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BOLŠEVIKAI

VEIKIA

Anglijoje ir J. A. Valsty
bėse įgiję pilną laisvę bolše
vikai visu smarkumu grie
biasi raudonosios propagan
dos. Washingtone jie įsistei
gė radijo stotį tiesioginiam
susisiekimui su Stalinu. Iš
Maskvos gi be pertraukos
per radiją liejasi karščiausi
kurstymai serbų,
kroatų,
prancūzų, belgų ir kitų tau
tų, kad jos sukiltų prieš vo
kiečius.

Jokios taikos su

SUGADYTI SQVIETŲ TANKAI

Hitleriu - Weiles

DAUG LIETUVOS MIESTŲ
VISIŠKAI APGRIAUTI

VVASHINGTON, liepos 23.
Tūkstančiai žmonių be pastogių. - Trū
— Per vienas čia iškilmes
valstybės sekretoriaus pava
ksta kultūros darbininkų. - Tauta pa
duotojas Sumner Welles pa
reiškė, kad su Hitleriu ir su
siryžusi atsistatyti. - Talkon kviečia
naciais nieku būdu nebus da
romą taika. Anot jo, taika
ma tautos išeivija
įvyksianti tik kai Vokietija
nusikratys Hitlerio ir nacių
(Specialaus korespondento
Darbo begalės. Eilė mies
režimo ir kai naciizmas bus
pranešimas).
tų, kuriuos teko aplankyti,
visiškai sunaikintas.
kaip Vilkaviškį, Marijampo
BERLYNAS, liepos 23. —
Welle8 numato naują san
»
lę, Jonavą, Kelmę, Tauragę,
Lietuviuose viešpatauja lig
tvarką Europoje sutriuški
visiškai apgriauti.
ČEKAI PARSIDUODA
šiol negirdėta vieningumo ir
nus Hitlerį. Jis kalbėjo apie
Iš tikrų šaltinių žinau,
konsolidacijos dvasia. Kai
Čekų tremtinė vyriausybė, kokią tai naują tautų sąjunkad toks pat likimas ištiko
kurie laikraščiai įsirašė de
susideda su Rusijos bolševi- gą( kuri tikrai būsianti gaRaseinius, Zarasus,
Šėtą,
kais ir jiems parsiduoda.
Į linga išlaikyti naują sanvizu Kudirkos žodžius: “Var
Kalvariją ir Kretingą. Kiti
du tos Lietuvos vienybė te
Pirmiau lenkų, o dabar če- • tvarką ne tik Europoje, bet
miestai, kaip Ukmergė, smar
kų vadai Londone padarė visam pasauly.
žydi”. šiauliečiai tas nuotai
kiai apgriauti. 10,000 žmo
sutartis su Stalinu bendrai
kas įsivaizduoja taip: šian
nių
liko be pastogių. Admi
kovoti prieš nacius. Stalinas
dien turime vieną kartą ant
Vokiečių
motorizuotos
koliumnos
nistracijos,
savyvaldytoos,
Planuoja
steigti
to ir nori. Jei jis po šios na
visados užmiršti visas parti
kultūros srytyse trūksta dar
tankus, gynusius Stalino liniją.
cių pirties išliktų savo pozi
jų programas, nesiskaldyti į
bazę
Afrikoje
I
v
bininkų. Tačiau, lietuvių tau
cijoje, su savo raudonąja
atskirus
kolektyvus,
bet
ta pasiryžusi atsistatyti. Vi
kamarile po to greitai pa
kiekvienas lietuvis, kokių jis
VVASHINGTON, liepos 23.
Bolivijos valdžia
sų akyse spindi nepalaužia
vergtų visus savo bičiulius. — J. A. Valstybių vyriausy-'
būtų pažiūrų, turi įsitraukti
mas tikėjimas geresne atei
bė planuoja vieną karinę ba
nužnybo sukilimą
į bendrą kūrybinį darbą va- tim. Lietuvos atsakingi aszę
steigti Liberijos respubli
BOLŠEVIKŲ
LA PAZ, liepos 23. — Bo dovaudamasis tėvynės mei- menys prašė pranešti Amekos pakrantėse, vakarinėj
“LAIMĖJIMAI”
BERLYNAS, liepos 23. —
livijos vyriausybė sužnybo lės dvasia. Mes, lietuviai, ku rikos lietuviams, kad jie tvir
Kol kas dar nepaimtos Ma Afrikoj.
Vokiečių lakūnai antrąkart Vokiečiai paėmė
kitą sukilimą, kurio tikslas rie dar likome gyvi ir neiš tai pasisakytų, jog nuo Lie
Liberija yra maža negrų atakavo Maskvą praeitą nak
skvos bolševikai
kasdien
buvo sugriauti dabartinę vy vežti į Sibiro laukus, priva tuvos atstatymo darbo ne
skelbia pasauliui apie savo respublika, įkurta 1847 m. tį. Sukelti nauji gaisrai. Su sovietų tvirtumas
riausybę ir įvesti totalitari lome stoti į bendrą tėvynės liks nuošaly užjūrių broliai.
“laimėjimus” kovoje su vo amerikiečių pastangomis ti naikinta karinės įmonės. Ras
Dr. P. Ancevičius
BERLYNAS, liepos 23. — nę santvarką. Šį kartą buvo atstatymo darbą”.
kiečiais visam fronte. Pui kslu ten nukeldinti J. A. Vai ti dar praplitę užpraeitą nak
Iš sovietų karo fronto pra sukilę apie 40,000 indijonų
kūs jų “laimėjimai”, jei jau stybėse išlaisvintus juodu tį lakūnų sukelti gaisrai.
nešta, kad vokiečių kariuo Cochabamba provincijoje.
HITLERIS PASKYRĖ
patsai diktatorių^ „Stąįtnafl kus vergus. ..... . .. — e.
Be toM vokiečių lakūnai
Suimtieji už sąmokslą na
Liberija visą laiką turi atakavo Odesą ir Maskvos menė šu iitprfHosvaidžiais ir
pasiskelbia vyriausiuoju rau
ciai ir nacių atstovas su per PABALTIJUI KOMISIONIERIŲ
donosios armijos vadu. Vadi glaudžius santykius su J. A. Petrapilio geležinkelį. Odesa rankinėmis granatomis po
dviejų parų atkaklios kovos sonalu ištremiami iš Bolivi
nasi, jo “generolai” niekur Valstybėmis ir Anglija.
smarkiai apgriauta. Ant Ma
paėmė paskutines
sovietų jos.
BERLYNAS, liepos 23. —
negali sulaikyti vokiečių ver
skvos Petrapilio geležinkelio
Gauta žinia, kad naciai Vokiečių pasitikėjimą, kad Karelai nusikrato
tvirtumas
Stalino
linijoje
—
žimosi. Tad Stalinas stumia Dėlko Rytams
sunaikintas traukinis su kaPolocko srityje. Tuo būdu įsakė Bolivijos atstovui ap Rusijos sovietų atsparumas
juos į šalį ir patsai imasi
f-riuomene. Odesoj susprog
atidarytas dar vienas kelias leisti Vokietiją.
veikiai bus palaužtas, užant sovietų režimu
vadovybės.
dinta eilė kubilų su žibalu.
trūksta gazolino
vokiečiams
veržtis
Maskvos
spauduoja pats
Hitleris,
Tas reiškia, kad raudono
Šiaurrytuose nuo Žitomiro kryptimi.
NEW
YORK,
liepos
23.
—
Japonija pasirengus kurs jau paskyrė Rusijai gu VUOKKONIEMI, Suomi
ji armija beviltiškai smunka
apsupta
kelių
sovietų
divizi
Tvirtumas
(fortus)
paim

bernatorių — Rytams reichs ja, liepos 23. — Susirinkusi
ir tirpsta. Vokiečiai kuo ma Rytinėms valstybėms trūks jų liekanos ir sunaikintos.
ti
nebuvo
lengva,
nes
jos
ta
gazolino
dėl
to,
kad
netu

ministrą. Juo yra Alfred čia karelų valstiečių grupė
žiausia skelbiasi ir daugiau
Daugiau kaip 4,000 raudonų įtaisytos miške. Vokiečiai tu pulti sovietus
rima
priemonių
jo
atvežimui
Rosenbergas, nacių kultū pareiškė, kad jie pagaliau iš
sia veikia.
jų nukauta. Tūkstančiai pa rėjo sudeginti nemažus miš
MANILA, liepos 23. — Iš ros viršininkas. Rosenber sivaduoja iš Rusijos raudo
iš aliejaus laukų.
ko plotus, kad prieš tvirtu patikimų šaltinių patirta, gas yra gimęs Rusijoje.
Į rytines valstybes gazoli imta nelaisvėn.
nųjų barbarų režimo ir prisi
“DIDELIS ĮVYKIS”
Vokiečiai
praneša,
kad
ir
nas buvo atvežamas daugiau
mas būtų galima panaudoti kad Japonijos perorganizuo
jungia Suomijon.
Prieš keletą dienų Maskva
Erich Koch, buvęs Rytų
ta vyriausybė nusprendusi
sia jūra — kubiliniais lai suomiai daro pažangą. Bet artileriją.
Nuo Sov. Rusijos atsimetė
pranešė “didelį įvykį”. Vie
Visos vokiečių pastangos greitai susimesti pulti sovie Prūsijos nacių gubernato dvi Karelijos provincijos Vie
vais. Žymiąją šių laivų dalį podraug pripažįsta, kad kai
nam karo fronto bare raudo
vyriausybė pavedė Anglijai. kur sovietai nepaprastai at apvainikuotos laimėjimu. De tus Sibire. Tad netrukus Ru rius, paskirtas Maskvos gu na ir Aunus — Suomijos ry
nieji sukėlė kontratakas. Per Norima dar daugiau iš liku kakliai priešinasi.
šimtys tūkstančių sovietų sijos bolševikai bus suremti bernatorium.
tiniam šone. Ilgiau kaip per
simetė atgal per Dniepro upę
siųjų laivų pavesti britams,
MASKVA,
liepos
23. — So kareivių nukauta ir sužeis iš dviejų šonų ir bus likvi
Heinrich
Lohse,
Schles20 metų šių provincijų gy
ir vokiečius atbloškė apie 30
duoti.
kuriems gazolino pristaty vietų informacijų biuras pra ta.
wig-Holsteino
gubernato

ventojai baisiai'vargę ir ken
mailių atgal.
Japonai viliasi, kad Sibiro rius, paskirtas nepaprastuo tėję nuo bolševikų.
mas yra gyvas reikalas. Nes neša:
Šis laimėjimas įvyko, kai
Dabar išsiaiškino, kad tai
be gazolino nebūtų galima
“Mūsų kariuomenė atkak vokiečių lakūnai antrąkart sovietų lakūnai nepuls Japo ju komi8ionierium Pabalti
buvo vokiečių
strategija,
Valstiečiai yra basi ir
kariauti.
liai kovoja su priešu Petro- masiniai puolė Maskvą ir teų nijos miestų, bet nusisuks jui — Lietuvai, Latvijai ir
ido bolševikams kyliu pa
skarmaluose. Jie sako, kad
zavodsko, Porkhovo, Smo paliko daug griuvėsių, sukė prieš patį Staliną ir jo komi Estijai,
stumti atgal. Netrukus kecaro laikais jiems buvo lai
lensko ir Žitomiro frontuose. lę eiles didelių gaisrų pačioj sarus.
etą sovietų divizijų sužnybo Viskas Anglijai,
Kari
Kauffman,
Hambur

minga gyventi. Bet bolševi
Kitose fronto dalyse nieko Kremliaus srity.
iš šonų, uždarė atsimetimą
go
gubernatorius,
paskirtas
kai jų ūkius sukomunistino
GEN. MARŠALAS KON
ypatinga neįvyko.
sau mažai kas
ir sunaikino.
Ukrainos
gubernatorium.
ir juos pačius padarė savo
GRESE APKLAUSINĖTAS
“Mūsų lakūnai sėkmingai Anglija bijo naujo
•
baudžiauninkais.
Laimingi
WASHINGTON, liepos 23. veikia prieš mechanizuotus
WASHINGTON.
—
Ka

VIENINGUMAS
tik tuo, kad išlaikė savo kal
— Kongreso žemesniųjų rū ir motorizuotus priešo dali
nacių puolimo
riuomenės štabo viršininkas Kitiems įsako,
Už J. A. Valstybių gyven mų komitetas karo laivyno
bą.
nius”.
tojų vieningumą šiuo krizės reikalais vakar apklausinėjo
LONDONAS, liepos 23. — gen. Marshall kongrese že patys nepaiso
Antrąnakt vokiečių lakū
laiku šiandie daug dirba bu rear admirolą J. H. Towers, nų atakos prieš Maskvą pa Anglijos valdiniuose sluoks mesniųjų rūmų komitetui pa
VVASHINGTON, liepos 23. Milijonas dolerių
vęs respublikonų partijos laivyno aeronautinio biuro darė mažus nuostolius, parei niuose jau reiškiama baimė reiškė, kad kariuomenėje po
litikavimas bus nepakenčia — Žibalo (gazolino) vartoji
prezidentinis
kandidatas viršininką.
škia bolševikai. Tik pripa vokiečių pavykimais sov. Ru mas. Kareiviai negali kreip
privačiai policijai
mo diktatorius H. Ickes, vi
W. Willkie. Jis yra karštas
Iš jo patirta, kad J. A. žįsta, kad dešimtys žmonių sijoje.
sekretorius,
prezidento Roosevelto nusis Valstybės šiandie daugiau
Kariniai specialistai numa tis kongresan ir reikalauti daus reikalų
užmušta ir sužeista.
VVASHINGTON, liepos 23.
tokio,
ar
kitokio
dalyko.
skelbia
rytinių
valstybių
gy
tatymo rėmėjas.
sia ginkluoja Angliją, o savi
to, kad vokiečiai savo kyliu,
—
U. S. senatas 41 balsu
Štabo viršininkui praneš ventojams nurodymus, kad
Willkie pareiškia, kad šio mi mažai rūpinasi. Anot ad
matyt, per Kijevo fronto sri
prieš 14 pravedė nepaprastą
pavojaus laikais visų J. A mirolo, šalies įsiginklavimas U. S. pagalba
tį nori užeiti sovietams už ta, kad pašaliniai asmenys jie taupytų gazoliną. Bet čia bilių. Juo autorizuojama skir
Valstybių piliečių ir jų vadų labai apsiblausęs ir ateitis
nugaros ir gausingą sovietų drafto vyrus kareivius .ragi vyriausybės viršūnėse gazo ti vieną milijoną dolerių ka
negreit bus
na pasirašyti peticiją, kuri lino taupymas yra svetimas
vieningumas yra gyvas rei neaiški.
armiją atkirsti Ukrainoje.
ro laivyno departamento se
bus siunčiama kongresui, dalykas.
kalas. Jis sako, kad tik vie
Sako,
taip
įvykus,
Maskva
kretoriui F. Knox suorgani
lemiamoji
ningai veikiant bus galimą
VICHY. — Neokupuotos
sulauktų didelio smūgio. Nes kad šis nepratęstų kareiviavi
Tik viena Anglijos amba zuoti ir išlaikyti privačią
suklupdyti Hitlerį.
Prancūzijos vyriausybė japo
LONDONAS, liepos 23. — Ukraina būtų užimta ir iš mo. Tas reiškia sabotažą.
sada turi ir vartoja net 100 slaptą policiją tirti vykdomą
Anot Willkie, jei naciams nams pagaliau pripažino ka Buvęs Anglijos karo minis tenai vokiečių kariuomenė
Kariuomenė nėra koks po automobilių, Žiūrėkis, kiek J. A. Valstybėse nacių ir ko
pasisektų pavergti Anglijos rines koncesijas IndoKinijo- tras Hore Belisha ' Plymou- būtų nusukta prieš Angliją. litinis kliubas, pareiškė ge gazolino suvartojama.
munistų espionažą ir sabota
darbininkus, netrukus būtų je. Prieš tai kovojo Anglija the kalbėdamas pripažino,
nerolas.
žą. Sabotažas ima reikštis
pavergti ir Amerikos darbi ir U. S.
kad Anglijos stovis šiandien
LITTLE ROCK, Ark. —
LONDONAS. — Namų se ypač laivų dirbtuvėse ir pa
ninkai.
yra gerelesnis, negu praei Nacionalinis Amerikos Legi
LONDONAS. — Iš Mas kretorius H. Morrison įspė čiam laivyne.
WASHINGTON. — Al tais metais. Bet pridūrė: jono konumdierius Milo J. kvos pranešta, kad sovietų ja britus būti visados pasi
Smith atlankė prez. Roose “Nesivilkime per daug, kad Warner reikalauja, kad prez. lakūnai nuskandinę penkis ruošusius prie netikėtumą.
TOKIJO. — Visiems sve
KES. — Šiandie dalinai de veltą Baltuose Rūmuose. Jis Amerikos parama Anglijai Rooseveltas iškeltų aikštėn, vokiečių transportus ir vieną Anot jo, naciai gali Angliją timšaliams įsakyta įregis
besuota; vakarop numatomi pareiškė, kad tai personalus artimoj ateity bus lemiamo kokie karo pavojai gresia kubilinį laivą. Nepasakyta į atakuoti nuodingomis dujo- truoti visus savo personalius
griaustiniai.,
vizitas.
ji”.
Amerikai.
kur.
I mis.
turtus.

VOKIEČIAI SMAR
APGRIOVĖ MASKV

CHICAGO

IR

APYLIN
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
NtATStMfcNA PRISIPAŽINIMO
Schultz, Bovylas Dargia ir i
kiti. Mūsų chorai sulos žy
mią rolę tame piknike, ge
riausios sportininkų jėgos
mingus.
O tiktai tada bus rodys savo vikrumą ir mik
jaunimas laimingas, kuomet lumą. Konsulas DaužvardiS
Then Read WHY
Užbaiga apvainikuoja dar-1 jis bus sveikas kūnu, protu ir kapitonas Kuizinas paju
Lydia C. Pinkham’s
dins opiausius
Lietuvos
bą. Šv. Pranciškaus Sesutės ir siela.
Vegetable Compound Is
Kūno sveikata reikalauja klausimus ir nurodys mūšų
jaučiasi, kad jau deda vai
Real“Womati’sFrlend”!
niką aht savb sunkaus dar tyro oro; sveiko valgib, ra pareigas llhk sužalotos Tė
Some women suffer severe monthly
pain (cramps. backache. headache) due
bo: — tai yra Dedikacija maus poilsio. Kaip tik šv. vynės. Tokie piknikai nepa
to female functional disorders while
other'a nerve* te n d to become upset and
Naujos Akedemijos.
Dedi Pranciškaus Akademija turi sitaikd tankiai. Jei privalo
ia made from nature’a own beneflrial
they get croas, reatleaa and moody.
roots and herbą — each with it* own
I So why not take Lydia E. Pinkliam*®
Kur me gelbėti mūsų tėvų ir bo
kacijos ceremonijos
įvyks tas visas aplinkybes.
tpecial
purpus e to HELP WOMEN.
Vegetable Compound made especiali u
Famoug for over 60 yeara—Pinkham’s
to help tired. run-down, nervous womnėra
dūmų,
nėra
dulkių
ir
čių
kraštą,
tai
gelbėkime
jį
rugpiūčiov (Augusto) 3 die
Compound is the best known and one
en to go smiling thru “difficult days.**
of the most effectivo *’wonxan’a” tonica
Pinkham's Compound ccntalns no opinėra
bildesių.
—
Bet
gamta
dabar,
kad
nežūtų
iš
bado
obtainable. Trg it t
į
atea
or
habit-forming
ingredienta.
It
ną, 3 vai. po pietų.
vilioti vilioja savo žavėtinu ir vargo.
Gelbėkime tuos,
Toje
dedikacijoj
daly
gražumu.
kurie išliko gyvi nuo bolše
AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI
vaus daug garbingų svečių,
Jauno žmogaus
protas vikų kulkų ir smurto. Mums
žymių biznierių, draugysčių
Re». 0958 So. Talman Are.
Tel CANal 6182
yra, kaip minkštas cemen reikalingas ir brahgus kiek
Rea. TeL GROvehill 0617
atstovų, visi gerb. klebonai,
Offlcą tel. HEMIock 4848
tas, į kokias formas įdėsi, vienas lietuvis neužšikrėtęs
Pittsburgho ir apielinkes —
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tokiose sukietės ir pasiliks bolševizmo perais. Bolševi
Jų Malonybės Prelatai ir Jo
2201 West Cermak Rd.
sukietėjęs. Tad-gi, šv. Pran kų žiaurumai turėtų išgy tvirtino, jog jis nerį prisipažinęs nužudyme
GYDYTOJAS IS CHIRURGAS
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.
Ekselencija Pittsburgho Vy
Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
ciškaus Akademija, kaip ir dyti kiekvieną suklaidintą Jennie Martin.
, ~ ~_ ■
REZIDENCIJA:
skupas, H. C. Boyle.
Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus.
kitos katalikiškos mokyklos, lietuvį, atidaryti jam “Vil
6631 S. Califomia Avė.
2423 W. Marųuette Road
Telefonas REPublie 7868
Tiesa, reta ir garbinga iš- rūpinasi išlavinti sveikai nies ir Laisvės” užkrėstas
formuota.
Panamos
perkasas
kilmė, todėl, nepaprasti sve-1 protą, paremtą tiesos pamd- akis ir įrodyti, kad dirbti,
Ofiso tel VIRginia 0036
Rezidencijos teL: BEVerly 8244
čiai bus, ir visi: didi ,maži,Į tais, kad mokėtų jaunuolės kentėti ir net mirti už tėvų uždarytas "taisyti"
PHYSICIAN AND SURGEON
jauni ir seni yra nuoširdžiai1 atskirti tiesą nuo klaidos, ir kraštą yra prakilnu. Tauta
4645 So. Ashland Avenue
WASrilNGTON, liepos 22.
kyiečiami pamatyti ir daly- sekti tiesą. Užlaikyti dorą, jums Atleis, jei grįšite į jos
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
— J. A. Valstybių vyriausy
OFISO VALANDOS:
4157 Archer Avenue
vauti tose iškilmėse.
Nes trumpai sakant, stato namą Sūnų ir dukrų eiles — SU neNuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M.
bė sUvaržė svetimų šalių pre
Pittsburgho apylinkė pirma ant stiprių
pamatų.
Gi, mažesniu įdomumu ir ne kiniams laivams naudojimo kitų šalių laivams nui
Nedėliomis pagal sutartį.
Nedėliomis pagal sutartį.
mas nebuvo varžomas.
Office teL YARds 4787
ir — neklysdamas pasaky- kur yra sveikas kūnas, ty- kantrumu visi lietuviai lau si Panamos perkasu.
TeL CANal 0257
Namų tel. PROspect 1930
Rea. tel.: PROspect 665.
siu — paskutinė. Tokios ras protas ir stipri valia, kia naujos Šv. Pranciškaus
Dabar
daugumas
ji
Valstybės sekretoriaus pa
TeL YARds 5921.
Seserų pastatytos didingos vaduotojas Sumner Welles
pramogos daugiau mes ne ten bus ir sveika siela.
Res.: &ENwood 6107
besulauksime.
Akademijos.
Iškilmingas
pa
Todėl, kiekvienam lietu
pranešė, kad perkasas užda
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
plaukė į Brazilijos
Visi Amerikiečiai
kalba viui — jaunam bei senam — šventinimas įvyks rugp. 3, rytas “taisyti”. Jis nesakė,
1821 So. Halsted Street
tęs.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Reaidencija: 6600 So. Artesian An
apie Pittsburghą kaip dūmų bus labai įdomu pamatyti ir 3 vai. po pietų. Jo Malony kaip ilgam laikui. Tik pažy
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 0:30—8:30 VALANDOS: U v. ryto iki 3 popiet
lizdą.
Vienok, iš tų dūmų dalyvauti
tose
retose ir bė vyskupas Boyle ją pa- mėjo* kad svetimų šalių lai756 West 35th Street
iki 9 vaL vakare.
vininkija buvo apie tai pain
išdygo apšvietos žvaigždutė, įspūdingose iškilmėse — De šventins dAlyvaujant žy
Remkite “Draugą”, nes jis
kuri neš žmonijai apšvietą, dikacijos
i
LIETUVIAI DAKTARAI
šv. Pranciškaus miems dvAsiškiams ir sveLietuvių Tautai pagarbą, o Naujos Akademijos — Rug- tiškiams.
ir Jūsų reikalams.
TeL YARda 3146
Dievui garbę. *
piūčio 3 dieną,
3 vai. po
CONRAD
VALANDOS: Nuo 11 iki 12,
2 iki 4 ir 7 iki 9
Fotografei
Gerai žinom, kad kartįį. sg .pietų. Visa dvasiškija; Šv.
DANTISTAS
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
Sužinoti
’
Vyriškio
silpnąją
pniM.
NEGU,
PIRRSlTE
Studija (rengta pir
mpFrahciškaus Rėmėjai, iš arti
Pittsburghu
džiaugsis
Sekmadieniais 11 iki 12
1446 So. 49th Court, Cicero
mos rūšies su mo
MATYKITE
MUS!
vietą,
reiškia
tą
patį,
ką
lai

Antradieniais,
Ketvirtadieniais
derniškomis užlai
Amerikos visuomenė, nes ta ir iš toli; Draugystės, Klu
domis ir Hollywood
ir Penktadieniais
kyti
jį
savo
rankose.
šviesomis.
Darbas
nauja Akademija yra visuo bai ir visi geraširdžiai nuo
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
Garantuotas.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3147 S. Halsted St., Chicago
menes pageidavimas, visuo širdžiai kviečiami atsilanky
Žmogus, kurs prie visokio
Taipgi akinius pritaikau.
Pirmadieniais, Trečiadieniais
menės reikalas ir visuome ti ir dalyvauti Dedikacijoj. darbo turi linksmą ūpą ir 430 W. 63rd Street
3343
So. Halsted Street
ir ŠeStadieuiais
•
Valandos:
3
—
8
popiet,
nės pagalba.
Todėl, kaip
Kun. J. V. Skripkus.
džiugų veidą, tikrai laimės, Tel.: Biznio - ENGIeuood 5883
TeL CANal 5969
1—4 ir 6:30—8:30 vakare
Rez.: - ENGlewottd 5840
Pittsburghas, Pennsylvaninors kartais aplink būtų
»■
I
I I.
jos Valstija ir visos kitos
tamsu ir niūru..
MDŽTAlStAS PASIRINKIMAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
valstijos turi teisę naudotis
PHYSICIAN AND SURGEON
LENTŲ, MEDŽIO REIRMENI
2155
West Cermak Roa^
SEb-ltCBV-SCALY
STATYBAI,
tąja įstaiga.
2158 West Cermak Road
Ne tik North Side, bet ir
OFISO VALANDOS
MEDŽIAGOS STOGAMS
Ofiso M. CANal 8346
1 — ir 6:30 — 8:30 vakare
Akademija yra moder kitų kolonijų lietuviai stro
Finansuojame namų pastatymą a
Ofisą VaL: 2-4 ir 7-9
ir pagal sutarti.
pataisymą — Nieko Jmokfitl —
Trečiadieniais pasai sutarti,
niškai pastatyta.
Be jokių piai rengiasi į didžiulį Pitts
metai Išmokėti — Apkalnavlma
LIETUVIS
Rea. TeL: HSKlock 81M
Ofiso TeL:
RmJA TeLs
dykai.
išlaukinių pagražinimų, švie burgh’o ir apylinkių lietu
aktų gydytojas
VIRginia 1886
PROspect S8M
Lietuvis Pardavėjas
» te.,"M
SPKCIALISTAS
Tel
YARda
2246
Stanley Lltvvlnas — Vedėjas
si, rūminga, ir sveikoj vie vių išvažiavimą liepos 27 d.
Pirmas iiiteplmas su stebėtinu Į
toj — ant aukšto kalno. To žinomame “Country Club.”
. ŽEMO—daktaro
išrastas—tuojau
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
sustabdo nepakenčiamą niežėjimą
dėl, lietuviai tėvai, kurie Tai bus Lietuvos Gelbėjimo
DANTISTAS
galvos Ir tuojau prade<la sugtjf1853 Weet S5th Street
4645 So. Ashland Avenue
mą Jautrios orios. Stebėtinai sėk
atsiųs savo dukreles į tą piknikas, kurin trauks tūk
LIGONIUS
PRIIMA i
mingas p<t virš 30 metui Gaunaarti 47th Street
' inkš visose vais
naują akademiją bus pilnai stantinės lietuvių minios dar
3039
So.
Halsted
St.
Kasdien
ano
2:00 iki 8:00 vaL
vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
tinėse.
Su virš 20 piety praktikavimo akly
Trečiad.
lr
Sekmad.
tik susitartus.
Seredoj
pagal
sutartį.
VIC. 1272
patenkinti ir jų dukrelės nepraradusios tautinės są
taisyme Ir gydyme
GERAI
I
’
IUTAlKLjrTI
ARINIAI
užganėdintos.
- Telefofnas; HEMIock 6848
monės ir savo tautos mei pa taksya kreivas akis, trumparegystę
tollregystę;
Kiekvieni dori ir protin- lės. To išvažiavimo pasise Ir
palengvins aklų Įtempimą, prašalint
DANTISTAS
gi tėvai rūpinas, nevien sa- Į kimo nuoširdžiai
sielojasi galvos skaudCjlmą, svaigimą ir aklų
STANLEY GAVCtS
karšti.
4143 South Archer Avenue
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
MODERNI SKJAl'81, TOBULIAUSI
vo kūdikius užauginti, bet žymūs Pittsgurgh’o veikė— Parduoda—
Telefonas LAPayette 3650
6757 So. VVestern Avė.
EGZAMINAVIMO BCDAI
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
išailklėti ir padaryti juos lai- jai, kaip antai advokatas Speciali atyda atkreipiama J valkų
Ofiso valandos:
JUODŽEMĘ
Penktadieniais.
,

SICK, NERVOUS
CRANKYK?

PITTSBURGH LIETUVIU ŽINIOS

DEDIKACIJA

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. S. BIEŽIS

DR. STRIKOL’IS

DR. T. DUNDULIS

DR. A. J. BERTASH

DR. P. Z. ZALATORIS

1

. DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. V. A. ŠIMKUS

North Side

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

III

DR. VAITUSH, OPT.

4

ECZEMA

DR. G. VEZELIS

Carr-Moody Lumber
Company

DR. RAČKUS

.ZEIVĮO

1 DR. PETER T. BRAZIS

DR. V. E. SIEDL1NSKI

JOS. F. BUDRIK

DAFFY DRAMAS
ANO USTĖM. Loub SPEAKER « DOH'T
dive Mt jANY <—
ySTATlCj

Akis.
Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia.
VALANDOS:
10-tos Iki 8-toe valandos kasdien.
Sekmadieniais Pagal sutarti.

4712 So. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1373

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

Furnilure House

Perkrausto Baldus, Vežioja Anglis
Kreipkitės prie;

Stanley Gavcus

I

NEGLECt

110 Su. Ridgeland Avenue

I

slogos, kurios gali Matnelaimę, paprastai t*
pavartojus raminančią,
Nustebote. Mdsterole nė

ra tiktai mostė Jinai yra “Onuater-trrlta.it.” Milijonai yra varto
ję ją per 3ft m. Daktarai rekomen
duoja.
Galima Mauti apdešoosn

Būkite Malonias
SAVO AKIMS
Tik viena pora aklą visam gy
venimui. Saugokit Jas. leisdami
IMekaamlnnotl jaa moderniškiausia
metodą, kurta regtllmo mokslas
. Mi sutelkti.
, «2 METAI PATYRIMO
pririnkime akinių, kurie pašalina
visą aklą įtempimą.

GYDYTOJAS ir chirurgas

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

4729 So. Ashland Avė.

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

DR. S. R. PALUTSIS

Akiniai teisingai
prirenka 11
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
per patyrusį lietuvį daktarą.
Kamp. I5tos gat ir 49th CL
OFISO VALANDOS:
. Nno 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak.
~
ir pagal sutartį.

Kampas l»-tos
Telefonas CANAL 051S —Chleaga
OElAO VALANDOS
Kasdien »‘O8 a m. iki 1.10 p. m.
Treč. Ir kešt; »:00 a m. Iki
T:>t> p. m.

Tel. Cicero 1484

DR. A. JENKINS

Rudrikb Radijo Progofamal:
n

(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ketvirtadieniaiss

2500 West 63rd Street

OPTOMETRISTAI

1801 So. Ashland Avenue

Res. 1625 So. 50th Avenue

pašaukite Yards 3088.

vai. vakare
WHFC 1450 K.
7 vai. vakare.

i-

dienyje 4:30 po pietų.

»♦. iv;,- rj»o. i-S,-rr«

OFISO VALANDOS:
Nno 1—4 ir nno 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonas PlOapsct 3737
YIRalala 1483

1 luu
__

DR. CHARLES SEGAL

2202 West Cermak Road

Tel Cicero 1434

A COLD

K rAtlnės
’F'iytl J
letigvrja
šildančią

Telefonas CANal 7329

TeL YARda 0994.
Pirmadieniais, Trečiadieniais it
Šeštadieniais.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

rgsg. __ -~

» .1.

DON T

4631 So. Ashland Avė. •»

, DR. PETER J. BARTKUS

Worth, III. Tel. f)ak Ijvwn ISJ-J-I

.

Popiet — nuo 1 Iki S! Vak. 7 Iki S
Nedėliomis pagal sutarti

1

--

(2-troe lubos)
TeL MIDway 8880
Chicago, HL
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 6
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 tai. vak.
Selunad. nuo 10 iki 12 vaL ryta

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARds 0994
Rez. Tel. KENnood 4300 ■
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

Kautynėse per nepriklau
somybės karą mes parodė
me pasanliul, kad esame lala
vėa verta tauta.
Gea. BkorupaMn

>

t

i
Ketvirtad.,

liepos 24,

S

1941

Sukaktuvinis A.L.I.K.
Federacijos Kongresas

Sveikata - Brangus Turtas
Rašo Dr. Račkus, 1853 W. 35th St., Chicago.

Kvietimas

kas gerai neišsimiega, tai il
gainiui savo sveikatą pra
Kokia žmogaus sveikata, randa.
toks jo ūpas; koks jo ūpas, j Sakoma, kad kas gerai iš
simiega, tai netaip greit pa
takia jo veido išraiška.
Rūpesčiai, vargas ir baimė sensta. Vaikai privato miežmogaus galvą žildina. Bet goti bent 9 valandas į parą.
chroniški skausmai, chroniš Suaugusieji privalo miegoti
ka liga, — žmogų greit sen bent 7 ar 8 valandas į parą.
dina. Ant nesveikuojančio Nedamiegojęs žmogus darosi
žmogaus veido gilios raukš anemiškas, darbe neproduk
lės įsirėžia.
Gydytojas pa tyvus ir nervingas.
Nedamiegojusi mergelė ga
žvelgęs į žmogaus veidą ir
akis, dažnai gali pasakyti li dažyti savo išbalusius
kokia yra jo sveikatos padė skruostelius kiek tik patin
ka ,vis vien jos akys taip
tis.
I'
gražiai nespindės, veidą nuo
Kiekviena moteriškė,
ir
vargis slėgs, nebus jau ji
vyriškis, geidžia, kad grvit
taip graži kaip turėtų būti.
nepasentų ir kad ilgai gy
Mat toks jau gamtos surėventų.
Kiekviena mergaitė
c.imas, kad miegas išseku
nori būti graži. Jos daug
sias spėkas žmogui atgaivi
domės kreipia į kosmetiką ir I
na ir jo kūną atjaunina. Ne
į gražias drapanas, bile tik Į
apsimoka laužyti tąjį gam
puošniau save
padabinti.
tos dėsnį.
Tai yra malonu. Tačiau ne
Prie kiekvienos progos rei
mažiau reikia kreipti dėme
kia išeiti pasivaikščioti, ty
sį ir į savo sveikatą, nes ti
ru oru pakvėpuoti, saulės
kroji kūno grožė gludi tik
gaivinančiais spinduliais pa
geroje sveikatoje.
sidžiaugti, gamtos grože pa
Gyvenime yra daug tokių sigerėti, Nesibijokime sau
pavizdžių, kad motina su lės.
Parudusi nuo saulės
dukteria atrodo kaip tikros sveika mergelė yra daug
seserys.
Kartais pasitaiko, laimingesnė už išblankusiąkad motina atrodo jaunesnė nesveikuojančią lėlytę.
ir patrauklesnė už dukterį;
Liga raita atjoja, bet pės
o paslaptis yra tame, kad čia išeina . O senatvė kad ir
motina yra sveika, o dukte
pėsčia ateina, bet niekad ne
riai kokia nors liga veiduką
išeina. Kaip rudis blizgantį
apsendino.
i plieną subjaurina, taip liga
Taikinkis
prie
gamtos
žmogaus laimę ir veido link

Ligos greit sendina

i8La‘y”ULVe7S? n“ld?‘

išvaizdą suėda.

1. Iškilmingos šv. Mišios 8 šv. Pranciškaus Seserų nau
Taupykite Vartotus
valandą Marianapolio Kole jai pastatytų mergaičių auk
štesnės mokyklos — akade Pašto Ženklus
gijos koplyčioj.
mijos rūmų.
Tai bus rug
2. 10 valandą rytą praside
Ar norite prisidėti
pvt«
piučio 3 d.
tikro misijonieriško darbo?
da kongresas.

Kongresas negalės užmir
šti ir vietos (Amerikos) vi
suomeninių reikalų. Kam ne
žinoma, kad tik tada galėsi
me stipresnę paramą Lietu
vai suteikti
išsilaisvinimo
žygiuose ir krašto atstatymo
darbuose, kuomet patys bū
sime gerai susiorganizavę,
veiklūs ir stiprūs. Vietos
reįkaiaį taip pat turi būti iš-

Lietuvos Vyčių
seimas
renkasi Pittsburgh, Pa, rug
piučio mėnesio antroje sa
vaitėje.

kongresą!
Kongreso programa

Kongreso tvarka yra nu
matyta šitokia:

kymo paklausyk. Jei dan
ties šaknyje randasi infekci
ja, tai renčia
dantį rauti
,
lauk, nes yra pavojaus gauti
. J
r
v. ,.
reumatizmą, arba širdies li
gą, arba inkstų ligą ir tt.

Ar reik kokio nors verti
mo anglų ar lietuvių kalbo
je? Kreipkitės į “Draugą1’
2334 So. Oakley Ave., Chica
go, III, Canal 8010.

I

kos lietuvių katalikų veikla
— red. Juozas B. Laučka;
c) Lietuviškosios knygos
Golgota ir jos prisikėlimas
Amerikoje — kun. Juozas
Prunskis.
5. Rezoliucijų ir kongrese
iškilusių sumanymų svarsty
mas.
6. Federacijos centro val
dybos rinkimai.
Sekmadienį rugpiučio 10
dieną, būtent pora dienų po
Federacijos kongreso bus iš
kilmingas Kryžiaus Kelių
pašventinimas. Kryžiaus Ke
liai yra įtaisyti Marianapolio Kolegijos gražiame sod
ne. Kongreso atstovai yra
kviečiami taip sutvarkyti sa
vo reikalus namuose, kad ga
lėtų pasilikti porą dienų il
giau ir dalyvauti gražiose,
reikšmingose ir istoriškose
iškilmėse
Važiuojantieji atstovai į
kongresą iš Vakarų pusės
galės sustoti Pittsburgh, Pa.
Dievo Apveizdos Kalne, kur
bus iškilmingai šventinami

Taupykite

— Kiek
vieną kareivį įčiepija nuo tyfuso. Tas apsaugo nuo šil
tinės. Jautresenieji po įčiepijimo truputį sunegalėja,
bet tai sveikatai nepakenkia.
Amerikos armijos medikalė
priežiūra yra kuopuikiausia.

A

pašto

ženklus? Štai lengvas ir vi
siems prieinamas būdas, ku

ris neša

misijoms

naudos,

o bendradarbiams

didelės

gausių nuopelnų.

Šioj srity daugiausia gaKunigų Vienybės seimas
pi pasidarbuoti tie,
kurie
įvyksta rugpiučio
6
dirba krautuvėse, bankuose,
Thompson, Conn.
A. L. R. K. Moterų Są ofisuose ir panašiose vieto
se,
kur
kasdien pereina
jungos seimas bus rugpiučio
daug pašto.
Balti4, 5, 6, 7 dienomis
more, Md. •
Kada susidarys keletas

svarų pašto ženklų, siųskite
juos “4th Class Mail” šiuo
adresu:
MARIAN MISSION CLUB

Lietuvos Vargonininkų Sa •
jungos ir Parapijinių Chorų
Sąjungos seimai Chieągoje
iiepos mėn. 29 ir 30 dieno
mis.
Lietuvių Darbininkų Są
jungos seimas įvyks rugsė
jo mėnesyje Hartford, Conn
Visų šių organizacijų sei
mai, be abejonės, kreips di
delio dėmėj’*? į
sva:biu3
mūsų tauta-’ ir visuomenės
reikalus, padarydami atitin
kamas išvada.i ir nuta imus.
Dėl to laba? yra svar’»u, kad
visų mūsų organizacijų sei
mai šiemet būtų gausingi.
Leonardas šimutis, Fe: sekr

Marian Hills Seminary,

Hinsdale, Illinois.

Taking your giri to tho

movies?

WOTCH OUT!
Watch out that your breath does not
offend . .. you youraelf probably don’t
know whether It’a offenslve or otherwlse.
If you want to make a hit Wlth your
(iri frlend, there’s a way to make your
hreath more agreeable. And it’a easy.
Simply rlnse the mouth wlth Listerine
Antiaeptic before you start out. Listerine
halts food fermentatlon ln the mouth,
the usual cauae of breath odors accordlng to some authoritiea, then overcomea the odors fermentatlon produces.
Lambert Pharmacal Co.. St. Louit. Mo.

Bntorn Any Date Uan

LISTERINE ANTISEPTIC
T* Make Your Breath Streeter

Veltui
.. z

:

v-

"DRAUGO" MAŠINŲ FONDO

Atsakymas E. L. — Pirm

važiuosiant gatvėkarių, kad
nesidarytų ledakas, tamsta
privalai truputį suveržti sa
vo vidurius su plačia juosta
arba su korsetu.
Taipgi
reikia vengti riebių bei sal
džių valgių.

I K

Įstaiga Chieągoje

I K
NEVIENAS

VISI

NUOŠIRDŪS
"DRAUGO”
RĖMĖJAI
PLATINA
Didelis Pasirinkimas
Naminių, Importuoto
ir Lietuviškų Gėrimų.
Parduodame
Tiktai Tavernams,
Vai.: 10 iki S Kasdien
Užsakymai Iivežiojami
Sekančią Dieną.

vartotus

Kas Nors Gaus Ta Dovana

Atsakymas A. V.

Ar reik pašto ženklelių?
Ar norit registruoti laišką,
•špirkti “Money Order", addrausti siuntinius? Kreipki
tės į “Draugo” raštinę!
Ar reik notaro parašo ar
ba antspaudos? Ar gavote
iš valdžios kokias nors blan
kas,
kurių visiškai nesu
prantat? Kreipkitės į “Drau
go” raštinę!

Kitų organizacijų

3. Federacijos centro val seimai.
dybos raportai.
Rugpiučio mėnesyje įvykssta
visa eilė kitų organiza
4. Referatų skaitymas ir
jų svarstymas: a į Lietuvos cijų seimų, kuriuos Federa
centras
nuoširdžiai
vadavimo problemos — prof. cijos
»
Kazys Pakštas; b) Ameri sveikina.

kalbingu paraginimu veikė
jams atvykti į pasitarimą.
Atsižvelgdama į šiuos ir
visą eilę kitų reikalų, Fede
racijos centro valdyba nuo
širdžiai kviečia visus visuomenės veikėjus į istoriškąjį

Reikia

silaikyk švariai, valgyk tin neleisti ligai įsigalėti. Su
kamą maistą, dirbk sistema- sirgus, reikia nedelsti, bet
tingai, miegok bei pasilsėk šauktis gydytojo pagelbos.
.....
_
, .
reguliariai, ir kuodaugiau- , .
Įsisenėjusią ligą yra sunkiau
siai naudokis saulės spindu pagydyti, daugiau pinigų
liais bei tyru oru, — tai bu
vaistams tenka išleisti, dau
si sveika ir graži.
Tavo
giau vargo tenka pakelti.
veidas spinduliuos sveikata
Žiupsnelis atydumo, trupu
ir jaunatve!
tis atsargumo, žmogaus svei
Daug ligų gaunama nuo katai bei gerbūviui daugiau
netikusio maisto.
Perdidis
reiškia negu visas vežimas
vartojimas konservų, acto,
gyduolių.
muštardos, aštrių pipirų ir
Snapso tik nuodija žmogų, , Dakt„0 atsakymas į
gadina vidurius ir silpnina k|ausim(|s
kraują.
'
KaAtsakymas G. S.
Valgymo saikas, sveikatai
taipgi labai svarbu. Apsiry kao gerti yra daug sveikiau
jamas trukdo sveikatą. Dar nei kavą. Kakao šiek tiek
bininkas prvalo pusryčiauti tukina, tad nutukusiems ne
ir pietauti iki soties, bet va patarčiau kakao gerti.
Atsakymas J. D. — Tamskare reikia valgyti nedaug
ir tik gerai
suvirškinamą į
geriftU savo gydytojo įsamaistą.
Kas perdaug pri-i
1valgo pirm eisiant gulti, tas .
negali gerai miegoti ir tin
Vienintelė Lietuvių
kamai pasilsėti, jį dažnai
baisus sapnai kamuoja.
O
Wholesale Liquor

Naudokitės pilnesniu
"Draugo" patarnavimu

A. L. R. K. Federacijos
Kongresas, kuris įvyks 1941
metais
rugpiučio 7 dieną
Marianapolio Kolegijos pa
talpose, Thompson, Cann.,
bus iš eilės dvidešimts aš
tuntasis. Vadinas, jau dvi
dešimts aštuontąjį
kartą
mūsų veikimo centro ir jį
sudarančių organizacijų ir
draugijų vadai bei veikėjai
susirinks svarstyti svarbių
tautos ir lietuvių katalikų vi
suomenės reikalų. Jei kada,
tai šiemt tų reikalų, didelių
ir svarbių reikalų bus daug.
Lietuvių tautos likimas ir
jos ateities šiandien yra pa
dėta ant svarstyklių.
Ku
rion pusėn — blogesnėn ar
geresnėn — pakryps mūsų
tautos reikalai, labai daug
pareis nuo mūsų pačių lie
tuvių. Gyvename tokiu laikotarpiu .kuriame turime
įtempti visas savo pajėgas
laisvos ir nepriklausomos
Lietuvos atstatymui. Mes
jokiu būdu negalime laiky
tis nuošaliai ir nieko neveik
ti, matydami taip didelį Lie
tuvos liaudies ryžtingumą
nusikratyti žiaurių, kraugeringų okupantų ir vėl atsi
statyti laisvą ir nepriklau
somą valstybę. Trys tūks
tančiai jaunų vyrų, paguldę
savo galvas, dešimtį tūkstan
čių, praliejusių savo kraują
nelygioje kovoje su bolševi-

vizmo slibinu, šaukte mus
šaukia viską atmetus stoti
lietuvių tautai į pagalbą, kad
mūsų brolių Lietuvoje krau
jas nebūtų pralietas veltui.
Mes visi turime stoti į di
dįjį tautos sąjūdį, visi turi
me būti ir kovotojai ir auko
tojai.
Kaip talkininkauti,
kaip padėti, pasitarsime svar
biame, sukaktuviniame Fe
deracijos kongrese, kuriame
turi dalyvauti kiekvienas
Lietuvis katalikas veikėjas,
kuriam rūpi savoji tauta. Jis
turi pasirūpinti gauti savo
organizacijos ar draugijos,
kurioj darbuojasi, mandatą,
ii atvykti į kongresą.
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daugiau nuniokota kaip kad buvo per Did. karą.
Eilė miestų ir miestelių paversta tik griuvėsių
krūva, šimtai kaimų sudeginti, tūkstančiai lietu
vių tiek inteligentų, tiek ūkininkų Bei darbininkų
išgabenti nežinia kur. Tūkstančiai be pastogės,
tūkstančiai našlaičių valkų, moterų senelių___
Per Ištisus metus bolševikų griautas ir dezorga
nizuotas ūkis šiandien ir su didžiausiomis pastan
gomis lt* pasiaukojimu veikiai neįmanoma atsta
tyti, juoba, kad tam nėra net būtiniausių resur
sų. Taigi šiuo sykiu jau ne kelių šimtų pabėgėlių,
o visos mūsų tautos vardu norėčiau apeliuoti į
Amerikos lietuvių širdį. šiuo metu didžiausias
Amerikos lietuvių dėmesys turėtų būt atkreiptas
į pačią Lietuvą, į Lietuvos atstatymą, į ten ken
čiančių mūsų brolių šiurpųjį likimą. Raudonasis
Lietuvos Kryžius šaukias pagalbos, lr iš kur, jei
gu ne iš Amerikos brolių jis pirmoj eilėj gali bū
ti paremtas. Amerikos lietuviai galėtų pajudinti
ir Amerikos, ir Tarptautinį Raudonąjį Kryžių, ir
llooverio Komitetą ir kitas tarptautines labdaros
organizacijas ir turtuolius, kurie turi gerą širdį.
Lietuvoje ypač trūksta medikamentų, apavo, ap
rangos, skalbinių, nes tuos dalykus bolševikai
kaip šluota iššlavė. Be abejojimo, persiuntimo
sunkumai bus dideli, bet esant geriems norams jie
nebus nenugaliipi.”
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- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
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Jūsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams, Informuodamas
apie įvairius katalikams (domius dalykus, bet nurodo tikėjimo tie.
sas, gina lr saugo Jas nuo amžinojo išganymo priešų.

Daugeriopai tapadaug«Ja jttsų katalikiško dienraščio skaitytojų skai
čius I
* AMLKTO GIOVANNI C1COGMANI.
Laodicea Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas

Ketvirtad., liepos 24, 1941

Prie šio atsišaukimo komentarų, berods, nereikia.

1916 m.).

Paleista Graikų sumobi
lizuota kariuomenė . . .Grai

PASAULIO TRIUBKIAI

kų seniau sumobilizuota ka

Ir jo triubelmekeriai.

riuomene jau paleista.

Pas

kutinio pulko kareiviai pa
leisti namo šiomis dienomis.

Graikija dabar turi tik reguliarę kariuomenę.
Užgana
padaryta sąjungininkams...
•

Pasaulis

laukia

Popie

žiaus Enciklikos .. . Rugp. 4

d., 2 metinėse sukaktuvėse
karo, po

didžiojo Europos

Svarstys tą reikalą ir mūsų veikimo centras —

tiečiams surinko $4,000.000

. . . šiomis dienomis iš New
Yorko

išvažiuoja į Lenkiją

ir Lietuvą žydų delegatai su

šėm, kad jisai mūsų skaitytojams praneš daug nau-

patiekti tinkami planai šiuo svarbiu ir gyvybiniu tau

šelpimui

jenų.

tos reikalu.

karo viengenčių.

nių mums pranešė. Tik dėja, tų žinių dauguma labai

skaudžios, surištos su žmonių žudymu, su krašto grio

Bet, atsižvelgdami į reikalo didumą ir skubotumą,
nelaukime nė kongreso. Stiprinkime kolonijose Fede

racijos skyrius, organizuokime

Kuo daugiau gauname iš savo tėvų krašto nau

jų

prie

gausingas komisijas, kad paskelbus

vimu.

didįjį

veiklias ir

palyginti negalima su tuo,

Kiti apie Lietuvą

jos okupacijos metu ir kiek turės vargti, kol at

statys bolševkų sugriautą kraštą, kol užgys visos

skaudžios ir kruvinos tautos žaizdos, kol Lietuva
bus pilnai atstatyta, laisva ir' nepriklausoma val

stybė.
Dėl to nieks pasaulyje negalės kaltinti nukamuomojo Pasaulinio Karo Laikotarpis, okupacija etc., bet ir

tų Lietuvos žmonių, kad jie kai jūros banga sukilo
ir kad, anot

mūsų korespondento pranešimo, net socialdemokratų
vadas inž. Steponas Kairys pasakė, kad
“Staliniško socializmo eksperimentai Lietuvoje vi

siems laikams pagydė lietuvius nuo bolševizmo.”
Net toksai prof. Kolupaila, kurs dideliu entuziaz

mu pasitiko Sovietų okupaciją praėjusių metų birželio
mėnesyje, buvo bolševikų suimtas ir Minskan išvež

kin,

rašydamas apie Baltijos valstybes, plačiai rašo

apie

Lietuvą.

“Darbininkas”

atspausdino

šią

jo ra

‘‘dabar neberanda žodžių bolševikų pasmerkimui.”

Visai galimas dalykas, kad šiandien ir Paleckai,

ir Giros, ir Mickevičiai ir visa eilė tautos išdavikų, jei

suspėjo savo kudašių išnešti iš bolševikų nasrų, pa

našiai mano apie bolševizmą, kaip ir Kairys, Kalupaila ir kiti. Tačiau vis dar nepasigydo nuo to bai

saus maro Bimbos, Mizaros, Andruliai ir Pruseikos,
kurie vis dar tebesilaiko kruvinojo Stalino skverno ir

Tavosios dainos pasiklausius.
Bet, leidžiu ir tau padainuoti.

Hitleris (dainuoja):
Mane žino visas svietas,
Kad manasis kumštis kietas
Ir silpnesnį jei paliečia,

Tuoj į kuprą suriečia.

Mano vardas —
Su Stalinu pas’bučiavęs,

Hitleris.

Tą gruziną pamylavęs,
Blitskriegus aš vęst pradėjau,

Visur nazių priperėjau.
Šaunus ašai mekleris,

Mano vardas — Hitlers.

•

Sutrempęs pirmiausiai čekus,

Žuvo Airijos savyvaldyba

Lenkus, belgus ir norvegus,

. . .Anglijos ministerio Lloyd

Dar pagrobiau ir Klaipėdą —

George visi padaryti planai

Lietuvą te Stalinas ėda.

tianity with the sword, they were defeated at the

pirm.

Asųuith

parlamente

crucial battle of Tannenberg by the country’s fif-

pranešė, jog dabar ne

teenth—century George Washington, Vytautas the

kas vyriausybei užsiimdinėti

Great. His power reached from the Baltic aeross

panašiais

Europe to the Black Sea. The English poet Chau-

riausybė

cer included Lietuva, the native name for Lithua

pabaigos,

lai

dalykais, jei vy

užimta

niais darbais ...

svarbes

Duosiu duonos ant kortelių,

Ot, tai laimės iki kelių.

nified knight fought before making a pilgrimage
to Canterbury. A Lithuanian grand dūke, enamor-

ed of the 15 year old Queen Jadwiga of Poland,
married the giri and drew his country into Pol-

and’s orbit.

“Under Russian taars, generations of Lithuafor then it was merely the northwestern provin-

ces. Even the language was banned from print
for 40 yeart. One of the nation’s leading poetą,
Mickiewicz, wrote in Polish. The artist Čiurlionis,

who expre8sed his country’s feelings

in

music

and paintings without the need of words, became

a national hero.
“The people štili preserve a atrange speech

Indeed, Lithuania could well be called the Egypt
of the Baltics.”

“Darbininko” redakcija prie šio p. Hasklno raši
nio daro tokią pastabą:

“Kaip akli yra mūsų tautos išgamos komu
nistai, palyginus juos su p. Haskin.

Lietuviški

komunistai, prasidėjus Vokietijos ir Rusijos ka
rui, rašė, savo laikraščiuose,

kad penkioliktame

Gaunamomis žiniomis, Lietuva yra labai sunai
kinta. Tūkstančiai žmonių yra pasilikę be pastogės ir
duonos kąsnio. Yra gautas pranešimas iš Lietuvos,
kuriame aprašomas krašto būvis ir atsišaukiama į
Amerikos lietuvių visuomenę prašant paramos:

šimtmetyje Rusijos armija sumušo teutonus—vo

‘‘Yra faktas, kad šiuo metu Lietuva yra daug

los vaikai daugiau žino už komunistų redaktorius.”

kiečius ties Žalgiriu—Tannenbergu.

istorijos

nežinojimas

arba

melas

Tai aiškus
tikslu

žeminti

Lietuvą, jos tuolaikinį vadą Vytautą, kurio vado

vaujamai armija laimėjo kovą. Pradinės mokyk

,
į

O jei kas nenoro rodo,

Tegul dvesia sau iš bado.
Mat, koks aš geradarys —
Mano vardas — Hitleris.

(Biu daugiau.)

nia, in the list of battlefields on which his dig-

das ir tautai padarytas skriaudas.

A

Ir mano širdis dar labiau pasens,

Mano vardas — Hitleris.

living relative to the dead language of Sanskrit.

Gelbėkime Lietuvą

Tavo daina nedžiugins manęs

Ministeris

simojęs užduoti Lietuvai mirtiną smūgį.

kankamai laiko padaryti atgailą už visas savo klai

Nori man dainą čia dainuoti?

niekais.

hundreds of centuries\ago, and possibly the elosest

nors atsidarys akys ir tik linkėtina, kad turėtų pa

..................................

nuėjo

Jie vis dar tebeploja Stalinui už tai, kad jis buvo už

žmoniškumo ir sąžinės, kuomet

nijai laimę.

attacked by Teutonic knights who spread Chris-

tongue which other Europeans špoke and forgot

lietuviškumo,

Pasaulis: Kas esi, jei žadi pasauliui gerovę ir žmo

Štai, koks ašai mekleris,

tyčiodami iš mūsų tautos kančių, ir sužaluoto krašto.

kiek

nuoti.)

nelaukiant karo

so ancient that scholars study it for the parent

Gal būti ir 'jiems, jei pas juos dar yra likę bent

vienas džiaugiasi. Džiaugsies ir tu. Klausyk (taisosi dai

remarkable history. When medieval Lithuania was

savo gramezdiškomis katutėmis, besi-"

tebeplioja jam

veikimas toks galingas, kad kas tik- ją dainuoja, kiek

suteiktai Airijai autonomiją

“Few small countries can mateh Lithuania in

nians never saw their country’s name on the map,

tas, iš kur sugrįžęs

Amerikos

Jis buvo 63 metų amžiaus.

“Bostpn Treveler” bendradarbis Frederič J. Has-

jos

Esu geras mekleris,

„

lijonus dolerių,

etas James Whitcomb Riley

šinio dalį:
ką Lietuvos žmonės turėjo pakelti Sovietų Rusi

siems dėl karo surinko 4 mi

mirė žinomas Amerikos po

Ją

smaugė baisioji baudžiava, spaudos uždraudimas, pir-

nukentėju

poetas . . . Indianapolis, Ind.

kaip didelį sukrėtimą pergyvena lietuvių tauta ir

Lietuvių tauta yra daug kančių iškentėjusi.

žydai

Lig šiol,

Mirė garsusis

q

kokia baisi buvo bolševikiškoji Maskvos bestija,
kuri buvo okupavusi Lietuvą.

Jie vežasi

dolerių.

Amerikos

dėl

Lietuvos

šelpimo vajų, tuojau galėtume pradėti darbą.

jienų, juo labiau galime suprasti,

prieš savo skriaudėją, prieš okupantą

nukentėjusių

400,000

Vakar ir užvakar dr. Ancevičius tikrai daug ži

tau sakau, kad tik mano daina yra stebūklinga:

Kuris iškasei tiek kapų,

Federacija. Būsimame kongrese, rugpiūčio 7 d., bus

s

Aš

Tai tu tas maliorius namų,

rą.

Dr. Pranui Ancevičiui išvykus Lietuvon, mes ra

Ir nesuklydome.

aš pirmas (kreivai pažiūri į Musolinį) atskubėjau.

Pasaulis (pakėlęs galvą rūsčiu balsu):

Amerikos žydai savo tau

reikalus svarstys didžiausiu atsidėjimu ir rimtumu.

Hitlerį? (į Pasaulį): Išgirdęs tavo balsą skausmingą,

paskelbti encikliką apie ka

me padaryti. Neabejojame, kad Amerikos lietuvių vi

Lietuvos atstatymo ir šelpimo

Musolinis: Prisipažįstu prie klaidos. Sensate mi!

Hitleris: Visagalis nacių fureris

•

fondai

(Tęsinys)

piežius Benediktas XV žada

Jis savaime yra aiškus. Tinkamas išvadas patys turi
suomeniškieji

Didysis tautos sukrėtimas

(“Draugas,” Liepos 24 d.,

Dabar atsiranda jėga, su kuria reikia atsargiai grumtis

i

DRAUGAS

Ketvirtad., liepos 24, 1941

Alia Rachmanova

Studentai, Meilė lr Čeką
z

Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų
Išvertė Ant Pauliukonis

f

II. TOMAS
(Tęsinys)

4

— Aš su Georgijum apie tai jau išsikalbėjau ir jam
pasakiau, kad noriu būti jo žmona.
Jis pasipasakojo,
kad jis negalįs mylėti tik vienos moters ir kad jo žmo
na nebūsianti su juo laiminga. Bet aš jam pareiškiau,
kad sutinku su viskuo. Aš visai nenoriu būti vienintelė;
man pakanka ir to, kad galėsiu būti jo pirmoji ir kad
galėsiu jo ir pasilikti. Aš esu įsitikinusi, kad vyras vie
nos negal mylėti, ir pasakiau jam, kad, jei būsiu jo
žmona, jis galės mylėti, ką ir kiek tik norės, aš visai
jam nepavydžiu, priešingai, meilės reikaluose aš jam
net padėsiu. Aš būsiu jam motina, draugė, net tarnai
tė, bet jo žmona tik tada, kada jis pats to norės!

Nustebusi žiūrėjau į tą moterį. Įkvėpimo pagauta,
ji atrodė tokia graži, nepaprastai graži. Bet visa tai, ką
ji kalbėjo, man buvo taip svetima, taip nesutiko su ma
no pažiūromis ir įsitikinimais, jog aš negalėjau tylėti.

1

— Deja, bet aš turiu prisipažinti, kad vis dėlto ne
galėčiau taip daryti, kaip jūs. Man atrodo, kad jūs....
kad jūs....
— Kad aš kryžius, kurį pati sau ant pečių užsikrau
nu, negalėsiu panešti? — sušuko ji. Ne, mano mieloji!
Aš jį panešiu, nes aš noriu jį nešti! Mano meilė tebū
na kiekvieną dieną niekinama ir žeminama, kad aš ją
vėl kiekvieną dieną galėčiau sau iš naujo išsikovoti!
— Alia, — paskum pasakė ji netikėtai iškilmingu
tonu, — aš jau galutinai nusprendžiau, šiomis dieno
mis mane nori fakultetas už mano veikalą pakelti į pro
fesorius. Alia, aš jums dabar visai rimtai sakau, kad tai
buvo mano paskutinė knyga. Aš visai mesiu savo mok
slo darbus. Nuo šio laiko aš rūpinsiuosi tik ‘Georgijaus
Aleksandrovičiaus moksliškaisiais darbais. Aš būsiu jam
mokslo darbe padėjėja!
— Bet ar tai jums patiks? — paklausiau, visai nu
stebinta tokio nežmoniško pasiryžimo ir pasiaukojimo.
— Aš galiu būti laiminga tik su juo, tik prie jo..
Nors jis nenori turėti nė vieno vaiko. — Bet tikiuosi,
man jį vis dėlto kada nors pasiseks įtikinti, kad jis
man nors vieną padovanotų!
Ji dar paėjėjo kelis žingsnius tylėdama su manim,
paskum tvirtai paspaudė man ranką ir nuėjo. Visa jos
meilė man pasirodė kaip koks fantastiškas sapnas.

Y >

*

Spalių 6 d.

Šįryt nudriskęs gatvės vaikiukas man atnešė mažą
laiškutį, prirašytą darkytu raštu:
“Jei jūs mane vėl kada nors gatvėj sutiksit, , taip
nespoksokite daugiau į mane. Nesistenkit nė manęs pa
žinti, kitaip man sudarysit daug visokių nesmagumų.
Jei jums kada nors manęs reikės, aš jums padėsiu. Bū
kit labai atsarg’ios su savo dienoraščiais. Juos paslėpkit
taip, jog niekas negalėtų rasti! Apie šį mano laiškutį
niekam nesakykit, nes užsitrauktumėt sau mirtiną pa
vojų.”
Dabar aš jau žinau, kas buvo tas jaunasis vyras,
kurio tąsyk negalėjau pažinti. Tai buvo Grizelda Nikolajevna! Ko jai reikia mūsų mieste? Aš atsiminiau jos
kalbas apie kerštą, kraują ir kančias, ir man iš baimės
ėmė stingti kraujas, pagalvojus apie tuos, kurie turėjo
kristi jos aukomis. Ji atslinko į mūs miestą kaip mai
tą užuodęs peslys, kaip ištroškęs kraujo tigras! Tai bu
vo ji, ji! Negali būti jokios abejonės- Aš paklausiau Dašos, kur yra vaikas, kuris man atnešė tą laiškutį.

— Jis vėl nubėgo, — atsakė ji.
Man nebeliko nieko kito, kaip paklausyti Grizeldos
patarimo ir savo dienoraščius paslėpti. Kad tai buvo
jokia mistifikacija, tuo aš buvau tvirtai Įsitikinusi. Bet
kur? Bėginėjau iJ vieno kambario į kitą, bet visur, man
rodėsi, juos galėjo lengvai surasti. Galop man krito į
akį mano kambaryje įtaisytas ventiliatorius, kuris bu
vo užtrauktas gobelinu. Į jį tad aš savo dienoraščius ir
įkišau. Tačiau nuo to ramesnė nė kiek nepasidariau.

»

Spalių 8 d.

Pas mus buvo užėjusi Zinaida Vasiljevna Pesockaja. Ji labai liūdi savo sūnaus ir vyro. Dabar ji gyvena
tik viena mintimi — kad būtų išgelbėti caras su šeima,
kurie dabar uždaryti Tobolske.
— Mar.o gyvybės man daugiau niekam nereikia, —
sako ji. — Aš noriu ją paaukoti tam, kam paaukojau ir
savo sūnų. Aš ją atiduosiu Rusijai išgelbėti, nes Rusija
išsilaikys tik tada, kai jos soste vėl atsisės monarchas.
jBus daugiau.)

B

imti tų žemių. Gi tokių pa
vyzdžių yra tūkstančiai, tai
garbės žodis. Niekas nemis
lino,
kad sovietuos tokia
prasta tvarka ir kad pas
juos gali būti toks didelis
skurdas — mat rojuje nie
kas neskuba prie darbo. Net
'fekenteklt! Zeiuo per 50
metu gelbėjo žmonėms. Pa
pačiam viešam gyvenime,
kalina eezema. išbėrimus,
kur reiktų užmaskuoti, blo
spuogus ir kitokius odos
negalavimu. Pirk Žemo
gai pasirodo. Mat atėjo į
šiandieni Visuose aptiekoLietuvą alkani ir nuskurę,
m
Me.. 11M
tai negalėjo sakyti, kaip
mes gerai gyvenam, bo pa
FOH SKtN
prasto ir vyresnio kario dra
bužiai buvo dar nuo Japo
Jei nustosi turto, sveika
niškos vainos. Kūnas aiškia tos, vardo — vis dar palieka
matyti pro skyles atėjusio tau viltis, kol turi pasitikė
iš to “rojaus.” Tiesa, papra jimą savim.
sti kareiviai, kai jų virši
Svett Marden
ninkai negirdi, atėję į kai
mą neslėpdavo kas do gy
Šv. Mikalojaus bažnyčia, mūsų sostinėje Vilniuje,
venimas rojuje dabar. Da
viena seniausių bažnyčių
bar jau įsitikinom, kas lau
kia Lietuvos gyventojo iki
no savo žmonas ir bakūrus
kC*
perdirbs.
TAIP BUVO SOVIETŲ RUSIJOS
(vaikus A. S.) Lietuvoj lie
Bus daugiau.)
tuviška pastogia ir sočia
OKUPUOTOJE LIETUVOJE
duona. Į klausimus sovie
sovietus, kad jie nieku ne
(Laiškas iš Australijos)
Žvilgsnis į praeitį turt
tai atsako:
“Mes svečiai,
siskiria nuo buvusių ponų,
mus
sustiprinti, turt suža
PASTABA:
nepavydėkit mums. . “Mie
Lietuvių
ūkininkų
šėlma,
O
dinti ir pakelti mūsų ener
laimingu
būdu
išvykusi
į bet dar labiau ponauja.
cheese
Australiją, parašė žemiau pa vargšams darbininkams pa la Salomėja, mes buvom be
giją,
mūsų
darbingumą,
mū

duodamą laišką p. S. Pundtai dar išimtis,
zienel, 6418 Hamllton Ville dvigubintos darbo valandos. partyviai,
food that’s digestible
sų pasiryžimą naujiems dar
Ema, Montreal, Que.
galėjom
per
mėnesį
laiko
Šis laiškas buvo viešai skai Kaip mums, šaltiems kata
as milk žtselfI
bams, naujiems žygiams.
tytas Montrealio Rietuvių pik
apsigalvoti,
kurion
pusėn,
nike birželio 22 dieną lr vi likams, tai komunistai vi
siems su voku rodytas, todėl
SPREADS! SLICES! TOASTSI
bet ir tai jau pradėjo įta
jo autentiškumą
nenuginčys sai nesislėpdami pasakojo
PLATINKITE
‘
‘
DRAUGĄ
' M ELTS PERFECTLYl *
ir lietuviški bolševikai.
Tas
rinėti ir liepė lietuviškiems
laiškas {domus tuo.
kad j{ tikrus faktus. Sako, kad ne
rašiusieji yra smulkūs ūki
komunistams sekti, klausi
ninkai, kuriems bolševikų gy atitinka tikrenybės sovieių
venimas, kaip lr visiems Lie
nėjo, kas jie buvo prie Sme
tuvos gyventojams, buvo ne
skelbiamas mokslas, o žmo
pakenčiamas.
A. S.
tonos .... Tie sekliai buvo
gų jie tiek tevertina kaip
KNYGOS! KNYGOS!
mūsų kasdieniniai draugai,
Brangioji Salomėja:
gyvulį — pakol eina,
tai
Nors mes Lietuvoje nebu
kurie paslapčiom po sekre
plaka, kad ir savo draugą,
-GI
vome artimos draugės
ir
tu pasakė, kad esat sekami,
žinau daug komunistų, ku
Tau išvažiavus iki šiolei nebet Stalinas nieko neranda
rie rengia ginkluotą išsilais
susirašinėjom, bet dabar iš
------ Sekliai nusiplovė ran
vinimą iš savo draugų ver
tikti nelaimės norime Tau
kas, o mūsų likimas
buvo
govės. Kaip dar neišmušė
Mūsų knygyne dar galima gauti pasirinkimą lietuviškos
pasiskųsti. Kai gauni kam
atidėtas iki apsidirbs
su
literatūros ir poezijos rinkinių. Dabar komunistų valdžiai
valanda, tai gražiai išsisu
užkirtus kelią lietuviškų knygų spausdinimui, LIETUVIŠKA
savo vargus
išsipasakoti,
kitais. Tai faktai tikri, ba
KNYGA pasidarys retenybė. Įsigykite savo kopijas, kol
kinėja nuo partijos uždavi
tai rodos lengviau palieka.
kaimynai komunistai infor
jų dar lieka.
nių ir viešo darbo vykdy
Kaip ištekėjau 1936 metais,
mavo mus, neleido sovietų
mo, o siūlomas tarnybas,
LITERATŪRA
tai rodėsi šviesus , rytojus,
ponams iščiulpti mūsų krau
kad ir pono viršininko, su
JONO BILIŪNO RAŠTAI, Tilžė, 1913 m. 150 pusi....... $1.00
turėjau, atsiėmusi visą da
melu išsikalbinėdami atme jo.
ŽEMAITES RAŠTAI, I t., Vilnius, 1914 m. 390 pusi....... $1.00
lį 10,000 litų, tai buvo ne
LIETUVIŠKOS
PASAKOS, II t., surinko Dr. J.
BAISUS
IŠNAUDOJIMAS
ta, kad negalį tokių parei
Basanavičius,
260 pusi........... ......................................... $1.00
maži pinigai. Vyras turėjo
PRAGIEDRULIAI, III t., Vaižganto, 290 pusi............... $1.00
gų atlikti, kiti pabėgo net
Sovietų tvarka išnaudoji
penkiolikos hektarų derlin
VAI2GANT0 RAŠTAI IV t., (Vilniaus ir Kauno laiko
į miškus. Nelaimė tam, ku mui šėtoniškai gudri, ūki
tarpis — 1918-1921 m.), 240 pusi............... ................ $1.00
gos žemės ūkį netoli Vilka
V.
KRĖVĖS
RAŠTAI, 1 t., Sutemose-Pasakos ir Dainos. .$1.00
rį susekė meluojant----ninkams paliko 30 hektarų
viškio, M. Kaime, kurį pra
VARGO MOKYKLA, Literatūros Pasiskaitymai, 175
žemės,
o likusią išskaitė
puslapiai ................................................................................ $1.00
dėjom tvarkyti pavyzdin SENELIO VYSKUPO
DIDŽIOJO KARO U2RASAI — Pr. 2adeikis, I t.,
valdžios naudai arba beže
(1914-1916 m.) .................................................................. 75c
gai, sudėjom visus pinigus VARGAI
MA2I0SI0S LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI —
miams. Be to, skubiai ma
ir jau džiaugėmės, kad tu
Prabočių Anūkas, Iliustruota, 130 pusi. ................... 75c
Dahar tiek turiu pasaky tavo skersai ir išilgai Lie
rėsim amžiną duoną sau ir
tuvą, neva užrašinėjo skly
EILCRAŠC1A1
savo vaikams. Bet pasirodo, ti, kad sovietų vyresnieji
pus
būsimiems
šeiminin

SU BALTU NUOMETU — J. Augustaltytė-Vaičiūnlenė,
kad žmogus pats nedaug ką pirmoj eilėj apsirūpino ge
225 pusi................................. ................................................. $1.00
kams:
Jonui,
Petrui,
Sta

gali sau užtikrinti,
jeigu riausiais butais mieste, ar
VAINIKAI, Naujesniosios Poezijos Antologija, Paruošė
siui.... Džiaugėsi Jonas ir
K. Binkis, 230 pusi............................................................. $1.00
Aukščiausias skiria kitaip. ba atėmė iš vaikų, iš vie
JAUNOJI LIETUVA, MAIRONIS, 130 pusi....................... .00
kiti, kad taip lengvai įsinuolynų
ir
seminarijų,
o
ku

Štai užėjo karas, veik me
PADANGĖSE, Juozas Sakalas ir Dasaitis, 125 pusi........ .50
gys sau žemės, kad nereiks
KRISTIJONO DUONELAIČIO RASTAI, Sutaisė
tai praėjo, dar rodosi nie nigus, vienuolius bei vysku
J. Šlapelis, 90 pusi ...........................................................
eiti pas seną draugą ūkinin
TĖVYNES KELIAIS, Liudas Gira, 65 pusi.......................
kas mūsų neliečia — nė šil pus, kurie verti aukštos pa
RUDENS AIDAI, A. Jakštas, 100 pusi...............................
save ką bernauti — gulės ir tu
ta nė šalta. Bet jau pradėjo garbos, iškraustė iš
GAMTOS PRILYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal
rės
savo
sklypą
derlingos
Dr. R. Van der Meulen ................................................
senesni žmonės šnekėti, kad vietų. Vilkaviškio vyskupas
MEILE, M. Gustaičio, 1914 m. ............................................
žemės------ Štai ir pradeda
K.
Karosas
yra
invalidas,
laikas pasislėpti svarbesnių
BRĖKŠTA, M. Vaitkus, 1915 m. ........................................
Jonas šeimininkauti ant sa
gyvenimo reikmenų, bo ga ir tam nedavė ramybės, iš
vo. Ruduo čia pat,
reikia
li pritrūkti, kuomet okupuos vijo. Gerai dar šiaip taip
DRAUGAS’
patilpo į seną
griūvančią statyti stubelką, bet dar nė
kas.
ra iš ko.
Atsiminė Jonas
Tačiau jaunesni sakė, kad kleboniją, kur jau netinka
2334 S. Oakley Ave.
Chicago, III.
vakarykščią
“tavorščių”
niekas neišeis, ba sovietai senam invalidui gyventi.
kalbą, kad gaus paskolą be
moka viską suieškoti; taip Tai šventa auka, tai Lietu
žemiai, na viens du, Jonas
ir buvo: keli šimtai žmonių
vos šventasis, kuris aptu ir stovi priešais komisarą f
buvo sušaudyti už tai, kad
ecvaum
DŽIAUGEIS NATŪRALIA IR
rės vainiką pabaigęs žemės ir išdėsto savo trumpą rei
slėpė kokį svarą druskos ar
GRAŽIA IŠVAIZDA!
kelionę. Vaikšto Vilkaviškio kalą.
ba miltų (Pabraukimai ma
gatvėm ir gaudo tyrą orą,
KmONFT BACK.
Bet komisaras nedvejoda
no. A. S.). Mėnesį laiko ma
.j*
L CUAiUNTft
bet jo maža yra, viskas
, . ' J SATISFACTION
mas greitai Jonui atsako,
lūnai nemalė,
tūkstančia4
mieste ir aplink miestą pa
pateko į kalėjimą, tai švel
kad jokios pašalpos nebus
virto į didžausią sąšlavyną.
X
Ta.
nesnė bausmė, o kiti tai ba
duodama, nes taip sutvar
J.________ ____
/
Ten žmonės mirs nuo ba
du miršta.
Gaminame Pleliss tiktai iŠ
kyta, o kas'dėl lauko, tai
>■. > ' w '•> v dantistų receptų.
do. Namų savininkas svei
‘ ark, sėk, piauk ir vežk į to
*, £ * > v.
’ F 80 Dienų Išmėginimui. Jei
ATĖJO PAVERGTI
kas dingęs, jeigu pasiskun
paties
ūkininko
kluoną.
Iki
nebūsite pilnai patenkinti, tai
Ą
Jau porą mėnesių
prieš dė, kad bus ankšta vienam
KiiKrąlinante kiekvienų įmo
/Vi
$050
kėtų centų.
Lietuvos tragediją sužino kambaryj 7—10 žmonėms šiolei nėra paruošto įstaty
* vTu»rA1lOAn»i*iuB,t T“,'on,p *r Perdirbame senas
jom, kad sovietų armija pa gyventi. Daug savininkų bu mo—lpidimo statyti triobai
PI.BITV
piritas. — Mėnesiniu! moktiant
gauto
lauko.
O.
P. JOHNSON, Pre.
1 dienos patarnavimas.
silsėjus, pasistiprinus nor vo išvežta ir nėra žinios
VALANDOS:
Lietuvą
pavergti,
uždėt’ apie juos, saviesiems pata
Parėjęs Jonas namo pa
A.A.A. Dental
Laboratories
Tolimesni Ofisai:
INCORPORATBu
W
jungą. Iš karto Lietuvos kr ria nesirūpinti, antraip bus sakoja kas link to viso, nes
Kaadle Iki I vai. v
Mdtl.uil. Pl«ltq (MmlRlma l-.b»rstorlj« Pamtiilrl.
1555 Mlltvaukee Avenue — Tel. ARM. 5550
munistai džiaugėsi, bet ne tas pats su visais.
kaimynai ir draugai laukė
Vldurm. Ofisas:
202 South State Street — Tel. A'ER. 4530
Kasdien iki 6 vai. 4831 Irvlng Park Roulevard — Tel. PAI.. 4227
vėliau mėnesio laiko sovie
Jono parnešiant žinių, ku
Antrad ir Ketvirtad. So Mrie — 404 E 47»h St. — Tel ATI. ««««
ŠNIPŲ
VEIKLA
tų valdymo pradėjo gailaut
iki 7-tos vai. vak. North Side — 47S1 Broadvvay. Tel. LOK. 4490
rias gavę pusėtinai nuste
Bo. Side — 8447 8. Halsted St. Ph.i NOR. 8720
galvot, kur ta lygybė pas
Sovietų ponai jau aprūpi bo ir nutarė vienbalsiai ne- i

žemo

B Btnit
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UNITED

pasakojimas.

— Tik du mėnesiu nuo ve
dybų, — kalbėjo ji. — Kam
turėjo vedusias poras ardy
ti?!
Bendrai planavome
džiaugtis gyvenimu, o čia —
viską pakeičia, sugriauna.
Kai vyras gavo pirmąjį
pakvietimą, tai atrodė — čia
tik sapnas, nei paims, rodės,
nei ką. Bet gi kai nuėjo pas
daktarą, tai ir nebegrįžo . . .

siėmu ir iš jos veido spin
dėjo toks gilus skausmas.
Prie kapo motinos,
kurios nepažino.
— Tai kur suraminime
ieškai.
— Aplankau* jį, laiškais
pasikeičiame.
Užbėgu į
bažnyčią atsidusti prieš al
torių.
Sekmadienio sulau
kus nuvažiouju į kapines.
— Apsiverki?
— Tas jau priprasta. Ka
pinėse — ašarų
pakalnė.
Paverkiu prie motutės kapo.
Motinos aš neatsimenu, bu
vau tik kelių mėnesių, kai
ji mirė ,bet neturiu kam sa
vo skausmo pasakyti, einu
prie kapo motinos, nors nė
veido neatsimenu.

tVINGS
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jei
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taip

sai

LOAN ASSOCIATION of Onoje

I \l W1 R POST OFFICE ORHANK

JUSTIN MACKJEVVICH, Prea.

4192 Archer Avenue

America On Guard!
Above is * reproduetion of the
Treaaury Department’! Defense
Savings Poster, showing an exact
duplication of the original “Minute
Man” statue by famed seulptor
Daniel Cheeter French. Defense
Bonda and Stampa, on sale at your
bank or post offiee, are a vital part
of America’a defense preparauons.

C'Uraugas" Acme teiephotAt

Tom Mooney, kurs prieš 25 metus buvo apkaltintas
metime bombos į “preparedness parade” San Francisco
mieste. Jis tame neprisipažino kaltu, bet buvo kalėjime
Veik 20 metų. Dabar jis sunkiai serga. Jis pareiškia da
bar didelį pasipriešinimą Amerikos kišimuisi į karą.

rą Ruplėną. Vienos šv. Mi
Tu sugrįši pas mane
Kame meilės mūs kalnelis šios bus 27 d. liepos, 9 vai.
ryte, o antros 28 d. liepos,
— Ką jaučiate, kai skaito Apšviestas laimuže . . .
liūdna. Niekada neturėjau
7:30 vai. ryte, su “ekzekvitokio skausmo. Jaunutė bu te laikraščiuose apie karą?
Prašėme jos daugiau pa
joms.” Jau suėjo lygiai mevau prie pamotės, skriaudė
— Nervai mano taip nuil- dainuoti, ji vėl pradėjo apie i tai
kaip ta negailestinga
mane, bet vis buvau linksma
so, širdis silpna ,tuoj verkiu, šeimą, dėl karo išskirtą:
mirtis išplėšė iš gyvųjų tar
— maniau, ateitis bus mano
tai stengiuos nei laikraščių — Ir apalpo jųjų širdyj
po mylimą vyrą, ir paliko
Dabar — buvo visas gyveni
skaityt, mažiau klausyt ir Spaudė ranką viens kitam didžiausiame nuliūdime my
mas sutvarkytas ir — stai
Nesitiki antrą kartą
radijo.
limą moterį Stepaniją
ir
ga toks lūžys.
Vaikštinėti sode tam....
sūnų
Simoną.
Amžiną
atil

Iš pažįstamų nežinau nė
Dainos garsai jai priminė
vienos poros, kur būtų taip savąjį skausmą, staiga ji iš sį suteik jam, Viešpatie!
išskirta; gal ir širdį netaip soprano penėjo į altą, nuti
Marąuette-parkietė.
sopėtų, kad žinočiau.
lo ir .. . išsitraukusi iš ran
— Turiu kambarį prie Gaivina Lietuvos
kinuko nosinę uždengė vei
vienos moters. Dirbu sker prisiminimai.
dą, paslėpdama kančią ir Indijai paskyrė
dyklose. Užsimotu, pasida
— Po darbo atėjusi vie ašaras.
pasiuntinį
rau valgyti. Kai jį pašaukė, ną būdama svajonėmis skrie
Kiek dabar šeimų, kur aš
viskas kažkaip ir kitaip vir
WASH1^GTON, liepos 22.
ju į Lietuvą. Varge ten gy traus kariško kardo ašme
—
Prezidentas Rooseveltas
to.
Iš pradžių mūsų auto
venau ,bet laiminga.
Ten nys atsistojo tarp dviejų
paskyrė
britų Indijai J. A.
mobiliu važiuodavau kasdie
žalios pievos ir dailūs miš mylinčių širdžių?!
Valstybių komisijonierių su
ną jo lankyti kareivinėse. kai. Atvažiavus Amerikon
K. J. Prunskis.
pasiuntinio ranga. Jis yra
Kurią dieną nevažiuoju —
Thomas
M. Wilson ir Tennenedaug uždirbau, taupiau —
laukiu laiško. Gavau kiek
see valstybės. Wilson yra U.
maniau nuvažiuosiu ir gy
Liūdnas
prisiminimas
vieną dieną. Tas suramina
S. generalinis konsulas Kal
vensiu. Bet kai komunistai
Marąuette Park. — Gi kutoj, Indijoje.
kiek. Gal nebūtų taip akau- užgjo; nuskend'; visO8 viltya.
mimo
Panelės šv. par. baž
du, jei kits kitą taip nemy
lėtume. Buvo porą sykių
— Kiek dainų Lietuvoj nyčioje yra užprašytos dve
atostogų.
Nesisako, kad išmokau!
Kai
atsikeliu, jos šv. Mišios už a. a. Pet
jam kas negera — nenori, būdavo, rytmetį, tai iki vakad rūpinčiausi. Žinau jį— karo ir dainuoju. Ir dabar
kai suspaudžia širdį, užniū
Viską galėtų pakelti, kad
niuoju sau ką apie karą ir
tik nebūtų to ilgesio.
randu daug suraminimo.”
— Rašiau laiškus vyresny Nutrūkusi dainelė.
bei .kreipiaus į Raudonąjį
Tikrai ji buvo gera daini-.
Kryžių, kad paleistų, ar kad j ninkė.
Mūsų prašoma ji
paliktų čia arti, kad neiš pradėjo dainelę, kuri esanti
EVes
vežtų kur toli iš Amerikos.” mėgiama jų abiejų su vyru:
Ji pasakojo su tokiu per- — Kai ateis pavasarėlis
nebūtų

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

AND STAM PS

— Pirmas dienas, kai pa- Ją gązdina mintis
silikau viena, buvo labai! ap*e *far*"

Gal

skaudu,

kitą

nemylėtum.

“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!

Rbeumatic Happy;
Relieves Pain Quick

. clean*** i

irrittted, reddened metobranes cauaed
bv head colds, driving, wlnd(, movie*i
clo»e worlc, late hour*. Free droppec
with each bottle. At all Drug Storea.

VIRginia

GABT,

REMKITE IR PLATINKITE

KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.
Tragiškai užmuštas Panama Canal Zone, Liepos 2 d.,
1941 m., tarnaujant Suv. Valstijų Kariuomenėje. Buvo
sulaukęs 20 metų amžiaus. Gimęs Chicago, Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime: motiną (po tėvais Krukoniūtę); tėvą Martyną; brolius Algirdą ir Julių; seserį
Angeline; dėdes: Kunigą Jurgį Česną, Sioux City, Ia.;
J. Krukonį, So. Boston, Mass., ir jo šeimą; J. Naujalį
Chicagoje ir daug draugų ir pažįstamų ir giminių Lie
tuvoje.
Kūnas pašarvotas S. M. Skudo koplyčioje, 718 W. 18th
Street.
Laidotuvės įvyks penktadienį, Liepos 25 d. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Dievo Apveizdos pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimie
ro/ kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir
pažįstamus-as dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Tėvai, Broliai, Sesuo, Dėdės Ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius: S. M. Skudas, Tel. MONroe
3377.

Brendan Bracken, buvęs
Moteris težiūri J pasaulį
Anglijos premiero sekreto
rius, dabar paskirtas pro motinos akimis, tegu ji jau
pagandos ministerių.
čia motinos širdimi.

IflARGCTIT
RADIO LAIKRAŠČIO 10-ti METAI
APTARNAUJA CHICAGOS ir APYLINKES LDETUVUĄ
Vienintėlia
Vakarinis
Lietuvių
Programas Amerikoje —
Leidžiamas 9 Sykius 1 Savaitę

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:80 v. vak.
PENKTAD. ir ŠEŠTAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.

IND.

LAIDOTUVIŲ

ahd thanks

> .

DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Oeriatulu Patarnavimai — Moteris patarnauja

Phone 9000

620 W. 15th Ave.

"Musu Atlikti Darbai Kalba už Save*

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS

ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

Yenetian Monument Co.
527 N. Western Ave. Tel. See. 6103

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

A -

miu|ON f

Jt

voves iti

JOHN F. EUDEIKIS

Laittotuviii Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį
4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. LAFayette 0727
Radio Programa. — 10:00 vai. antradienio ir SeStadienlo rytais.
iŠ Stoties WHIP (1520), su P. Saltimieru.

1

KOPLYČIOS DYKAI Į

1 VISOSE MIESTO DALYSE Į

A.
ČESNAVIČIUS

1/4/

Thousands who suffered from the torturing
pains of rheumatiam. scmtica. lumbago, neu- l
ralgia and neuritis—are certainly happy over
their discovery of NURITO. Now they have
found a ąuick-acting formula which speedily
relieveathoReeKhauating museular aclies and
pains. NURITO n trustworthy and dependable
—contaira no opiates. If you want to feel again
the joy of relief from pain—so you can work in
peace and sleep in comfort—be wise and trv
NURITO under this ironclad guarant-e. If thi
vay firet three doses do not relieve that cruel
your money will be
A*k
dnmgmt today
tur NURITO oo this f‘“—-Jot
(t n C )

UJRINL

BENEDIKTAS

S195.0M.M

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų

STATES
SAVINGS
BONDS

kiek

šeimų.

Spindėjo saulė ir vėjas
dvelkė nuo Mičigano, kai iš
vykome į Fort Sheridaną ap
lankyti vieną lietuvį, betar
naujantį Dėdės Šamo armi
joje. Čia pat važiavo ir jo
jo žmona. Liūdna ir susi
rūpinus.
Jaunos nuotakos

' Apart Apsaugos, Turime
ATSARGOS FONDĄ Viri

BUY

juodus

bet

1941

siu

gyvenimą

nėra,

24,

^ENSE

krūtines

gimdo

liepos

PRISIMINIMAS TRAGEDIJOS

Kruvinas jaunosios nuotakos skunda. Kai
kardas perskiria dvi mylinčias širdis
Siaubingam

Ketvirtad.,

LAIDOTUVIŲ

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

direktoriai

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

P. J. RIDIKAS
8354 Sonth Halsted Street

Skyrius: 710 W. 18th St.
Visi Telefonai; YARds 1419

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

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

I. J. ZOLP
1846 VVest 46th Street
Tel. YARds 0781-0782

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Litnanica Avenue
Tel. YARda 4908

ANTHONY B. PETKUS
1410 Sonth 49th Conrt
Tel. CICERO 2109
6812 So. VVestern Avenne
Tel. GROvehilI 0142

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

draugas

Ketvirtad., liepos 24, 1941
3==

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
malonuino ir gražiausi^ įs
Važiuokim ten, kur pa pūdžiu šiose tolimose nub
rapijų chorai dainuoja mūsų atostogose ir lauksime
grįžtant su mumis vėl dar
Amerikos Lietuvių Uara- buotis.
Rėmėja.
pijinių
Chorų
Sąjungos,
Chicago provincija, rengia
metinį pikniką 26 d. liepos ARD pirmas metinis
(July), Vytauto parke. Vi
išvažiavimas gražiai
są lietuvšką jaunimą ir vi
sus lietuvius kviečiame pra pavyko
leisti laiką au dainuojančiu
Šv. Šeimynos Villoj, liepos
jaunimu. Juk parapijiniuose
choruose priklauso
jauni 20 d. šimtai žmonių linksmi
mas, kuris visa siela myli nosi ir vaišinosi ARD pikni
lietuvišką dainą ir giesmę, ke. Ir neįiUostabu. Prie to
ir jis nepašykštės ir savo išvažiavimo rengiamės jaū
Kryžių kalnas Lietuvoje. Jis primena, kad dabar visa mūsų tauta eina kryžių
nuo pradžios metų. Urieš
piknike atsilankiusius sve
keliais per didžiojo karo audras.
pikniką dąugiau 400 laiš
telius pavaišinti
skambio
kų su kvietimais ir bilietais
Suvažiavo.
Pasirodo, jog rengia ARD 10 sk., pradžia stas neapribotam laikui už
mis dainelėmis.
laimėjimo buvo išsiųsti mu
tą dieną piknike dalyvavo 7:0 Ovai. vak. Visas pelnas , daryti savo biznį — rugiePiknikas prasidės 6 vai. sų lietuvių biznieriams, už apie dėšimtį tūkstančių žmo parapijai, Aušros Vartų baž nės duonos kepyklą. J. Kaivakare ir nusitęs ligi 12 v. tai ir svečių daug suvažiavo. nių.
nyčios išmaliavojimo fondui. keris yra pavyzdingas biz
nakties; tokiu būdu bus ARD skelbė išvažiavimą per
ir jo koštumeriai
Šį sėkmingą pikniką su
Nuoširdžiai kviečiame vi- nierius
proga visiems lietuviams ir visas radio (lietuvių) stotis,
sus parapijomis ir biznierius ^au Pradeda pasigęsti jo
biznieriams ir profesiona per dienraštį “Draugą” ir rengė Labdarių veikėjai ir
atsilankyti ir paremti šį kil- kePtos duonut{e' Dieve duok
lams pas choristus atsilan per ARD skyrius. Kuomet Akademijos rėmėjos. Ir ten nų tikslą.
Taipgi kviečia-l Jam Breit pasveikti ir vėl
kyti. Be to, nuoširdžiai kvie ARD ką rengia, tai planuoja ka džiaugtis dėl tų organičiąmi ir mūs dvasios va ir paskelbia iš anksto. Gerai hizacijų gero ir uolaus susi me svečilj ir iš kitų koloni- pradėti savo mėgiamą blz
jų atsilankyti, ir sykiu lai nį. Ciceriečiai laukia.
dai, kuriems bažnytinis cho butų, kad visos organizaci klausymo.
ką linksmai praleisti. Bus
ras yra arčiausia širdies. jos tai darytų, žinotume tuo
Abi organizacijos padarė
smagi muzika, ir gražių do
Nes parapijos choras savo met kas ką nutaria ir ką nemažai pelno.
vanu bingo laimėjimui. Tai Britų sveikatingu
giedojimu puošia pamaldas, mano veikti. Mūšų dienraš
Visi dalyvavusieji reiškia neužmirškite, ir turėkite tą
ir prisideda prie įvairių pa tis “Draugas” visoms orga
džiaugsmo ir pasigerėjimomintyje, nes tikrai ži- mas geresnis nėgu
rapijos bei vietinių draugi nizacijoms lygiai tarnai!j a.
puošniu Labdarių ūkiu. Už nome (kad atsilankę nesigaijų parengimų. Jaunimo sma
seniau
Darbščiai ARD rengimo tai galima
tik pasveikinti lėsite.
gurnui, šokiams grieš viena Komisijai: p-niai F. Burba
Labdarių sąjungos hUoširLONDONAS, liepos 22. —
geriausių — Leonardo ši ir panelėms K. Garuckaitei
Prašome
jeigu
katras Anglijos specialistai randa,
džius veikėjus, kurie turėjo
mučio, Jr., orkestrą. Be to,
♦ • ir M. Stankiutei, dėkui už jų Įdėti daug darbo, kad tas ARD narės ir parapijonai, kad šio karo laiku britai (an
dar bus pagerbtos visos sumanumą ir darbštumą.
galite atnešti dovanų, bingo glai, škotai ir valai) yra
ūkis būtų įgytas.
Iš tokio
Onos, • nes jų vardadienio
laimėjimui, mes busime labai sveikesni ir fiziškai tinka
darbo ir pasišventimo ir iš
Visoms
ir
visiems
dalyva

dienoje,
rengiamas chorų
jums už tai dėkingi. E. B. mesni kovoti su karo sunku
auga
didingosios
katalikų
mais.
piknikas. Dėl to visi ruoš vusiems ARD Centro pikni
įstaigos.
ke,
gerb.
dvasiškijai,
profe

Specialistai aiškina, kad
kimės dalyvauti,
Vytauto
Cicero
Žinios
sionalams
ir
biznieriams,
britams nestinga įvairaus
Čia taip pat visiems buvo
parke.
Justas Kudirka.
nuošir- '■
bei visiems Seserų priete- miela pasidžiaūgti
Pereitą sekmad. popiet Į
v«
liams
ir
pačioms
mūsų
kil

džiu mūsų dvasiškijos, mūsų liepos 20 d. važiuojant, ..-įjOT"*
niosioms rėmėjoms, darbuo profesionalų
ir
biznierių Labdarių ūkį, ant Cicero Jūsų Gražus
Išvyko Californijon
avė. ir 87 st. ištiko nelai!
tojams, širdingiausiai ačiū! gausiu dalyvavimu.
Apsirėdymas
mė. Sunkiai sužeista Ona •
ARD Centro Valdybos da
ARD Centro Valdyba.
Pikniko
metu Labdarių
rys ir Mot. Są-gos l-mos kp.
Sąjungos statybos pirminiu Maksvytienė. Dabar randa
-Mūsų Specialybė
si Lorettos ligoninėje. Sy
pirmininkė, Elena NedvArlekas
kun. Anicetas Linkui
nė, liepos 20 d. kartu su pp.
pašvehtino Labdarių ūkį ir kiu važiavo Ag. Stasaitienė,
Šaunus
išvažiavimas
Klimienė automobilį vaira
Antanu ir Margaret Janiliovisą inventorių.
vo ir vienas vyras. Jie taip
niais, biznieriais iš Mar
Liepos 20 dieną žaliuojan
A.
Valančius.
gi buvo užgauti, bet dau
ąuette Parko, išvyko Cali čiam Labdarių ūkyje įvyko
giausiai nukentėjo Ona Mak
fornijon kelioms sąvaitėms Labdarių sąjungos centro
svytienė, o antram automo
atostogų.
ir šv. Kazimiero akademiŽAVIAUSIAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ
bily,
kur buvo susimušę,
Kadangi
tasai
“pirmas i** r5'a^ų tendra« įSvažia- Bus puikus piknikas
BLIUSKELIŲ
PIRATINIŲ
vienas visai ant vietos bu
‘
vimas
—
piknikas.
tripas” į tolimus vakarus,
KOJINIŲ
VVest Side. — Ar žinote,
vo užmuštas.
POCKET’BOOK U
mūsų veikėjos, p. Elenos NePlaČiažhe Labdarių ūkyjt kad bus piknikas Rūtos dar
Korsetų
KCDIKIAMS DRABUŽIŲ
dvarienės, tad taip rėmėjos prigužėjo pilnutėliai Chica že, ateinantį sekmadienį licV. VILEIŠIENE, SAV.
Jotiafe Kaikeris, 1400 So.
kaip ir sąjungietės, linkime gos lietuvių, sakytum, visos pos 27 d. ? Ne, tai mes da48 Ct., jau ilgokai serga,
GLAMOUR
jai ir jos draugams daug Chicagos apylinkės lietuviai bar
pranešime.
Pikniką
bet dabartiniu laikū rinitai
FROCK SHOP
sūnėgalėjo, net buvo priver

f^THAT LITTLE
©o<5>
Frtot* fHE
RUtfCf -fHQ.OAX OP

An oe>So>_E~rE •)
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-TAeviiiue MACUI

i

A

Honnv OP.
deaubo..i-e-r’s haoe

-CARE. N THEM
___________ ANt> THK REDS
HICE
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Solo,

GREIT IR PIGIAI .
ANT 1-mų MORGICIU
Mėnesiniais atmokėjimais

Mutual Federal
Savings
and LOAN ASSOCIATION
OF CHICAGO
2202 W. Cermak Rd.
BEN. j. KAZANAUSKAS, Sec.
Turtas virš $1,000,000.00

V/HOLESALE
... . LIQUOR
ĮSTAIGA

N. KANTER, Sav.

Išvežlojame
po visų
Chicago

REMKITE
SENĄ.
LIETUVIŲ
DRAUGĄ

Turtingas žmogus
yra
kaip obelis, prie kurios vis
lenda tol, kol ji duoda vai
šių.

REMKITE IR PLATINKITE
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

BOULEVARD 0014

Tel.

I6RENDAVI.MII ŪKIS
AUKSINE PROGA
Išrenduoju 2 40 akerių farinų. Vis
kas moderniškai įrengta: elektra,
vanduo name. Namas su 10 kam
barių. Nauja didelė barnė ir visoki
patogumai. Randa labai pigi. Tuo
jau matykite savininkų:
V. REMTIS
18U1 So. 5 Ist Avė.,
Cecro, Illinois

PARDAVIMUI ŪKIS
Parsiduoda ūkis arti Decatųr, Mich.
154 akerlai. Su visais miesto pato
gumais: elektra, vanduo, ir tt. 8
kambarių namas. Vanduo ant porčių. Su. mažais pinigais galima nu
pirkti šj gražų ūkį.
Kreipkitės;
1814 W. 47th St.

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 S; Halsted St

Z

IŠRENDAVIMUI nąmas
BRIGHTON PARKE
Išrendavimui 6 kambarių namas,
4358 S. Fairfield Avė. Karštu van
deniu šildomas. Ant antro aukšto.
Garadžius. Kampinis namas. Saukite
V1 Ilginta 9577.________________________

rx

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER
DINING ROOM 8F5TS — PAK
LOK StTs — BEDROOM SETS
— RŪGS — RAD1OS — KEFR1GEKATORS — WASHERS —
MANGELS — STOVĖS.
Ali NathMtally Advertised 11

ALK ALĖSAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Aveni

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

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

AND REPAIRED

xCTAD

TYFEWRITER
COMPANY

maDIJOH

DEARBORN

P444

ilTIMAtli—PRIl-.lhbHItlATlOM

■ta

e

dfa
Utten ta

tataU
*

PALAMDEGH’S
TUGOSLAV-URlEftlC JLI
RADIJO BRŪADCAST
Bvny SaturdAj, 1x30 t. 2:30

Į

|

Rez. TeL VICTORY 2499

AGENTAI:
Jonas Rodi nas
Jonas Jalinskas
Ant. Labanauskas
H. Rajevvski
“Shorty”

MT •Mt-TlAt NtW.MA(NI«« fcVAIAOTM

0FF 700-

PJL

(Tto*

BuHm

1480 UlocyclM
M hw Dufc

|

• T .aturtu g; a progran •< « '

Yugoslav Folk Musie

VARTOTŲ KARŲ
SKYRIUS:
806 West 3Ist Street
Chicago, III.
Telefdnuokite:
VICtory 16 9 6

MILDA BIIICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

Nauja

Vieta:

907 WESY 35TH STREET, CHICAGO

STATION WHI£

Z"

Telefonas REPUBUC 0051

rėnted

Phone

N-

PARDAVIMUI MARINIS NAMAS
ę
MAltųUE'iayc PARK
Parsiduoda 2-jų fletjj mūrnis na •
i mas •grhžlarne ‘Rl»rquett« Bark. An
dviejų lotų. Karštu vandeniu ap
šildomas. 2-jų karų ‘ g&Tadžius. Dė
platesnių informacijų kreipkitės:
6636 S. Talinan Avė.

M A C Ii ( U (S

A C C : G 3

— SMAU MONTHIV .ATMINTI—

ietar e. ooioaiAn, i
_ IM W •
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REIKALINGAS DARBININKAS
SPAUSTUVĖJE
Reikalingas tuojau prityręs spaustu
vės darbininkas. Pastovus darbas.
KrelpkltBs;
3334 So. Oakley Avė.. Chicago. III.

1 YPEVVRITERS

pAftT, VIST&nI

l

NAMŲ — FARMŲ BARGKNAI
10 f Iety, Marųuetto Parke Jmokėtl $5000. 4 (lėtų mūrinis. $12.500, i fletų mūrinis po 4 kamba
riui $6,800. 6 kambarių mūrinis
bangalow $4,900. 5 kambarių me
dinis cottage kainu $2,750.
Turime taipgi ganu dideli pasi
rinkimų bizntuvų namų
Turime visokių kitokių bargcnų
po visų Chlc&gų. Taipgi apie 150
laitui gružių farmtj, prie vandenų,
tinkamos dėl resortų. Galima pi
giai pirkti arba mainyti.
Kas norite naujų namų pastaty
ti, senų pataisyti, apskultliavlmaa
dykai.
Jeigu norite greita, parduoti ar
ba pigiai pirkti, išmainyti bile kų
Jūs turite, kreipkitės pat,:
icHARLES P. SUROMSKIS & CO.
6631 S. YYetrtcrn Avė.
Tel. REI*. 3713
Vak. PllOs. 1111

Ali «AAK>t - NI# 4«4 AftlUIlT

■&OMT- ujortny,
^Ou udONT HtafC
-THE BcbES
inerr AuhįilE
uu«eh ujc'vė

PASKOLOS

Tel. AUSTIN 1175

r

CLASSIFIED

FINANCE AND LOANS
Finansai ir Paskolos

5922 W. Roosevelt Rd.

B. Link Į

HE KATE-S A
■PHONOGOAPH
ĄMts fHĖ'f POT1
vt im McrriOH
• -To ftA-TTve HiM

maiBto, kad jie šiahdiė dau
giau kaip kada nors naudo
jasi tyru oru išsikraustę iš
miestų. Įpratę daugiau ju
dėti, nes turi pėsti vaikščio
ti į darbą ir iš darbo. Tas gi
naudingai atsiliepia į abelną
žmogaus sveikatą.
Ypač
daug sveikatingumo pastebi
ta tarp moterų ir vaikų.
Prieš karą, anot specialis
tų, daugumas britų gyveno
aprūkusiuose miestuose ir
dėl to dažniau sirgdavo ir
buvo kaip ir paliegę.
Kai kas nurodo, kad šian
die britai yra sveikesni dėl
to, kad nėra laiko sirgti.

Telefonas: LAFayette 2022

Ketvlrtad., liepos 24, 1941

DIKGBSI

Darbu padidėjimas
Chicagoj ir visoje Illinois
valstybėje darbai nuolatai
gerėja.
Vien per Illinois
State Employment ofisus
per birželio mėnesį Chica
goj ir apylinkėse darbus ga
vo 10.142 bedarbiai.
Tai
I
yra 76 nuoš. daugiau, negu
per tą mėnesį praėjusiais
metais. Bet šiemet per ge
gužės mėnesį daugiau be
darbių darbus gavo, negu
per birželį.
Iš viso Illinois valstybėje
per birželį gavo darbus 23.773 bedarbiai. O pernai per
tą mėnesį tegavo 13.476 be
darbiai, šiemet per gegužės
mėnesį darbus, gavo 27.264
bedarbiai.

LAIMINGOS ARTISTES

Tėvai vis neatsišaukia
vaiko
Jau veik dvi
savaitės,
kai Chicagos žvėryre rastas
paklydęs dviejų metų vai
kas. Jis negali pasakyti nei
savo pavardės, nei gyvenimo
vietos.
Per laikraščius ir
per radio plačiai ap:e tai
garsinta. O jo tėvai vis ne
atsišaukia.
Dabar laikraštis Cnicago
American siūlo $100 tam,
kurs nurodys to vaiko tė
vus.

mu

K
X

X Petras
Krasauskas,
jaunas lietuvis, 3229 So. Lituanica, savanoriu pasidavė
į Dėdės Šamo armiją, į
aviacijos skyrių. Jo motina
Anelė tam pritarė ir už jo
pasisekimą užprašė šv. Mi
šias.
X Rozalija Čepaitė, uoli
šv. Jurgio
parapijos darf
buotoja, dabar nesveikauja
dėl kraujo nusilpnėjimo.
.
X Vakarykštis šturmas
nuvertė didelį medį
prie

Igo

4
.f

X M. Jasnauskienė, žino
ma West Side biznierka ir
veikėja,
savo vardadienio
išvakarėse, liepos 21 d. tu
rėjo daug viešnių ir svečių,
kurie susirinko palinkėti jai
ilgiausių metų,
o Moterų
Sąjungos 55 kuopos choras,
kaipo savo narę, apdovano
jo puikia dovana. Jasnauskai yra seni West Sde gy
ventojai, pavyzdingi lietu
viai ir katalikai. M. Jasnajlskas yra Standard Federfcl Savings and Loan
Ass’n direktorius.

Bridgeport

Bridgeport. — Mot. Są-gos
Apvogė ligoninę
1-ma kp. laikytame pusmeti
Trys plėšikai įsibriovė į
niame susirinkime, liepos 7
i***
Evangelical Hospital, 5421
d- išrinko savo kuopos atSo. Morgan st., ir pasigrobę
stove 2°-tam Moterų Są-gos
$200, pabėgo.
Baltimore,
Md.,
3230 So. Emerald avė.
ir Seiman,
Ginklų ir amunicijos dirb
užblokavo trafiką loję gat p-lę Veroniką Galnaitę, kuri
tuvėse darbininkų vis dau
iš Chicagos išvyks su kito
vėje.
giau reikia. Bet į tas vietas Iš ice creaminės bylos
X Elena Mažeikaitė iš mis delegatėmis rugp. 1 d.
reikalingi amatninkai, ypač
Šiuo tarpu Chicagoj svar
Po seimui p-lė Galnaitė—
B
vyko į Wisconsiną atosto
metalo amatų darbininkai, stoma ar geriau ice creamą
lankysis dar ir Rytinėse val(“Draugas” Acine telepDou>>
gų
visokie kalviai. • Amatinin pardavinėti kvortomis ir puX Serga Šv. Kryžiaus Ii- stijose, kur turi pažįstamų
Dvi artistės Lillyan Andrus (kairėj) ir Mary Alice Rice ir dar kitos dvi artis
kams yra lengva darbas skortėmis ar svarais.
Tą
milijonieriaus William goninėje: K. Būdvytis, 1401ir prietelių. Baltimore, Md
gauti net ir senesniems. Bi klausimą svarsto teismas. tės yra laimingos tuomi, kad gaus po dalį turto mirusio
W. 46 PI., Leonardas Ang prie lietuvių parapijos, kur
tik darbą moki, tai į am Chicagos aptiekininkų dr-ja Guggenheimo.
lis, 4422 So. Artesian avė., mokytojauta Seserys Kazižių nežiūri.
Tik žiūrima, pareiškė, kad svarais par
Opalski, 2323 Rice st., pa. Forest ir to miestelio gyven
Helen Lawrencce, 5552 So. mierietės, randasi ARD 24
kad tie senesnieji darbinin davinėti būt geriau.
Ice
Rado
negyvą
motiną
Sawyer st., Antanas Liakas, sk. manome, kad tenykščios
vogta armonika, iš Irving tojai kentėjo nuo didelės
kai butų geroje sveikatoje. creamo kompanijos
savo
rėmėjos, laikys sau malonu
Price, 527 Eastwood pavog smarvės. Pagalios išėjo iš
Alice Pause, 17 metų mer 2049 W. 35 st., Alice LuoJauniesiems
darbinin nuosprendžio nepareiškė.
mą viešnią ARD Centro
ta saksafonas, iš R. Blake, kantrybės ir įnešė savo by gina, 907 Armitage
avė., nas, 5916 So. Mayfield avė.,
kams ,amatų nemokantiems,
Marie rat. V. Galnaitę, kuri kartu
6148 So Richmond, pavogta lą į teismą.
pranešė policijai, kad ji ra Barbara Nautužis,
rr
dabar šimtai progų jų iš
Karterio'' pakėlimo fleita, iš Geo. Barnes, 151
do savo motiną negyvą. Ji Zemontas, 1238 W. 59 st. yra ir Mot. Są-gos 1-mos
mokti. Merginoms ir mote
X Gimė Šv. Kryžiaus li kp. nutarimų raštininkė.
Burton pi., pavogta dvi gi
buvo išvažiavus maudytis ir
Blaivybė neapsimoka sugrįžus rado motiną pasi goninėje: Mrs. Kanis, 4633 Laimingos kelionės linki
rims teip-gi šimtai progų.
klausimas atidėtas
taros.
me p-lei V. Galnaitei ir laukInformacijų apie darbus
Buvo jau užsiminta, ka
Ji aiškino polici- So. Hermitage ,duktė. Taip
Christian
Temperence korusią.
A
pat duktė gimė Mrs. Burke, Į sime grįžtančios, atsilsėjuarba apie progas amatų Chicagos “L” linijos
nori
Union
(Blaivybės Dr-ja) jai, kad jos motina nesveiNeradę
pinigu,
mokytis galima sužinoti Illi pakelti “fėrą” nuo 10c. iki
Chicagos miestui mokesčiais kavo ir tas galėjo būt sau- 6929 So. Artesian. Mrs. Va- s^os *r 8U gražiais įspūdžiais
lerijai Galdikas, 2545 W. taip rėmėjos, kaip ir 1-mos
nois State Employment ofi 12c.
Dabar tas klausimas sumušė moterį
kalta $634.
Ištekliai išsi žudystės priežastimi.
kp. sąjungietės linki savo
43 str. gimė sūnus.
suose, kurių visoje valstybė nebus svarstomas. Atidėta
Miestas
pradėjo
Plėšikai, įsilaužę pas Ida baigę.
je yra 62, o Chicagos mie iki gruodžio mėn. Tuo tar
X Mrs. Anna Miller, 2338 atstovei: viso geriausio!
Paker, 56, 1529 So. Kedzie, prieš tą dr-ją forklozavimo
N.
ste yra 12.
So. Leavitt str. išvyko Šv.
pu aldermonai tyrinės tą reikalavo atiduoti pinigus. bylą.
Prapuolė vyras
j
Kryžiaus ligoninėn gimdy
dalyką.
Kadangi ji nedaug teturėjo
Betty Brining pranešė po
mui.
ir nedaug tegalėjo duoti, tai Negalėjo susilaikyti
licijai, kad jos vyras pra
X šeštadienio vakare Vy
Seru pardavinėtojas
Apiplėšė prie namu
plėšikai smogė jai veidan
puolė
nuo
birželio
29
d.
Jis
Edward Ronjak, 24, 6754
tauto parke įvyks Parapijų
(oughing, Gasping
taip, kad truko jos žandibuvo
prezidentas
BriningSo.
Honore
st.,
išbuvo
ka

Chas. S. Valentine, 67 me
Chorų išvažiavimas, kuria
B. Lichterman, 50 m. am- ięa.Ulis. Ji turėjo pasiduoti į
Thanks to a Doctor’s prescriptton ealled
Mendaeo, thousands now palltate terrible relėjime vienus metus už de Guenther kompanijos, 205 me skambės šauni ir link
tų amžiaus, sėdi Chicagos žiaus, 211 E. Delaware pi.,
eurrlna attaeks of choking, gasping, coughmiesto ligoninę.
wheezlng Bronchlal Asthma by helplng
vynis padegimus.
Po to M. Wacker drive. Jie buvo sma lietuviškoji daina. Cho lng.
nature remove thlck eacess mucua. No dopes,
kalėjime. Jis yra kilęs iš pranešė policijai, kad prie
no amokes, no lnlectlons. Just tasteless,
pleasant taoleta. The rapld, dellghtful palbuvo paleistas ir paliktas vedę per 18 metų ir turi rus atstovaus parinkti so llatlve
Los Angeles, Cal., bet tapo jo namo plėšikai jį buvo už
action commonly helps nature br ng
srelcome aleep—a “Ood-send.
A printed
“on probation” dviem me vieną sūnų.
wrapped around each packagę of
suimtas Chicagoj. Kaltina puolę ir atėmė $200 grynais, Nusibodo smarvė
listai ir dainininkų grupės. guarantee
Mendaeo lnsures an immedtate refuna oi
the full cost unleas you are completely »atmas panaudojime pašto ap deimantinį žiedą $500 vertės
jsfled. You have everythlng to galn and
River Forest, Chicagos tam. Per du metu jisai su
pothlng to lose under this posttlve mnney
back guarantee so get Mendaeo from your
gaulingiems tikslams. Jis ir laikrodį.
sivaldė,
bet
paskutinę
die

Prapuolė mergina
priemiestis, guli netoli viedrugglst today for only 80c. •
>
per paštą platino šėrus vie
ną
sukėlė
penkis
gaisrus.
Vedimo
laisnius
gavo:
f tos, kur miesto atmatos yra
----------------------Liepos 10 d. prapuolė Lornos mainų kompanijos. To
A. J. Kraus su Vanda Bu
raine Handzel, 16 metų am
kiu budu esąs surinkęs apie Muzikaliu instrumentu *££
VVULK STUDIO
Siūlo naują vietą
žiaus mergina, 2323 North dvitis.
1945 Wesl 35* Street
$20.000. Investoriams buvo
vagys
Latrobe
avė.,
ir
iki
šiol
ne

Jte faf/ Mfaefafany
J. Kostai su J. Stanis.
žadama už $2.000 vertės Še
DOClOR’S AMAZMG LIQUID "dumpams"
atsirado.
Ji buvo St. Starų po $200 į mėnesį.
Policija ieško vagių su
R. Beinarowicz su L. LoGREAT SUCCESS FOR „
Chicagos miesto taryboje nislaus high schoolės moki
Suimtasis turėjo užsidėti muzikališkais
palinkimais.
wa.
,
kilo sumanymas pakeisti nė ir gerai grojo ant armoH) l'IhUOt.KAI'IIY
kaucijos $5.000. Vietoj ieš Per dvi dieni
pavogta iš
J. J. Ramoška su V. Ste
“dumpų” vietą.
Yra siūlo-' nikos
(•xteraally cauaed)
Vakacijų laiku ji
koti tokios kaucijos jis be įvairių vietų apie pustuzinis
ma miesto atmatoms pas buvo vienoje valgykloje už ponaitis.
velijo sėdėti kalėjime.
muzikalių instrumentų. Iš M.
PRAISED
kirti Calumeto ežerą.
Tas patarnautoją.
FROM
ežeras būtų “pridumpytas”
COAST
TO
Kitam gera nepadaręs ne
ir tada toje
vietoje butų
COASTI
lauk iš kito gera.
įtaisyta nauja oro stotis.

>

Asfhma Mucus

SKIN TROUBLES

JUBILIEJAUS

He Stands for

S AFETY and
FREEDOM

No matter what you’ve tried with.ut
aucceaa tor unsipntly aurface pimplea,
blemlahea and atmilar akin irntationa,
here’a an amazingly aucceaaful doctor’a formuia—powerfully aoothing
Liouid Žemo—which quirkly ralieve.
Jtcning aoreneaa and atarta right in to
help nature pramota PAST nealing.
80 yeara continuoua aucceaa! Let
Zemo’a 10 different marveloualy effec
tive ingradienta help YOUR akin.
Alio ointment form. Severe caaea
may need Extra Strength Žemo.

10 Savaičių Prenumerata Siūloma

DACI/fM
•

live in the land where there štili is

liberty to defend.

IF you surter monthly

FEMALE PtlN
WEAK,CR*N
wtilc ti makes you

w

BUY

Thlak, tM, bow TOU na help.

★ United State* dr

let the Minute M»n remind you to do your

DEFENSE
SAVINGS

•art.

•an and buy Defense Marint* Honda.

*

They wlll h.lp protect your homee and your
femtllee today.

BONDS and
STAMPS

They «IH h.lp makt the furore eeeure.

Thlt btniafr h AuMfi/ied

h,

Vi fa Ibi iHUrnl ą/ Nurfonof Pr/rnr*

‘DRAUGAS’

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS

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

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 prieteliams, 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:

#

—emblem of America arming for
defense—think how good it i* to

O

U2 VIENĄ DOLERĮ

— namams statyti, remontuoti ar
pirkti. Ilgametis ISmokėjimo Planas.

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!II

Every time you see the Minute Man

Nervous
BlueBtart tekine famoun Lydi* E.
Plnkhnm's vegetable Compound
at once. It’a one medlclne made
erpeclallv /<”■ toomen that helpa relleve headache, backache, erampa,
areakneas, nervouanesa—due to
functlonal monthly dlaturbancea—
it'a helped hundredt of thoutandt
of women to go “amlllng thru“ dlatreaa of auch dlfflcult days.
Taken regularly - Lydla Plnkham'a Compound helpa bulld up
reilatanca agalnat auch tlred,
erauky feeUnga. Try lt Z

PROGA

TAI IDYl/ITC
I

T 1x1 I EZ

Įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globojami ir ilgi $5,000 ap

drausti per Federal Savings and Loan Corporation.
8M %. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

Mokame

MCSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

45 Metai Sėkmingo Patarnavimo,
Vieno KUJentoI

Nennskrlaudilant Nei

Kelstuto Savings and Loaa Association yra žymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė ištaiga.

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS’N.

"D R A U G A S"

Tel. CALumet 4118

3236 So. Halsted St.

2334 So. Oakley Avė.

Chicago* I1L

Jos. M. Mozeris, Sec’y.

I

Chicago* Illinois

arba šaukite CANal 8010

z

