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VOE. XXV

Per praėjusį Didjį Karą j 
vietą carizmo išdygo komu
nizmas, o į vietą kaizerizmo 
— nacizmas. Gali atsitikti, 
kad per šį karą į vietą ko
munizmo ir nacizmo išdygs 
nauji izmai.

Kai prieš vokiečių sovietų 
karą anglai kviesdavo bolše
vikinę Rusiją į talką, tai bol 
ševikų viešpačiai atsakyda
vo kam, girdi,'jie turėtų ka-

Amerika Denuncijuoja Japonijos Žygius
SOVIETŲ KARIUOMENĖ 
ATKAKLIAI GINASI

Peipus ežere sunaikinti 
8 sovietų transportai

BERLYNAS, liepos 24. — 
Vokiečių vyriausioji vadovy 
bė pasisako, kad sovietų ka
ro fronte vokiečiai susiduria 
su atkakliais bolševikų ka-

Didelės kautynės 
sovietų fronte

riauti? Ar kad kapitalizmą riuomenės pasipriešinimais, i *. LONDONAS, liepos 24. — 
ir imperijalizmą išgelbėti. Da į Nepaisant to, visur daroma žimomis lš Berty™. sovietų 
bar Anglijos didikų tarpe at1 pažanga.
sirado tokių, kurie kritikuo- Vokiečiai nusiskundžia blo 
ja savo vyriausybę už arti- gU orU) ypač Kijevo srityje, 
mą biučiuliavimąsi su Stali- < Dideli lietūs sukeldino neper- 
nu. Jie klausia: Ar mums tu einamas balas, žemė visur 
ri rūpėti išgelbėti Rusijoj pabliurus, taip kad sunkiųjų 
komunizmą? ~ karo mašinų kilnojimas la-

Išeina, kad Sovietų vieš- bai apsunkintas.
pačiai rokavo, kad nacizmas , .
ir kapitalizmas tai tas pat. O Ties Nevel, šiaurių link 
Anglijos didikai rokuoja, nuo Vitebsko, vokiečiai, ap- 
kad nacizmas ir komunizmas siautė gausingą raudonųjų 
tai tas pat. grupę ir nugalėjo. Sovietams

padaryti dideli nuostoliai.
* , 13,000 raudonųjų paimta ne-
Šiemet Amerikoj laukia- laisvėn.

ma gausaus užderėjimo viso Vokiečių vadovybė sovietų 
ko -Vien kviečiu būsią pri- nepapra3tus nuostolius aiški 
kulta 228,843,000 na tuo, kad politiniai komi-

ernai tebuvo prikulta 206,-' gara, gu ginklais neleidžia 767,000 bušeliu. Dabar ataar raudonarĮieiiamg pasitrau. 
goję Amerika turi virs bili- kti jš užimamų pozicijų. Lie- 
jono bušelių. Tokiu budu ia gintig jki žflaiant. 
ateinantį rudeių kviečių Ame.

karo fronte vyksta kruvi- 
niausios kautynės vokiečių 
su bolševikais. Pažymima, 
kad bolševikų kariuomenė 
ypač Smolensko srityje at
kakliai kovoja, kad sulaikyti 
vokiečių veržimąsi Maskvos 
kryptimi.

Vokiečių vyriausioji vado
vybė abelnais ruožais nuro
do, kad vokiečiai vienur ir 
kitur turi apsupę sovietų ka 
riuomenės dalinius, kurių li
kimas jau nulemtas. Boise vi 
kai deda pastangas tiems 
savo daliniams gelbėti, išsi
laužti iš tų vokiečių žnyp
lių.

JAPONAS IR PRANCŪZAS
e

PAREIŠKIA, JAPONAI GRESIA 
AMERIKOS TERITORIJOMS

Sekr. We!!es sako, kad U. S. 
imsis griežtųjų priemonių

WASHINGTON, liepos 24.
— J. A. Valstybių vyriausy
bė aštriais žodžiais denunci
juoja Japoniją kaipo pirmo
sios rūšies agresyvę Tolimuo 
siuose Rytuose. Sako, Japoni 
ja tenai susimetusi paimti 
savo kontrolėn prancūzų In- 
do-Kiniją ir tuo būdu grasi
na pavojumi Amerikos ap
saugai, teritorijoms ir inte
resams. Japonijos žygiai ne
bus paleidžiami iš akių ir, 
greičiausia, bus imtasi griež 
tųjų priemonių.

J. A. Valstybių vyriausy
bė pranešė japonų ambasa

doriui Nomura, kad Ameri
kos vyriausybė pirmiausia 
prieš Japoniją iškels ekono
minius varžymus, jei japo
nai nenutrauks savo agresy 
vumo.

Planuojama sulaikyti ja
ponams aliejaus, medvilnės 
ir kitų prekių eksportą ir 
uždaryti Amerikos sienas ja 
ponų šilko importui ir ki
tiems daiktams.

Valstybės sekretoriaus pa
vaduotojas Sumner Welles 
pareiškia, kad kol kas J. A. 
Valstybės dar nevykdys šių 
varžymų. .

rika turės apie pusantro bi-1
lijono bušelių. O per metus!3ovletų Pa,mta nela,aven- 
namie tereikia 625 milijonų Informuoti šaltiniai parei- 
bušelių. škia, kad sovietai vakar ko-

Taigi Amerika turi milži- vose prarado 111 lėktuvų, 
nišką kviečių atsargą. , Peipus ežere, kur yra Es-

e į tijos Rusijos siena, vokiečių
. j lakūnai nuskandino aštuonis

Kai Europos tautos pus- sovietų transportus. Su iai.
badziai gyvena, tai Amen- į vaįa juvo vįaį vežami sovie- 
koj yra visoko perteklius. I tų kareiyiai.
Prancūzija, Olandija, Belgi
ja ir kitos šalys norėtų iš 
Amerikos ne aukų, o už pini 
gus gauti tų gerybių, bet 
Anglijos vyriausybė nesutin 
ka praleisti. Girdi, tai būtų 
palengvinimas Vokietijai. 
Bet tą dalyką dvejopai iš
naudoja Vokietijos propa
gandistai. Europos žmonėms 
dieną ir naktį jie skelbia, 
kad jų bėdų kaltininkė yra 
Anglija. O Amerikos farme- 
riams nurodo, kad Anglija 
gadina jiems biznį, 

v
Kad išgelbėti demokrati

ją, tai Amerika tuč tuojau 
turinti įsikišti į Europos ka 
rą, šaukia Amerikos karo ša 
lininkai. O jie nemato, kad 
Amerika, įsikišdama į tą ka
rą, namie netektų demokra
tijos. Demokratija juk yra 
derinimasis prie piliečių dau 
gumos, o ne mažumos. Ame
rikos piliečių didžiuma yra 
prieš karą griežtai nusista
čius. Vėl, kur prez. Roosevel
tas atsidurtų, leisdamas 
Ameriką į karą? Juk jis rin 
kimų metu daug sykių labai 
iškalbingai ir įtikinančiai ža 
dėjo neįvelti Amerikos į ka
rą. ««

Portugalų preziden
tas Azorų salose
LISABONA, Portugalija, lie 

pos 24. — Portugalijos pre
zidentas Carmona išvyko į 
Azorų salas. Jis tenai apžiū 
rėš portugalų bazes.

Vokiečiai lakūnai

" Aciiic piloto)

Dešinėj yra Japonijos gen. Sumita, pirmininkas Ja
ponijos karinės misijos Indo Kinijoj. Kairėj yra Pran
cūzijos admirolas Decoux, Prancūzijos gen. gubernatorius 

Vokiečių pranešimais, Uk- jn(j0 Kinijoj. Dabar pranešama, kad Prancūzija sutiko 
rainoje vokiečių, rumunų,
vengrų ir slovakų armijos 
nenuilstamai ir toliau blaš
ko sovietų kariuomenę ir už 
ima' naujais policijas.

Visam fronte, anot Berly
no, vokiečiai sėkmingai apsu 
pa ir naikina mažesnes ir di 
desnes sovietų kariuomenės 
grupes.

Vokiečiai patyrę, kad so
vietų kariuomenėje karo pa
frontėje netvarka didėja. Ži 
tomiro srity tarp paimtų 
nelaisvėn bolševikų kareivių 
pasirodė jie priklausę 18-ai 
paskirų divizijų.

užleisti Japonijos jūrų ir oro laivynų bazes Indo-Kinijoj.

15,000 jggncūzų
prieš bolševikus

VICHY, Prancūzija, liepos 
24. — Patirta, kad Prancū
zijoje sudarytas iš 15,000

Apsaugai ir para
mai 52 bilijonai 
dolerių

Stimsonas puolagriauja Maskvą 
Berlynas, liepos 24. — sen* Wheelerį

Praeitą naktį iš eilės tretį WASHINGTON, liepos 24. 
kartą vokiečių lakūnai puo- —; Karo departamento sekre 
lė Maskvą. Pranešta, kad ir torius Stimson šiandie iškėlė 
šį kartą padaryti dideli nuo kaltinimą prieš senatorių 
stoliai, daugel vietose su- Wheelerį. Sekretorius parei- 
kelti gaisrai. Dar daugiau §kė, kad senatorius siuntinė- 
apgriautos geležinkelių sto- ja kareiviams ir karinin- 
tys, apardytos visos ten susi kams atvirutes, kad jie prie 
siekimo priemonės. Iš naujo gintųsi Amerikai įsivelti į
teko ir Kremliaus sričiai.

U. S. senatoriai 
1 kviečiami 
Londonan

karą. Anot sekretoriaus, tas 
yra arti krašto išdavystės.

Sen. Wheeler pripažino, 
kad jis apie vieną milijoną 
atviručių išsiuntė piliečiams. 
Tas nėra nusikaltimas. Ir 
pareiškė:
“Suprantama, niekas neturi 

kietai atsinešti į seną žmogų 
(Stimsoną), kurs gyvena an

LONDONAS, liepos 24. - 
Parlamentarinė unija ir bri 
tų taryba pakvietė J. A. Vai ^““"a'ikyštę^ 
stybių senatorius ir repre- į
zentantus atvykti Londonan Knudsen peikia 
ir studijuoti karo sąlygas.

Nurodyta, kad svečiai gali HenderSOna 
atvykti iš Amerikos į Angli- 
ją siunčiamais bombonešiais.

Sudegė daug
javų grūdų

CHICAGO. — Vakar dide
lis gaisras įvyko Chicagoj. 
Sudegė dvylikos aukštų U. 
S. vyriausybės javų grūdų 
sandelis, 4500 S. Homan av. 
Daugiau kaip vienas milijo
nas bušelių grūdų sunaikin
ta.

ITALAI PRANEŠA APIE 
SAVO LAIMĖJIMUS

ROMA, liepos 24. — Ita
lijos karo vadovybė paskel
bė, kad Viduržemio jūroje 
(centralinėje jos dalyje) va
kar dieną įvyko italų kauty
nės su britų karo laivų lydi 
muoju eskadronu.

Italai laimėjo. Nuskandin
ta keturi britų laivai: vienas 
naikintuvas, du laivai su 
amunicija ir dar vienas neži
nomos kokybės laivas. Kiti 
keli karo laivai pažeisti.

Britus atakavo italų jūri
niai lėktuvai ir torpediniai 
laivai. Kova tęsės nuo ryto 
iki vakaro. Be kitako septy
ni britų lėktuvai numušti.

Pasauly

WASHINGTON, liepos 24. 
prancūzų savanorių legijo- — Kongreso žemesniuose rū 
nas, kurs artimiausiuoju lai- muose atstovas Woodrum, 
ku bus pasiųstas sov. Rusi- dem. iš Virginia, pareiškė, 
jos frontan bendrai su vo- kad J. A. Valstybės šalies 
kiečiais ir kitų šalių kariuo- apsaugai ir demokratijų pa- 
menėmis kovoti prieš bolše- ramai pasiryžusios išleisti 
vikus. 52 bilijonus dol. Žymi tos

Nors Prancūzija su sov. sumos dalis jau išleista. Bet, bolŠGVlkuS 
Rusija nutraukusi diplomati rasi, 52 bilijonų dar neuž
muš santykius, bet savano- teks, sakė atstovas.
rių legijono sudarymas nėra Woodrum yra apropriacijų 
vyriausybės darbas. Tas at- (išlaidų skyrimo) gubkomi.
liku prancūzų patnjotimų teto pirmininkas, 
organizacijų pastangomis. Tik vjenog ų g kariuome

Legijonan įstojo 10,000 nės reikalams bus išleista 15 
prancūzų iš neokupuotos bilijonų dol.
Prancūzijos ir 5,000 — iš Artimoj ateityje bus pra- 
okupuotosios. Legijonas ka- dėtas skubus prekinių laivų 
ro frontan išvyks rugpiūčio statymas. Kas kiekviena sa- 
pirmomis dienomis. vaite bus pastatyta po du

laivus.

Anglikonų bažnyčia

Savanoriai yra nuo 18 iki 
40 m. 'amž. Daugumą suda
ro karo veteranai.

Septyniolika Europos tau 
tų padeda vokiečiams kovo
ti prieš bolševizmą Rusijoje. 
Jų vienos naudoja savo re 
gularinę kariuomenę. Kitos 
— savanorius.

Šios tautos yra: Ispanija, 
Portugalija, Prancūzija, Bel
gija, Olandija, Kroatija, Da

HELSINKIS. — Sovietų 
lakūnai puolė Turku miestą. 
Maži nuostoliai. Penki sovie
tų lėktuvai numušti.

ROMA. — Italų laikraš
čiai praneša, kad Vidurže
mio juroje su britų karo 
laivais, matyt, veikia ir U. 
S. submarinai.

WASHINGTON. — Office 
of Production Management 
painformuotas, kad plieno 
pramonė planuoja praplėsti 
metinę gamybą iki 15 milijo
nų tonų plieno.

WASHINGTON. — Kon
greso žemesniųjų rūmų išlai 
dų skyrimo komitetas reko
menduoja rūmams pripažin
ti 8,063,238,474 dol. šalies 
saugumą stiprinti.

KAIRO, Egiptas. — Tarp 
Sicilijos ir Tunisijos, Vidur
žemio jūroje, britų lakūnai 
nuskandino keturis italų lai 
vus, tarp kurių buvo vienas 
naikintuvas.

SAIGON, prancūzų Indo- 
Kinija — Čia į Camranh 
įlanką atplaukė japonų karo 
laivai. Be to, pranešta, kad 
atplaukia dvylika japonų 
transportinių laivų.

LONDONAS. — Patirta, 
Anglijos vyriausybė dar ne
nusprendusi, kas turi būt da 
romą ryšium su japonų ag
resija Tolimuosiuose Rytuo
se.

LONDONAS, liepos 24. - 
Anglikonų bažnyčios vadai 
patvirtina Anglijos padary
tą sutartį su sov. Rusija.

Cantenbury anglikonų ar
kivyskupas Cosmo Gordon 
Lang pareiškia, kad “sovie
tų Rusija yra palanki tauti
nės laisvės ir nepriklausomy 
bės principams, už kuriuos 
Britanija ir J. A. Valstybės 
yra nusistačiusios”.

Jis toliau sako, kad britų 
susidėjimas su sovietais gal 
“iškeldins Rusijoje naują re 
leginę tolerantiją” ir tikin
tieji rusai ten nebus perse
kiojami.

Britai netekę 
43 lėktuvų

BERLYNAS, liepos 24. — 
Vokiečių žinių agentūra 
DNB praneša, kad vakar vo 
kiečiai numušė 43 britų lėk 
tuvus kovose išilgai angliš
ko sąsiaurio. Tarp numuštų 
jų buvo 7 bombonešiai.

244 milijonai dol.
karo laivynui

WASHINGTON, liepos 24. 
— Kongreso žemesnieji rū
mai pripažino bilių, kuriuo 

iš ten grįš Bulgarijon. Italų 1 autorizuojama skirti 244 mi 
užs. ministras Ciano svečius į lijonai dol. išlaidų karo lai- 
išlydėjo iš geležinkelio sto- i vynui sausumos pakrantėse 
ties. pasitvarkymams.

Imperijai pavojus,
sako Petain

VICHY, Prancūzija, liepos 
24. — Prancūzų valstybės 
vyriausias vadas maršalas 
Petain kalbėjo karinės St. 
Cyr akademijos kadetams. 
Jis pareiškė, kad Prancūzi-

nija, Norvegija, Švedija, Ita jos imperijai yra pavojus.

WASHINGTON, liepos 24. 
— Kainų nustatytojas Leon 
Henderson aną dieną paskel
bė savo “dekretą”, kuriuo 
mažinama automobilių ga
myba net iki 50 nuošimčių.

Office of Production Ma
nagement generalinis direk
torius W. S. Knudsen peikia 
Hendersono nuosprendį.

Anot Knudsen, jei automo 
bilių gamyba 50 nuoš. būtų 
sumažinta, tada pilnas gat
ves bedarbių sulauktum.

lija, Vengrija, Rumunija, 
Slovakija, Suomija, Latvija, 
Lietuva ir Estija. Pastaro
sios aštuonios, lygiai kaip ir 
Vokietija, yra paskelbusios 
karą sov. Rusijai.

Savanorių legijonal visose 
minėtose šalyse suorganizuo 
ti Vokietijos autoritetų nu
rodymais.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — šiandie popiet nu
matomas debesuotumas, lie
tus su griausmais; vakare 
vteiau.

Prancūzai visomis priemonė
mis turi ginti savo koloni
jas Afrikoje ir kitur. Ryto
jus neužtikrintas, sakė mar
šalas, ir prancūzai turi būti 
pasiruošę dar daugiau auko
tis.

ROMA, liepos 24. — Bul
garų premjeras Bogdan Phi- 
lop ir užsienio ministras 
Ivan Popov čia tris dienas 
viešėję išvyko Venecijon ir

SAN FRANCISCO, Cal. — 
Pranešta, kad apie 40 japo
nų laivų, plaukiančių į J. A. 
Valstybes su prekėmis, ke
lionėje sulaikyta iš Washing- 
tono paskelbus Japonijai 
grasinimus.

WASHINGTON. — Karo 
laivyno departamentas pla
nuoja kreiptis kongresan, 
kad visos iš Amerikos siun
čiamos kabiegramos būtų 
cenzūruojamos.

r
/
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STALINO SCNUS NELAISVĖJTautos reikalai ir jaunieji
Kai šiandie pasauly vyk- • Kai pasaulio miestų, mie

stą didžiausi socialiniai ir stelių ir kaimų pakampiais 
politiniai sukrėtimai, kai siaučia badas, karas ir neti- 
vyksta įvairiausių ideologi- kros ateities juodos dienos 
jų skubus persigrupavimas šešėliuoja, kai ne viena mo- 
ir kartais net ištisas tautų žesnė tauta netikra dėl savo 
politinis persiorientavimas, laisvės rytojaus, kai nekal- 
kai vyksta mirtinoji kova j tųjų kraujas net dangaus 
už paskirų tautų pasaulinę prakeikimo šaukiasi, sunku 
dominaciją, mums svarbu žmogui susikaupti, stabtelti 
griežtai apsispręsti, kad
nepasiduotumėm, kartais

valandeliai ir rimtai pagal
voti. Juo sunkiau jaunie-

visai nejučiomis, bet kokios siems, nes bet kuriuo laiku 
despotinės srovės nuotaikai gali būti iš jų pareikalauta 
— nežiūrint ar tai būtų, didžiosios aukos už tam tik- 
šiuo laiku labai “demokra- rus principus ir idėjas. Gali 
tiniu” tapęs Maskvos komu ! būti pareikalauta, kad jis 
nizmas, ar labai nuoširdų paaukotų savo gyvybę, savo 
mažųjų tautų užtarėją nu- gražiausias dienas už krašto 
duodąs Berlyno nacizmas,1 laisvę ir saugumą, 
ar jau merdėjimo simptonus 1 Tokių pašėlusiai ne r vi 
rodąs Romos fašizmas. | nančių įvykių akyvaizdoje,

Tai trys izmai, kurie lais rodos ir 8unku būtų ti- 
vo krašto laisviems žmo
nėms nieko gero nežada ir 
žadėti negali.

Prieš daug metų mūsų 
tėvai ar tėvų tėvai atvyko

ketis, kad mūsų jaunieji lie
tuviai kartkartėmis susirū
pintų ir savosios tėvų že
mės reikalais ir jos likimu. 
Tačiau kaip miela kiekvie- 

I nam senesniam lietuviui,
į šį kraštą, nes jie laisvės ! kaip džiugu galžtų Mu kiek. 
ir geresnio gyvenimo troš- vienara tgvui kai jų vaikai 
ko. Jų krūtinėse užlūžo sa-; nepamiršta_ jog raeilŽ6 ir 
vo gimtojo krašto ilgesys, -šventų pareigų S|am kraįtul 
bet laisvės troškimas pas Jis turi ,r tam tlkrų moralių 
juos buvo didesnis. Ir sk.n 4*-reigų ir savajam tėvų kra
muose ir ilgesyj gimė ir au
ga naujas kraštas ir gyve 
nimas naujas. Studentų rezoliucijos.

Paskutiniam A. L. K. Stu- 
To naujojo krašto ir gy- dentų įr Profesionalų są-gos 

venimo jaunojo, kuriame suvažiavime išneštos dvi bū- 
žydi laisvė, esame ir mes dingos rezoliucijos, kurios 
maža dalelytė. Nuo mūsų, aį§kiai rodo, jog mūsų jau- 
jaunųjų šio krašto gyvybių, j najam jr sveikam elementui 
dalinai priklausys šio kraš, yra artimas Lietuvos liki- 
to rytojus. Todėl tai mums mag įr jOg jje nuoširdžiai
ir pridera pasirinkti aiškų pareiškia ištikimybę savo 
kelią.

Arčiausias kelias į vieną 
tašką iš nustatytos vietos 
tėra galimas tik vienas. Ne
galima krypti į vieną ar ki
tą pusę.

Į laisvą rytojų negalime 
eiti apsišarvavę despotinė- 
mis doktrinomis.

štui.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

gimtajam kraštui savo tik
riesiems namams.

Pirmojoje rezoliucijoje artu 
į dentai dėkoja Amerikos Pre 
zidentui už parodymą nuo
širdumą Lietuvai ir lietu
viams ir pabrėžia savo išti
kimybę Amerikai.

Antrojoje gi pasiunčiama 
pareiškimas Anglijos, Vo-
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nes. Spalių 5 d. įvyksta laikinai užima kiti veikėjai. 
Collegiate šokiai didžiulėj 
M. J. Flyn salėj.

Diau»tth Acme telephoto) 
Vokiečiai tikrina, kad tai Stalino vyriausysis sūnus, 

kurį vokiečiai paėmė į nelaisvę liepos 16 d. Liosno apy
linkėje. Kartu su juo pateko nelaisvėn keletas kitų 
aukštų Stalino karininkų.

-------- - • ■, -r.

kietijos ir Sov. Rusijos am
basadoms, jog Rusija neturi 
teisės kalbėti visų Lietuvos 
lietuvių vardu, nes Lietuvoje 
komunistinei santvarkai pri
tariančių gyventojų ^skai 
čius yra pernelyg menkas.

Pagaliau, čia mums ne 
tiek svarbu rezolicijų pilnu
tinis turinys, kiek pats fak
tas. Kitaip tariant, mums 
miela ir svarbu pabrėžti, jog 
jauniesiems lietuviams sa 
vie j i reikalai vis dar nesve 
timi. •

Reikia laukti ir tikėti, jog 
netrukus įvyksiančiam Lie
tuvių Vyčių seime irgi bus 
numatytas reikalas padaryti 
tam tikrus tarimus dabar 
tinių įvykių akyvaizdoje.

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

^Scratchinf/S
Forrpiick rrlief tmm itehing nf eczrma. phnpten. 
athlete'a foot, acabies. rashes and other ex- 
trrnslly caueed skin iroohlee, uee wor1d(smran. 
cooiing. antiseptic. liquid D. D. D Preacription. 
Greaaetess, etainleea. Sndthea irritation and 
Ottirkly stopa intenee itehing. 35c triel bottle 
nrovee lt. oryour money back. Aek your 
drugiui today for O. D. B. PRUCMPTIOM.

CONRAD
Fotografas

Studija (rengta pir
mos rOftlca su mo- 
derniftknmia užlai
domis Ir Hollywood 
Hvtesomla. Darbas 
Uarantuotas.

420 W. G3rd Street
Tel.: Biznio - ENGIenood 5888 

Rez.: - ENGlenood 5840

___

Marąuette Vyčiai

Atidarys Klubruimį
Netrukus kuopa atidarys 

naują savo nariams klubrui
mį, 6825 S. Western Avė.

Ligi šiol Marąuette kuopa 
buvo vienintelė Chicagos vy
čių kuopa neturinti klubrui 
mio. Tai buvo todėl ,kad pa
rapijos salėje jau pasidarė 
per ankšta ir nebuvo vietos. 
Garbės Narys.

Kunigams besikeičiant 
Marąuette parko vyčiams ti
krai buvo malonu gauti pir
mą savo kuopoje garbės 
laipsnio narį, būtent, kunigą 
A. Valančių, kuris praeityj 
yra buvęs kelis kartus L. 
Vyčių organizacijos centro 
dvasios vadu ir Vyties re
daktorium.

Kuopos specialiai išrink
toji komisija kreipėsi į vie
tos kleboną, kun. A. Baltutį, 
kad jis paskirtų kuopai dva 
sios vadu vieton iškeltojo 
kun. F. Lukošiaus, kun. A. 
Valančių.
Pakeitimai valdyboj.

Nesenai kuopos raštininkė 
Ann Kimontaitė ištekėjo už 
kuopos sporto vedėjo Je 
mo Rubio. Jų vietas

Atidarys Puikų Klubrumį
Nežiūrint vasaros karščių, 

Marąuette parko vyčiai pra
dėjo smarkiai dirbti ir ren
gia visą eilę pramogų.

Šį sekmadienį kartu ou 
Cicero kuopa rengia laivo 
ekskursiją į Milwaukee, Wis- 
consin. Laivas išplauks 9:30 
vai. ryte ir grįš 9:30 vai. 
vakare. Tikietus galite gau
ti pas kuopos narius.»

Sekantį sekmadienį įvyks 
“basket” piknikas Sand Du-

STANLEY GAVCUS
— Parduoda—

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

Pcrkrausto Baldus, Vežioja Anglis
Krelpkltėa prie;

Stanley Gavcus
110 So. Ridgeland Avenne
Worth. IIL Tel. Oak Lawn l»l-f-l

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora aklu vtaanj gy
venimui. Saugokit Jaa. leladaml 
lieksamlnuotl Jaa modernlAklausla 
metodą, karta rngtjtmo mokslas 

gali sutelkti.
M METAI PATYRIMO 

pririnkime aklnly, kurie paėallna 
visa akly Jiem pint*.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampa* 11-toa
Telefonas CANAL OR8S — Ohtmao 

OFISO VALANDOS 
Kaadlen t-.OO a. m. Iki S.10 p. m. 

Treč. lr Beit: 0:00 a. m. lkl
p. m.

Nariai džiaugiasi gavę 
veiklią Florenciją Eisinaitę, 
gydytojo Walter Eisen sesu
tę, į raštininkes, o sporto 
vedėjo vietą užėmė patyręs 
Stasys Sukis. Vytis.

ARTHRITIS
Don’t despair 
ot relief from 
terTibie Arthri- 
tia achea or 
pains. The 
NEW Čolloidal 
lodizedSulphur 
capsulea called 
SlfLPHO-KAPS 
often bring wel-

Don’t
give
up
hope

come relief in 
Arthritia dae 
to Sulphur de- 
ficiency. Small 
dailycoat. Mon
ey back if no 
relief after 30 
days* dosage. 
Brgin taking 
TODAY.

SKAITYKITE “DRAUGI! (PLATINKITE ‘DRAUGĄ”

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Re« 6068 So. Talman Ava.
Ret. TeL GROvehilI 0617
Office teL HEMiock 4848

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomis susitartu.

2423 W. Marųuette Road

T«L OANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

' 2201 VVest Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.

REZIDENCIJA:
6631 S. California Avė. 

Telefonas RE Public 7868

DR. STRIKOL’IS
PHYSIOIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak 
Nedėliomis pagal sutartį.

Office toL YARda 4787
Namą tel. PROapect 1930

Ofiso teL VIRginią 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. 11. 

Nedėliomis pagal sutartį.
Tel. CANaI 0257

Rez. tel.: PROspeet 665.

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

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

C iki B vaL vakare.

TeL YARda 6921.
Re8.: K_ENwood 6107

DR. A, J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

LIETUVIAI DAKTARAI

PIKM NEGU P1RKSITK
MATYKITE MUS!

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS

STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS

dykai.
Lietuvis Pardavėjas 

Stanley lJtwinas — Vedėjas

Carr-Moody Lumber 
Company

3039 So. Halsted St. 
VIC. 1272

JOS. F. BUDRIK
Fumiture House

per patyrusį lietuvį daktarą.

pašaukite Yards 3088.

Budriko Radijo Progoramal:
WCFL 1000 K. Sekmadieniais 
vai. vakare
VVHFC 1450 K. Ketvirtadic 
7 vai. vakare.
WAA 950 K. Hawaian — Se 
dienyje 4:30 po pietų.a

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais

Valandos: 3 — 8 popiet,
1—4 ir 6:30—8:30 vakare

TeL YARda 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12,

2 iki 4 ir 7 iki 9 
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 

Sekmadieniais 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

TeL CANaI 6969

DR. VVALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Roa-'j 
OFISO VALANDOS

1 — 4 ir 1:30 — 8:30 vakaru 
ir pagal sutartį.

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

Ofiao taL OANal 8346
Ofiao Vai.: 2—4 ir 7—9 
Trečiadieniais pagal sutarti.

Rea. Tet: HEMiock 81M OflM TeL: Reaid. TeLi
VIRglnia 1886 PROspeet 8634

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS į 

1853 VVest S5th Street ,
LIGONIUS PRIIMA t
Kasdien buo 2:00 iki 8:00 vaL 

Trečiad. ir Sekmad. tik eusitarlue.

TaL YARda 8843

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

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

Tel<fofna.s; HEMiock 584#
DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
Ofiso valandos:

• Popiet — nuo 1 iki J! Vak. 7 Iki » 
Nedčllomls pagal sutartj

DR. V. E. SIEDUNSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais. .

4631 So. Ashland Avė. 
TeL YARda 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais.

Telefonas CANaI 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2202 VVest Cermak Road 
OFISO VALANDOS: 24 ir 7-9 

ir pagal sutartį.
Res. telefonas SEEIey 0434.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė.

(2-troe lubos)
TeL MIDvray 8880 Chicago, HL

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.

Sekmad. nuo 10 ik i 12 vai. ryto.

TeL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
1 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

, Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak.
ir pagal sutartį.

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

DR. MAURICE KAIIN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė. 

TeL YARda 09F 4
Rez. Tel. KENvvood 4300

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vnk. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienąDR. A. JENKINS

, (Lietuvis)
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS

i 2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:

- Nuo 1—4 ir ano 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį.

_ Ofiao telefonaa PROepeet 6787| Imu YIKlala MA

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

Gaa. Rknrnjjalria



Penktadienis, liepos 25, 1941 n

Amerikos lietuvių gyvenimas 4 ir veikimas
IS DETROIT LIETUVIU VEIKIMO

Anna Kaskas Dainuos Detroite

X“'

ves Union Hali, ir sukvietė 
daug svečių pasilinksmint.

Linkime Banioniams lai- 
mingiausio gyvenimo.

Spalių 18 d., parapijos
pioras rengia milžinišką 
koncertą ir balių, veteranų 
svetainėj, ant Holbrook.

Iš kalno visi prašomi tą 
dieną rezervuoti minėtam 
vakarui.

Šį sekmadienį parapijos 
choras rengia privatį išva
žiavimą “Island Lake.”

Choristai išklausę Šv. Mi
šių 8 vai. ryte, išvažiuoja 
praleisti linksmai dieną prie 
vandenų.

Sunkiai automobiliaus su 
žeistas, Al. Samuolis guli 
Ann Arbor ligoninėj.

Taipgi sunkiai serga Her
man Keifer ligoninėj Anta
nas Dainauskas.

Linkime abiem jaunuo
liams greitos sveikatos.

I Visi prašomi nepamiršti 
Šv. Jurgio Parapijos Rėmė
jų Moterų Klūbo pikniko, 
rugp: 3 d., Birutųs darže. 
Visas pelnas skiriamas pa 
rapijai.

SVEČIUOSE PAS GRAND RAPIDS LIETUVIUS
Kelionės tikslas.

Liepos 20 d. “Draugo” 
admin. kun. P. Cinikas, MIC, 
ir redakcijos narys I. Saka
las buvo nuvykę į Grand 
Rapids, Mich., dienraščio 
reikalais. Tikslas tenykščių 
lietuvių veikėjų tarpe rado 
didelio pritarimo ir neužilgo 
“Draugo” šeima Grand Ra- 
pids’e dešimteriopai padidės. 
Pas Amerikos lietuvių

veikė ją-veteraną
kun. J. Lipkų.

Grand Rapids lietuvių pa
rapijoj jau nuo senai klebo
nu yra žinomas Amerikos 
lietuviams, ypatingai senes
nei kartai, kun. J. Lipkus, 
dzūkas, daug žuvelių Ne
mune apie Alytų išgaudęs.

Kaip ir daugelis mūsų senes
nės kartos kunigų, savo pa
šaukimo pasiekė atvykęs į 
Ameriką. Būdamas studen
tu buvo vienas uoliausių or 
ganizatorių, ypatingai tarp 
Moksleivių ir Vyčių. Ir ku
nigu palikęs nepaliovė vei
kęs ir teikęs įvairios para
mos. Ne tik šelpė pavie- 1 
nius moksleivius, bet vie-1

, kykla turinti dešimts sky
rių, tai yra du metus high 
school. Šįmet mūsų mokyk
los laida mažesnė kaip ir ki 
tais metais. Mokytojauja 
seserys Pranciškietės. Beje, 
dar noriu pažymėti, kad tu
riu puikų asistentą asmeny
je kun. Vinkaičio, su kuriuo 
čia pat ir mus supažindino. 

— Lietuviškos spaudos
nais metais net moksleivių reikalu nemažai reiktų pa-

Z I - *

rėsi apie rudeninį darbuo
tę, kad kas nors naujo pra
dėjus.

Detroito lietuviams bus 
didelė garbė išgirsti čia dai 
nuo j ant Anna Kaskas, Met
ropolitan Operos artistę, 
lapkr. 9 d., 1941, Institute 
of Art (muziejui) didžiulėj 
auditorijoj, kur telpa virš 
1200 publikos. Tai puikiau
sia ir švariausia vieta. Lie
tuviai turės pirmą kartą 
tokioj puikioj vietoj išgir
sti mūsų tautietę žvaigždę 
operos artistę, dainuojant 
lietuviškas dainas.

Federacijos 4 sk. deda 
visas pastangas organizuo
damas visus veikėjus stoti 
prie šio darbo, kad kiekvie
nas mėgstantis muziką ga
lėtų išgirsti. Iš anksto pra
nešame Detroito lietuviams 
ir prašome, kad tą dieną, 
lapkr. 9 d., 1941, kitokių pa
rengimų nerengtumėte, kad 
davus progą norintiems pa
klausyti art. Anna Kaskas
žavėjančio dainavimo.

Liepos 28 d. Federacijos 
4 sk. 7:30 vai. vak., įvyk-

sta susirinkimas Lietuvių 
žemutinė j salėj. Kviečiame 
Federacijos visus dalyvius 
ateiti ir drauge prašome 
naujus darbuotojus prisidė
ti prie šio koncerto suren
gimo. Koresp.

East Side
Liepos 19 d., 9 vai. ryte, 

buvo vestuvės Petro Banio- 
nio su Monika širvaite.

Šliūbo metu vargonavo ir 
solo giedojo S. Bukšaitė, so
lo taipgi giedojo A. Juods- 
nukaitė.

Jaunieji yra pavyzdingų 
tėvų vaikai. Monikos tėvas, 
Leonas širvaitis yra vienas 
iš popularų šios kolonijos 
biznierių, užlaiko “beer gar- 
den.” Užtat surengė dukre
lei Monikai šaunias vestu-

SVEIKINAME ONAS

Čia visuose kampuose 
prie visokių kuopų, bei drau 
gijų, randasi reikšmingų 

"darbuotojų Onų. Todėl gi 
sulaukus jų vardadienio 
nuoširdžai sveikiname linkė 
darni nenuilstančios ištver
mės dar su didesnę energi
ją pasidarbuoti katalikų vei 
kimo darbuotei.

Ona Kratavičienė, M. Są
jungos Michigan valst. di
rektorė, žymi katalikų dar
buotoja. Ona Grybienė, M. 
Sąjungos 64 kp. pirm. ir 
Federacijos atstovė. Ona 
Aksomaitienė, sena veikėja 
ir korespondentė. Veiklios 
darbuotojos Ona Banionie
nė, Ona Brazienė, Ona Si
monienė, Ona Russell, Ona 
Širvydienė ir t. t.

Svečiuojasi kun. B. Ivan
auskas iš Akron, O., kun. 
Sadauskas iš Donorą, Pa., 
pas vaišingus I. ir G. Ivan
auskus, kun. Ivanausko tė
velius, bei gimines. Kunigai 
aplanko klebonus, pasidali
na įspūdžiais.

seimą buvo sušaukęs į Grand 
Rapids ir didelę dalį lėšų 
pats padengęs. Vyčių kuo
pa, taip pat ir kitos vietos 
draugijos turėjo didelį rė
mėją.

— Dabar į kiti laikai, — 
pasakoja kun. J. Lipkus. — 
Mes, senieji veikėjai, jau tu
rime užleisti vietas jaunes
nei kartai. Aš, palyginamai, 
dar jaunas žmogus — pra
žilau ir sveikatą suardžiau 
bedirbdamas Grand Rapids 
lietuviams, ypatingai pas
tangose gauti lietuvaites se
seris mokytojauti parapijos 
mokykloj ir parapija gelbėti 
iš didelės skolos. Bet ir ne
sigailiu. Šiandie mūsų mo
kykla yra vienatinė Ameri
kos lietuvių parapijinė mo-

Su John D. Simona

Su J. D. Simone jau ank
ščiau “Draugo” redakcija ir 
administracija turėjo ryšių 
ir dabar malonu buvo asm? 
niai su juo susipažinti. Jis 
yra čikagiečio dr. Simonai 
čio iš Elizabeth, N. J., lie
tuvių parapijos kleb. kun. 
Simonaičio pusbrolis, vieno 
Grand Rapids dienraščio in- 
tertipo operatorius, puikiai 
žinąs spaudos biznį. Be to, 
yra puikus organizatorius. 
Jo pastangom Grand Ra- 
pids’e suorganizuota organi 
zacija panaši Chicagos lietu
vių Vaizbos Butui (Cham 
ber of Commerce), kuri yra 
didelė lietuvių atrama. Pasi 
rodo, jis gerai kalba ir lie
tuviškai ir lietuvius aprūpi
na įvairiais spaudos darbais,

dirbėti. Tiesa, pareina čia 
nemaži pundai “Garso” ir 
“Moterų Dirvos,” nes turime 
dideles Susivienijimo ir Mo
terų Sąjungos kuopas, bet 
tai organizacijų organai, dėl 
to “Draugui,” kaipo visuo
meniškam laikraščiui, yra 
puiki dirva. Tam darbui 
man jau neištenka jėgų.
“Draugo” platinimą čionai I išleisdamas net lietuvišką 
remsiu kiek tiktai galėsiu ir. sieninį kalendorių. Pasikal-
rekomenduosiu žmogų, jau 
jaunesnės kartos veikėją, 
būti čia “Draugo” atstovu. 
Jis galės būti geriausias 
“Draugo” atstovas čionai. 
Tai Jonas D. Simonavičius 
(John D. Simona). Nors lie
tuviškai jam, kaip ir visiems 
čia augusiems, sunku kalbė
ti, bet lietuvis, kaip anglai 
sako, A-l.

bėjus su juo gauni įspūdžio, 
kad tai, ištikrųjų, rimtas
veikėjas.

•
šeštadienio vakare su J. 

D. Simons teko užsukti į šv. 
Petro draugijos salę, kur 
buvo suruoštas balius ir as
meniai susipažinti su vienu, 
kitu draugijų veikėjų.

(Nukelta į 6 pusi.)

tas Nors Gaus Ta Dovana
Veltui

» « k* \ '

"DRAUGO" MAŠINŲ FONDO

Moterų Sąjungos 64 kp. 
grupė narių su vyrais tu
rėjo savybės išvažiavimą 
į K. Skinulių ūkį. Diena 
praleista linksmai tyrame 
ore ir dar bruzdelnikai ta-

Naudokitės pilnesniu 
"Draugo" patarnavimu

Ar reik pašto ženklelių? 
Ar norit registruoti laišką, 
įpirkti “Money Order”, ad
ei rausti 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!

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

Vienintelė Lietuvių
Wholesale Liųuor 
Įstaiga Chicagoje

Didelis Paslrlnkiman 
Naminiu, Importuotu 

Ir Lietuviuku Gėrimų.
Parduodame 

Tiktai Tavemams. 
Vai.: 10 iki 5 Kasdien 
Užsakymai ISvežiojami 

Sekančią Dieną. FRANK VIZGARD, Sav.

I K N I K
VISI

NUOŠIRDŪS

"DRAUGO"
RĖMĖJAI
PLATINA
PIKNIKO
TIKIETUS

LABOR DAY
Rugsėjo-Sept. 

1 d., 1941

NEVIENAS
SKAITYTOJAS

GRAŽINO

NET
KELETĄ
TIKIETŲ

KNYGUTES

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

Tel. REPubllc 1538—9

VYTAUTO PARKE
Prie 115-tos Gatvės Tarp Crowford ir Cicero



4 DRAUGAS Penktadienis, liepos 25, 1941

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

MSI South Oakley Avė. Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays 

A member of the Catholic Press Association
Subscriptions: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three 
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Six Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.
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DRAUGAS
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Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėsc: Me
tams — $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $3.00; 
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

- 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
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
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Lietuvių katalikų dlenr&tčio “Draugo” rSmCJams ir skaitytojam* 
siunčiu sveikinimus tr geriausius linkėjimus!

Jūsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams, informuodamas 
apis {vairius katalikams {domius dalykua bet nurodo tikėjimo tl» 
sas, gina lr aaugo jas nuo amžinojo išganymo priešų.

Daugeriopai tapadauglja Jūsų katalikiško dienraščio skaitytojų skai
čiusi

* AM LĖTO G1OVANNI CICOGNANI. 
Laodlcea Arkivyskupas,
Apašu IHkas Delegatas

Atsakymas šiandien visiems sveikai galvojan
tiems žmonėms yra aiškus.

Šio krašto komunistai yra labiau prisirišę prie 
Sovietų Sąjungos, negu prie Jungtinių Valstybių. Jie 
daugiau ištikimybės rodo Maskvai, negu Amerikai.

Komunistai tiesiog nekenčia šio krašto socialinės 
ir ekonominės santvarkos. Jie yra prisiekę nuversti 

'amerikoniškąją valdžios formą, sugriauti Jungtines 
Valstybes ir įsteigti čia sovietus.

Kol Sovietų Rusija dar nebuvo įėjusi į karą, ko
munistai trukdė, aabotažiavo krašto apsaugos stipri
nimo darbus, stengėsi ardyti vieningumą, skelbė vi
dujinę nesantaiką, niekino Prezidentą, vyriausybę ir 
kongresą.

Dabar, tiesa, jie randa reikalo kooperuoti krašto 
gynimo programos vykdyme, tačiau

tai daro ne dėl lojalumo Jungtinėms Valstybėms, 
• bet dėl fanatiško ir beprotiško ištikimumo Sovie

tų Rusijai.
Marksizmo ir stalinizmo pavojai Jungtinėse Val

stybėse pasidarė pasibaisėtinai dideli, kai Hitleris su
sikibo su Stalinu. Nacių agentai ir jų propagandos 
veikla čia laimingai likviduota. Bet Maskvos bolševi
kiškosios bestijos agentai tebeknisa Amerikos demo
kratinės santvarkos pagrindus.

Ne be reikalo dėl to yra šaukiamas kiekvienas 
padorus šio krašto* pilietis energingai kovoti su komu
nizmu. Jei kas, tai lietuviai šiandien tą reikalą ge
rai supranta, nes komunizmas sugriovė mūsų tėvų 
kraštą, išžudė tūkstančius mūsų brolių ir sesučių.

(Draugas,” liepos 25 d., 
1916 m.)

Belgams $1,25,000 pa
baudos . . . Belgijos mieste 
Bruselyje belgai iškilmingai 
šventė savo tautinę šventę 
praeitą savaitę. Už tai vo
kiečių generalinis .guberna
torius Belgijoje uždėjo ant 
bruseliečių $1,125,00 pa
baudos • • •

Didelis nusikaltimas

Vokiečiai sugavo Suv. Val
stijų laivą . . . Telegramos 
iš Londoon praneša, kad vo
kiečių kariškasis laivas su
turėjo Suv. Valstijų laivą 
“Prince Waldemar” ir nuga
beno jį savo uostan. “Prince

.OF?

!!•>

Chicagos kriminalinio teismo rūmuose užsibaigė 
sensacinga policininko Daniel Moriarity byla. Apkal
tintasis nuteistas visam amžiui kalėti.

Nieks, suprantama, neabejos, kad teismo ištar
mė buvo teisinga. Taip pat nieks neabejos, kad nusi
kaltėlis nusipelnė aukščiausios bausmės, kokia tik ga
li būti uždėta esamoje valstybės santvarkoje.

Neužmirškime, kad Moriarity tarnavo tokioje in
stancijoje (valstybės prokuroro ofise), kurios tikslas 
yra patraukti atsakomybėn visus, kurie nusikalsta 
valstybės viešajai tvarkai, papildo vienokios ar kito
kios rūšies kriminalą. Bet tasai žmogus pats nusikal
to. Nusikalto labai skaudžiai.

Pirmoje vietoje jisai ėmė kyšius iš tų, kurie lau
žė ir valstybės ir Dievo įstatymus: žudė dar negimu
sius kūdikius. Kad paslėpti savo nusikaltimą, jis nu
sprendė sunaikinti Rūdijimo prieš jį pėdsakus. Puolė 
žudyti, tačiau nužudė visai nekaltą asmenį.

Nusikaltimas yra didelis ne vienu, bet daugeliu 
atžvilgiu.

Buvo norima teisme įrodyti, kad paskutinysis nu
sikaltimas papildytas netekus lygsvaros, laikinai iš 
proto išėjus.

Taip. T.as gali būti. Susektas nusikaltimas dauge
lį įvaro į desperaciją, išstumia iš lygsvaros. Tačiau 
pirmuosius nusikaltimo aktus tasai policiantas papildė 
būdamas sveiko proto. Tada jis tikrai galėjo supras
ti, kokias pasekmes atneša laužymas Dievo ir valsty
bės įstatymų, kur link nuveda nusižengimas visuo
menės tvarkai. Vien tik dėl savo pirmųjų nusižengi
mo aktų jisai vertas tos bausmės, kuri jam buvo už
dėta.

Gerai, kad šis ir kiti panašūs įvykiai ’ iššaukia 
Amerikos visuomenėje didelio pasipiktinimo. Tas reiš
kia, kad didelė tos visuomenės dauguma doroviniai 
yra sveika. Bet to pasipiktinimo nepakanka. Reikia, 
kad pati visuomenė neturėtų turėti užmerkusi savo 
akių. Ji turėtų griežčiausiu būdu pasmerkti kiekvie
ną įstatymų laužytoją, kiekvieną nusižengusį visuome
nės tvarkai asmenį. Iš kitos pusės — ji, visuomenė , 
turi žiūrėti, kad ar aukštose ar mažose valdžios įstai
gose neturėtų vietos kyšininkai, žmonės be doros, be 
karakterio.

Pagaliau, reikia reikalauti, kad visi, nuo aukš
čiausio iki mažiausio valdininko, pildytų Dešimtį Die
vo Įsakymų. Jei jie taip darys, nepasiduos jokiai pa
gundai, nelaužys nei valstybės įstatymų, nenusižengs 
nei bendrajai visuomenės tvarkai. Tada mažiau bus 
šiurpulingų ir didelę kraštui negarbę užtraukiančių 
įvykių.

Dekanozovo likimas
Waldelmar” 
kerosiną . .

vežė į Švediją

Prieš komunizmą
Nors Jungtinių Amerikos Valstybių vyriausybė ir 

pasisakė remsianti Sovietų Rusiją jos kare su Vokie
tija, tačiau Amerikos visuomenė aiškiai ir griežtai pa
reiškia, kad komunizmui neduos “pilietinio pripažini
mo.”

Visur ir spaudoj ir gyvu žodžiu yra pabrėžiama, 
kad kiekvieno gero amerikono yra svarbi pareiga ves
ti kovą su komunizmu. Ta kova prieš “raudonuosius” 
turi būti intensyvi ir planinga.

Kodėl?

N—nų bendradarbis St. Dobilinis rašo:
“Dekanozovas žino, koks likimas jo laukia įžen

gus į sovietų teritoriją, todėl jis ir atsisakė grįž
ti Rusijon. Bet Dekanozovas žino, kad Stalino 
rankos yra ilgos, jos gali pasiekti ir užsienyje. 
Ne vienas sovietų diplomatas buvo nudaigotas 
užsieniuose. Ir tatai įvyko su aktyvia paties De
kanozovo intervencija. Dekanozovas žino- perdaug 
sovietų Rusijos paslapčių, kad Stalinas jį paliktų 
ramiai gyventi Bulgarijoj, kaip paliko kitus ma
žesnės vertės pabėgėlius. Dekanozovas buvo stam
bia žuvimi sovietų viršūnėse, todėl jam ir užsie
nyje ramios vietos nebus.

“Tuo dar daugiau padidėja Dekanozovo tragedi
ja. Jis negali nei Rusijon grįžti, nei užsienyje 
ramios vietos rasti.

“Bet ši tragedija yra ne vien tiktai Dekanozo
vo. Ją pergyvena visi tie komunistai, kurie suge
bėjo pakopti aukštesnes vietas. Bekopdami patys 
kitus naikino, bet laikui bėgant ir jiems patiems 
atėjo eilė. Tvirtinama, kad bolševikų lyderiai pri
pažįsta, jog komunistų vartojami metodai yra ne
tikę tiktai tuo metu, kai jie patys atsiduria nema
lonėn, kai padaro pirmą pražiopso j imą.

“Lietuviams labai daug sielotis dėl Dekanozovo 
likimo nereikėtų. Lietuvos istorijoj jo vardas bus 
rišamas su žiauriosios okupacijos laikotarpiu, nes 
jis valdžion įkėlė Krėves, Gedvilas, Paleckius ir ki
tus svetimiems dievams tarnaujančius nenusise- 
kėlius.”

Susirūpinkim spauda
“Lietuva” rašo:

“Labai gaila, kad Amerikos lietuviuose toks 
mažas laikraščių skaitytojų nuošimtis. Bet dar 
labiau gaila, kad tų pačių skaitytojų vaikai ne
sidomi lietuviška spauda.

“Todėl, kalbėdami apie dabartinę sunkią lietu
viškos spaudos būklę, mes * turėtume galvoti ir 
apie jos ateitį. Mes-turėtume pagalvoti ir apie 
tuos laikus, kada dabartinių skaitytojų jau nebus.

“Jeigu šiandien lietuviškų laikraščių leidėjai 
nesistengs ieškoti skaitytojų naujosios kartos vi
suomenėje, tai dabartinę sunkią spaudos buitį 
bus galima laikyti buitimi be vilties.

“O vis dėlto reikėtų rasti būdus, kurie ne tik 
pagerintų ekonominę mūsų laikraščių buitį, bet 
ir, bent iš dalies, patikrintų jų ateitį.

“Visuomenė laukia konkrečių pasiūlymų.”

Vakarykščio mūsų dienraščio numerio vedamaja
me straipsnyje “Didysis tautos sukrėtimas” padaryta 
stambi spaudos klaida sukeičiant porą eilučių. Septin
tasis paragrafas turėjo būti:

Dėl to nieks pasaulyje negalės kaltinti nukamuo
tų Lietuvos žmonių, kad jie kai jūros banga sukilo 
prieš savo skriaudėją, prieš okupantą___ ”

šią savaitę visi Amerikos katalikų laikraščiai 
(angliškieji) rašo apie bolševikų nužudytąjį Telšių vy
skupą Justinu Staugaitį. *
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Dideli rusų laimėjimai 
Turkijoje.... Rusai paėmę 
Turkų tvirtovę Erzingan, 
daug laimėjo prieš turkus, 
nes su tuo miesto paėmimu 
jiems dabar teko kuone vi
sa turkų Armėnija.... Tur 
kai suspėjo laiku išsikrau
styti iš tvirtovės. Bebėgda
mi sunaikino amunicijos 
sandelius, apgriovė pačią 
tvirtovę....

Airių patrijotui bus įvyk
dyta mirties bausme.... 
Airių sukilėlių vadas Sir 
Roger Casement bus nuga
labintas rugp. 3 d. Seniau 
buvo pranešta, kad karalius 
Jurgis mirties bausmę ne- 
laimingąjam buvo atmainęs 
pamišėlių namais. Bet pa
aiškėjo, kad netiesa. Bus 
pakaitas Pentonville kalė
jimo kieme....

Kaizeris patenkintas kzu 
ro stoviu Prancūzijoje.... 
Kaizeris iš vakarinio karo 
fronto iškeliavo rytinin 
frontan. Pakeliui jis kalbė
josi su mili tariniais virši
ninkais, kuriems pareiškė 
pilną savo pasitenkinimą 
vokiečių armijų stoviu Pran 
c ūži jo j e.... Kaizeris yra 
sveikas ir pilnas energijos.

Rusai žada skandinti li

gonių laivus.... Rusijos 

svetimųjų reikalų ministe

ris pranešė Turkijos vyriau 

s y be i, kad rusai, neatsižvel

giant į Haagos konferenci

jos nutarimus, skandins tur 

kų laivus su ligoniais. Tad 

atsakymas už paskandinimą 

Rusijos Raudonojo Kry

žiaus laivo “Portugalija”,.

New York’o mayoras — 

jauniausias Amerikoje . . . 

šiomis dienomis New Yor
ko mayorui Mitchell šukavo 
37 metai. Tai jauniausias 
visoje Amerikoje miesto 
mayoras. New Yorko lai
kraščiai jį vadina “mayo
ras — jaunuolis.”

PASAULIO TRIUŠELIAI
(Tęsinys)

Moku ne tik poperuoti,
Bet ir svietui padiktuoti 
Jau nustatau savo dainą,
Kas neklauso — šalin eina.

Mat, aš esu Hitleris,
Markso kraujo beturįs.

Kai jau svietą aš apžiosiu,
Kai ant visų sptando josiu,
Kai visa sena Europa,
Naziškai šoks opa, opa,

Visi tars: geradarys 
Tasai Adolf Hitleris!

Pasaulis (rūsčiai): Gana! Tokia tavo daina, tai 
žmogėdros juokas nekaltų aukų puotoje! Toji tavo dai
na, tai piktojo nuodingas gylys. Sukruvinai visą pasau
lį! Sugriovei gražiausius miestus, per šimtmečius sukur- * 
tus mokslo ir kultūros židinius! Pasaulis dar nėra ma
tęs tokios destrukcijos, kokią sukėlei tu savo šėtoniš
ka puikybe. Milijonus žmonių, visiškai nekaltų, išžudęs, 
kitus panardęs varge, tu drįsti siūlytis laimės kelią ties
ti? Ne! Kol skambės tokia tavo daina ir kol iš tavo šir
dies trikš šėtoniška puikybė, pasaulis netures ramybės. 
Eik šalin!

(Įeina Stalinas. Tniputį paėmęs, svirduliuoja. Hit
leris su Musoliniu išsyk susiraukia, ir abu išsitraukia 
revolverius. Stalinas pamato, bet nuduoda "nematąs, ir 
rodo linksmą miną. Hitleris su Musoliniu pasižiūri į 
viens kitą ir atlyžta).

Hitleris: Stalin! Kaip tu čia atsiradai?
Stalinas: O to ty, mai dorogoj tovarišč, Hitler, go- 

sudar naši! Kak požyvaješ?
(Eina viens prie kito. Stalinas taip pat išsitraukia 

revolverį ir laiko užpakaly.)
Hitleris: Stalin!
Stalinas: Tovarišč Hitler!
(Abu puola į glėbį ir viens kitą bučiuoja kairėmis 

rankomis susikabinę, o dešinėse laikydami užpakaly re
volverius).

Hitleris: Kaip tu čia atsiradai ir kokiu reikalu?
Stalinas: Visog&lingoji mano čeką raportavo, kad 

pasaulis triubely ir ieško žmogaus, kuris prašalintų tuos 
triubelius. Aš kaip tik mechenikas ant to. Ne tik triu- 
belius prašalinu, ale rojų padarau. Tu nežinai, kokiam 
triubely buvo Lietuva, Latvija, Estija. Kapitalistai bai
gė jas pasmaugti. Kaip tik aš jas paėmiau į savo ran
kas ir savo saule apšviečiau, tuojau ten pasidarė rojus. 
Žmonės alkani ir nuogi, ale pasiutiškai mane myli, man 
sveikinimus siunčia, nes visagalingoji čeką veikia jų 
užnugaryje.

Hitleris: Tai tu toks pat svieto geradarys, kaip ir 
aš. Aš taip pat visur užvedu rojų. žiūrėk, kaip padariau 
blikakriega ant Lenkijos, Čekoslovakijos ir kitų valsty
bių, tai gyventojai nežino, kaip man atsidėkoti, šuniena 
juos znaitinu, o jie džiaugiasi.... (Bus daugiau.)
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Alia Rachmanova

Studentai, Meilė Ir Čeką
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

Išvertė Ant. Pauliukonis
II. TOMASI. .

(Tęsinys)

Mes sudarėme organizaciją caro šeimai gelbėti. Aš 
iš tikrų šaltinių sužinojau, kad Uralo kareivių ir darbi
ninkų taryba nusprendė carą ir jo visą šeimą išžudyti. 
Tačiau tai kol kas laikoma paslapty. Bet tai jiems vis- 
tiek nepavyks! Mums net pasisekė susižinoti su kareivių 
sargyba, kuriai pavesta jį saugoti. Mes jį išgabensime į 
užsienį, o iš ten jiems vėl kaip nors pasiseks grįžti.

Taip buvo Sovietų 
Rusijos Okupuotoje 
Lietuvoje

(Laiškas iš Australijos)
PASTABA:

Lietuvių ūkininkų kelmu, 
laimingu būdu lkvykual į 
Australiją, parakė žemiau pa
duodamą laišką p. S. I’und- 
sienei, 641M Hamllton Ville 
Kilia, Montreal, Que.

$ia lalžkaa buvo vietai skai
tytas Montreallo lietuvių pik
nike birželio 22 dieną ir vi
siems su voku rodytus, todėl 
jo uutentiAkumą nenuginčys 
Ir lletuvlėkl bolievikal. Tas 
laiškas Įdomus tuo, kad JJ 
rašiusieji yra smulkūs ūki
ninkai, kuriems bolševikų gy
venimas. kaip ir visiems Lie
tuvos gvve-itojams, buvo ne
pakenčiamas. A. S.

(Tęsinys)

Skurdas Sovietų Rusijoj partijos kongrese (1920 m.)
delegatai ėmė reikšti nepa 

Dvi savaites važiavę per sitenkfnimų> kad partijos 
Rusiją prisiūrėjom iki valiai vadovybėje pasireiškia lin-

melavo, ir senelis Grigorijus teisybę sakė. Senelės jau ! ^^UusianTšal- kimai * dĮktatur4- DeleSa
nebėra. Kaip teta savo laiške rašo, prieš tris dienas į £ apekurę pusnuogiai žmo-'t&S Maksimovskl8 tlesiai ir 
senelio namus atėjo su Gorbūnovu kareivių ir darbiniu- n_g kehaa valandaa lau. PasakS:
kų tarybų pasiųsta delegacija ir pareikalavo, kad “ui kig eįl-ge . q1 g gamtį — Sakoma, kad žuvis pra- 
nusikaltimą prieš revoliuciją ir tautą” būtų išduotas griubos ir galiuką duonos. deda pŪti n?° galvos že' 
dėdė. Dėdė Vašia, pamatęs Gorbūnovą, vos neapalpo. Bet Neaunku šiaurįečiui isivaiz- myn‘ Ir mŪSU parti;>a pra'

duoti koks tai vargas. Trau-' . . . . x_tinio centralizmo viršūne-

Spalių 10 d.

Gavom baisią žinią! Taigi, baltojo kaktuso žiedai ne-

jie jį sustvėrė ir jau norėjo su savim vestis. Gorbūnovai 
net kirto jam per veidą kumščiu ir sušuko: kiniui sustojus dažnai ap-

- Palauk tu, kalės vaike! Nors sykį patekai į ma. sPisdav0 alkani Įmonės ir

no rankas. Dabar tai tikrai galėsiu tau žarnas paleisti. įbėgdavo prie traukinio vir- 
i tuvės. Dažnai būdavo išme-

Senelė puolė Gorbūnovui po kojų ir ėmė jį gražiau- tama kąsnys kitas tokiems 
siais žodžiais maldauti, kad dėdei nedarytų nieko blogo, dvikojams vilkiukams, o ke- 
priminė, ką jis ir senelis jam buvo gerą padarę, bet tas lįg kartus konduktoriai turė- 
taip spyrė jai batu į vidurius, jog ji nusirito atatūpsčia j0 imtis priemonių, kad 
ir su visu smarkumu drožė galva į koklinę krosnį. Po neįlįstų į traukinį. Kadais 
kelių minučių, neatgavusi sąmonės, vietoje ir mirė. Dė- keletą metų atgal iš laikraš- 
dę, jie, pakeliui visą laiką daužydami, išsivedė į sovie- čių sužinodavom takias nau- 
tą. Ten jį išgelbėjo kambarinė Simą. Ji pasikinkė ge- jienas, o dabar savo akimis 
riausią trejetą arklių ir nulėkė prie kareivių ir darbinin- pamatėm. Kančios mums 
kų tarybos sovieto, kuris buvo senojo tėvelio Ivano na- patiems atidarė akis, kad 
muose. Kai Simą įėjo į vidų, jie dėdę jau buvo prade- nieko nejautėm... Negaliu 
ję daužyti šautuvų buožėmis. Ji stryktelėjo į vidurį apsakyti kaip sunku buvo, 
kambario — ■ ' t kai turėjom važiuoti ir pa-

,T. , - x „ I likti savo darbu ir vargu už-— Uz ką ius musate mano poną, gyvuliai, kiaules? i . . . . , ,x., _ „ - gyventą turtą, bet dziaugia-
Ką jis jums padare blogo? I _ , , ,** J J r o mes, kad mums pavyko įsva-

Taip netikėtai užklupti milicininkai nustebo ir neži- Į žiuoti kaipo kitos šalies pi
nojo ką daryti, net pats Gorbūnovas. Tada ji pastvėrė liečiams.

Plėšimai.
Kai bolševikai

dėdę už rankos, nuvedė prie troikos ir sušuko:

— Bėk, barin, kiek tik begali, kuo toliausiai!

Dėdė paėmė mechaniškai į rankas vadeles, ir arkliai 
nušvilpė kaip vėjas. Kur — to niekas nežinojo. O Simą 
skubiai pardūmė namo. Bet po kelių minučių vėl pasi
rodė kareiviai su Gorbūnovu ir pradėjo visur dėdės ieš
koti. Jie iš pykčio vos nepasiuto, — viena, kad jam pa- | nieko' žmonėms nepardavė,’ 
sisekė ištrūkti iš jų nagų, o antra, kad taip drąsiai įsi-kelia mėnesius paskiau par

Kaip Stalinas atsilygino tiems, 
kurie tarnavo kominternui
- Komunistai, pasprukę iš Lenkijos, Vo

kietijos kalėjimų žuvo... Maskvoje. 
- Atsiskleidžia paslaptys apie raudo

nojo diktatoriaus nužudytus komunis

tus. - Kaip GPU pavogdavo nepatinka

mus žmones. - "Kur ašaros pavirsta į 

ledą"
Jau devintame komunistų • diktatorinės nuotaikos, kol 

Stalinas priėjo prie to,

buvo per partijos valymą 
areštuotas ir sušaudytas 
Ir jam buvo primesti tokie 
pat kaltinimai — šnipinėji
mas, kaip gen. Tuhačevskiui 
ir tūkstančiams kitų aukštų 
bolševikų pareigūnų (W. G. 
Krivitsky, In Stalin’s secret 
Service, p. 29—30).

Liūdnas jaunųjų komunistų 
sąjungos steigėjo likimas.

Garsaus violončelisto Hu 
bermano brolis Stasys buvo 
veiklus komunistas. Drau-

tiko vyeną iš savo senųjų 
draugų, kuris irgi jau buvo 
nustojęs malonės. Jiedu 
nemažą nakties dalį praleido 
besi vaišindami ir bekalbė
dami.

Po keletos dienų Ilubcr- 
maną pasišaukė kominter 
no kontrolinė komisija

ir paklausė, 
nakčia buvo 
anuo draugu.

ar tikrai jie 
susitikęs su 
Hubermanas 

prisipažino. Jis tuojau bu
vo išmestas iš partijos, kas

ge su Muenzenbergu jis 3am darė nebegalimu gauti 
įsteigė Jaunųjų komunistų1 darbo. Jis turėjo tuojaus 
sąjungą. Komunistų parti-' apleisti savo butą ir pasi
ja, įvertindama jo pasišven-1 likti be pastogės. Kai pra- 

■nunirtus partijos dar- timą ir pavojinga- aidėjo didieji partijos valy-

buotojus supūdė, kalėji
muose ar sušaudė, vien

kad net labai uolius ko-,

dėl to, kad jie drįso sa-
vystoviai galvoti, .

, . . sauktas j Maskvą. Čia jis
kad nenorėjo darbininkų rei-1. ....., , , . * ..buvo siuntinėjamas nuo
kalų aukoti diktatoriaus už' 
gaidoms, kad nemokėjo pa
kankamai nulenkti galvų

me darbe, buvo iškėlusi į mai, GPU suskato ieškoti 
Lenkijos komunistų centro Hubermano, bet jam jau 
vadus. Praslinkus kiekbuv0 pasisekę laimingai pa
laiko Hubermanas buvo pa-Į sprukti į užsienį. (Krivits- 

kis, p. 66-67).

se.
Pastaba buvo teisinga ir 

juo tolyn, tuo labyn augo

dėl valgio. Liepė palikt vis
ką kas yra, sakė: “Mes su
tvarkysim...” Gaila prarasti 
tą kasdieninę duoną, bet ką 
padarysi, nors vaikučiai ne 
matys to mėšlyno, tų mili
jonų baltų žvėrelių, kuriuos 
sovietai į Lietuvą atvežė.

vienos raštinės, prie kitos,
bet jam niekaip neleido
grįžti atgal į Lenkiją, į savo

. .. ..... krašto partijos darbą. Kai
špatį. Tik prisiminkime buy0
prieš naują Kremliaus vie-

Kun. J. Prunskis 

(Bus daugiau)

Dvasia padaro kūną tur
tingą. — Šekspyras

Streikas iškilo užtrukus 
susitaikinti ir padaryti nau-

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

jo įtseigtosios komuni-
, .... . stinio jaunimo sąjungos su

tys buvusieji komunistų va- x. . . . . . _.
' važiavimas, apie įsteigėją ne

1 i. ila'ui nebuvo užsiminta. Jis turė- 
Revoliucionieriaus vardas jo slankioti salės pakraš-
Varšuvos seime.

Kai Tuchaevskio vadovau
ja Raudonoji Armija sto 
vėjo ties Varšuvos vartais 
viename lenkų parlamento 
posėdyje atsistojo darbinin
kų atstovas Dombal ir taip

faktus, kuriuos skelbia pa

čiuose. Pripuolamai jis su-

KNYGOS! KNYGOS!

Sūnus Gediminas vasario prabilo: 
mėn. 4-rius metus suėjo, o — Raudonosios
duktė Birutė šį mėnesį (ko-

armijos
aš nelaikau priešu. Aš svei-

vo) bus septynių mėnesių, kinu Raudonąją armiją, kaip
Tik Angelas Sargas mus gel
bėjo, kad toj vargingoj ke
lionėj tuos savo mažus vai
kus gyvus parvežėm. Dvi 
savaites važiavom per Rusi
ją ir negavom nusipirkti lit
ro pieno, ba jo ten nėra.

lenkų tautos draugus.” 
Suprantama, kad Domba-

lis po šių žodžių buvo tuo
jau areštuotas. Komunis
tai gi šiuos darbininkų at
stovo žodžius išspausdino į 
slaptą laikraštį “Svit” ir

atėjo, tai paktas> kad Rusįja jau turi ' ėmė jį dalinti tarp lenkų ka- 
pirmoj eilėj suėmė krašto atgjmt Traukiniu važiuo-I reivių. Bet žiūrėkime, kas 
vadovaujančius asmenis, o jant per Rusįją turėjom toliau įvyko su Dombaliu: 
paskui pradėjo dieną naktį aįmpatišką konduktorių, kų- jis ilgą laiką pasiliko Len- 

ris viską aiškino apie sovie-, kijos kalėjitne.kraustyti Lietuvos turtus į
- Rusiją. Krautuve, uždari, tų rojaua žlugim4.‘ Jis „t 

pats parodė, kad neturi pus-

kišo ‘'ta bobpalaikė." Neradę, jie areštavo Simą ir ją |veiė jjiokhj tokių prekių,'tai ...
aužė kol ii neteko sąmonės, naskum ia išsivilko su'___  x , . Jant baisiai salta» taitol daužė, kol ji neteko sąmonės, paskum ją išsivilko su atidarė krautuve" betsavim. Sako, kad ją dar tą pa«ą dieną sušaudė. Zžia“pi^«reikėjo

Darbininkai ir kareiviai net neleido senelės palai- mokėti už kokį maišą skudu
doti šeimos kape. Tetą pasiuntė atgal, slaugyti senelio, ,ro- Prie Smetonos buvo vis

mano
vyras atidavė jam savo ka
liošus, kurie jam gerai tiko. 
Negalit ir šsivaizduoti, kokį

Po trejų 
metų vyriausybei pavyko 
jį iškelti į Lenkijos žmo
nes laikomus Rusijos kalėji
muose.

Dombalis atvyko į Mask
vą ir buvo sutiktas hero
jaus garbe.

džiaugsmą tas vargšas paro- Ištisus dešimtį metų jis už
kuria, kaip pats Gorbūnovas sako, “visuomet jam atsto- kas Jau susitvarkę daug ma- dg, o vajįau patylom į ausį ir . ėmė svarbią 

terne, bet .davo tikrąjį tėvą!” žai, bet tas nelabas fašiz
mas su tuo neva komunizmu 
riejosi, o per tai kraštas ne- 

Nors
Teta rašo, kad ir senelis guli mirties patale. Jam 

pradėjo maišytis protas. Kai kareiviai pakėlė valgoma- į rodė noro aukotis, 
jam triukšmą ir pareikalavo išduoti
šaukti: s * ą . >

— Ar negirdit? Atvyko svečių! Žiūrėkit, kad jie 
būtų tinkamai priimti!

Tas baisusis tetos laiškas mus labai sugraudino.

sako, kad tokie kaliošai da
bar vertingi ir už 1000 rub
lių. Tad netolima ateitis pa-

... -ai rodys, ką sovietai prigyvens,
dėdę, eme (dabar sovietai ir pakėlė dar-1 Dabar Lietuvą naikjn<,

bininkams uždarbį, bet kad > Rovietų armija o akinjnkai 
darbo vai. negalima iSvežt.' turi išlaikyti g_9 karei. 
Ir už tą uždarbi nebėra kas duot butą if maiata
nupirkti, ba kaip anksčiau Dabar gaUt aupraatii kokia 
ražiau, viskas iškraustyta iž to 30 ha akininko džtif 
krašto, tur būt, ponai sovie
tai nemislina ilgai čia gy-

’ \ * 1917 m. lapkričio 1 d.

Šįryt vėl gavau raštelį, parašytą tos pačios rankos, venti. Žinai, Salomėja, tar- 
kaip ir seniau: pe mūsų atvažiavo keli “išti

kimieji,” sako, kad jie kada 
tai už Stalino saulę metus ir 
kitus kalėjime išsėdėjo, o

“Paslėpkite visus geresniuosius daiktus, savo die
noraštį ir žiūrėkite, kad pas jus nerastų jokio ginklo!
Šiąnakt bus krata!”

Raštelis vėl buvo niekeno nepasirašytas. Aš paklau- . x «. .; , . • , ., . . , mo.bet važiavo su mumissiau mamos, ar nėra pas mus kokių nors ginklų, bet v .x
ji atsakė, kad ne. Kad pas mus naktį gali būti krata, to, 
nenorėdama jos išgąsdinti, nemaniau sakyti, nes ji, ga
vus žinią apie senelės mirtį, ir taip turėjo daug rūpes
čių. Aš tik paslėpiau surinkusi 'brangiausius daiktus į 
ventiliatorių ir jai pasakiau, kad taip būsią geriau, jei :

i dabar nepriėmė paaukštini -

kartu iš “rojaus,” — mat, 
laisvę ųž viską brangesnė 
Tai faktas, kad Stalino galy
bė jau bėga į visus kraš
tus.

Tuom kart baigiu rašyti, 
ba ant nervų gula pagalvo 
jus apie praeitį, dar nesi- 
jaučiam atsilsėję nuo tos iš 
gąsties ir nuovargio. Ir ne 
mes vieni, bet yra daugiau 
tolimoj Australijoj tikrų iš
tremtų lietuvių. Dabar pa
linkiu linksmų šventų Vely
kų Tau, Brangi Salomėja, ir 
skubiai siunčiu šį laišką.

Mes norim, kad laiškas 
nenuskęstų į jūrų galines, 
kad Tu jį gautum, tai pas

kartais vėl ištiktų koks naujas pogromas. Ji man nie- ' Kai sovietai užvaldė mū- kutinius skatikus sukrapštę
ko neatsakė, ir aš galėjau daryti, 
buvo viskam abuoji.

A Bus daugiau.)

ką tik norėjau; ji, sų sodybą? tai uždraūdė par 
duoti žemę, viską nusavino, 
įstatė komisarą, kad kar
tais nepamuštum kokią sau

siunčiam oro paštu. 
Australija,1941 m. kovo m.

N. N.
(Galas.)

vietą komin- 
. 1936 metais

RHEUMATISM
Pain—Agony Starta To Leave lo 

* 24 Houra
Happy Dayi Ahead for You
Thlnk of lt—how thla old vvorld 

duea make pfogrens—nsw comea a 
prescrlptlon whlch la knnvrn to phar- 
maelata aa Allenru and w1thln 48 
boura after you start to take thle 
tsrlft aotlnr formula pain, agony and 
inflammation oauaed by eiceas urlo 
eeld has started to depart.
• Kllenru doea juat what thla nuties 
says it wlll do—lt la guaranteed. Ton 
ean get one generous bottle at lead- 
Ing drugaiores everywhere for tl 
centą and If lt dossn't brlng the Joy- 
•ue reeulte you eapect—your atoiey 
arhole beartedly retiu-nert.

: &

chaose 
food that's digestible 

as milk itselfl
SPREAOSI SLICESI TOASTSI 
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Graną Rapids, Mich.
(Atkelta iš 3 pusi.)

Keturių draugijų 

Musivieninio piknike.

Sekmadienį po piet 
dalyvauti gražiame piknike,
suruoštame keturių lietuviš
kų pašalpinių dr-jų susivie
nijimo. Į tą pikniką mus 
nuvežė jau minėtas J. D. Si 
mons ir to susivienijimo pir
mininkas Turskis. Iš lietu
vių kalbos nieku būdu nesa
kytum, kad jis ne iš Lietu 
vos atvykęs veikėjas. Tik 
kai piknike supažindino su 
savo žmona ir tėvais — nu- 
stebom. Gimęs ir augęs 
Pennsylvanijoj, lietuviškos 
mokyklos kaip ir nematęs, 
pačiam jauname, vienoj 
įstaigoj einąs atsakomingas 
shiping klerko pareigas, pui

jų — Veronika Kamsickienė 
yra kuopos sekretorė, ir ko
respondentė, puikiai lietuviš
kai kalbanti ir rašanti. Jos 
duktė Albina taip pat jau są- 
jungietė eina parapijos var- 

teko | gonininkės pareigas. Taigi, 
vienatinė, turbūt, visoj Mo
terų Sąjungoj kuopa, kurioj 
priklauso ne tik motinos, 
bet jų dukterys ir anūkės. 
Tokių veikėjų galima būtų 
priskaityti daug. Neveltui 
Grand Rapids lietuvių drau
gijos ir organizacijų kuo
pos yra stiprios ir veiklios. 
Geros mūsų draugijos buvo 
tėvams, geros jos yra ir ve 
kams. Tai - parodo Grant 
Rapids lietuvių jaunoji kar
ta.

Bendrai, Grand Rapids lie 
tuvių kolonija yra graži. 
Lietuviai apsigyveno North

kiai lietuviškai kalbąs ir.1 West miesto dalyje, kuri
paskendus medžiuose ir visa

...... . kolonija atrodo ištisu parku.minėtos lietuviškos draugi- ’. ,
, _ .. .. Bažnyčia muro, graži; vidųjų vienybes. šio pikniko _ 1A .

pelnas, pasakojo p. Turskis,
skiriamas sušelpimui netur
tingų lietuvių šeimų per Ka 
ledas. \

einąs pirmininko pareigas

Vaikai seka tėvų pėdomis.
Piknike teko susipažinti 

su eile lietuvių veikėjų, bei 
žymiu Grand Rapids gyven
tojų. Sunku būtų juos vi
sus išvardinti. Pavyzdžiui, 
paimsiu tik senus gyvetno 
jus ir nuolatinius “Draugo” 
skaitytojus Naudžius. Tėvas 
Naudžius, ne/aisant didelės 
krūvos metų, nepaliauja vei
kęs. Yra laimėjęs net 
LRKSA naujų narių vajaus 
dovanas. Dabar eina Su
sivienijimo kuopos pirminin
ko ir aukščiau minėtos lie
tuviškų draugijų vienybės 
finansų sekretoriaus parei
gas. Jo žmona — sąjungie- 
tė. Dukterys, jau vedusios, 
taip pat sąjungietės. Viena 
jų — Albina Driza, yra są 
jungiečių kuopos pirminin
kė ir šįmet išrinkta delegate 
į Moterų Sąjungos seimą. Ki
ta delegate bus jos motina. 
Taigi, Moterų Sąjungos sei
me Grand Rapids kuopą at- 
sovaus duktė ir motina.

Taip pat galima paminėti 
Ambatavičius. Abu stambūs 
parapijos darbuotojai. Aug. 
Ambatavičius ilgametis pa 
rapijos komiteto narys. Iš
augino tris sūnus ir tris 
dukteris. Motina ir dukte
rys — sąjungietės. Viena

puošia gražūs altoriai ir 
daugybė statulų. Iš lauko 
pusės aplinkui aukšti me
džiai, gėlės supa ir. puošia

į ’
Dievo namą. Lietuvių baž
nyčią yra pamėgę ir dauge
lis svetimtaučių. Per 10 va
landą Mišias šv. buvo pilna 
žmonių ir, klebono tvirtini
mu, trys dalys buvo svetim
taučių. Visur matoma šei
mininko klebono pavyzdinga 
tvarka.

Taip, miela, tikrai miela, 
buvo svečiuose pas Grand 
Rapids lietuvius.

Grand Rapids 
kairumai

— Šv. Petro ir Povilo baž 
nyčioj, Grand Rapids, Mich., 
yra laikoma šv. Onos No
vena dviejose kalbose, an
gliškai ir lietuviškai. Jau
nimas labai pamaldus ir iš
tikimai lankosi.

— Šv. Onos altorius šven 
tovėj nors dar neužbaigtas, 
vienok'puikiai išpuoštas gė
lėmis ir žvakutėmis. Kuo
met prisius reikalingus prie 
taisus, tai ši šventovė bus 
panaši į didžiulę Šv. Onos 
šventovę, Quebec, Kanado
je.

— Parapija klebonui J. 
Lipkui ir asistentui J. Wini 
kaičiui vadovaujant, ma
tyt, gražiai gyvuoja, ypač

jaunimo mylėtojai ir sten-' 
giasi kuo daugiausia palai
kyti tą katalikiškumo dva
sią.

— Šioj parapijoj gyvuoja 
net trys chorai: mokyklos 
choras vadovaujamas Sese
lių Pranciškiečių; ir du su
augusio jaunimo chorai. Mo 
kykloj yra dešimts skyrių, 
kas reiškia, kad mergaitės 
ir berniukai pabaigę pra
džios mokyklą, stoja į pa
rapijos aukštesnę mokyklą 
du metu, ir tada gali baig
ti kitus du metus kitose 
aukštesnėse mokyklose.

— Išklausius šv. Mišias 
sekmadienį, teko susitikti 
su parapijos klebonu, kun. 
J. Lipkum, kuris tuoj davė 
pasiuntinį, Richard Prino
kė vičių, parapijos aukštes
nės mokyklos studentą, kuk 
lų, ir mokslingą berniuką, 
kad galėtumėm surasti Big 
Crooked Lake,. Michigan 
apie 20 mylių nuo Grand 
Rapids, prie kurio ežero 16 
mergaičių iš parapijos cho
ro, buvo suvažiavusios poil
siui praleisti pabaigą savai 
tės (week-end). Tykus oras, 
rami vieta ir didžiulis eže
ras net ir mus viliojo val
timi pasivažinėti, plaukio
ti, ar žuvauti.

Mergaitės mus gražiai 
priėmė pietų ir labai malo
niai pasikalbėjom su choro 
vedėja, jauna, darbščia ir 
labai malonaus būdo pane
lę, Mary Salatka. Buvo ma
tyt iš mergaičių išvaizdos 
ir elgesio, kad daug jųjų 
darbuotės priklauso nuo 
šios vedėjos. Jos malonu
mas, graži išvaizda ir bend
rai pasišventimas dirbti Ka 
talikiško Lietuviško Jauni
mo tarpe turi būt pabrėž
tas kaipo kilniausias lietu
viško jaunimo laipsnis ir ją 
sykiu su to gražaus Grand

I
t

DIAŪS1I

r?

Penktadienis, liepos 25, 1941

A. + A.
JONAS VASILKUS

Gyveno 4 254 8. Campbell Avė.
Mirė liepos 24, 1941, 6:45 v. 
ryte.. .

Gimęs Lietuvoje, Šiaulių 
apskr.. Lūkės mtest. Ameri
koje Išgyveno 50 metų.

Paliko dideliame nuliūdime 
moter) Oną (po tėvais Mlka- 
šaltę); tris sūnus: Joną, An
taną Ir Stanislovą; dukter) 
Oną: marčią Elleen, anūką
David, ir daug kitų giminių, 
draugų Ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu
deikio koplyčioje, 4605 Ho. 
Hermitage Avė.

laidotuvės Jvyks pirmadie
ni, liepos 28 d. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas Į 
šv. Kryžiaus parap. bažnyčią, 
kurioje Jvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas J šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę — Moteris, Sūnal. 
Duktė, Marti, Anūkas Ir (ilml- 
rjės.

laidotuvių Direktorius J. F. 
Eudeikis, Tel. Yards 1741.

IHAIRBOIRO

Klišes Artistas
Įdomus ir mūsų koloniją 

apibudinąs piešinys, kurs 
šiandien pirmą kartą puo
šia Harborio Lietuvių Ži
nias yra darbas Alberto Pet 
rausko, 3740 Euclid Avė. 
Albertas per kurį laiką lan
kė Indiana University Ex- 
tension School, East Chica
go, kur lavinosi meno sri
tyje. Negavo progos haigti 
mokslo ir dabar dirba pas 
Sinclair Refinery, East Chi
cago. Jis haigė parapijinę 
mokyklą ir Catholic Cent
ral High School. Jis yra 
pirmininku šv. Vardo dr- 
jos ir geras rėmėjas Lanky
tojo, parapijos laikraštuko. 
Sveikiname Jus. Albertai, 
už piešinį ir už gražų rė
mimą parapijos veikimo.

Piknikui dovanėlės.

Harbono parapijiečiai šią 
savaitę gauna piknikui do
vanėles, kurių pagelba pik
nikas visuomet pasekmin
gas. Minėtų dovanėlių para-

Rapids jaunimo grupe svei
kinam ir linkim ilgiausių 
sėkmingų metų tęsti savo 
gražiai' pabrėžtus darbus ir 
toliau pritraukti atšalusį 
nuo katalikiškumo ir lietu
viškumo jaunimą savo tar
pan.

— Chicagos Kaitra

pijiečiai kantriai laukia ir 
su džiaugsmu priima kad 
pasidarbavus, pikniką išgar 
sinus ir jį padarius pelnin
gu. Piknikas įvyks rugpiū
čio (August) 17-tą dieną 
Black Oak Springs darže.

Šv. Onos Draugija.

Rytoj yra Šv. Onos šven
tė ir mes nuoširdžiai svei
kiname visas Onas ir šv. 
Onos draugiją. Kleb. kun. 
K. Bičkauskas atnašaus šv. 
Mišias, kurias užprašė drau 
gija už sielas mirusių na
rių. Draugija dalyvaus baž
nyčioje “in corpore,” kad 
pasimeldus už tas narių 
sielas. Šitas pasielgimas 
parodo kaip pravartu yra 
kiekvienai parapijos mote
rėlei prigulėti prie šv. Onos 
draugijos.

Ši pašalpinė ir bažnytinė 
draugija susitvėrė 1912 m., 
dar prieš įsteigimą mūsų 
parapijos, kuri tik sekan
čiais metais įsikūrė. Čia 
yra aiškus įrodymas tų mo
terėlių gilaus tikėjimo ir 
tautiškos dvasios. Dabar
tinėje valdyboje yra: pirm. 
— Leokadia Kasparienė; 
vice-pirm. — Veronika Les- 
kauskienė; prot. rašt. — 
Antanina Koladzienė; fin. 
rašt. — Ona Kener; ižd. — 
Marijona Genušauskienė.

(Nukelta į 7 pusi.)

Turtas Virš$6,000,000.00
1 Apart Apsaugos, Turime 
ATSARGOS FONDĄ Viri

MM

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.

FEDJ KVINGS
LOAN ASSOCIATION of Chicaga 
JUSTIN MACKIEVVICH. Pres.

4192 Archer Avenue
VlRginia 1U1

i^= j

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Otriausias Patarnavimas — Moterii patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS 

ŽEMOS KAINOS

TEISINGAS PATARNAVIMAS

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

K

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

Taupykite Vartotus 
Pašto Ženklus

Ar norite prisidėti prie 
tikro misijonieriško darbel 
Taupykite vartotus paštn 
ženklus? Štai lengvas ir vi
siems prieinamas būdas, ku
ris neša misijoms didelės 
naudos, o bendradarbiams 
gausių nuopelnų.

Šioj srity daugiausia ga
li pasidarbuoti tie,. kurie

and
THAN^s

jaunimas. Abu kunigai yra | dirba krautuvėse, bankuose.
------------------- - ------- --------- ' ofisuose ir panašiose vieto-

kur
t

se, kur kasdien 
daug pašto.

pereina

KAZIMIERAS BUDVITIS
Mirė liepos 23. 1941, 6:30 v. 
vak., suiuukęs pusės amž.

Gimė Lietuvoje, Tauragės 
apskr., Vainutos parap. Ir 
miestelio. Amerikoje Išgyveno 
34 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
moter) Uršulę (po tėvais Jo- 
nelaltę); švogerj Petrą Jone
li; du broliu Vincentą Det- 
rolt, Mich. ir Povilą Ir Jo šei
mą, Toronto, Canada: 4 švo
gerius: Juozapą Paulausk),
Aleksandrą Roką. Gary. Ind., 
Povilą Jurgut), Indiana Har
bor, KaSImlerą Jurgut). Ir Jų 
visų šeimas Ir daug kitų gi
minių. draugų Ir pažįstamų; 
o Lietuvoje seną motinėlę ir 
3 seseris Ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas namuose, 
140 W. 46th Plaee. laidotu
vės Jvyks šeštadlenj, liepos 26 
d. Iš namų 8:00 vai. ryto bus 
atlydėtas J šv. Jurgio parap. 
bažnyčią, kurtoje |vyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtos | šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę — Moteris, Broliai, 
švogcrtal Ir Giminės.

laidotuvių Dl-ektorlus J. F. 
Eudeikis. Tel. Yards 1741.

Kada susidarys keletas 
svarų pašto ženklų, siųskite 
juos “4th Class Mail” šiuo 
adresu:

MARIAN MISSION CLUB 
Marian Hills Rem’nary, 

Hinsdale, llllnotą

A - 
FO*M'lUON- A,OUT'

MEtellihg f
* p^aMII*1

v/hoie
M tOVES IT’

■jį.

1

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

Moteris težiūri J pasauk 
motinos akimis, tegu ji jau
čia motinos širdimi.

DARGUTIJ'
RADIO LAIKRAŠČIO JO-1 i METAI
APTARNAUJA CHICAOOS Ir APYLINKES LIETUVIJį 

Vienintėlia Vakarinis ’ Lietuvių 
Programas Amerikoje — 

Leidžiamas 9 Sykius | Savaite

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak 
PENKTAD. Ir ŠEŠTAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.

UJRINL
r~ EVESVoua

Murinę soothes, deanses and refreihes 
irritated, reddened membranes caused 
bv head colds, driving, winds, movies, 
elose worlc, iate hours. Free dropper 
with each bottle. At all Drug Stores.

JOHN F. EUDEIKIS

LaiMu Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktj

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

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

a KOPLYČIOS DYKAI
HM VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
P. J. RIDIKAS 

3354 South Halsted Street
J. LIULEVICIUS 

4848 S. Caiifornia Avė. 
Tel. LAFayette 3572

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

ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Conrt 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. VYestern Avenne 

Tel. GROvehlll 0142

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

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

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenae

* Tel. YARds 4908

LACHAVYICZ IR SUNAI 
2314 VVest 23rd Plaee 

Tel. CANai 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULlman 1270

(

y

1
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Indiana Harbor, Ind.
(Atkelta iš 6 pusi.)

Nariai paeina iš Indiana 
Harbor, Calumet City ir E. 
Chicago ir jų skaitlius ar
ti 50. Draugija kasmet lai
ko parengimą parapijos 
naudai. Taipgi bažnyčioje 
įtaisė langą ir bažnytinių 
rūbų. Remia seseles kaži-

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
PLATINKITE "DRAUGO 
TIKIETELIUS

Reik po biskį suskubti, lai
kas trumpėja ir Labor Day 
Pikniko diena jau artėja. 
“Draugo” leidžiamas 1941

rr LABOR DAY

♦

A

mierietes, į kurių metinį Buick SPecial Automobilis 
seimą dažniausia siunčia laukia lamingosios dienos, 
delegates ir vis suteikia au- kaiP bus Perduotaa į tikro 
ką. Labai raginame kad irl savininko rankas už vieną
kitos prisirašytų į šią drau
giją

Draugijos piknikas įvyks 
šį sekmadienį, liepos 27 tą 
dieną, 2 vai. popiet, papras
toje vietoje, 4916 Wegg av., 
East Chicagoje. Įžanga dy
kai. Visi yra kviečiami at
silankyti ir maloniai laiką 
praleisti.

Susirinkimas.

Sekmadienį, liepos 27-tą 
dieną po sumos, Šv. Vardo 
dr-ja laikys svarbų susirin 
kimą, kuriame dalyvaus ir 
kun. J. Naudžius su gra
žiais patarimais.

Pirmadienį, septintą va
landą vakare, bus svarbus 
Moterų Rožančiaus dr. su
sirinkimas.

Mrs. Naujokas, Chicago. 
III.

Mrs. Kuralaitienė. Woro© 
ster, Mass.

S. Kačinskienė, Eliazbeth, 
N. J.

P. Mankus, Worcester 
Mass.

V. Rusia, Chicago, III.
A. Daniunas, Chicago, III 
F. Vaičekauskas, Chicaga 

III.
Mrs. C. Leaga, Detroit, 

Mich.
Jonas Nausėda, Chicago, 

III.
Rev. G. Naudžius, India

na Harbor, Ind.

dešimtuką.

Pati diena yra labai svar
bi ir visad turi didelę reikš
mę dienraščio istorijoje, 
nes tada pasirodo kiek daug 
prietelių turi dienraštis 
“Draugas.”

Praeitais metais “Drau
go” piknikas buvo vienas 

i didžiausių piknikų Vytauto 
parke. Šiais metais, mato
si, bus daromi nauji rekor
dai ir nelaimingas bus tas, 
kuris neatsilankys anksti į 
Vytauto parką, nes jam vėl 
reikės statyti automobilį už
kelių blokų nuo parko. Taip, i Vytauto parke, jau viskas 
iš anksto ir ruoškitės prie'tinkamai prisirengta. Šiam

West Pullmano 
Naujienos

Prie parapijos pikniko, 
kuris įvyksta liepos 27 d.,

“RAUGAS

VVest Pullmano ir apylin 
kės dirbtuvėse, kurių yra 
lahai daug, trūksta darbi
ninkų, o ypač kurie žino 
kokį geresnį darbą. Pas 
mus bedarbių visai nebeli
ko. Rap.

Nereik vilkui kelio rodyti.

Alumininių daiktų vajus.

CLASSIFIED

S

šios istorinės dienos.
Grąžinkite tikietelius tie

siog į “Draugo” ofisą asme
niškai ar per paštą, arba ga
lite “Draugo” agentams 

įteikti tikietelius. Svarbu, 
kad kuogreičiausia grąžintu-

Pereitą sekmadienį buvo mėtė tikietelius.
paskelbimas bažnyčioje ska 
tinant visus remti alumini
nių daiktų rinkimo vajų, ku 
ris tęsis nuo liepos 21 iki 
29 d. Indai dėl priėmimo 
šitų daiktų buvo pastatyti 
East Chicago ant kampo 
Indianapolis Blvd. ir CTiffea- 
go Avenue, ir Indiana Har
bor ant kampo Main ir 
Broadway. Vaikščiojo rin
kėjai po namus liepos 24 ir 
25 dienas. Harboriečiai rem 
kime mūsų šalies apsaugos 
programos vajų dėl alumi
ninių daiktų. Motiejus.

Sekantieji sugrąžino po 
vieną knygutę:

Mrs. Anderson, Chicago, 
III.

F. Kassetta, Brockton, 
Mass.

Ona Kibartienė, So. Bos
ton, Mass.

F. Paukštis, Chicago, III.

piknike virtuvėje darbuosis 
ir gardžiais valgiais visus 
vaišins Moterų Sąjungos 7 
kuopos veiklios ir gabios 
šeimininkės, vadovaujant 
p. E. Mateišienei, kp. pirm.

Be to, prie visų piknike 

darbų yra paskirstyta ga
būs darbininkai, o ypač 
prie baro. šokiams grieš 
gera ir visų miegiama Phil 
Palmers orkestra. Visus 
prašome atvykti į pikniką 
ir praleisti linksmai laiką.

Tai buvo New Yorke. Freddie McDaniel ir Mary 
Salvago kaziriavo, supyko ir susipešė. Kai policija at
važiavo, tai moterį rado su perdurtu šonu, o vyras besąs 
ant stogo ir šaukė šoksiąs. Namas buvo keturių aukš
čių. Policija ištiesė tinklus. Pagalios po keturių valan-! 
dų Freddie šoko ir kniupščias pateko ant tinklo.

PASKOLOS ,
GREIT IR PIGIAI 

ANT 1-mų MORGIČIU 
Mėnesiniais atmokėjimais

Mutual Federal

Kas rado laikrodėlį 
Vytauto parke?
Laurynas Adomaitis, 2420 

No. Francisco Avė., pereitą 
sekmadienį būdamas šv. 
Mykolo parap. piknike Vy
tauto parke, pametė labai 
jo branginamą Elgin kiše 
ninį laikrodėlį. Dabar krei
piasi į mielą lietuvišką vi
suomenę, prašydamas josj 
talkos sugrąžinime jam lai
krodėlio. Jis ne tiktai bus 
giliai dėkingas, bet ir pri
mokės grąžintojui, p. Ado
maičio telefono numeris: 
ARMitage 1916. X.X.

N AM V — FARMŲ BARGENAI 
iu (lėtų, Murųuette Parke įmo

kėti *5000. 4 (lėtų mūrinis, *1J,-
500, 2 (lėtų tndrlnis po 4 kamba
rius *0,800. 0 kambarių mūrinis
bungulutv *4.000. 5 kambarių me
dinis cottage kaina *2,7 50.

Turime taipgi gana didelį pasi
rinkimų bisniavų namų

Turime visokių kitokių bargenų 
po visų (Jhieagų. Taipgi upie 150 
labai gružių farmų, prie vaųdenų, 
tinkamos dėl resortų. Galima pi
giai pirkti arba mainyti.

Kas norite nuujų namų pastaty
ti, senų pataisyti, apskaltliuvlmas 
dykai.

Jeigu norite greitai parduoti ar
ba pigiai pirkti. Išmainyti bile kų 
Jūs turite, kreipkitės pat,:
CHARLES P. S U RO MSKIS Jt CO.

0021 S. H’efctrm Avė.
Tel. REP. 8713 Vak. PltOs. IIII

REIKALINGAS DARBININKAS 
SPAUSTUVĖJE

Reikalingas tuojau prityręs spaustu
vės darbininkas. Pastovus darbas.

Kreipkitės;
2334 So. Oukley Avė- Chicago, III.

PARDAVĖM UI MCltlNIS NAMAS 
MAKQUETTE PARK

Parsiduoda 2-jų (lėtų niūrnls na
mus gražiame Marąuette Park. Ant 
dviejų lotų. KarStu yajijeniu apį 
Atidumą*, '2-Jų 'karų' g&rkdžius. Dėl 
platesnių Infortilacljų • kreipkitės: l

003# S. Talman Avė.

16KEN DAVIMUI NAMAS 
BRIGHTON PARKE

Išrendavimui 6 kambarių namus, 
4358 S. Fairfield Avė. Karštu van
deniu šildomas. Ant antro aukšto. 
Garadžius. Kampinis namas, šaukiteV I ilgima 0577.________________

WHOLESALE
- LIQCOR 

IŠTAIGA

I

TENSE

BUY
UNITED 
STATES 
SAVINGS 
BONDS

AND STAMPS

ON SALE ATYOI’R POSTOFnfF. OR RANK

1 amer/ca On guard!

Pastaba prie ARD 
22-rą Seimo protokolo

Dėkodama gerb. Dienraš
čiui “Draugui” už greitą 
talpinimą ilgo ARD 22-ro 
seimo protokolo, prašau 
pataisyti keletą spaudos 
klaidų. ARD 6-to seimui au
ka 110.00, ne 100.00. Šam- 
barai aukavo $25.00, ne 
2,500.00. $5.00 aukavo Gir- 
žaičių šeima, ne Girdžių. Ir 
skyrių raportuose, 6-tas sk. 
iš Brighton Park, metų bė- 
gyj padarė ne 94.50, bet, 
Akademijai^ — '$1,317.9^ 
parapijai 94.50.

Nuoširdžiai dėkingi!.

ARD Centro rašt., 
V.- A. Galnaitė

Above ia a reproduction of the _ 
Treasury Department’! Defense f'/' 
Savings Poeter, showing an exact 
duplication of the original “Minute 
Man” Btatue by famed sculptor 
Daniel Chester French. Defense 
Bonds and Stamps, on sale at your 
bank or post offiee, are a vital part 
of Ainerica’a defense preparationa.

“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!

Dabar atostogų laikas ir 
po parapijos pikniko bus 
pradėta valyti ir gražiai iš- 
dekoruoti seselių mokytojų 
namas. Darbą apsiėmė at
likti patyrę tame amate 
specialistai: Karolis Raila 
ir Vladas Goldikas. Seselės 
sugrįžusios ras namą gra
žiai išvalytą ir papuošta.

Liepos 23 d. jau pradėjo 
dėti naujus spalvuotus ir 
labai gražius į bažnyčią 
langus. Langai yra parapi
jiečių bei draugijų suauko
ti. Kaip langus sudės, toj 
pradėsime bažnyčios vidų 
maliavoti.

Sltchins CerRcucr 
, nishttMur

________ -r M i mink
Forųu.ck relief from itching of eczcma. pimple*. 
athlete’s foot, acabics, rashea and other ex- 
temally cauaed skin troubles. ūse «orid-famoua 
cooling. antiseptic. Iiųuul D. D. D. Prescription 
Greaseleas. stainless. Soothea irritatiop and 
ųuickly atops intenae itch.ng. 35c triai bottle 
provee it. or your money back. A«k vour 
druggist today for D. D. D. PMUCRIFTION.

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

LEO NORKUS. Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nedar
BEERS

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

N0W

-48
(Su senu valytuvu)

Niekad pirmiau nebuvo galima 
nupirkti tiek Valytuvo verty
bės kiek dabar siūloma šiuo 
Hoover Valytuvu, vėliausio sti
liaus ir su modemiškiausiais 
prietaisais. Pašaukite mus iš
mėginimui Jūsų namuose dy
kai. Valymo prietaisai už mažą 
primokė jimą.

M - • •

The Hoover Co.
Sales — Service

LIPSKY’S RADIO STORE 
4936 W. 14 St. Cicero, 11. 

Tel. Cicero 1329
DYKAI! Apkainavimas ir • 

išmėginimas namuose!

Ali M*Kli-NiW... RIBUILT

TYPEVVRITERS
A D O I N G MACHINES

—IMAll MONTMIT PATMINTI- 
AU MARIS

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED
«—USBRAl MAMJM AtlOWAMCI—
•M IIWHH (AMT •M-TIAS N|WHAC*MMI •VAIAMtII

xCTAD TTPEVVRITER 
COMPANYbosui e. eotasutn, m...,..

It. W. MAOKON ST.
Phone DEARBORN P444

Savings
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
2202 W. Cermak Rd.

BEN. J. KAZANAUSKAS, Scc.
Turtas virš $1,000,000.00

e Liiten to a

PALMMDECH’S
TU60SUY-1MERICAI 

RADIO BROADCASIMtstj Saturdsy, 1:30 to 2:30 P JL 

STATION WHIP
L 1480 kllocyclM
f dirst Ststioa m T«w DUQ į 

• PMtvrlaf a prognua tt • 
Yugoslav Folk Mūšio

Jūsų Gražus -. 
Apsirėdymas

-Mūsų Specialybė

ŽAVIAUSIAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ

BLIUSKELIŲ
PIRŠTINIŲ

KOJINIŲ
POCKET’BOOK U

KORSETŲ
KCDIKIAMS DRABUŽIŲ 
V. VILEISIENfi, SAV.

GLAMOUR
FROCK SHOP

5922 W. Roosevelt Rd. 
Tel. AUSTIN 1175

N. KANTER, Sav.

Išvežiotame 
IMI visų 
Chicago

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 S. Halsted St.
Tel. BOULKVARIi nota

IŠRENDAVIMU ŪKIS 
AUKSINK PROGA

Išrenduoju 24 0 akerių farmų. Vis
kas moderniškai įrengta: elektra, 
vanduo name. Namas su 10 kam
barių. Nauja didelė barnė ir visokį 
patogumai. Randa labai pigi. Tuo
jau matykite savininkų:

V. REMTIS 
1801 So. 5 lst Avc.,

Cccro, Illinois

PARSIDUODA B1ZNIAVAS NA
MAS, 3808 So. Ashlanil Avenne,
— taverųas (su įrengimais) ir 5 
gyvenimo kambariai užpakalyj. 2 
karams garadžius. Kaina tikiai 
*5,500. Kreipkitės:
3553 So. Hermitage Avenne. Tel. 
LAFayette 2188.

SKAITYKITE!!!
Ar norite nupirkti 2-jų fletų me
dini namų net pigiau už cottage?
Jei taip, pažiūrėkite 6710 S. Car- 
penter St. 5 ir 5 kambariai. Garo 
ir pečiaus šiluma. Mūrinis pagrin
das. 2-jų karų garudžius. Kaina tik 
*3750.

šaukite: Johnson
REPuMie 2030

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

WHOLESALEhP
FURNITURE

BROKER
DINING ROOM SEJTS — PAR
LOR SETS — BEDROOM SETS 
— BIOS — RADIOS — RE- 
PRIGERATORS — WASHERs — 

MANGELS — STOVĖS.
AU NaUonally Advertised Items

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Aven<
Telefonas REPUBLIC 6051

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

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

AGENTAI: 
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas

H. Kajeuski 
“Shorty”

Rez. TeL VICTORY 2499

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 West 31st Street 
Chicago, III. 

Telefonuokite:
VICtory 16 9 6

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

t

Nauja Vieta:

907 WEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022
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5 Penktadienis, liepos 25, 1941

Šiandien laidojamas tragingai žuvęs 
pirmas lietuvis kareivis

Panamoj žuvo Benediktas 
česnavičius.
Jaunas Dievo Apveizdos 

parapijos kareivis, Bene
diktas B. česnavičius, šian
dien yra laidojamas Šv. Ka
zimiero kapinėse. First 
Class Private Benediktas 
česnavičius tragingai mirė 
Rio Hato, Panama valsty
bėje. Pagal kariuomenės ra 
porto, a. a. Benediktas žu
vo liepos 2 d., 1941 m., kai 
kariuomenės trokas jį nu
trenkė į žemę pratybų lai
ku.

Jaunasis kareivis buvo 
pavyzdingas jaunuolis ir 
visais atžvilgiais visų ger
biamas, nes baigė Dievo Ap 
veizdos parapijos mokyklą 
ir Marianapolio kolegiją, 
Thompson, Conn. A. a. Be
nediktas buvo susipratęs 
lietuvis ir pasižymėjo sa
vo darbštumu Tėvų Mari
jonų kolegijoje, kur jam te
ko baigti savo high school 
mokslą.

česnavičių šeima tikrai 
yra labai pavyzdinga Dievo

veikėjas. Sykiu su žmona 
(po tėvais Krukoniūtė) jie 
augina labai gražią trijų 
vaikų šeimą.

Tai su karuomenišku iš
kilmingumu Chicagos lietu
viai atsisveikins su jaunu 
kareiviu ir garbingai jį nu- 
lydės į Šv. Kazimiero ka
pines.

Vykime į kun. Viktoro 
piknikėlį

Šv. Juozapo parapija, So. 
Chicago, stropiai rengiasi 
maloniai priimti ir gražiai 
pavaišinti skaitlingą svečių 
būrį, kuris susirinks iš kitų 
kolonijų linksmai praleisti 
keletą valandų puošniame, 
medžiais apaugusiame para 
pijos darže, per pikniką 
sekmad. liepos 27 d. Dar
žas randasi šalia bažnyčios, 
prie 88 gatvės ir Marąuette 
Avė. (2700 į rytus nuo 
State St.). Bus įvairių žais
lų ne tik vaikams bet ir su-

IŠGELBĖTOS SLAUGES

Keturios Amerikos Raudonojo Kryžiaus slaugės plaukė laivu į Angliją. Jų lai
vas buvo sutorpeduotas ir nuskendo. Jos vąltyje plaukiojo 12 dienų iki buvo išgel
bėtos. Dabar jos yra ligoninėje Norfolk, Virginia.

augusiems; gera muzika 
Apvaizdos parapijos šeima, gros šokėjams; skanūs val- 
Ponas Martinas česnavičius , giai pasotins išalkusius. Pra 
yra parapijos komitetnin- džia 2 vai. po pietų. Para
kas ir nuoširdus visuomenės pijos komitetas ir klebonas, 

kun. Černauskas, nuošir
džiai kviečia visus atvažiuo-

Kalėjimas iki gyvos 
galvos _

Buvusis poliemoans Mo- 
riarty už nužudymą Jennie 
Martin nuteistas kalėti iki 
gyvos galvos. “Jury” susi
dedąs iš penkių vyrų ir sep
tynių moterų tokį verdik
tą išnešė praėjusio trečiadie
nio vakarą. “Jury” bylą 
svarstė veik 6 valandas. 
Kaikurie stovėjo už išteisi
nimą, kiti už davimą jam 
elektros kėdės. Galop priė-

jo neišduotų, pasiryžo ją nu 
šauti, o per klaidą nušovė 
jos dukterį.

Teismo verdikto /klausėsi 
ir poliemono 2 dukterys ir 
viena jo augintinė. Išgirdu- 
sios verdiktą visos suklikę 
ir apalpo. Pats policmonas 
abiem rankom uždengė savo 
veidą.

Reliefo administracijos 
kostomerių skaičius nebūtų 
taip mažėjęs, jei nebūtų jis 
rūpinęsis jais nusikrayt) 
Yra tiek ir tiek žmonių, ku
rie jokių darbų nenori, o tik 
žiuri, kad tik patekti ant 
‘reliefo” ir dykaduoniauti.

Niagra Fails, N. Y.
LIETUVIŲ DIENA

Svarbiausias visuomeninis 
įvyšis, kurio Niagara Fails 
lietuviai laukia ir kurio pa- t
sisekimo trokšta, tai “Lie
tuvių Diena,” rugpiūčio 
(August) pirmas sek
madienis. Su viršum šimtas 
tikietų dėl bankieto jau par
duotas, o platinimas dar ei
na ir su pasisekimu. 
Škapliernos Šventė.

Švč. P. M. škaplernos 
Draugija savo Globėjos pa
gerbimą perkėlė nuo liepos 
16 d. į sekantį sekmadienį 
liepos 20 d. Tą dieną drau
gija užprašė šv. Mišias, o 
narės skaitlingai priėjo prie 
šventų Sakramentų.
Naujos šeimos.

Džiaugiasi parapija kad 
jos ribose kuriasi naujos šei
mos: sulyg paskelbtų užsa
kų suprantama kad šitą sa
vaitę įvyksta vedybos Jono 
Laužonio ir Marsės Pauliu- 
tės, o sekančioj savaitei jų

Valdžia ėmė atsisakinėti “r?-
liefą” duoti 
galintiems.

visiems dirbti

ti ir susipažinti su šia vie-1 J° Pr^e- kompromiso ir nu- 
na seniausių Chicagos lie- tar® duoti jam kalėjimą iki 
tuvių kolonijų. gyvos galvos.

mu

Pagarsėjęs Chicagoj vai
kas Tommy, kurs liepos 13 
d. .žvėryne rastas beklai
džiojantis. Jisai yra apie 3 
metų amžiaus ir tegalėjo 
pasakyti savo vardą. Iki 
šiol jo tėvai dar neatsišau- 
kf' 4*

Every time you see the Minute Man 

—emblem of America arming for 
defense—think how good it is to 
live in the land wherc there štili i* 

liberty to defend.

BUY
☆ United States -tt

DEFENSE 
SAVINGS 
BONDS and 
STAMPS

Susirinkimaif '
Marąuette Park. — Mar

ąuette Park Liet. Am. Pi
liečių kliubo mėnesinis su
sirinkimas įvyksta sekma
dienį, liepos 27 d., 2 vai. po 
pietų, vietinės parapijos 
salėje, Washtenaw ir 68 st.

Valdyba.

Moriarty nušovė Jennei 
Martin, 24 metų merginą 
bal. 29 d., jos name 4367 
Lake Park avė. Jisai sakė, 
kad norėjęs nužudyti jos

Augimas ir smukimas 
"reliefo" Chicagoj

Chicagoj gyventojų yra 
3.384.000. Nuo įsteigimo 
Chicagoj "reliefo” į jį krei
pėsi 520.000 asmenų. Tai yra 
veik 15 nuoš. visos Chicagos 
gyventojų. “Reliefo” admi
nistraciją žmonių kreipėsi 
metus.

1938 m. į “reliefo” admi-

Plėšikams pasisekė
Du plėšikai padarė “hold 

up” finansiniame ofise ryte. 
kai jo savininkas R. Dobskj 
tik atidarė. Ofisas randasi 
adresu 2402 Devon avė. Gra- I
sinimais privertė Dobskį ati
daryti seifą. Plėšikai, pa
grobė $1.800, automobiliuje 
nudumė.

ir Marės Balčiūnaitės. Palai 
' mink Dieve, naujoms pore
lėms !
Ligoniai
. Ligoninėj gydosi Jonas 
Kučkelis ir Magdalena Ka- 
raškienė, o namie Monika 
Pikelienė. Dievą duok, kad 
greit pasveiktų.

motiną, o per kleidą nužudęs , nistraci]ą žmonos kreipėpi
dukterį. Dabar teisme jisai 
sakė, kad jis neprisipažinęs 
prie tos žmogžudystės.

Moriarty buvo policmonas 
ir buvo prokuroro Courtney 
štabo narys. Jisai buk slė
pęs ir kyšius ėmęs nuo už
muštosios dukters motinos, 
kuri vadovavo didelei abor-

Brighton Park. — Dr- 
stės Nekalto Prasidėjimo 
Sv. Marijos Panos pusmeti- cionist>* šaikat.
nis susirinkimas įvyks šį 
penktadienį, liepos 25 d., 7 
vai. vakare, parapijos mo
kyklos kambaryj, prie 44 ir 
Fairfield avė. Malonėkite 
visos narės atsilankyti.

Valdyba.

He Stands for

SAFETY and 

FREEDOM

pabūgo, kad minėta moteris

DOCTOR’S AMAZING LIQUID
GREAT SUCCESS FOR .

SKIN TROUBLES
(«xt.malfy caused)

.1. PRAISED
FROM 

1 COAST 
TO

COAST!
No matter what you’ve tried withaut 
auccesa for unaiphtly surface pimplcs, 
blemliihea and similar skin irritationa, 
here'g an amazingly aucceasful doc-

Itcning soreneas and starta right in to 
help nature promote FAST nealing. 
80 years continuous auccesa! Let 
Zemo'a 10 different marveloualy effec
tive ingredients help YOUR skin. 
Also ointment form. Severe ca 
may need Eztra Strength Žemo.

Thlnk, ton, how VOU can help.

Let the Minute Man remlnd you M do your 
part.

lin and buy Defenee Saeln<i Rnnda.

They w|l| help peotert your homee ond yout 
luniltee today.

They vili help make the future eeeure.

< IF you sufter monthly

Nervous
Blue—

TMt Minai* !• Publlihed »y Vi ln Ihe Inttriil of National D*]*mo

“DRAUGAS”

Start tikint famoua Lydia X. 
Plnkham'a Vegetable Compound 
ot once. It'a one medlclne made 
etpeciallv for women that helpa re
lleve headache, backache, erampa. 
weakneaa, nervousneas—due to 
functlonal monthly dlsturbancea— 
It'a helped hundredt of thousands 
ot sromen to go "atnlUng thru*’ dls- 
treaa of such dlfflcult days.

Taken regularly _ Lydia Plnk
ham's Compound helpa bulld up 
realatance agalnat such tlred, 
eranky feellngs. Try ttt

daugiau, negu bet kuriais 
metais praeityje. Mat, per 
keletą metų “relifas” išsipo- 
pulerizavo, inėjo madon ir į 
jį žmonės kreipėsi be svar
bios priežasties. Vien tais 
metais į “relifą” kreipėsi 
51.372 nauji kostumeriai, ku
rie su šeimynomis sudarė 
133,567 žmones.

Pernai “reliefo” adminis 
tracija naujų kostumerių 
dar gavo 9.992, kurie su šei
mynomis sudarė 22.982 žmo
nes. ,

Šiemet “reliefo” kostume
rių skaičius mažėjo. Per 
praėjusį pusmetį naujų kos
tumerių teturėjo 2.200 žmo
nių, kurie su šeimynomis su
darė 5.060 žmonių.

Susirgo nuo migdančiu 
vaistu

Margaret Dono van, 30 me
tų amžiaus moteris, 712 
Diversey Parkway, kentėjo 
nuo nemiego dėlto, kad gin
čijosi su vyru. Todėl ji su
valgė migdančių vaistų, nuo 
kurių taip susirgo, kad tu
rėjo pąsiduoti į ligoninę.

Rado du skenduolius
Ežere prie 16 gatvės ras 

ti du lavonai. Pasirodė, 
kad vienas besąs Frank Nil- 
les, 19, ir James Wolf. Abu 
gyveno adr. 1837 W. 21 pi. 
Jie buvo prapuolę praėjusį 
penktadienį.

PASKOLOS — namams statyti, remontuoti ar 
pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

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

Tapkite Finansiniai NepriklausomilII

TAIIDYI/ITC mūmi ^KoJe. Jū«ųI c5vl I l\l I C tingai globojami lr 1
indeliai rūpės- '

tingai globojami lr ligi $5,000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame 
8tt%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

MUSŲ PASITTKRJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenunkrtaodžiant Nei 
Vieno KUjento!Z .

Keiatuto Savings and Loan Assodatton yra žymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.

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

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

Asthma Mucus
(oughing, Gasping

Thanks to a Doctor's prescrlptlon called 
Mendaeo, thousands now palllate terrible te- 
currlne attaeks of choklns. easplng, coueh- 
lng. wheezlng Bronchlal Aatnma by helping 
nature remove thlck ezcess mucus. No dopet, 
no smokes; no lnjectlons. Just tasteless, 
pleasant tablets. The rapld. delightful pal- 
Ilatlve action commonly helps nature brlng 
velcome sleep—a "Ood-send.” A prlnted 
guarantee wrapped around each package of 
Mendaeo Insures an lmmedlate refund of 
the full cost unless you are completely sat- 
lsfled. You have everythlng to galn and 
nothlng to lose under thls posltlve money 
back guarantee so get Mendaeo from your 
druggist today for only 60c.» e

DON’T
NEGLECT 
A COLD

k
Krūtinės alosos, kurtos gali lAsI- 
vystyti | nelaimę, paprastai pa- 
lengvieja pavartojus raminančią, 
Šildančią Musterole. Mosterole nė
ra tiktai moste. Jinai yra “Ooun- 
ter-trritaut.’’ Milijonai yra varto
ję Ją per 25 m. Daktarai rekomen
duoja. Galima mauti apdetooaa

X Antanas ir Agota Klio- 
štoraičiai, 1332 So. 48th 
Ct., Cicero, šiomis dieno
mis linksmai leidžia atosto
gas Beverly Shores, Ind.

X Bridgeporto . vargšų 
diena Labdarių ūkyje įvyks 
sekm., liepos 27 d. Trokas 
su pasažieriais kun. J. 
Prunskio vadovybėje išvyks 
nuo Gudų krautuvės tuoj 
po sumos. Pašaliečiai iš vi
sų kolonijų taipgi kviečia
mi į ūkį, kur bus galima 
gauti užkandžių ir gėrimų. 
Tokiu būdu pašaliečiai pri
sidės prie lėšų padengimo.

Xleva Malakauskienė, 
903 W. 33 st., po labai sun
kios operacijos pradeda po 
truputį stiprėti. Jos žentas 
Jurgis Šimonis yra veiklus 
šv. Jurgio par. komiteto 
narys.

X Ona Bandauskienė, 927 
W. 33 pi., sirgusi daugiau 
kai mėnesį laiko, jau pa
sveiko.

X Ponia Ona Skipitis, iš 
Hopkins, Mich., šiomis die
nomis lankosi pas savo gi- 
minantę Chicagoje. Ji atvy
ko su savo vaikais gydytis 
pas Chicagos gydytojus ir 
tuo pačiu laiku lankosi pas 
savo pažįsamus, nes ilgą lai
ką yra gyvenusi Chicagoje.

X Spa Sweet Shop, 10758 
So. Michigan Avė., Roselan
de dabar parduoda dienraštį 
“Draugą,” tai Roselandie- 
čiai, jei negaunat per paštą, 
nueikite ten nusipirkti 
“Draugą.”

INDIGESTION
may affect the Heart

Gu trapped ln the aUMSteh or fulltt may art likt ■ 
’ hair-trifger on the heart At the flrat algn of dlstreee 
Į smajt men and women depend on Bell-ans Tableta to 

tet gat free. No lazattve būt made of the faiteat- 
actlng medicinas known for acid IndIgeatIon. If the 
FIRST DORE doesn*t prove BelI-ana better, return 
bottle to us and recelre DOUBLE Money Back. 25c.

VVU L K STUDIO
1945 West 35* Street
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JUBILIEJAUS PROGA

10 Savaičių Prenumerata Siūloma 

. UŽ VIENĄ DOLERĮ

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
Štai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams: 

Užsisakykite dešimčiai savaičių “susipažinimui “Draugą” 
už vieną dolerį.

Tik pamanykite, už vieną dolerį naujiems skaitytojams 
dienraštis “Draugas” siunčiamas per dešitmts savaičių 
— tai yra, 60 laikraščio numerių už vieną dolerį!

Šiomis dienomis “Draugas” yra žymiai sumodernizuo
tas, patobulintas ir visais atžvilgiais pagerintas. Tai gi 
čia yra puikiausia proga padaryti didelę malonę priete
liams, giminėms ir draugams — užsakykite jiems “susi
pažinimo prenumeratą” už vieną dolerį. Pasinaudokite ju
biliejaus proga!

Tai tikras bargenas ir visiems naujiems skaitytojams 
puikiausia proga pradėti dienraščio “Draugo” skaitymą.

Užsakymus siųskite šiuo adresu:
"DRAUGAS"

2334 So. Oakley Avė. Chicago, Illinois 

arba šaukite CĄNal 8010


