varg. K. Gaubis išvy nigų Vienybės ir Federaci
ko atostogų porai savaičių jos seimus.
į Wisconsin’o valstybę.
Kaip per debesų nuolatini
X Briedeliai ir Vapštai, lietų amžiais net uolos pa
marketparkiečiai, grįžo
iš virsta į naudingą molf, taip
atostogų,
kurias praleido per nuolatinį mokslą, idėjų
Beverly Shore, Ind. Paten veikimą ir jų įkūnijimą net
kinti.
laukinės tautos virsta kul
tūrinėmis ir naudingomis
X šeštadienio
vakarą valstybėmis.
plėšikai įsibriovė į Jono
Pudžvėlio namus ir išnešė
apie $80.
Tas įvyko apie
10:30 vai. vak., kuomet Pud
Doa’t deapair
oorae relief in
relief from Don
Arthritia 4a.
žvėliai buvo užimti savo ta of
terrible Arthrito Sulphur deti* acbet or — J,,.
ficiency. Smal)
ddilycoat. Mon
aina. The fllV<
verne.
EW Colio Klai
ey pack if no

vieninteliu laikraščiu
“Draugas.”
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h i SK .
H
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P. J. Dillinger, 18 metų
amžiaus vaikezas, paežeryje
prie 23 g-vės bandė pavogti
automobilių. Pavogta maši
na pasiekė 52 g-vę, kur jį
policija nučiupo. Jisai gyrė
si, kad garsusis bandytas
John Dillinger esąs jo dėdė.

“Lietuvos Mokykla” — kūrinys, kuris iššaukė užuojautą ir
pagelbą Tėvynei Lietuvai jos nelaimėje praeityje ir beabėjo pa
veiks jos ištikimųjų sūnų ir dukterų širdis dabar.
ną aieną tempera.turą. neDU“

> ■

■

Rlodired Sulphur

capsulea called

■

Clark teatre, 11 No. Clark ma apie rengiama Judge
vo pasiekusi 90 laipsnių. Vi-1 Alumino vajus
John T. Zuris Day, kuri
st., kur pagrobė $35.
dutinė temperatūra tebuvo I
Nuo liepos 23 d. Chieagoj
įvyks Liberty Grove sekma
70 laipsnių. Kartais buvo eina aliumino vajus. 21-me
dienį rugsėjo 24 d.
net pervėsu; liepos 9 ir 20 d. warde tas darbas eina po va
Ežere prie Waveland avė.
temperatūra buvo nupuolus dovyste Frank J. Bilek ir
iki 55 laipsnių.
Jos. Husek, kurie yra pla policija rado lavoną žmo
Chieagoj Amerikos Dak
čiai žinomi tos apylinkės vei gaus, kurs galėjo būt 70 me
tų
amžiaus.
Jo
drabužiai
tarų Dr-jos ofise, 535 No.
kėjai.
besą ant kranto. Iš aplin Dearborn st., paraližiaus li
Seno žmogaus nelaimė
kybių policija padarė spren gos specialistai pradėjo da
dimą, kad tas žmogus papil ryti posėdžius ir tartis apie
S. Samson, 69 m. amžiaus,
Policija ieško plėšikų, ku dė saužudystę.
dviračiu.
Ant Ke
(kovą su ta liga. Jau gauta
Ice creamo byla teisme važiavo
dzie avė. prie 57 st. jį užga rie hold up padarė United
Į būrys beždžionių, ant kurių
Chieagoj kilo klausimas, vo gatvekaris ir ant vietos Air Lines ofise, 23 E. Mon
i bus daromi bandymai.
kaip ice creamas turėtų būt užmušė .
i
roe st., kur pagrobė $65 ir
Banditai padarė hold up
So. Shore hotelyje, 7000 So
Shore Drive, ir Crest hotelį
Žiūrėk, kas prisidėjo—muskulai—
įrudimas! šiandien aš esu vyras/
6724 Stony Island avė. Išvi
ūse MUSTEROLE for
(P.S. Kas tai naujo pridėta ir eigaso plėšikai per abi vietas te
retamst Kvapus Latakia tabakas!)
pelnė $33.
Mother—Give Year CHILD
This Šame Expert Care!

Liet. Demokratų
Lygos susirinkimas

At the first sign of the Dionne Quin-

tuplets catching cold—their cheats and

throats

rubbed

are

yra

with

sijIJ-ho-kaps

X Juozas Preibis su sa
vo žmona grįžo iš linksmų
atostogų, kurias praleido
Wisconsino valstybėj. Taip
gi važinėjos Michigan val
stijoj.

often bring wel-

WOLk STUDIO
1945 VVest 35* Street
TAr ytvfet/

X ARD Centro piknikas
puikiai pasisekė.
Kadangi
diena buvo graži, tai ir žmo
nių prisirinko pilnas miškas
ir ūkis.

/«t
COMPLETE

I.O* EsT POSSIKI E l’KK IS
PHONE I AE 4 V ETTE 2*1 <

Taking your giri io the
movies?

Ar kenčiate niežiejimą,
nudegimą, arba odos ligą?
Jlekantėkitl Žemo per 80
metų gelbėjo imonėms. Pa
taline eesema, Ubėrimns,
spuogus ir kitokius odos
negalavimus. Pirk Žemo
Kasdieni Visuose aptiekose. 36c. 60c. 11.00. ___

Children’s

Watch out that your breath does nc4
offend ... you yourself probably don’t
Know vhether lt’g offenalve or otherwlae.
If you want to make a hit wlth your
giri frlend, there’a a way to make your
breath more agreeable. And lt's easy.
Blmply rlnse the mouth wlth Listerine
Antlaeptlc before you start out. Listerine
halta food fermentatlon ln the mouth,
the uaual cause of breath odon accordlng to some authorltles, then overcomes the odors fermentatlon produces.
Lambert Pharmacal Co., St. Louis, Mo.

Musterole — a produet made to
promptly relieve the DISTRESS of

Before

children’s colds and resulting coughe.

The

Quints

have .alvrays

had

the

relief after 90
daya’ doaage.
Bėrio taking

YoMrDnjgiothMSULPH^ĮAPS

MUd

Lietuvių Demokratų Lyga
laikys savo mėnesinį susirin
kimą antradienį liepos 29 d.
8 v. v. savo ofise 6825 So.
Western avė. Bus svarsto-

UD
. ■
knn

Ipp l TAT Io N S

Any Data Uu

LISTERINE ANTISEPTIC
T® Mak® Your Br—th Svrnatar

best of care, so motner—you may be
assured of using just about the BEST
produet made vrhen you ase Musterole.

MORE

than

varming,

an

ordinary

soothing

"salve”—

Musterole

helps

break up local congeetion. Also made

in

Regular

and

Extra

those preferring a

8trength

stronger

for

JUBILIEJAUS

PROGA

produet.

10 Savaičių Prenumerata Siūloma
Ą O IZ ZX I
O — namams statyti, remontuoti ar
*OlXXZL-X-zO pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

UŽ VIENĄ DOLERI

VASARA JAU CIA — DABAR LAIKAS PIGIAU IR
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATLIKĘ

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!II
TAI IPYI/ITC tn0"ų
I/

I 1x1 I C

JŪ8|I indeliai rūpe®tingai globojami ir Ilgi $5,000 ap-

»

drausti per Federal Savings and Loan Corporation.
SH%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

Mokame

MUSŲ PASITIKMIMO IR IŠTVERMES REKORDAS
45 Metai Sėkmingo
Vieno Klljento!

Keistuto Savings and Loaa Association yra ftymlausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.

(Ištariama La-ta-ky’-a). Puikus, kva
pusis tabakas ii Rytinio Virduržcmio.
I)abar suleistas su kitais parinlttiniais
Old Gold tabakais, jis sutveria naują
smagų cigareto skoni 1
Tet

pat |»ai|ttarnas pak.llt —
h.t NAUJI Old Galėti

Patarnavimo, Nenankrlaodžhuit Nei

Štai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams:
Užsisakykite dešimčiai savaičių “susipažinimui “Draugą”
už vieną dolerį.
Tik pamanykite, už vieną dolerį naujiems skaitytojams
dienraštis “Draugas” siunčiamas per dešitmts savaičių
— tai yra, 60 laikraščio numerių už vieną dolerį!
Šiomis dienomis “Draugas” yra žymiai sumodernizuo
tas, patobulintas ir visais atžvilgiais pagerintas. Tai gi
čia yra puikiausia proga padaryti didelę malonę priete
liams, giminėms ir draugams — užsakykite jiems “susi
pažinimo prenumeratą” už vieną dolerį. Pasinaudokite ju
biliejaus proga!
Tai tikras bargenas ir visiems naujiems skaitytojams
puikiausia proga pradėti dienraščio “Draugo” skaitymą.

Užsakymus siųskite Šiuo adresu:
. ‘ *<i

S. Lerlllard Ctia.eey. įsteigta 1710—.alk.as ta trak.
S«taltyts|. eaa litalgiiaa Joagtlalg Val«H|e.

"DRAUGA S"

Tel. CALumet 4118

3236 So. Halsted St.

Chicago, III.

Jos. M. Mozeris, Sec’y.

2334 So. Oakley Avė.

Chicago, Illinois

arba šaukite CANal 8010

M,----

