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Japonija ruošia milijoninę armiją
ŠEIMA

Nacionalinė Katalikų Lab- 
darybių Konferencija turės 
metinį suvažiavimą spalio 
19-22 d. Houston, Tex. Su
važiavime svarbiausias klau 
simas bus šeima ir jos bui
tis. « ■&'

J. A. Valstybėse steigiant 
apsaugos pramonės centrus 
prasidėjo didelis gyventojų 
kilnojimas iš vienų sričių į 
kitas. Jos nukeldinamos ki
tur ir daugiur randa nepa
lankias sau socialinio gyve
nimo sąlygas. Organizuotų 
katalikų priedermė toms šei
moms ir bendruomenėms pa
dėti, buitį palengvinti.

MOTERYS
Anglijos darbo ministeri

jos parlamentarinis sekreto
rius Ralph Assheton parla
mentui pranešė, kad bus re
gistruojamos moterys kari
niams darbams fabrikuose.

Per sekančius penkis mė
nesius bus suregistruotos 
moterys, gimusios 1910 iki 
1915 metų imtinai. 1916 me 
tais gimusios bus suregis
truotos rugpiūčio 2 d.

Moterys bus pašauktos į se 
darbą užimti vyrų vietas, 
nes vyrams reikia kariauti.

Žibalas japonams
- taika Pacifike

WASHINGTON, liepos 25.
— Prez. Rooseveltas vakar 
kalbėjo gausingai delegaci
jai iš civilinės apsaugos ak
tyvumo. Prezidentas ragino 
delegacijos narius, kad jie 
šalies pasiruošimo šūkius 
paskleistų visuose miestuose 
ir miesteliuose. Patarė susi
rūpinti smilčių maišelių pa
ruošimu. Tas reikalinga tik 
kai kurioms šalies dalims.

Anot prezidento, Ameri
kos žmonės neturi pakanka
mai supratimo, ką reiškia 
modernus karas. Seniau ka
riaudamas tik armijos su ar
mijomis. Šiandie — moder
niam kare ir moterys — šei
mų motinos — yra lygiai 
reikšmingos kaip vyrai nai
kintuvuose (karo laivuose).-

Pagaliau prezidentas išaiš 
kino, kokiais sumetimais 
J. A. Valstybės leidžia ži
balą eksportuoti Japonijon, 
jei žibalo stinga rytinėms 
valstybėms. Sakė, kad tas 
daroma taikingais sumeti
mais, kad neleisti karui pra- 
plisti Tolimuosiuose Rytuo- 

Jei japonai iš Amerikos

NAUJOKAI
U. S. vyrų karinės kons

kripci jos taryba Washingto- 
ne paskelbė, kad liepos 1 d. 
visoj šaly įsiregistravo 752,- 
572 sulaukę 21 m. amžiaus 
vyrai.

Skaičius įsiregistravusiųjų

SUBOMBARDUOTA MASKVA

(•'Draugas” Acme teiepnoto*

Maskvos, parodantis, ką padarė vokiečių bombos

AMERIKA PASIRENGUS 
VEIKTI PRIEŠ JAPONIJĄ

Prezidentas Rooseveltas sako, 
jis šiandien imsis priemonių

ŠANGHAJUS, Kinija, lie
pos 25. — Japonija mobili
zuoja vieno milijono vyrų 
kariuomenę.

WASHINGTON, liepos 25. 
— U. S. vyriausybės sluoks
niai painformuoti, kad apie 
220 japonų laivais į prancū
zų Indo-Kiniją vežama karo 
reikmenys ir statybinė me-Gauta žinių, kad japonų

atsargų mobilizavimas prade JX. T . .. . j , džiaga. Laivus lydi 55 nai-tas liepos 17 d. ir iki dabar __* o i___
tęsiamas.

Pirmas paveikslas 
mestos iš oro.

• v
1S

VOKIEČIAI PAŽANGIUOJA, 
DAUG NELAISVIŲ PAIMA

Maskva pareiškia, kad 
vokiečiai visur sulaikyti

negautų žibalo, kurs jiems 
yra reikalingas, jie veržtųsi 
jo gauti T. Rytuose ir ten 
dar daugiau praplėstų karą BERLYNAS, liepos 25. — 
su britais ir kitais. Vokiečių kariškiai atvirai

šis taikingas nusistaty-: 
mas, kaip pasirodė, per du
praeitus metus buvo sekmin 
gas. Niekas negali žinoti, 
kas įvyks ateityje.

Naciai pavojingesni 
i “ž raudonuosius

43,501. Porto Riko — 9,190, SAN FRANCISCO, Cal., 
Hawajaus salose — 2,628. Iš liepos 25. — Buvęs respubli-
Alaskos dar negauta galuti
nų duomenų.

•
ŠELPIMAS
Leo M. Lyons, šelpimo (re

lief) komisionierius Chica-

konų partijos prezidentinus 
kandidatas W. Willkie čia 
kalbėdamas pareiškė, kad 
Amerika turi daugiau bijoti 
Hitlerio, negu komunizmo, 
nes naciai yra toli pavojin

goj, skelbia, kad per praei-, gesni už raudonuosius, 
tus penkerius metus šiame Willkie ragino piliečius, 
mieste^ šelpiamųjų sąrašuose fcad jie su pįinu pasitikėji

mu remtų prez. Rooseveltą, 
jo paskelbtą nepaprastą sto
vį. Nes prezidentas tikrai už

buvo 520,000 asmenų. Visi 
jie buvo vienaip ar kitaip 
šelpiami.

1940 metų cenzu Chicago simojęs sunaikinti nacius 
turėjo 3,384,500 gyventojų. Vokietijoje, kad jie daugiau 
Vadinasi, 15 nuošimtis gy- nebūtų pavojingai demokra- 
ventojų buvo šelpiami. tijai.

nvpvDnc Anot Willkie, sov. Rusija
DERYBOS nei karinįai( nei prekybiniai

Chicagoj pradėtos gelezin- i nebuvo pavojinga Amerikai, 
kelių kompanijų su geležio- o Hitleria paaišovįi palaužti 
keliecių organizacijų vadais amerikiečių laisvę, 
derybos atlyginimo ir darbo Willkie yra Amerikos jei. 
sųlygų klausimais. kišimo karan šalininkas.

Daug kas spėja, kad šios 
derybos bus nepaprastai il
gos. Bus nuodugniai studį-; 
juojama geležinkelių kompa
nijų pelnas, gyvenimo pa- j 
brangimas ir kt. klausimai.

Geležinkeliečiai reikalauja 
30 nuošimčių didinti atlygi
nimą.

SAN FRANCISCO, Cal. — 
W. Willkle ragina šalies vy
riausybę padvigubinti Kini
jai paramą, kad japonus pa
laužti.

CHICAGO IR 
KĖS. — Šiandie 
giedra ir šilta.

APYLIN-
numatoma

nors politinės kampanijos 
laikais jis agitavo prieš ka
rą.

Tegul Amerika
vadovauja

LONDONAS, liepos 25. — 
Anglijos vyriausybė randa 
ir pripažįsta, kad ji • nieko 
neišgali veikti prieš japonus, 
kurie veržiasi paimti savo 
visiškon kontrolėn prancūzų 
Indo-Kiniją ir tenai vis pla
čiau ir stipriau įsivyrauja.

Anglija šio viso klausimo 
sprendimą palieka J. A. Vai 
stybėms. Sako, šį kartą Ame

mis dienomis sovietų fronte 
reikia laukti lemiamųjų įvy
kių. Visu ilguoju frontu 
atimtos iš sovietų visos Sta
lino linijos tvirtumos ir rau
donosios armijos daliniai pa 
stumti daugiausia į atvirus 
laukus. Vokiečiai, sako, im
sis naujų metodu sunaikinti 
tas raudonųjų liekanas.

Pranešta, kad vienoj fron
to daly vokiečiai paėmė ne
laisvėn dar daugiau kaip 
30,000 raudonųjų ir apie ki
ta tiek nukauta. Mogilevo 
srity apie 10,000 raudonųjų 
pasidavė vokiečiams. Kai 
kur kareiviai sušaudo savo 
politinius komisarus ir pasi
duoda vokiečiams.

Taip pat pranešta, kad vo 
kiečių lakūnai praeitą naktį 
atakavo ir dar labiau apgrio 
vė Maskvą. Sukelta daugybė 
gaisrų.

Senesni vyrai
nebus šaukiami

WASHINGTON, liepos 25. 
— Kongreso abiejų rūmų ko 
mitetai pagaliau išlygino 
skirtingas pažiūras pravestų 
dviejų bilių drafto vyrų ir 
dirbtuvių užėmimo reikalais.

28 metų amžiaus ir senes-

Pasauly
NEW YORK. — Japonų 

žinių agentūra Domei per ra 
diją praneša, kad bolševikai 
pasiryžę sudeginti Maskvą, 
jei vokiečiai grąsintų paimti.

Kur link bus siunčiamos 
sumobilizuotos gausingos at 
sargos, yra paslaptis. Spėja
ma, kad pirmiausia viena da 
lis bus siunčiama į prancū
zų Indo-Kiniją užimti ten su 
tartimi įgytas bazes. Šiam 
japonų žygiui griežtai prieši 
naši J. A. Valstybės ir Ang
lija.

Japonų valdiniuose sluoks 
niuose pareiškiama, kad Ja
ponija pagaliau pasiryžusi 
įvesti naująją santvarką To
limuosiuose Rytuose.

HYDE PARK, N. Y., lie
pos 25. — Prez. Rooseveltas 
čia šiandie spaudos konfe
rencijoje pareiškė, kad jo vy 
riausybė rytoj imsis drastiš-

kintuvai, 6 kruizeriai ir vie
nas lėktuvnešis.

Čia kalbama, kad Ameri
kos vyriausybė paskelbs em
bargo į Japoniją išvežamam 
žibalui. Gal tai padarys ir 
olandai savo Vakarų Indijo- 
se.

Bet žinovai tvirtina, kad 
japonai nelabai rūpinasi dėl 
žibalo, nes Japonija turi mil 
žiniškas žibalo atsargas, ku 
rių pakaksią jiems 18-ai mė
nesių vedant karą.

Naciai užgina
skleidžiamas

žinias
BERLYNAS, liepos 25. — 

Iš Maskvos pradėta skleisti
kų priemonių prieš japonus, i žinios, kad reicho fieldmar-

WASHINGTON. — Sena
torius Norris pataria, kad J. 
A. Valstybės nutrauktų dip- 

pažangiavimas įomatinius santykius su VI- 
Į chy (neokupuota Prancūzi
ja) vyriausybė dėl jos susi
dėjimo su japonais.

MASKVA, liepos 25. — 
Sovietų informacijų biuras 
praneša, kad karo fronte so 
vietų pozicijos yra stiprios ir 
vokiečiams
neįmanomas

Smolensko srity sunaikin
ta visa vokiečių pėstininkų 
divizija.

Didelės kautynės vyksta 
Porkhovo ir Žitomiro srity
se.

Vokiečių lakūnai praeitą 
naktį ketvirtą kartą bandė 
pulti Maskvą. Sako tik keli 
vokiečių lėktuvai prasiskver 
bė per sovietų apsaugos lini
ją. Maži nuostoliai sukelti 
miestui. I
Užpraeitą naktį viena vokie 

čių orinė bomba susprogo 
arti U. S. pasiuntinybės rū
mų. Tik langų stiklai ištru- 
pėjo nuo trenksmo (oro 
spaudimo). Nė vienas asmuo 

į nenukentėjo.

Visoj šaly mitingai 
už įsivėlimą karan

NEW YORK, liepos 25. —
Šiandie visoj šaly pradėta 
vadinama “Kovos Atlanti
ke” savaitė. Ją surengė “Co
mmittee to Defend Ameri
ca” organizacija.

Šios organizacijos skyrių 
pastangomis visose 48-se vai

ni vyrai nebus saukiami ka- gtybėse bus turimi piliečių
reiviauti. Prezidentas autori 
zuojamas užimti karinės ga
mybos dirbtuves, jei dėl 
streikų, ar kitų kokių prie
žasčių būtų jose darbai truk 
domi.

Kai tėvynei bus gera, tai 
ir visiems tėvyniečiams bus 
gera joj gyventi.

rika ten tevadovauja, o An
glija turės tik antraeilį vai
dmenį.

kad juos suturėti nuo įsigiji
mo jūrų ir oro laivynams ba 
zių prancūzų Indo-Kinijoje.

Nežinia kokios bus tos 
priemonės. Kalbama, kad, 
rasi, Amerikoje bus užšaldy
ti visi japonų kredito fondai.

Spaudos atstovams prezi
dentas pareiškė tik tiek, 

kas
LONDONAS. — Britų Ia-

kūnai puolė vokiečių laivyno tod'7yt0j ”buS'“išgir7ta 
bazes Kiel ir Emden. Pra-, .
nešta, kad sukelti dideli gai- J

Anglija visgi prieš
BERLYNAS. — Vakar va’, 

karą Prancūzijos pakrantėse • KOmUniZHią 
vokiečiai numušė 33 britų
lėktuvus. Tarp numuštųjų 
yra devyni keturių motorų 
bombonešiai. Matyt, ameriko 
niški. Vokiečiai apie tai tyli.

mitingai. Prezidentas bus ra 
ginamas pavartoti karo lai
vyną, kad užtikrinti saugų 
iš Amerikos karo reikmenų 
pristatymą Anglijai.

BERNAS, Šveicarija, lie
pos 25. — Žiniomis iš Stoc- 
kholmo, Murmanske sovietų 
kariuomenė sukėlė kontrata
kas prieš vokiečius. Suomiai 
vyksta vaduoti vokiečius.

BERLYNAS. — Britai la
kūnai bombardavo Cherbour 
go, okupuotoj Prancūzijoj, 
rezidencinę dalį. 45 prancū
zai civiliniai užmušta.

ROMA. — Italų lakūnai 
Viduržemio jūroj nuskandi
no dar tris britų prekinius 
laivus, karo laivų lydėtus.

BERLYNAS. — Smolens
ko srity sovietai sukėlė kon 
tratakas. Vyksta kruviniau
sios kautynės.

Trys milijonai
žuvusiųjų - Maskva

LONDONAS, liepos 25. — 
M. Averin, sovietų politinis 
komentatorius, iš* Maskvos 
per radiją pareiškė, kad so
vietų vokiečių konflikte iki 
šiandien žuvę trys milijonai 
asmenų.

Averin sako, kad šią pik
tadarybę reikia padėti prie 
fašistų durų, nes “tie kani-

LONDONAS, liepos 25. — 
Namų apdraudos ministras 
Herbert Morrison pranešė 
parlamente, kad jis neturi 
pasiryžimo atšaukti vykdo
mus varžymus, kuriais už
draustas komunistų laikraš
čio Daily Worker leidimas.

Ministras pareiškė, kad 
vyriausybė negali leisti šiais 
nepaprastais laikais sabota- 
žuoti karo vykdymą. O Dai
ly Worker tuo daugiausia pa 
sižymėjo. Šalies saugumas 
yra pirmoje vietoje.

šąląs Goeringas susivaldęs 
su Hitleriu, už tai uždarytas 
koncentracijos stovykloje. 
Be-to dar pranešta, kad iš 
vokiečių kariuomenės vado
vybės pašalinti fieldmarša- 
lai von Brauchitsch ir Kei
tei.

Naciai tai visa nuginčija. 
Sako, tas yra paprasta bol
ševikų propaganda tikslu 
palaužti vokiečių pakilią 
dvasią.

Numatoma sunki

žiema britams
LONDONAS, liepos 25. — 

Namų sekretorius Herbert 
Morrison šiandie darbiečių 
grupei pareiškė, kad ateinan 
ti žiema britams bus nepap
rastai sunki. Sakė, kad rei
kia iš anksto prisirengti, 
nes prisieis begalo daug ka
muotis.

Anot Morrison, nepaisant 
atkaklaus sovietų ginimosi, 
Anglija turi daug susirūpin 
ti savo likimu, nes priešas 
dar galingas.

ANGLIJA TURĖS 
UŽTEKTINAI MAISTO

LONDONAS, liepos 25. — 
Žemės ūkio ministras R. S. 
Hudson parlamente pareiš
kė, kad anglų maitinimasis 
ateityje bus skaistesnis, ne
gu praeitais laikais. Jei iki 
rugsėjo 1 d. bus tinkamas 
oras, Anglijos ūkininkai pa
gamins maisto tokį kiekį, ko 
per šį šimtmetį nė vieneriais 
metais neturėta.

Tai karo paseka, sakė mi
nistras. Karas privertė ang
lus daugiau susirūpinti na
mie gaminamuoju maistu^

PLATINKITE DRAUGĄ" skurdan
balai visą Europą panardino t kai importas žymiai sumažė

jo.

Praeitą pavasarį milijonai 
akrų apleistos ir visais lai
kais neišnaudojamos žemės 
buvo įdirbta, įsėta ir nuso
dinta. Tas duos gerus vai
sius.

Ministras iškėlė aikštėn, 
kad ir pieno vartojimas per 
karą žymiai padidėjo. Prieš
kariniais laikais Anglijoje 
per metus suvartota apie 
760 milijonų galionų pieno. 
Per karą pieno vartojimas 
padidėjo iki 880 milijonų ga 
lionų per metus.

Ministras sakė, kad šiemet 
ir bulvių derlius bus dides
nis.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
Kas girdėt Waukegane
25 Metai Vedybinio 
Gyvenimo

Prižadus atnaujino Juo
zapas ir Ona Leškiai, lie
pos 20 d., Šv. Baltramie
jaus bažnyčioj. Jubilian- 
tams surengtas bankietas, 
dalyvaujant apie porą šim
tų draugų, giminių ir pažį
stamų, įvyko Lietuvių Au
ditorijoj. Užkandžiaujant 
pasakyta visa eilė sveikini 
mų ir linkėjimų linksmo gy
venimo ateity. Tarpe daly
vių be vietinių klebono kun.
J. Cužausko, vikaro kun.
Alb. Kishkuno, kurie reiškė 
savo linkėjimus, dalyvavo 
taippat iš tolimesnių koloni
jų Jurgis Leskis, (brolis) iš 
Detroit, Mich., Pranas Ta
mulis iš Beloit, Wis., Jurgis 
Urbonas ir p-nia Slepalis iš
Chicago, III., Kaz. Stulgins- PaiTIdldOS UZ 

kis ir P. Navickis iš Gary, I *J 1 Al •
Ind., ir daug kitų iš toliau 9« 9« IZICIONIĮ N0I1Į

KANDIDATAI 1 FEDERACIJOS CENTRO VALDYBA
A. L. R. K. Federacijos 

skyriai ir apskričiai nomi
navo šiuos kandidatus, ii 
kurių 28-tasis kongresas, 
būsiantis rugpiūčio 7 d., Ma- 
rianapoli Kolegijoj, Thomp
son, Conn. devynis išrinks 
į Federacijos centro valdy
bą:

Kun. Ig. Albavičius, Cice
ro, III.

A. J. Aleksis, Waterbury, 
Conn. •

Kun. J. Aleksiūnas, Broo
klyn, N. Y.

Dr. P. Atkočiūnas, Cicero, 
III.

D. Averka, Brooklyn, N. 
Y.

Kun. J. Balkūnas, Mas- 
peth, N. Y.

Kun. A. Baltutis, Chica-

atvykusių svečių. Juozapas 
Leškis dabar eina parapijos 
komiteto pareigas ir vienas 
iš vietinių veikėjų. P-nia 
Leškienė irgi ne mažai pri
sideda veikėjų tarpe. Vaka
ro vedėju buvo Antanas 
J. Sutkus, vietinis veikėjas. 
Išrinkta Generalė 
Valdyba

Lietuvių Dienos ir Dainų 
Šventės, kuri įvyks rugpiū
čio 17 d., Foss Park, North 
Chicago, valdybos pirminiu 
kas Juozapas Petruška,
gelbininkas Atnanas Sutkus 
ir Vladas Skyrius, raštinin
kė Emilija Kačinskaitė, ka
sininkas Aleksandra Jankau
skas, publikacijos G. P. Bu- 
kantis, programo Stan. Žy 
liūs ir Pr. Bujauskas, paro 
dos Jonas J. Jakutis, ti
kietų Pranas Baronas, atle
tikos Stan. Pažerskis, “popu- 
larity” kontesto Juozapas 
Matulėnas, būdų statymo 
Juozas Petrauskas. Prane
šimas gautas jog be vietinio 
choro dalyvaus taippat ir 
Šv. Petro choras iš Kenosha, 
Wi8., dar laukiama atsaky
mo iš kitų. Prisirengimo 
darbas visais atžvilgiais ei-

Gary, Ind. — Mirusio Izi
doriaus Nenio atminimui 
bus laikomos keturiasde- 
šimtės pamaldos. Pamaldos 
bus laikomas liepos 26 d.

Gary, Ind. ir Kankakee 
mišias užprašė velionio pus
brolis su žmona Ciukauskai. 
Washingtone, D. C. pamal
das užprašė Miss A. Amb
rose.

Velionis Nenis buvo 48 
metų amžiaus ir mirdamas 

ųn-1 paliko žmoną Antaniną ,dvi 
patf^ukteris — Marijoną 11 m.

ir Birutę 8 m. ir sūnų Izi
dorių 7 m.

Antanina Nenienė yra 
darbšti visuomenininkė ir 
artima “Draugo” bendradar
bė. • R.

na pirmyn.
Linksmas Piknikas 

Buvo surengtas liepos 20 
d., Deep Lake pakrantėj 
pastangomis komisijos, Lie
tuvių Auditorijos, dalyvavo 
draugijų valdybos, revizijos 
komisijos, draugai ir pažįs
tami. Užkandžiauta, šokta 
ir dainuota. Linksmai lai
kas praleisas. I <^|

Enrikas.

K. Vilniškis, New Haven, 
Conn.

He Stands for

SAFETY and 

FREEDOM

go. IU.
J. Brazaitis, Chicago, III. 
A. Budrys, Chicago, III.
P. čižauskas, Chicago, III. 
Kun. A. Ežerskis, Wilkes 

Barre, Pa.
P. Grybas, Detroit, Mich. 
Kun. Pr. Juras, Lawrence, 

Mass. , į

Kun. A. Jurgutis, Bridge- 
vile, Pa.

Kun. J. Karalius, Shenan- 
doah, Pa.

Kun. M. Kazėnas, Pitts- 
gurgh, Pa.

A. Kneižys, Boston, Mass.
K. Krušinskas, Brooklyn, 

N. Y.
N. Kulys, Chicago, III.
V. T. Kvetkauskas, Wil- 

kes Barre, Pa.
J. B. Laučka, Brooklyn 

N. Y.
A. Mažeika, Pittsburgh, 

Pa.
P. Medonis, Detroit, Mich. 
Kun. J. Miliauskas, Wil- 

kes Barre, Pa.
Kun. Dr. J. Navickas, 

Thompson, Conn.
B. Nenartonis, Chicago, 

III.
Kun. N. Pakalnis, Brook

lyn, N. Y.
A. Paleckis, Pittsburgh, 

Pa.
Kun. J.( Paškauskas, Chi

cago, UI. I
Kun. K. Paulonis, Brook

lyn, N. Y.
J. PilipaUskas, Chicagoj 

ui.

A. Pocius, Chicago, III.
S. Sakalienė, Chicago, UI. 
E. Samienė, Chicago, IU.
M. Šimonis, Detroit, Mich. 
St. šimulis, Chicago, IU.
L. Šimutis, Chicago, UI.
K. Sriubienė, Cicero, UI. 
Kun. J. švagždys, Brock

ton, Mass.
J. Tamkevičius, Pitts- 

bųrgh, Pa.
Ona Unguraitė, Philadel

phia, Pa.
Kun. K. Urbonavičius, 

Boston, Mass.
M. Vaičiūnienė, Cicero, UI 
Kun. J. Vaišnoras, Pitts

burgh, Pa.
Kun. Dr. J. Vaškas, 

Thompson, Conn.
J. Venslovas, Cleveland, 

Ohio. I .<St.

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

M. Zujus,
Pa.

Wilkes Barre,

Kandidatų vardai čia su
statyti alfabetiškoje tvarko
je. Tokioje tvarkoje bus 
paduoti Federacijos kon
greso rinkimams. Sulyg 
konstitucija kongresas iš
renka į valdybą devynis as
menis, kurie tuoj po kongre 
so tarp savęs pasidalina pa 
reigomis.
Aukos

šiomis dienomis į Federa
ciją įplaukė Lietuvos reika
lams šios pinigų sumos: So. 
Boston, Mass., Federacijos 
skyrius surinko per kun. K. 
Barausko prakalbas $30.00 į 
Springfield, IIL, Moterų Są
jungos 56 kuopos sekretorės 
M. šimkiutės pasidarbavimu 
surinkta $4.00 (po dolerį au 
kojo: Moterų Sąjungos kp, 
F. Raguskienė, M. Kurilie
nė, A. Adriuškevičienė); 
Kingston, Pa., Kazys Ku
činskas, — $1.00; Chicago, 
Iii., Pranas Norbutas $1.00.

Būtų labai gražu, jei šie
metiniai draugijų ir atskirų 
asmenų siunčiami Federaci
jos kongresui sveikinimai 
būtų atžymėti didesne ar 
mažesne auka Lietuvos rei
kalams. Visiems aišku, kaip 
reikalinga yra paramos ka
ro sunaikintoji Lietuva 
Būtų gražu, pat,. įad 
draugijos savo mokesčius 
Federacijai nedelsdamos už
simokėtų. Jau laikas.

Leonardas šimutis,
Fed. sekr. 

2334 So. Oakley avė., 
Chicago, III.

Šiandie skambės lietu- Į 
viską daina Vytauto 
Darže!

Šiandie jaunoji lietuviška 
Chicagos visuomenė, link
smai žavės visą Chicagą 
savo dainomis ir gyvumu 
šokiuose. Taip, Amerikos 
Lietuvių Parapijinių Chorų 
Sąjunga rengia prieš šei
minį piknikėlį Vytauto dar
že, šiandien, liepos 26 d., 
1941 m., pradžia 6 vai. va
kare.

Šis linksmas piknikėlis

bus maždaug linksma įžan
ga į sėkmingą Vargoninin
kų ir Choristų seimą, kuris 
prasidės sekančią dieną.

Leonardo Šimučio, Jr., 
orkestras gros šokiams ir 
linksmumui nebus galo.

Ypatingai lietuviai biz
nieriai yra nuoširdžiai kvie
čiami atsilankyti ir pasi- 
džiaugti su jaunuomene.

Chicago

fl. XXX.

SKAITYKITE “DRAUGĄ!

Marąuette Park. — Lab
darių Sąjungos 23-os kuopos 
susirinkimas įvyks sekma
dienį, liepos 27 d., Gimimo 
Panelės parap. svet., 1:30 
vai. po pietų. Visi kuopos 
nariai ir labdarybės rėmė
jai kviečiami atvykti, nes 
yra svarbių reikalų aptarti.

Valdyba.

KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ. 
REMKITE IR PLATINKITE

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

AKIU GYDYTOJAS 
SPECIALISTAS

Suvlrė 20 metų praktikavimo aklų 
taisyme lr gydyme

GERAI PRITAIKINTI ARIMAI
pataisys kreivas akis, trumparegystę 
tr toliregystę;
palengvins akių Įtempimų, prašalint 
galvos akaudėjlmų, svaigimų lr aklų 
karšti.

MODERMAKIAUSI, TOBULIAUSI 
EGZAMINAVIMO BCDAI 

Specialė atyda atkreipiama 1 vaikų
akla
ūkiniai pritaikomi tiktai kada reikia. 

VALANDOS:
10-toe Iki š-tos valandos kasdien. 

Sekmadieniais pagal sutarti. -

4712 So. Ashland Avė.
TeL YABDS 1373

PIRM NEGU PIRKRITE
MATYKITE MUS!

DIDŽIAUSIAS PA8IRINKIMA8 
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ 

STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS 

Finansuojame namų pastatymų at 
pataisymų — Nieko Jmokėtl — I 
metai Išmokėti —* Apkalnavlmas 
dykaL

Lietuvi. Pardavėja.
Stanley Literine. — Vedėja.

Carr-Moody Lumber 
Company

3039 So. Halsted St. 
VIC. 1272

Asthma Mucus
(oughlng, Gasplng

tpped around e.ch p.cksne oi 
re. an Immediat* r.fund ot 
mfeM you are compUtely lai* 

everythlnf to gatn and
-- - -------- iltlv. mon.y

from yuur

eo»t u

r-

r BUY
☆ United States fr

DEFENSB 
SAVINGS 
BONDS and 
STAMPS

Every time you see the Minute Man 
—emblem of America arming for 
defense—think how good it it ro 
Iive in the land where there štili ia 
liberty to defend.

Think, ton. how YOU cm help.

tet the Minate Mm remlnd j» M fe yoor 
pert.

S»»e ind bny Defenee Rnndt.

They wlll help protect your hnmee nnd pint 
bmllleo todny.

They win help mali. the fotare teroro.

^Scntchint^
For ųutefc relief from įtektas of Scarna. pfenpbfc 
athlele'. foot. aabim. mhm and other ex- 
temally cauaed »kin trnubtaa. ««e wwM-f»mem, 
conlinf. antiaeptic, liątnd D. D. D. Preacription. 
Greaaeiem. .talpiem. Soothea Irrkation and 
ejuirkly stop. intenm iuMn*. S5e triel botllo 
pro ve. it. or your money bart. A.k your 
druffiat today FUSSCRtallMa

STANLEY GAVCUS
— Parduoda—

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

Perkrausto Raidos, Veiloja Anglį. 
KrelpkltSs pri.:

Stanley Gavcus
110 So. Ridgeland Avenue 
Worth, m. Tel. Oafc Lawn 1M-J-1

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

3409 S. Halsted St.
Didelis pasirinkimas laikrodėlių

TMt Mtiiafr h hibthhrd by Vi ln iht Intirtit o/ Nortonai Dt/rnit

“DRAUGAS’
>jt

a

V

CONRĄD
Fotogršfas

studija įrengta pir
mo. rfltle. au mo- 
demlškomla užlai
domis tr Hollywood 
švtMomls. Darba. 
Garantuota..

Būkite Malonų. 
SAVO AKIMS

Tik viena pore aklų vlaam gy
venimui. Saugokit Jaa. teisdami 
IMkmmlnnotl Jae mod.rnUklau.la 
metodą, kurt* regStfmo mokalae

gelt sutelktu 
11 METAI PATYRIMO

akintu, kurte

0
Akiniai teisingai prirenkami 
per patyrusį lietuvį daktarą.

Dėl sąžiningo radijo pataisymo 
pašaukite Yards 8088.

420 W. 63rd Street
Tel.: Biznio - ENGIewood S883 

Rez.: - ENGlewood 5840

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

OPTOM ETR IMTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas iš-tee
Telefoną. CANAL 0,12! — Ohleaga 

OFISO VAtJtNDOS 
Kaędleu »:ŠO a. m. tki 1.10 p. aa. 

Trefi. lr Beit: >:00 a. m. Iki 
VUS », m.

Budriko Radijo Progoramai:
WCFL 1000 K. Sekmadieniais 6:30 
vai. vakare
WHFC 1450 K. Ketvirtadioniais 
7 vai. vakare.
WAA 950 K. Hawalan — Sekma
dienyje 4:30 po pietų.
9i 9 t ' 9 9 ' 9 i • 1 ' i

Rea. 8958 So. Talman Avė.
Rea. TaL GROvehilI 0617 
Office tel. HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7—8 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomia susitariu.

2423 W. Marąuette Road

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4643 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARda 4787 
Namę tel. PROapect 1930

Tel. YARda 5921.
Rea.: KENvood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

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

TaL OANal 6123

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 REPublic 7868

Ofiso teL VlRginia 0036 
Rezidencijos teL: BEVeriy 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomia pagal autartį.
Tel. OANal 0257

Rea. tol.: PROspect 665.

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

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

6 iki B vaL vakare.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Treėiadieuiais 
ir Šeštadieniais 

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

TsL YARda 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12,

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

Sekmadieniais 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

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

OfiM taL OANal IMS 
Ofisu VaL: 2—4 ir 7—• 
Tnšflliatsta pasai sutarų, 

Rm. TaL: IflSdlnck BIM

Tel. CANal 6969

DR. VVALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Roaf.j 
OFISO VALANDOS 

1 — 4 ir 1:3© — 8:30 vakara 
ir pagal sutartį.

TaL YABds 3846

DR. C. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Telcfofnas; HEMloek &84V

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo l Iki 1! Vak. 7 Iki • 

Nedėliomis pagal sutarti

Telefonas CANal 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal sntartį.
Res. telefonaa SEEley 0434.

TsL Cicero 14M

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

DR. A. JENKINS
(lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal sutartį.
PROapsct 6737

Oflao TaL: Bscid. TaL:
VlRginia 1886 PROspect MM

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 VVest 85th Street
LIGONIUS PRIIMA i 
Kasdien auo 2:00 iki 8:00 vaL 

TreClad.- tr 8ękmad. tlįt augltariua.

DR. V. E SIEDUNSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonai LAFayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė.
TeL TARds 0994. 

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir

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

(2-tros lubos)
TeL MIDway 2880 Chicago, HL 

0FI8O VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 

8ekmad. nuo 10 iki 12 vai, ryto.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 j 
4631 So. Ashland Avė.

TaL YARds 0994 
Rez. Tel. KENwood 4300 -

VALaNDOb
Nuo 10-12 ▼. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomia nuo 10 iki 12 vai, dieną

Kautynėse per nepriklau
somybės karą mes parodė
me pasauliui, kad esame lala 
vės verta tauta.
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"KUR MANO TĖVAS?" "AŠ NORI U EITI NAMO," 

Visa Chicaga ieško tėvo; neranda jau per dešimts dienu.

Dingusio tėvo sūnelis “Tommy” ir jo batukai
Herald — American klišė

Vienas jaunas vaikutis 
apie trejų metų amžiaus sė
di šiandie Juvenile Teismo 
namuose. Karts nuo karto 
jo akyse pasirodo ašaros. 
Karts nuo karto jis užsili
pa ant kėdės ir pažiūri pro 
langą į gatvę, tardamas:

“Kur mano tėvo trokas? 
Kur mano tėvas? Aš noriu 
matyti jį.’’

Jau per dešimts su virš 
dienų beveik visa Chicaga 
ieško jo tėvo nuo tos die
nos, kaip jis paliko jo sū
nų Brookfield žvėryne 
’(zoo).

Nuo tos dienos apie tėvą 
nieko nebuvo surasta, rods, 
pražuvo ugnyje.

’ Vienas dienraštis, The 
Chicago Herald-American, 
net siūlo $100 tam, kuris 
duos informacijų apie tėvą. 
Juvenile Teismo investiga- 
toriai ir policija ieško.

Prieš kelias dienas, The 
Chicago Herald-American 
photografai padarė nuotrau 
kas vaikučio pėdų ir pirš
tų, ir tos nuotraukos pa
siųsta ligonbučiams, kad jie 
patikrintų nuotraukas padar 
rytas gimstančių kūdikių. 
Ligšiol rezultatai šio dar
bo nesužinoti.

Nuotraukas pėdų padarė 
Juvenile Teismo kambariuo 
se, tekniška pagalba Stasio 
Piežos, šio dienraščio re
porterio, ir po priežiūra tei 
sėjo Frank H. Bicek. Pieža 
yra vienas investigatorių 
šiame įvykyj.

Išklausinėjus vaikutį, Pie 
žai vaikutis sakė, kad jo 
vardas yra “Tommy." Jo 
pavardė, iš vaikučio silpnos 
tarmės galėtų būti “Medag- 
no arba Melargo.’’ Jis neži
no savo antrašo nei savo 
telefono numerio.

Jis tik tiek pasakė, kad 
jo tėvas yra “troko draive- 
rys,” ir kad jį tėvas paliko 
žvėryne. Mažai tekalba 
apie savo motinėlę. Kažin 
ar ji gyva? Sunku sužino
ti.

Matomai, vaikutis buvo 
gerai tėvo prižiūrėtas, nes 
jo drabužėliai buvo gan ge
ri. Jo veidas išrodo beveik 
itališko tipo, bet itališka 
visai nekalba. Pieža bandė

su juo ir lietuviškai pakal
bėti, bet vaikutis nei žo
džio nesuprato.

Kodėl tėvas paliko savo 
tokį meilų sūnų?

Kur jis yra? Ar dar gy
vas?

Kas atsitiks su vaikučiu, 
jei tėvas nepasirodys?

Tai tokie klausimai šian
die pagauna vaizduotę visos 
Chicagos. Šio atsitikimo at
garsiai jau net plinta po vi

są Ameriką, nes policija 
kiekviename mieste ieško to 
vaikučio tėvo.

Reporteris....

Kongreso komitetas 
apsidirbo su 
taksais

WASHINGTON, liepos 24. 
—Kelių ir priemonių kongre 
so komitetas baigė svarstyti

bilių, kariuo vieneriais me
tais tikimasi sukelti daugiau 
taksų šalies apsaugai. Nu
matyta surinkti 3,529,200,- 
000 dol. padidintais ir nau
jais taksais.

Taksai uždedami kiekvie
nam žmogaus vartojamam 
daiktui.

Komitetas bilių grąžino 
rūmams. Matyt, ateinančią 
savaitę įvyks balsavimai.

PLATINKITE “DRAUGĄ"

ATSKLEISK KOMPOZITORIAU PASLAPTĮ - 
KAIP TAMSTA KURU
- Dėl "Ilgiausiu metu" susikivirčijo lietuviai 
su lenkais ir įkūrė atskira sąjungą. - Kaip 
gimė "Muzikos žinios." - Ar vargonininkai 
patenkinti savo gyvenimu! - Kodėl mažai kas 
ruošiasi į naujus vargonininkus.
Daina lietuviui padėjo pa-l — Kaip čia Amerikoje ši 

kelti baudžiavos žiauru- į lietuvių vargonininRų są- 
mus, dainoje lietuvis ieškojo junga įsikūrė? 
suraminimo savo vargeliuo-
se ir rūpesčiuose, dainoje 
išeivis skandino tėvynės il
gesį. Daina buvo lietuvio 
sielai kasdienė duona ir to
dėl daug yra nusipelnę visi 
tie, kufie lietuvio krutinėję 
palaikė dainos ar giesmės 
garsus. Nėra abejonės, kad 
didžiausis šioj srityj nuo
pelnas tenka Katalikų Baž
nyčiai ,kuri išlaikydama var
gonininkų kadrus išugdė 
mums daugybę muzikų, kom 
pozitorių ir chorų. Beveik 
visi mūsų garsieji muzikai 
yra buvę vargonininkais.

Šį šeštadienį Čikagoje 
įvyksta Amerikos Lietu
vių Romos katalikų Var
gonininkų suvažiavimas, 
ir tai ne paprastas, o su
kaktuvinis —

30 metų nuo sąjungos gy
vavimo. Sugavęs sąjungos 
pirmininką kompozitorių 
Pocių ėmiau egzaminuoti.

— Seniau lietuviai var 
gonininkai dirbome vienoje 
sąjungoje su lenkais. Prieš 
/vieną suvažiavimą iškovo
jome, kad per bendras pa

maldas būtų giedamos lietu
vio kompozitoriaus — Nau
jalio Mišios. Bę to, sudarė
me lietuvišką kvartetą, 
kurs balsais per vaišes gra
žiai sudainavo “Ilgiausių 
metų.” Lenkai to nepada
rė, jie dainavo nepasiruošę, 
už tat kažkurie ėmė gal kaip 
ir iš pavydo lietuvių “Il
giausių metų" pajuokti.

Tas uždegė mus. Padarė
me lietuviai atskirą posė
dį. Ką čia, sakome jie iš 
mūsų juoksis. Sukurkime 
atskirą lietuvių vargoni
ninkų sąjungą.

Taip ir padarėme. Tas buvo 
prieš 30 metų.

(Nukelta į 6 pusi.)

M. DZI M IDAS
Berghoff Alaus Išvežiotojas

Pristato geriausios rūšies 

Berghoff Alų į Alines, kitas į- 
staigas, piknikus ir 1.1.

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

4138 Archer Avė. Tel. LAFayette 0401

CourtcHy of Chlc. Herald-American
STASYS PIEŽA, Chicagos Herald-American reporte

ris, daro vaikučio pėdos nuotraukas. Vaikučio tėvas pa
liko jį Brookfield žvėryne prieš dešimtį dienų. Policija 
ieško vaikučio tėvų. Kūdikis, kuris težino savo pirmąjį 
vardą “Tommy,” sėdi ant Piežos kelių, o popierą laiko 
Mrs. Thomas, Juvenile Court darbininkėm

f

Vienintelė Lietuvių 
Wholesale Liquor 
Įstaiga Chicagoje

Didelis Pasirinkimu 
Naminių, Importuotu 

Ir LletuvlSkų Gėrimų.
Parduodame 

Tiktai Tavemams. 
Vai.: 10 iki 5 Kasdien 
Užsakymai I&vežiojami 

Sekančią Dieną. FRANK VIZŲ ARI), Sav.

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

Tel. REPublic 1538—9

r

Nors Gaus Ta Dovana
Veltui
"DRAUGO" MAŠINŲ FONDO

/

I K N I K
VISI

NUOŠIRDŪS
"DRAUGO"

RĖMĖJAI
PLATINA
PIKNIKO
TIKIETUS

LABOR DAY
Rugsėjo-Sept. 

1d., 1941

NEVIENAS
SKAITYTOJAS

GRAŽINO
NET

KELETĄ
TIKIETŲ

KNYGUTES

VYTAUTO PARKE
prie 115-tos Gatvės Tarp Crowford ir Cicero
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Pirmiau ir dabar
Hearst’o laikraščiai ne vieną kartą yra energin

gai gynę mažųjų tautų teises. Ne kartą jie yra gynę 
ir Lietuvą.

Praėjusį trečiadienį Chicago Herald-American (ir 
kiti p. Hearsto laikraščiai) įdėjo paties p. Hearsto 
rašinį (In The News), kuriame plačiai rašo apie Suo
miją ir Baltijos valstybes. Jisai rašo, kad Suomijos 
respublika laimi kovą su Rusija, savo pavergėja. Ji 
kovoja drauge su Latvija, Estija ir Lietuva — jos vi
sos kovojančios už išsilaisvinimą iš Rusijos despotiz
mo ir — “jos visos kovoja ir laimi be Anglijos ir 
be Jungtinių Valstybių pagalbos.” Pažymima ir tai, 
kad jos visos turėjo ir Anglijos ir Jungtinių Valsty
bių “nemirtingo draugiškumo pažadus.” Šios Europos 
respublikos turėjusios gražių žodžiais pažadų ir pa- 
akstinimo kovoti už demokratiją ir laisvę. Tačiau 
praktiškos paramos jos savo kovoje nesulaukė.

“Anglija ir Jungtinės Valstybės savo pagalbą re
zervavo Rusijai, demokratijos griovėjai; Stalinui, 
žiauriam respublikų užkariautojui, visų laisvų 
žmonių pavergėjui” — rašo p. Hearst. Toliau jisai

sako: . j
“Mes Amerikoj pasmerkėm Rusiją ir skerdi

ką Staliną už kruviną Suomijos sudraskymą. Ru
sija, kurią mes šiandien remiam yra ta pati Ru
sija, kokia ji buvo prieš metus.

“Stalinas, kurį mes dabar gerbiam kaipo ge
radarį valdytoją ir giriame kaipo švelnų ir nekal
tą patri jotą, yra tas pats žiaurus žmogžudys ir 
kankintojas savo žmonių.... tas pats kruvinas 
tironas, kuris sudraskė Suomiją ir sunaikino Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos demokratiją.

“Rusija nepasikeitė.
“Stalinas nepasikeitė. ,
“Demokratiškoji Suomija nepasikeitė.
“Laisvę mylintieji Estijos, Latvijos ir Lietu

vos žmonės nepasikeitė.
“Bet didžiosios imperialistinės demokratijos 

labai drastiškai pasikeitė savo prisiektose aukš
tose idėjose ir altruistiškuose tiksluose ir savo 
pareikštame atsidavime laisvės ir demokratybės 
tikslui.” '
Tarp kitko, yra pacituojamą, ką Prezidentas

Rooseveltas ir Churchillas sakė apie Rusiją, kuomet 
jinai užpuolė Suomiją, siekdama ją visai sutriuškin
ti. Jiedu tada piktais žodžiais smerkė agresorę Sovie
tų Rusiją ir Suomijai reiškė giliausią simpatiją ir pa
ramą žadėjo.

Tačiau suomiai paramos nesusilaukė. “Anglija 
buvo duosni žodžiais, bet šykšti vyrais ir šautuvais” — 
tikrai teisingai pastebi žymusis Amerikos laikraštinin
kas, pridėdamas, kad

“Jl savimeiliškai, bet, be abejonės, gudriai 
žiūrėjo savo reikalų.

“Mes negalime suprasti jos, kodėl ji apleido
Lenkiją, Suomiją, Graikiją, Jugoslaviją ir Esti
ją, ir Latviją, ir Lietuvą, ir Belgiją, ir Prancūzių 
ją, bet gelbsti Rusiją.
“Kodėl remti komunizmą, kurs “išplėšia tautos 

sielą”.... ’ t (
Maskvos agentai, žinoma, tuojau puls tų, tiesa 

ptiprių, bet teisingu žodžiu autorių ir pavadins jį
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pro—naciu. Bet nesiskubinkit. Tai darant, pirmiau pa
siskaitykite to stipraus rašinio labai stiprią užbaigą:

“Suomiai eina priekin atsiimti visas žemes, 
kurios buvo prarastos rusų godumui ir agresijai.

“Ir mūsų gėdai ir apgailestavimui, jie laimi 
ne dėl Anglijos ir Amerikos, bet to nepaisant.

“Jiems sekasi pasidėkojant jų pačių garbin
gam ryžtingumui ir teikiama pagalba ir proga 
hunų, tų žemi?, piktų, barbariškų, . negarbingų,

’ despotiškų, socialistiškų vokiečių.”
“Koks tai pažeminimus, kad tie neverti žmo

nės turi užimti vietą kovoje už laisvę ir demo
kratiją pasaulyje, kurią mes turėjome užimti ir 
kurią mes būtume užėmę, jei būtume vykdę tą* 
ką taip iškalbingai buvome pasisakę.”

-Ir iš tikro.

Pasaulis stebėjosi ir jokiu būdu negalėjo supras
ti (ir šiandien vargu dar supranta), kodėl anglai leido 
Vokietijoje įsigalėti naciams; kodėl jie jų nestabdė, 
kai naciai pirmuosius agresijos žygius darė; kodėl 
leido sudraskyti Čekoslovakiją, sutriuškinti Lenkiją, 
užimti Olandiją, Belgiją, Prancūziją ir įsistiprinti 
Balkanuose? Taip pat, kodėl jie negelbėjo Suomijai, 
nė Baltijos valstybėms? Kodėl anglai visuomet “post 
factum” savo balsą kelia, protestuoja? Kodėl jie pir
miau neapsirūpino ir Indo—Kinijos saugumu? Per 
keletą pastarųjų metų jie visur pasivėlavo su savo 
pagalba ir dabar jau Amerikai tenka įtempti visas 
pajėgas, kad padėti pasaulį apvalyti nuo agresorių, 
nuo demokratijos ir žmonių laisvės tramdytojų.

Gerai, kad p. Hearst ir kiti žymūs laikraštinin
kai ir politikai iškelia tokius klausimus, kurie dauge
liui atidaro akis ir duoda progos suprasti, kad dėl 
dabar susidariusios tarptautinės padėties daug yra 
kalti patys anglai, kurie nedaug tekreipė dėmesio, kai 
diktatoriai naikino kitus, bet tik tada smarkiai šūkte
lėjo, kai jų liūtui ant uodegos užmynė.

Bet, vis dėlto, ir dabar dar nepasimokinta iš pa
darytų nuolaidų, iš suvėlinimų daryti tinkamus žy
gius. Užsimota nugalėti vieną piktą — nacizmą, tačiau 
einama į talką kitam — kruvinam komunizmui, nepa- 
galvojant, kad su jų pagalba laimėjęs komunizmas, 
tuč tuojau kąstų savo geradarių ranką ir, jei pajėg
tų, griebtųsi visų priemonių juos sunaikinti.

Rumunija Stosianti Ka
ran------ Į dvi savaiti paga
liau turėB paaiškėti, ar Ru
munija stos karan, tai, be 
abejonės, prisilies prie są
jungininkų, taigi eis prieš 
vokiečius ir austrus. Ir jei 
tai įvyks, tai Rumunija 
greitu laiku susilauks Ser
bijos likimo.

• ,
Riaušės Anglijos Parla

mente ___ Anglijos parla
mente žemesniąjame bute 

ištiko riaušės. Airių vadas 
Lawrence Ginnel savo kal
ba baisiai ėmė kritikuoti 
Anglijos vyriausybę už ne
davimą Airijai savyvaldos. 
Pirmsėdis jam todėl uždrau 
dė toliau kalbėti. Bet šitas 
nepaklausė. Kilo baisus 
triukšmas. Nubalsuota jį 
suspenduoti ir prašalinti iš 
parlamento. Ginnel tačiau 
atsisakė išeiti. Kilo baisus 
triukšmas, kuomet vieni at
stovai stojo už Ginnel, kiti 
prieš jį. Ko tik neištiko 
muštynės. Pertrauktas po
sėdis ir parlamentarinė 
policija prievarta airį vadą 
išvedė Laukan.

Reikšminga diena
. • F"7 CLS —į . 4 .

1922 m. liepos 27 d. Jungtinės Amerikos Valsty
bės besąlyginiai pripažino dejure Lietuvą ir kitas 
Baltijos valstybes. Taip pat liepos 27 d. (1940 m.) 
Amerika griežtai atsisakė pripažinti’ Sovietų Rusijos 
smurtą, kuriuo ji prismaugė Lietuvos nepriklausomy
bę. Atsižvelgiant į tai, “T—nė” pastebi:

“Tie du atsitikimai yra begaliniai svarbūs ir 
reikšmingi. Jei Amerika nebūt pripažinus Lietu
vai nepriklausomybės 1922 metais, gal tas nebūt 
padaryyta ir iki šiol, ir kaip Amerikos lietuviams, 
taip ir Lietuvos lietuviams būt buvę daug sun
kiau veikti išlaikyme Lietuvos nepriklausoma iki 
Stalino atėjimo. Jei 1940 metais prez. Roosevel
tas būt užgyręs Lietuvos okupaciją — tą okupa
ciją gal būt užgyrę ir daugelis kitų valstybių, ir
šiandien jau vargiai Lietuva turėtų pretenzijų • •
prie nepriklausomo gyvenimo.

“Už šiuos du draugiškumo žygius Amerikos 
lietuviai, o taipgi ir viso pasaulio lietuviai (kur 
dar galima reikšti laisvą žodį) turėtų būti Ame
rikai begaliniai dėkingi.
Reikia manyti, kad kolonijų veikėjai pasirūpino 

surengti šios reikšmingos mūsų tautai dienos — liepos 
27 d. tinkamą paminėjimą.

Nė komisarai neišgelbės
Darbininkas” tarp kitko rašo:

“Kad didžiuma raudonarmiečių yra neištiki
ma, tai nejučiomis ir nenoromis pripažįsta pats 
Stalinas, grąžindamas raudonajai armijai politiš
kus komisarus, kuriuos maršalas Timošenko kau
tynėse su suomiais buvo pašalinęs. Tie politiški 
komisarai pristatomi prie karo vadų, pradėjus 
nuo puskarininko ir baigiant generolu, kad dabo
tų politišką kariuomenės ištikimybę. Jie labai 
trukdo kautynių eiga, nes savo šnipinėjimu ner

vina vadus ir atima nuo jų iniciatyvą bei savis
tovi ryžtingumą ir sumanumą. Karininkas jaučia- 

x si lyg supančiuotas, nes baimė būti įtariamam 
varžo kiekvieną drąsesnį jo žygį. Pašalinęs'komi
sarus, Timošenko šiaip taip su suomiais apsidir
bo. Stalinas gerai žino, kad komisarai gramozdiš
kai kliudo karo operacijas, bet buvo priversti 
juos grąžinti, nes su pasibaisėjimu stebi, kad vėl 
kokia pusė milijono raudonarmiečių tik tyko pro
gos vokiečiams pasiduoti. Bet ir tos “voždiaus” 
pastangos nueis niekais, kai raudonoji armija bus
yokiečių apsupta. Nė komisarai jos neišgelbės.”

$9,000 Lietuvos Sušelpimui 
.... šiomis dienomis Tau
tos Fondas siunčia vokiečių 
užimton Lietuvon 9,000 — 
Vilniun $7,000 ir Kaunan 
$2,000. f

Vakar Karščiausia Diena 
Į 25 Metus___ Vakar die
ną termometras rodė 107 
laipsnius šilumos. Tokio 
karščio Chicago neturėjo 
per 25 metus. Vakar nuo 
karščio 12 žmonių mirė, ir 
apie 50 susirgo. Ir susirgu- 
siejl ne visi pasveiks. Tar
pe susirgusiųjų atrandama 
keli lietuviai.

•
“Duokite Mums Duonos!” 

.... Bulgarijos mieste Ka- 
valoj dėlei maisto stokos 
kilo didelės riaušės. Minios 
žmonių sustoję prieš valdiš 
kas įstaigas per ištisą dieną 
šaukė: “Duokite mums
duonos!”...

•
Kaizerio žentas Pamišo.... 
Iš Londono praneša, kad 
kaizerio žentas, Brunswicko 
kunigaikštis, galutinai pa
mišęs. Gydytojai labai abe
joja ar pavyks kuomet jį 
išgydyti. Pradžioje karo jis 
buvo vadu vokiečių kariuo
menės Rusijos fronte. Būk 
dėl karo baisenybių kuni
gaikštis lr įgavo pamišimą.

Brangsta Laikraščiai.... 
Milwaukee nuo vakar die
nos laikraščiai pradėta par 
davinėti po 2 centu. Taipgi 
St. Louis Globė Democrat 
padvigubino kainą. Priežas
tis — pabrangimas popie
riaus. Gal būt ilgainiui ir 
“Draugas" bus priverstas 
pakelti savo kainą iš tos 
pačios priežasties. .^

(“Draugas,” liepos 26 d., 
19916 m.)

šeštadienis, liepos 26, 1941

PASAULIO TRIUBELIAI
(Tęsinys)

Stalinas: D-orogoj tovarišč, Hitler! Tai mudu du 
broliukai! (Puola viens kitam į glėbį, bučiuojasi ir dai
nuoja) : - .

Mudu du broliukai 
Daug sykių ženoti,
Vienas rudas, kits raudonas 
Abu nežaboti.

Mums niekas nerūpi,
Tiktai diktatūra, 
Demokratijai nulupti 
Paskutinę skūrą.

Kai tik kas pabando 
Mums kelią pastoti,
Vienas kitą pabučiavę, 
Imam jį doroti.

Ant mažų valstybių 
Mes blikskriega darom,
O paskui, jei kas neklusnus, 
Šaudome ir kariam....

Duodam žmonėms rojų: 
(Hitleris)

Aš rudą nacizmą, 
(Stalinas)

O aš čeką, komisarus, 
Saldų bolševizmą.

Mūs rojuj taip gera,
Nėra jokios bėdos,
Visi linksmi ir laimingi 
Arklius, šunis ėda.

Tiktai mes pasaulį 
Galim sutvarkyti,
O jo žmones iki vieno 
Vergais padaryti.

Taigi mes broliukai,
Kaip jau pasakyta,
Bet ateis dar tokia diena, 
Plausime viens kitą____

Pasaulis: Ei, kas čia per naujas sūkurys, drumsčias 
ir taip jau pilną mano galvą visokių triubelių?

Hitleris: Bučiuojamės du broliukai! Tai nacizmo-ko- 
munizmo daina, kuri gali pasauliui laimę duoti....

Pasaulis: Kas per vienas tasai naujas pribuišelis? 
Jis man aziatiškai dvokia...

Stalinas: Dėl to, kad aš pats esu aziatas. (Dainuo
ja):

Iš Maskvos iš rojaus miesto,
Aš lyg kiaulė čia nekviestas....

Pasaulis: Paliauk! Nepersistatęs bandai man dai
nuoti. Kaip vadinės?

Stalinas: Joseph Džiugošvili Stalin, Markso apaš
talas, Rusijos ir visų pavergtų tautų caras, pekliškos 
tvarkos meisteris....,

la.. . ... .. _ - U

Pasaulis: Kas tave tokį sutvėrė?

Stalinas: Aš pats atsiradau...

Pasaulis: Kaip tu galėjai pats atsirasti?
v

Stalinas: Aš nežinau.... Aš atsiradau iš monkės.. .

Pasaulis: Kokiu reikalu čia atvykai?
Stalinas: čeką raportavo, kad turi daug triubelių, 

kad tau reikalinga ramybė.........
Pasaulis: Tai tu gali duoti man tą ramybę?
Stalinas: Taip. Ne tik ramybę, ale ir lygybę, brolybę
Pasaulis: Kokiu būdu? (Bus daugiau.)

Japonija reikalauja Camrank įlankos bazę aavo lai
vynui. Iš tos bazės japonai galėtų patogiai gintis nuo 
anglų—amerikonų laivyno.
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Alia Rachmanova

Studentai, Meilė Ir teka
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

Išvertė Ant Pauliukonis
t II. TOMAS• ' k

(Tęsinys)

Pusiau antrą valandą nakties smarkiai suskambėjo 
skambutis. Mes visi vienu ypu pašokome iš miego. Tė-, 
tis nuėjo atidaryti ir po poros sekundžių į kambarį 
šūktelėjo:

— Atėjo daryti kratos. Skubiai apsirenkite!
Vos mes suspėjom užsimesti kuo pakliuvo, į vidų 

įėjo septyni milicininkai. Tiesą pasakius, nežinia, ar tai 
buvo milicininkai, ar kas toki kiti.

— Jei turit šaunamųjų ginklų, tai tuojau atiduoki
te, nes jei jų rasim, tai jus visus išsaudysim! — tarė 
vyras, apsivilkęs rusvais kailinukais.

— Mes neturim jokių ginklų, — atsakė motina.
— Ką jūs žinote apie savo brolį Vasilijų Nikolaje- 

vičių? — klausė jis toliau. ,
— Aš visai nieko nežinau, — atsakė. Po trumpo 

tardymo prasidėjo krata.
— Jūs turite net aštuonius kambarius? — paklausė 

matrosas ar kuris kitas į jį panašus. — Tai mes netru
kus iš jūs kelis pasiimsim savo reikalams, dviejų jums 
visai užteks!

Kai tik jis nusisuko, prie manęs priėjo mama ir 
persigandusi man šnibžtelėjo:

• — Alia, aš visai užmiršau! Zinai, ten, komodoj, yra
aksominė dėžutė, o joj mano mažasis revolveriukas....

Kaip Stalinas atsilygino tiems, 
kurie tarnavo kominternui

- Atsiskleidžia paslaptys apie raudo
nojo diktatoriaus nužudytus komunis

tus* - Kaip GPU pavogdavo nepatinka

mus žmones. - "Kur ašaros pavirsta į 

ledą"
(Tęsinys)

Vokietijos revoliucionieriaus 
lavonas Rusijos upėje.

Prieš Hitlerio įBistiprini-

ties per eilę metų teikė 
svarbių žinių.

Kai 1933 m. Hitleris užė
mė valdžią Vokietijoje, Kie

mą Vokietijoje komunistai' penbergeriB pabėgo į SSSR.

Lietuviai komunistai 
ir komunizmas

Mūsų lietuviai komunis
tai atskilę nuo savosios tau 
tos, savąją tėvynę maino 
ant Raudonosios tėvynės. 
Pamiršę savo tautos kovas 
dėl laisvės, dėl nepriklauso
mo gyvenimo, įsikinkė Sta- 
liniško kominterno jungą. 
Ir kokią padėką jie už tą 
gauna? Leiskime pasisakyti 
jiems patiems. R. Mizara, 
savo knygoje “Sovietų Są
junga penkioliktais metais,” 
pusi. 209 rašo, kad iš Sta- 
liniško kominterno vadovų

tatūros tarnybon ir kaip 
praktikoje bolševizmas žmo

reviziją ir savo kelią pa
kreipti į savą lietuvių šei-

gų padarė dvasios vergu ir mą. Stalino kominterniui
daiktu diktatoriaus ranko
se, tikrjausia savyje pama
tytų savo lietuvišką sielą, 
kuri laikinai buvo pridengta 
raudona marška, — pama 
tytų ir grįžtų į savą tau
tą, kuri juos išaugino ir iš
maitino. Kominterno tėvy
nė pavojingai susiūbavo ir 
dabar pats laikas padaryti

tarnavo lietuviai gen. Put- 
na, gen. Uborevičius ir daug 
kitų, kurie kulką į kaktą 
gavo ne iš nacių, ne iš ki
tų bolševizmo priešų, bet iš 
paties Stalino malonės. Ar 
gi negana iš lietuvių gyvy
bių aukų tam raudonajam 
diktatoriui ir jo gengei?!

buvo gana stiprūs. Buvo j Už trejetos metų jis jau bu- girdėjęs tas mintis:
laikas, kada jie net bandė 
daryti revoliuciją. Vienas 
iš garsesniųjų revoliucinio 
judėjimo vadų buvo Max 
Hoelz. Jis net vadovavo 
partizaniškoms kovoms Rai

vo areštuotas, kaltinamas 
visiems žinomais nusikalti
mais — “nacių šnipas,” nors 
kaip praneša Krivickis, kurs 
pats kalbėjosi su GPU valdi
ninkais, jie neturėjo jokių

kuriose Vokietijos dalyse, įrodymų. Taip ir buvo Ma3- 
atliko pavojingus sprogdini- kvoje likviduotas diktatūri
nius, bet vėliau niam .režimui nemalonėn

pateko į policijos rankas įkritęs pačių komunistų va- 
ir buvo nuteistas kalėti dovaujantis šnipas Vokieti- 
iki gyvds galvos. joje (In Stalin’s secret Ser

vice, p. 39-40).Anų sumišimų laikais jis 
buvo iš kalėjimo anksčiau 
paleistas ir išvyko į Maskvą, ir SSSR darbininkai gali 
Čia už nuopelnus kominter- reikalauti geresnių sąlygų.

Amerikos lietuvių ko
munistinis judėjimas suopor 
tumstėjęs. Ilgus metus ju- 
dėjmo prešaky stovėjo Pru- 
seikos — Butkai, kurie skel 
bė savikritiką, revoliucinį 
artavojimąsi. Jūs organiza
cijose tebeviešpatauja daug 
menševikiškos ideologijos. 
Lietuviai komunistai per
daug atsitvėrę nuo tarptau
tinio judėjimo, “tebemirk- 
sta savo pačių syvuose.”

DIDŽIAUSIA PROGA
PIRKTI

GENERAL ELECTRIC 
Geriausį Refrigeratorių

Progress Krautuvėje
PER DIDĮJĮ

Liepos Mėnesio Užbaigimo 
Išpardavimą!

| Solovkas už sakymą, kad Tas viskas atsispndi jūsų 
literatūroj ir spaudoj. Jūs 
dienraščiai — toli tikroj

Daugiau ji nieko negalėjo pasakyti, nes prie mūsų 
priėjo vienas iš vyrų ir mums uždraudė kalbėtis. Mano 
galvoj susisuko mintys: ką daryti? Atsiminiau, tai bu
vo revolveris, kurį tėvelis mamai buvo padovanojęs pir
maisiais po vestuvių metais; mat, tada ji mokėsi šau
dyti ir labai didžiuodavosi, kad geriau pataiko, negu 
kiti karininkai. Ir kaip ji galėjo užmiršti? Vadinas, man 
reikėjo tą revolverį būtinai iš ten išimti ir kur nors 
paslėpti. Bet kaip? Krata buvo pradėta pirmiausia tė
velio kabinete, ir aš išgirdau, kaip vyras
kailinukais tarė:

x — Atiduokit savo korespondenciją, visokius užra
šus ir dienoraščius!

— Dienoraščių mes neturime, — atsakė tėvelis, — 
o laiškai štai!

— Bet jei mėginsite nuo mūs ką paslėpti, o mes 
rasime, tai bus b’ogai! — vėl pagrasino tas pats vyras.

Hamburgas—didžiulis Vo- to žodžio prasmėj nuo bol- 
kietijoes uostas. Čia daug ševikiškų dienraščių turi- 
vargingų darbininkų ir jū
reivių. Jų savotišku prie- 
teliumi čia buvo ukraitnie- 
tis, vadinamas Bandūra, 
kurs daugelį jų subūrė į

Kratą savo gyvenime aš mačiau pirmąjį kartą. Tai 
buvo kažkas baisu. Tėvelio rašomasis stalas ir visa ki
ta buvo pavyzdingiausiai sutvarkyta, o dabar viskas lak
stė į šalis, ir ant žemės augo krūva primėtytų laiškų, 
formuliarų, užrašų etc. Kai atidarė dešinį didįjį stal
čių, tėvelis visas išbalo ir iš susijaudinimo drebančiu 
balsu tarė: *

— Dėl Dievo, tik nesu verskite, nes čia yra lakšte
liai mano didžiajam darbui!

— Kas? Mokslo darbas? šū........... tai, bet ne dar
bas! — suriko perpykęs raudonskūris ir, pastvėręs sa
vo grubiomis rankomis šimtus lakštelių sviedė juos į 
krūvą prie kitų daiktų. Tėvelis norėjo dar protestuoti, 
bet jis atkirto:

— Jei tučtuojau nenusiraminsi, tai aš tą visą bur
žujišką mėšlą įmesiu į krosnį!

Kai rašomajam stale nebeliko daugiau nė vieno po- 
pierio gabalėlio, jie nuėjo kratyti spintos su instrumen
tais. Čia vėl ant grindų pasipylė dėželės, buteliukai, mak- 
štelės, o suverstų daiktų krūva auga minutė iš minutės; 
sudužus dėžutėms, išsiliejo vaistai, kurių kvapas paskli
do po kambarius. Iš po krūvos pasirodė nedidelė srove
lė ir ėmė tekėti per parketą.

nui buvo adovanotas Raudo
nosios žvaigždės ordenu. Jo 
vardu net buvo pavadintas 
vienas fabrikas ir jis pats 
gavo puikų kambarį Mask
vos viešbuty. Atėjo 1933 
m., Hoelzas pamatė, kaip 
Stalinas ir Kominternas ka
pituliuoja (pasiduoda) prieš 
Hitlerį.. Tas sukrėtė komin-

su rausvais į Įerno kovotoją, jis pradėjo 
, vaikščioti po bolševikų įstai
gas, kad jam duotų pasą ir 
leistų vykti į Vokietiją tęB- 
ti savo darbo. Tačiau jį 
siuntinėjo iš vienos įstaigos 
į kitą ir paso vis nedavė. 
Hoelzas pradėjo jaudintis. 
GPU laikėsi savo. Kiek vė
liau

mu.... ALDLD leidžia kny 
gas atitrauktas nuo gyveni
mo .... Su renegatais Pru- 
seikomis (reikia) — kovoti 
daugiau esminiai___ Jūs

vieną organizaciją, turėjusią 1 nemokate pravesti kovos
i prieš socialfašistus___ Di-
I dėlė stoka susipažinimo su 
maksizmu — leninizmu. 
Reikia išmokti rišti teoriją

savo skyrius daugelyje pa
saulio dalių. Vėliau tarp jų 
gudriai įsisuko komunistai, 
patraukdami prie savęs ir 
Bandūrą. Bet jisai iš širdies su Praktika....”
mylėjo darbo žmones. Jis Tikrai’ lietuviai komunis-
kėlė balsą prieš kapitalistų Ui tur6tl» labiau Pažinti 

marksizmą — leninizmą ir 
dar pridėkime — staliniz
mą, pažinti ne tik teorijoje, 
bet ir praktikoje. Pamatę,

išnaudojimą, bet kai pama
tė kokiose sąlygose dirba 
rusų jūreiviai atvažiuojan
čiuose į Vokietiją laivuose, 
jis jiems pradėjo sakyti, kad kaiP nuėjo dik

ir jie gali streikuoti, reika- *
lauti sau geresnių sąlygų. ^”’,...jūri'!inkU .k,rau-><* 

Maskvai tas buvo perdaug.

bolševikų laikraštis “Pra- 
vda” paskelbė mažą žinelę, 
kad Hoelzo lavonas buvo 
atrastas upės srovėje ne
toli Maskvos.

Buvęs Stalino patikėtinis 
W. G. Krivickis savo kny
goje apie jo mirtį sako:

— GPU nužudė Hoelzą, 
nes jo garbinga revoliucio- 
nieriška praeitis darė jį ga
lingu opozicijos vadu . . .” 
kuo nepakentė Stalinas (In 
Stalin’s secret Service, p. 
34—35).

/ •
Vokietijos komunistų šnipų 
vadas, kurs pražuvo . . . 
Maskvoje.

Savo slaptosios žvalgybos 
vadu Vokietijoje komunistų 
partija vienu metu buvo pas
kyrusi Hamburgo liakrašti- 
ninko sūnų Kiepenbergerį. 
Pareigas jis ėjo uoliai, su
gebėjo sau šnipus susirasti

Bandūrą pagrobė GPU

Jūrininkų atstovų delegaci
joje jis gynė savo nuomonę 
puldamas Schubertą. Vėliau

agentai, devynias dienas Jahnke, gal dėl tų nesutn- 
išlaikė paslėpę vienoje rimų, davė kaikurios med- 
vietoje, Įžiagos iš kompartijos gyve-

o vėliau pirmomis birželio nįmo socialistų laikraščiui, 
mėnesio dienomis, 1932 m., I Praslinko metai. Jahnke 
vidurnakty nugabeno į so- buvo technikas ir kartą jis 
vietų garlaivį “Dniepras.” gavo pakvietimą atplauku- 
Garlaivis greit išplaukė į Le- šiame sovietų laive padaryti 
ningradą. Bandūra buvo kaikuriuos pataisymus. Ta- 
vienas iš pirmųjų užsienio ftau jį8 buvo apgautas —
komunistų, kurie buvo iš
siųsti į baisiąją Solovieckų 
salą Baltosioses jurose, toli

Su General Electric Refrigeratorių galėsite džiaug
tis desėtkus metų. Naudositės šviežesnių ir skanes
niu maistu, sutaupysite sveikatą ir išlaidas; turė
site didžiausį patogumą kuomi džiaugtis per visą 
gyvenimą.
Progress Kratutuvė yra autorizuota parduoti G. E 
produktus ir šią savaitę skelbia didį Liepos mėne
sio užbaigimo išpardavimą siūlydama geriausias 
sąlygas prieinamiausiomis kainomis ant G. E. Ref
rigeratorių, Radio ir Plovyklių.
1941 metų mados pilnų 6-ių kubiškų <t|OQ QC 
pėdų dydžio, kaina maža tik...............f IA7.7U

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

\ — Laiškus ir fotografijas mes pasiimsime su sa
vim, — pranešė trumpai kratos vedėjas. Aš pažiūrėjau ir tarp policijos, ir politi- 
j jį atsidėjus. Tai buvo baltaplaukis vyras, paprasto vėl- nėae partijose, ir jaunime 
do, pilkų akių, blogai nusiskutęs, storžievis; tiesa, atro- organizacijose. -Jo /Bgen- 
dė kietas, bet toj išraiškoj nebuvo nieko žiauraus. Jis tai buvo įsiskverbę ir į mo- 
kratė su tokiu uolumu, lyg tat jam būtų buvęs papras- narchistų Stalhelmą, ir į na- 
čiausias dalykas, tiesiog pareiga, kurios atlikimas žmo- cių dalinius. Kominternui 
gui padarytų džiaugsmo. Jam, matyti, buvo labai malo- jis tarnavo atsidėjęs. 1923 
nu žiūrėti į mūsų persigandušius veidus, mūsų bute elg- metais laike Vokietijos Vi
ris kaip namie ir i5 tvarkos padaryti netvarką ir chao
są. Kai ant naujų parketo grindų pasiliejo juoda jodo 
tinktūra, jis iš pasitenkinimo nusišypsojo visu veidu. 
Ir koks jaunas jis buvo, toks jaunutukas, daugiausia ko
kių dvidešimt vienerių ar dvejų metų!

j Bus daugiau.)

daus kovų jo gyvybę kas
dieną buvo pavojuje. 1927 sterikuojančių jūrininkų su

tuo laivu

buvo šlapta pagrobtas iš
gabenimui | SSSR.

šiaurėje, kur kaip sakoma1 Jam pavyko tuokart isbėgtl 
"ašaros pavirsta į ledą" 11B3fl mataifl „a hl]vn 
(Out of the night, p. 302).
Kaip GPU pavogė 1
komunistą iš Vokietijos.

Savu laiku Vokietijos 
komunistams buvo pasisekę 
įsteigti stiprią bolševikų jū
rininkų organizaciją. Iki 
1931 m. jos vadu buvo va
dinamas, Max Jahnke. Jis 
dirbo atsargiai, bet komuni
stams labai sėkmingai. Vie
nas iš Vokietijos komunistų 
partijos vadų — Herma n 
Schubert — pareikalavo, 
kad Jahnke suorganizuotų

metais išrinktas į vokiečių 
seimą jis vėliau

pateko ) karinių reikalų 
komitetą ir Sovietų slap
tąja! žvalgybai ii toe ari-

eidūrimą su policiaja.
Partijai, mstt., dėl propa-

1936 metais( jis vėl buvo 
sugautas GPU agentų ir iš
gabentas į SSSR. metų bol
ševikai išdavė jį Gestapo 
agentams už paleidimą vie
no sovietų šnipo — Eugeni
jaus Priešo (Out of the 
night, p. 732-733).

Ir vis dėlto jis buvo lai
mingesni už Hermaną Scbu- 
bertą: tas vokiečių komunis 
tų šulas užėjus ypatingam 
pavojui Vokietijoje pabėgo 
į SSSR. Iš karto jis buvo 
pastatytas profesoriumi Le
nino mokykloje, bet atėjus 
didžiajam partijos valymui 
ir jis su daugeliu garsių 
komunistų buvo diktatoriaus

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

gando* reikėjo, kad būtų'Stalino nužudytas. (Out of
žuvusiųjų aukų.

Jahnke atsisakė lieti Vo-
night, pusi. 298).

Kun. J. Prauskis

te.385

DŽIAUGKIS NATŪRALIA IR 
GRAŽIA IŠVAIZDA!

VALANDOS: 
Tollmennl Oflml: 
Ka«dl« iki t vai. v

Viduriu. Orimu: 
Kasdien Iki S vai. 
Antrad lr KetVlrtad. 
Iki f-toa vai. vak.

..— .v piritas. — Mėnesiniai mokei-
P. JOHNSON, Prea. čiai. 1 dienos patarnavimas.

A.A.A. Dental Laboratories
INCORPORATBu

Dlililanala Piritų (tounlnim. I nh.ratorU. Pnaaul/Jr

1IMV5 Mllwatikce Avenue —- Tel. ARM. RAIMI 
202 Moiith Stote Ktreet — Tel. «¥F.R. 4030 
AMR 1 Irvlng Park Boulevard — Tel. PAE. 4227 
Hn Kktr — 404 F, 47»h St. — Tri ATT as«n 
North Nlile — 4731 Bma<lway. Tel. LON. 4100 
So. Si<le — 6447 S. H&teted St. Ph: N O R. 8720
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Atskleisk kompozito
riau, paslaptį

(Atkelta iš 3 pusi.)

— Ilgą laiką sąjungos cen
tras buvo rytinėse valstybė
se, bet 1934 metais iš Čika
gos į savo suvažiavimą nu
vykome visas “forsas,” su 
visa jėga ir nutarėme per
kelti centrą j Čikagą. Ieš
kota būdų pagyvinti veiki
mą. Clevelando seime gimė 
dar naujų sumanymų. Ten 
tarėmės:

— Ką čia, suvažiuojame, 
pasėdime kojas iškėlę ir 
skirstomės. Reikia pradėti 
ką nors didesnio, reikia 
pradėti leisti laikraštį, kurs 
mus jungtų, padėtų palaiky
ti ryšį, padėtų svarstyti 
svarbesniuosius klausimus 
ir greičiau paskelbtų naujus1 
muzikos kūrinius. Ir taip 
nuo 1934 pradėjo eiti “Mu
zikos Žinios.” Iš pradžių 
buvo spausdinamos mimio- 
grafu, o vėliau spaustuvėje. 
Jos tebeina ir dabar. Defi
cito neturi.

Kiekvienas vargoninin
kas esame užsidėję jų iš
platinti po 10 numerių.

Savo laikraštyje spausdi
name gaidas. Gaidų knygy
nėlis ir kitas draugijos tur
tas dabar siekia jau apie 
4.500 dolerių vertės. Pažy
mėtina dar, kad mūsų są
junga yra parengusi lietu
viškų kurinių koncertą 
New Yorko pasaulinėje pa
rodoje, kur dalyvavo apie 
5.000 lietuvių dainininkų.

— Ką ruošiatės veikti da
bartiniame seime?
2 — JULY 25

— Svarstysime, kaip pa
kelti chorų giedojimą, kaip 
užinteresuoti jaunimą, kad 
pamėgtų dainą, persvarsty- 
sime vargonininkų konstitu
ciją ir pasitarsime apie 
aujus patvarkymus chorų 
sąjungoje.

— Kaip iš viso vargoni
ninkai patenkinti savo gy
venimu?

— Finansiškai — neblo
gai. Tuo labiau, kad ga
besnieji ir darbštesnieji ša
lia savo tiesioginio darbo, 
dar gali dalyvauti ir kitur.

Blogai tik, kad naujų ne- 
simokina. Gal dėl to, kad 
visgi mokytis reikėtų daug, 
o dabar ir be to gali neblo
gą darbą gauti. Toliau — ir

reikalavimai dabar nemaži: 
kur tik mokyklos, ten yra ir 
orkestrai, tenka vargoni
ninkams juos vesti. Gerai 
tik, kad

muzika tai toks dalykas 
— kam jau įdiegtas jos 
pamėgimas, tas jau nebe
gali su ja persiskirti.

Žinau vienas mūsų kolega 
buvo nuėjęs į biznį, bet ne
iškentė — vėl grįžo prie mu
zikos

— Ale jums reikia ateiti 
į pirmąsias Mišias, tenka 
anksti keltis...

— Su saulute... Pasigroži
me ryto gamta... Nors, kaip 
poetas Gustaitis, sako Ame
rikos gamta — kurti.

Čia mūsų Pocius prisiminė 
tuos lietuvio dainiaus žo
džius ir pedeklamavo:

— Aligieri, didis Dante,
Kai "Pragarą” rašei
Kodėl Virgiliaus neprašei
Kad tave nuvestų į Pensil

vanijos mainas
Tada būtu tavo kitokios 

dainos...
— Ar Tamsta tiki į lietu

viškos dainos ateitį Ameri 
koje?

— Ir dar kaip. Visi mu
zikai ieško ko nors naujo, 
negirdėto, savyto. Kai ki
tados mano žmona darė sa
vo pirmutinį koncertą Čika
goje, kritikams tada geriau
siai patiko lietuviškos dai
nos. — čia kai kas naujo. 
Tada ji ir buvo parinkusi 
rečiau sutinkamas melodijas, 
pvz., dainą:

— Mane močiutė barė, 
kam sugurinau aukso kup- 
kelį...

Lietuviškos dainos patiks 
ir lietuviui ir amerikiečiui 
— daina nemari.

— Girdėjau Tamstos gra
žią kompoziciją — “Tul
pės.” Miela klausytis. O 
ką daugiau planuojate kur
ti?

— Tik ką dabar paruošiau 
piano palydėjimą vienai dai
nelei :
Jeigu irsies jūrėm marėm — 

vilnyse prasmeki,
Karan jodams krisk nuo žir

go, sprandą nusisuki,
Ar ant sausos girioj šakos...

Pertraukiau kompozito
riaus Pociaus deklamaciją:

— Kam taip žiauri daine
lė?!

— Matot, tai “Mergaitės 
kerštas.” Dainelės pradžia: 
Bernužėli, jei tu nori tikrai

man mylėti »sėdžiu tarp tulpių tarp gė- Numatomi nacių
Neleisk tu man ašaroti, lių — raudonos, baltos ir,

kitokios, ir visos pražysta sukilimai 
drauge.

verkti ir kentėti...

Artimiausiu laiku pri
rengsiu spaudai dainelę “Su
diev kvietkeli tu brangiau
sia.

— Atskleiski 
riau mums dar 
laptį —

kaip Tamsta kuriate nau
jas melodijas?

— Pirmas dalykas — su
sikaupti. Ruime būti vie-

kompozito- 
vieną pas-

| VVASHINGTON, liepos 24.
— Ar nepasitaikė, kad — Kongreso žemesniųjų rū- 
staiga ateity koks Įkvėpi-karinio komiteto nariai
mas. sakysime susapnaoti Pa8akoja\kadt kariuom<-nžs 

štabo viršininkas gen. Mar
shall sakęs jis numatąs na-kokią gerą melodiją...

— Tai tik kalbama, kad 
Tartinis susapnavęs 
garsiuosius ,‘Velnio
liūs.” Šiaip jau jeigu kur
ti ,tai reikia ir įkvėpimo, 
ir darbo įdėti. Dėl pinigo 
negali padaryti, turi būti

Ilf

eių sukilimą trijose P. Ame- 
savo rikos respublikose, būtent, 
tre- Į Brazilijoje, Bolivijoje ir Ko-

lombijoje.

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

,TdrfašVirS$6,000,000.00
Soo,000.001 Apart Apsaugos, Turime 

ATSARGOS FONDĄ Viri
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.

LOAN ASSOClATlONof Ckicago
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.

4192 Archer Avenue
VIHginia 1U1nam. Kambariai turi būti koks pajaudinimas. “Tulpes” 

tvarkoje, paveikslai lygiai parašiau ilgesio kamuoja 
sukabinėti, knygos savo vie
toje, pianas švariai nuva
lytas. Neblogai jei dar ko
kia roželė ant piano pasta
tyta. Tada vienam užsi
darius galima kurt, niekas 
neerzina. Jei kokį origina
lų dalyką kuriu, tai pirma

mos. Kompozitorius gah 
ką naujo duoti, kada jis, jei 
taip galima pasakyti, yrs 
svilinimas iš vidaus. Dauge
liui kompozitorių religija 
buvo kūrybos akstinu. Kai
kurie net skaitydavo Šv. 
Raštą, kad sužadintų savyje

atmintinai išmokstu poezi- kūrybinį įkvėpimą.
ją, paskui ją deklamuoju! 
pats sau. Žiūriu, kur svar-1 
besni sakiniai. Duodu jiems 
reikšmės. Paskiau prisė
dęs prie pijano bandau kurti 
melodijas. •

Kai kūriau minėtąsias 
“Tulpes,” įsivaizdavau, kad

K. J. Prunskis.

BUY
UNITED 
STATES 

SAVINGS 
BONDS

AND STAMPS

U.S SAI.I \T Yl)l K POSTOFFTC E OR KASK

iVINGS

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

Nereik vilkui kelio rodyti.

I
America On Guard!

Above ia s reproduetion of the 
Treasury Department’a Defenae 
Savings Poater, showing an eiact 
duplication of the original “Minute 
Man” statue by famed seulptor 
Daniel Chestei French. Defenae 
Bonds and Stamps, on sale at your 
bank or post oftice, are a vital part 
of America’s defenae preparationa.

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

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

JOS. F. GRIBAUSKAS
INSURANCE

1500 South 49th Court Tek Cicero 412
WE WHITE UP AND RENEW INSURANCE OF ALL KIND8.

* Automobile • Pire • Tornado • Furniture • l’late Ginas ♦

“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!

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save" 11
PAMINKLAI

K

•*

MENIŠKAS DARBAS
ŽEMOS KAINOS

TEISINGAS PATARNAVIMAS

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

B®1

ZF

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST
MONUMENT

CO. UIRINE,
E Ves

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį

MENIŠKI — VERTINGI 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI 
ŽENKLAI

A. -f A.
JONAS VASILKUS

Gyveno 4254 S. Campbell Avė.
Mirė liepos 24. 1941, 6:44 v. 
ryte.. •'»

Gimęs IJetuvoJe, Šiaulių 
apskr., Lukėa mleat. Ameri
koje Išgyveno 50 metų.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterj Oną (po tėvais Mlka- 
šaitę); tris sūnus: Joną, An
taną lr Stanislovą; dukterj 
Oną; marčią Eileen. anūką 
David. Ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažjstamų.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
delkio koplyčioje, 4605 So. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės Jvyks pirmadie
ni. liepos 28 d. IS koplyčios 
8:30’vai. ryto bus atlydėtas J 
ftv. Kryžiaus parap. bažnyčią, 
kurioje Jvyks gedulingos pa
maldos už velionio stelą. Po 
pamaldų bus nulydėtas J Sv. 
Kazimiero kapines.

NuoSlrdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažjsta* 
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę — Moteris, Sfmal. 
Dnktč, Marti, Anūkss Ir Glml- 
rjės.

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

PADEKONfi

A- "f* A
KAZIMIERAS ZAJAUSKAS
kuris mirė Liepos 17 d. Ir ta
po palaidotas Liepos 21 d., o 
dabar ilsis Sv. Kazimiero ka
pinėse amžinai nutilęs Ir ne
galėdamas atidėkoti tiems, ku
rie sutelkė Jam paskutln) pa
tarnavimą Ir palydėjo JJ J tą 
nelSvenglamą amžinybės vietą.

Mes atmindami .ir apgailė
dami jo prasISallnImą IS mū
sų tarpo dėkojame gerb. Ku
nigams: A. Valančiui, A. Za
karauskui Ir 8. Petrauskui, 
kurie atlaikė Jspudlngas pa
maldas už Jo sielą Ir pasakė 
pritaikintus pamokslus.

Dėkojame Sv. Mišių auko
tojams ir gėlių aukotojams.

Dėkojame laidotuvių direk
toriui J. F. Radžiui, kuris 
savo geru tr mandagiu patar
navimu garbingai nulydėjo JJ 
J amžlnastles vietą, o mums 
palengvino perkęstl nuliūdi
mą Ir rūpesčius. Dėkojame 
grabneSlams Ir visiems, kurte 
paguodė mus mūsų nuliūdimo 
valandoje Ir pagailos, dėkoja
me visiems dalyvavusiems lai
dotuvėse žmonėms: o tau my
kta VleSpats amžiną ra^ii/hę. 
(imas vyre Ir tėveli, tesute,-

Nullfldę lieka: Moteris, Sa
nai, Dukterys Ir Giminė*.

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS

Si firma viri 50 m. tos pačios 
šeimynos rankose!

KREIPKITĖS Į

LIETUVI VICE PREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANSKIS
OFISAS IR PARODA: 

4535 W. Washington Blvd. 
Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA:
5919 South Trov St. 
Tel. REPublic 4298

VALANDOS; Kasdien 9 iki 9 v. vak.; šeštad. ir Sekm. 9 iki 6 vai.

IT1ARGLITIT
RADIO LAIKRAŠČIO 10-ti METAI

APTARNAUJA CHICAGOS Ir APYLINKES LIETUVUĄ 
Vienintelis Vakarinis Lietuvių 

Programas Amerikoje — 
Leidžiamas 9 Sykius J Savaite

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

WHFC-l450kil.

Murinę soothe*, cleanses and refreahe* 
irritated, reddened metnbrane* caused 
br head colda, driving, winds, moviea, 
elose work, late hours. Free dropper 
with each bottle. At all Drug Stores.

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir Šeštadienio rytais, 
iš Stoties WHIP (1520), su P. Saltimieru.

VISOSE MIESTO DALYSE
KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE

DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS 

8354 South Halsted Street
Skyrius: 710 W. 18th St. 

Visi Telefonai: YARds 1419
J. LIULEyiČIU8 

4348 S. California Avė. 
Tel. LAFayette 3572

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

ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. VVestern Avenne 

Tel. GROvehill 0142

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Litnaniea Avenne 

Tel. YARda 4908

LACHAWICZ IR SŪNAI 
2314 West 23rd Place 

Tel. CANai 2515
42-44 East 108f h Street 

Tel. PULlman 1270

4
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RIMTIES VALANDĖLEI
Du bičiuliai, važiuodami diplomatas tikras katalikas.

traukiniu į tolimus kalnus 
atostogų praleisti, pasakojo

. juokingus, kai kada rimtus 
atsitikimus is savo gyveni* 
mo. Vienas turtingas pirk
lys vartė savaitraštį. Nu
stebęs tuomi kas parašyta, 
tarė, “Šis straipsnis man 
viską paaiškina.”.

Savaitraštyje pažymėta, 
kad Von Papenui pasisekė 
prikalbinti Turkiją prie 
ašies sąjungos; šis suktaB

TURI BŪT 
IŠPARDUOTI

Crosley 5 pėdų refrigera- 
torius už

$68.50
Frigidaire 5 pėdų už

$68.50
Kelvinator 5 pėdų už

$38.50
Westinghouse 4'A pėdų už

$48.50

Hitleris, Mussolini taip pat 
katalikai, todėl kariauja su 
protestonais ir stačiati
kiais; katalikai nori paverg 
ti pasaulį, varu primesti 
visiems tikėjimą.

Antrasis keleivis, daug 
skaitęs, daugelį tautų ap
lankęs savo kelionėse po pa
saulį, nuosekliai rodė netik
slumą tokios istorijos, kaip 
tik priešingai, žudynės ne
randa pateisinimą krikš
čionies moksle; minėti as
mens nelabai tinka atsto
vauti sąžiningus katalikus.

Nežinia iš kur, vis kyla 
nelemtas kaltinimas — jei
gu kas blogo atsitinka, kal
tas pats tikėjimas, bet ne 
žmogus, kuriam tos tiesos 
visai nerūpi arba, kadangi 
nepatogios, jų nepaiso.

Gydytojai daug mokslo 
išėję, žino kas naudinga ir 
kas kenksminga žmogaus 
sveikatai. Dažnai padeda li
goniui atgauti sveikatą. 
Kiek tačiau daktarų tarpe 
randasi ligonių; jie irgi 
miršta nuo įvairių ligų, 
kaip paprasti žmonės. Ar
gi galima sakyti, “neverta 
gydytojo pakviesti, nes 
medicina jiems patiems ne
padeda ?

Kaimietis nusipirko plunk 
snakotį. Sugrįžęs namo ban 
do rašyti. Baisiai sunkus 
darbas sudėti mintis žo- 
džiuose ir sakiniuose. Su
pykęs

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Cicero žinutės

Priedo prie mokyklos tro- 
bėsio statybos darbas smar 
kiai žengia pirmyn. Jau už 
poros dienų bus po stogu. 
Prasidės vidaus darbas. 
Tuo pačiu laiku parapijos 
salė yra padidinta, kuri bus 
moderniškai įrengta su vi
sais patogumais.

Jau pradėta rengtis prie 
parapijos statybos pikniko, 
kuris įvyks sekmad., rugsė
jo 14 d. Iš Roosevelt ir 
Peoples Furniture kompa
nijų gauta stambių dova
nų, kurios bus leidžiamos 
laimėti su įžangos bilietais 
į Vytauto daržą.

Kun. J. Grinius atosto
gauja, jam sugrįžus, išvyks 
porai savaičių atostogų 
kun. E. Abromavičius, šiuo 
laiku mūsų parapijoje sve
čiuojasi kun. dr. J. Starkus, 
kuris gelbėdamas mūsų ku
nigams, pasako gražių ir 
įspūdingų pamokslų.

Labdarių są-gos l os kp. 
susirinkimas įvyks sekma
dienį, liepos 27 d., parapi
jos salėje.

rašyti.”
Gyvenimas panašių isto

rijų parodo, žinios, tiesos, 
įsakymai eina savo keliu, 

trenkė plunksną į žmogaus gyvenimas daž-
pakampį, žmona klausia, 
kodėl jis taip mėto sunkiai 
uždi/btus' pinigus. Keistas

niau priešinga kryptimi. 
Labai klaidingai manyti, 
kad kuris žino kas daryti-

atsakymas kaimiečio; “Ma- na, tuojaus, nepaisant jo-Philco, Westinghouse, Cro- , _ , , ,
sley, Hotpoint 8 pėdų, ver- I clau' kalP mu”» klebonas
tė $185.00 už

$119.50
General Electric už

$99.50
Elektrikiniai pečiai vertės 
$125.00 už

$79.50
Gasiniai pečiai, insulated 
heat control

$48.50
Aluminum skalbiamos 

mašinos už
$47.50

Prosinamos mašinos po
$27.50

Elektrikiniai dulkių valy
tojai po

$18.50
7 tūbų radijos vertės 

$30.00 po
$14.95

Portable radijos, 3 way, už
$14.95

Philco, 12 tūbų radija, su 
“mystery Control” už

- $69.50

JOS. F. BUDRIK,
Ine.

Furniture House
3409-11 S. Halsted

Street
Tek Vards 3088

greitai rašo; maniau sau, 
nusipirksiu aš plunksną, ga
lėsiu aš taip pat greitai

"Rūtos" darže
West Side. — Nuoširdžiai 

kviečiame visus atsilankyti 
į ARD 10-to sk. pikniką, 
kuris įvyks liepos 27 d., 
sekm. Rūtos darže, 7:00 vai. 
vak. Visas pelnas parapi
jos naudai, Aušros Vartų 
bažnyčios išmaliavojimo fon 
dui. Atsilankę linksmai 
pasibūsite ir paremsite jau 
pradėtą didelį darbą.

Prie skanaus iškeptų ku
gelio pasotins p. p. V. Gle- 
bauskienė, V. Jusevičienė, J. 
Zalarienė, Pran. Šliogerienė, 
M. Miliauskienė. Su ska
niais gėrimais pavaišins p. p. 
O. Oksienė, M. Aitutienė ir 
M. Masalskienė. Pasišoksi
te prie smagios muzikos, 
prie šokių, patarnaus p. E. 
Druktenienė. Bus daug 
gražių dovanų bingo laimė
jimui. Komisija stengsis 
visus kuogeriausiai paten
kinti. Tai ateikite ir atsi
veskite savo draugus, nes 
mes visi ištikrųjų turėsim: 
‘.‘good time.”

E. Bitinai tė irt* v «’• *»
M. Dobrovolskienė,

Komisija.

žymiai aiškus. Prie didžiojo 
altoriaus yra permainų 
Elektros šviesos kurios ap 
šviečia altorių naujai įtaisy
tas. Dabar altorius gra 
žiau apšviestas. Taippat 
naujos (fluorescent) šviesos 
įtaisytos prie Marijos Auš
ros Vartų paveikslo.

Kun. J. Dambrauskas vis 
lanko parapiją rinkdamas

Šj vakarą baigiasi 
šv. Onos novena

West Eide. — Šį vakarą,
7:30 vai., Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčioje įvyks iš
kilmingos šv. Onos Novenos 
užbaigimas. Be litanijos, 
maldų ir Palaiminimo bus 
ir ypatingai iškilminga pro
cesija su Švenčiausiu. Per 
ištisą noveną pamaldoms va-' aukas dėl “Pentinimo Fon- PurtUP*M™ipwu.a%ttb: bU*

CUA1U.ES p. HUROM&KIS & CO. 
ttU21 S. YVobtcrn Avė.

Tel. KEP. 3713 Vuk. PKOs. 1111

REIKALINGAS DARBININKAS 
SPAUSTUVĖJE

Reikalingus tuojau prityręs spaustu
vės darbininkas. Pastovus darbas. 

Kreipkitės;
2334 So. Oakley Avė.. Chicago. III.

dovavo ir labai iškalbingus 
ir gražius pamokslus sakė 
klebonas, kun. Juozas Dam
brauskas. Laukiama gau
saus apsilankymo į paskutinį 
ho venos yakarą — į iškil
mingą užbaigimą.

Šiandien kaip tik yra šv. 
Onos šventė, 
sveikiname visas Aušros 
Vartų parapijos Onas.

Bažnyčios maliavojimas, 
kuris prasidėjo pirmadienį, 
gana sparčiai eina. Jau 
vieną kartą (first coat) visa 
bažnyčia yra numaliavota. 
Jau ir šiuo laiku skirtumas

CLASSIFIED

NAMŲ — FARMŲ BAHUENAI
IU lietų, Maruuette Parke Įmo

kėti 1500U. 4 Betų nidrihis, >12,-
5u u, 2 lietų mūrinis po 4 kamba
rius žti.&OO. ti kambarių mūrinis 
baugulovv $4,90u. G kambarių me
dinis cottage kuiną $2,750.

Turime taipgi gana didelj pasi
rinkimų bizniavų namų

luriuie visokių kitokių bargcnų 
po visų Chicagų. Tuipgi apie 1GU 
.dbal gražių farmų, prie vandenų, 
Unkamos dėl resortų. Galimu pi
giai pirkti urba mainyti.

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

Jeigu norite greitai parduoti ar-

WCFL, 1000 Kti. žymus prog
ramas nedėlios vakare 

nuo 6:30 p. m.

kių kliūčių, mokės elgtis. 
Žinome ko Dievas iš mū
sų nori, bet ar visada pil
dome Jo valią? A.B.C.J.

AR JUMS REIKALINGA PASKOLA 
PERKANT SAVO NAMĄ?

HES DUODAM PASKOLAS ANT NAMŲ ANT MAŽŲ
NUOŠIMČIŲ, SU LENGVAIS IŠMOKSIMAIS.

PASKOLŲ IU TAUPIMO REIKALAIS KREIPKITĖS PRIE

St. Antony's Buildin; & Loan
ASSOCIATION

1500 S. 49TH COURT PHONE CICERO 412
CICERO

JOSEPH F. GRIBAUSKAS, Secretary •

VAL.: Pirm., Ketvir., AeAtad, S iki 8 ▼. v.; Antr., TreMnri., 8 Iki R p. p.

DABAR
.MOKAME 31 0^ ANT PADĖTŲ 

O PINIGŲ

Kiekvieno Taupytojo Tauplnial yra Apdrausti Iki $5,000.00, 
I’er Federal Savings and Loan Insurance Corp., Waahington, D. C.

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Aly, 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 & Nectar
BEERS

Urmo (vvholesale) 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

do.” Šeimynos kurios jo dar 
nesulaukė turėtų pasiruošti 
prie tinkamo jo sutikimo, 
nes toks darbas ytin var
ginantis.

Tiktai dvi savaitės liko iki pardavimui m r kinis namas 
. MARUUETTE PARK

parapijos didžiulio pietini? i Parsiduoda 3-jų .'fletų mūrnls ntų-

pikniko Vytauto Darže. Vi- 
Nuoširdžiai sas pikniko pelnas eis į

“Pentinimo Fondą.” Todėl 
ruošiamasi, kad būtų ko di * 
džiausiąs pasisekimas.

Parapijonai prašomi į kle
boniją sugrąžinti savo pik 
niko išlaimėjimo knygutes.

FlNANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolom

Piknikėlis So. Chicagoj
Puikiame, tarp žalių me 

džių ir, žydinčių gėlių, Šv 
Juozapo parap. sode įvyksta 
puikiausias piknikas. Š,' 
puikų, su įvairiais progra 
mais ir, pamarginmais, pik 
niką rengia Šv. Teresėlės 
dr-ja, o jai į talką eina visi 
parapijiečiai. -

Priruošta įvairūs žaidimai.' ■ -
bus r.et arklys mėgėjams 
pasijodinėti. Pasilinksmini 
mui puiki orkestrą gros vi 
sokius šokius parapijos sode

Piknikas prasidės sek 
liepos 27 d., 2 vai. po pietų 
ir tęsis iki žmonės norės 
linksmintis. Be to bus duo
dama išlaimėti puikus valgo
mojo kambario setas, kurį 
dovaonjo Al. Alešauskas.

Atvykusiems visiems ūžti- 
krinam malonų laiko pralei
dimą. Sodas randasi prie 
88 St. ir Marąuette Avė., ii 
šokių svetainė ten pat.

J. S.

PASKOLOS
GREIT IR PIGIAI 

ANT 1-mų MORGIČIU 
Mėnesiniais atmokė j imais

Mutual Federal 
Savings

and LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO 

2202 W. Cennak Rd.
BEN. J. KAZANAUSKAS, Sec. 

Turtas virš $1,000,000.00

WHOLESALE
LIQUOR
ĮSTAIGA

Išvežioja n»« 
IMI tisų 
Cbicago

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

N. KANTER, Sav.

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 S. Halsted St.
Tel. BOULEVARD 0014

ALI M AKIS - NIW ... RIBŲ ILT

TYPEWRITER5
A D D I N G MACHINES

—SMAIL M6NTHIT PAYMINTS— 

AU MAUK
SOLD, RENTED 
AND REPAIRED

Jnasan

VW.H*(HIM« •VBBAHVH

+ CTAD typiwriter wlMI\ COMPANY

M IIHUtl C...T MMMtn

c. .eiMiAn. m«m 
IM W. MADIMM IT.

Phone DEARBORN P444

• Litttn to e

PALANDECH’S
TUGŪSLAV-IMERICII

RADIO BROADCAST
?vwy Saturday, 1i30 ta 2:30 PJL

STATION
L * 1480 kfloeydaa .

I (TAM Butu. a. Ttu duq I 
• Taaturlnc a program af « ' 

Yugoslav Folk Muile

mas gražiame Marąuette. Park. An; 
dMejų (lotų. kferštif Vaiideniu ap
šildomas. 2-jų Jtarųk Jtufa
platesnių int'ormueijų' Kre

džius. Dė I 
relpkitės:

#036 S. Tuliuau Avė.

IšltKN DAVIMUI NAMAS 
BRIGHTON PARKE

Išrendavimui ti kamburlų namas, 
4358 S. Fairfield Avė. Karštu van
deniu šildomas. Ant antro aukšto. 
Garadžius. Kampinis namas, šaukite
Yiltgmia 0577.

PAIEŠKOMA SENA PORA
Paicškonie senų porų ir duodume 
kambariui! uždyka, už prižiūrėjimų 
krautuvės nakties metu.

Kreipkitės;
. O VEBLENU TAILOR SHOP 

41102 So. VVood St.
Tel. V1R. 10»3

PARSIDEODA BIZNIAVAU NA
MAS, - 3808 So. Ashland Avenue,
— tavernas (su Įrengimais) ir 5 
gyvenimo kambariai užpakalyj. 2 
karams garadžius. Kaina tiktai 
15.500. Kreipkitės:
3553 So. Hermitage Avenue. Tel. 
LAPCyeUe 3188.

SKAITYKITE!!!
Ar norite nupirkti 2-Jų fletų me
dini namų net pigiau už cottage?
Jei taip, pažiūrėkite ti710 S. Car- 
penter St. 5 ir 5 kambariai. Garo 
ir peėiaus šiluma. Mūrinis pagrin
das. 2-jų karų garadžius. Kuiną tik 
83750.

šaukite: Johnson
ltEPublie 2030

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

Jūsų Gražus
Apsirėdymas 

-Mūsų Specialybė

ŽAVIAUSIAS PASIRINKIMAS 
8t'tLRELJŲ 

BLICSKJELIŲ 
PIRATINIŲ 

KOJINIU
POCKET’nOOKŲ 

KORSETŲ
KTDlKIAMS DRABUŽIŲ 
V. VILEIŠIENĖ, SAV.

GLAMOUR
FROCK SHOP

5922 W. Roosevelt Rd. 
Tel. AUSTIN 1175

d

— .7
WHOLESALE

FURNITURE
BROKER

DINING ROOM SETS — PAK
LOK SETU — BEUBOOM SETS 
— RŪGS — RADIOS — KE- 
FRIGERATORS — W A.S H EKS — 

MANGELS — STOVĖS.
AU Katlonally Advertiaed lt

ALK ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avem
Telefonas REPUBLIC 6051

4*

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

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

AGENTAI: 
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas

H. Rajevvski 
“Shorty”

Rez. TeL VICTORY 2499

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 YVest 3lst Street 
Chicago, III.

Telefonuoklte: 
VlCtory 16 9 6

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

Nauia Vieta:

907 WEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

CUA1U.ES


B Šeštadienis, liepos 26, 1941

Švento Petro ir Povilo Parapija VVest Pullman
GERA MUZIKA 

DAINOS - ŠOKIAI

SEKMADIENĮ, 
LIEPOS 27,1941

RYTOJ RENGIA LINKSMĄ, ĮDOMŲ

VASARINI PIKNIKĄ
LAIMĖJIMAI, jjj 

Įvairios Linksmybės

VYTAUTO 
PARKE ®

Onos
Rridgeportas. — Moterų 

Sąjungos 49 kuopa gyvuoja 
jau netoli dviejų metų ir na
rių turi jau 33, kurių tarpe 
yra penkios Onos. Onų die
nos proga sveikinu su vardi 
nėmis: Oną Aleliūnienę, Oną 
Volingienę, Oną Rudienę, 
Oną Mažeikienę ir Oną Ur
bonienę.

Rožė Mazeliauskienė, 
Kuopos pirmininkė.

viena iš prasčiausių Chica
goj. Mirtingumas čia du sy
kiu didesnis, negu viduti
niškuose distriktuose. Vaikų 
nusikaltimai penkis sykius 
dažnesni, negu kitose vieto- 
se. Gaisrai čia dažnesni, 
negu kitur, ir tik pusę mo
kesčių, miesto skirtų tebuvo 
sukolektuojama.

Laimėjo $50, bet 
pralaimėjo $900.

Rridgeportas. — L. G. F. 
mėnesinis susirinkimas įvy 
ks liepos 29 d., Šv. Jurgio 
par. mokyklos kambaryj, 8 
vai. vak.

Susirinkimas yra svarbus. 
Raportai iš skyriaus dar
buotės. Užsibrėžti nauji už
manymai turi būti tęsiami. 
Visi nariai atsilankykit ir 
naujų atsiveskite.

Rrighton Park. — Nariai 
Draugystės Saldžiausios šir
dies Viešpaties Jėzaus No. 1 
iš Brighton Park kviečia vi
sus Chicagiečius atsilankyti 
į savo metinį pikniką, kuris 
įvyks sekmadienį liepos 27 
dieną, Willow West darže. 
Visi drąsiai traukime ten, 
kur bus geri laikai, o Nor
kaus trokas nuveš visus iš 
Brighton parko nuo 44th ir 
Fairfield gat. kaip 12 vai.

S. J. Barkauskas, pirm.

Lorenzo Vanni, 48, 838 
No. Tripp avė., prie Monroe 
ir La Šalie gatvių sutiko du 
labai mandagiu vyru. Pažin
čiai sutvirtyti užėjo į taver
ną. Ten nepažįstami vyrai 
jam ėmė sakyti, kad iš ban
kų jau negalima gauti pini
gų. O Vanni turėjo nema
žą depozitą First National 
banke. Nepažįstami vyrai 
jam sakė, kad jei gausi iš 
savo depozitų $900, tai lai
mėsi $50. Vanni sutiko.
Išsiėmė iš banko $900, sugrį
žo prie nepažįstamų vyrų ir 
padavė pinigus suvyniotus 
į skepetaitę. Nepažįstami 
vyrai nudavė esą nustebinti, 
išmokėjo $50 ir sugrąžino 
suvynotą skepetaitę. Vanni 
su džiaugsmu grįžo į banką 
iš naujo depazituoti pinigus 
kartu ir laimėtus $50. Bet 
kai atviniojo skepetaitę, tai Į
pamatė paprastus popierga-' 2245 Lyndale 
galius.

KUR ŽUVO PENKI ŽMONES

("Draugas" Acme teienhotoj
Čia vaizdas ne iš karo lauko Europoj, o Amerikoj Ohio valstybėj, kur nukrito 

iš padangių Anglijos bomberis. Jame buvusieji penki žmonės taip sudegė, kad 
nei vieno iš jų nebuvo galima pažinti.

Rengiasi prie pikniko
Custom House Post No. 

843 turės metinį pikniką 
Scbiller Woods No. 2 prie 
Irving Park Rd. ir River 
Rd. sekmadienį rugp. 3 d. 
Visi karo veteranai ir jų 
draugai kviečiami.

Budriko radio 
programa

Sekmadienį, 6:30 vakare 
išgirsite Budriko muzikalę 
radio programą iš stoties 
WCFL, 1,000 kil. Kaip ir 
kitais kartais, dalyvaus žy
mūs artistai, didelė orkes
trą, bus statoma radio dra
ma.

Programa yra leidžiama 
Juozo Budriko rakandų 
radio krautuvės.

Prapuolė policmono 
duktė

Policmoans Ray Davidson 
pranešė savo draugams po- 
licmonams, kad pagelbėtų 
surasti jo prapuolusią duk
terį, 13 metų amžiaus. Kai- 
kurie sako ją matę su dviem 
vaikinais automobiliuje. Tie 
vaikinai būk ketinę vykti į 
Kaliforniją.

ir
SKAITYKITE “DRAUGĄ!

mu

Gavo kulka i koja
M. Gebroski, 20, 1725

Warren avė., buvo suareš
tuotas, kaipo automobiliaus 
vagis. Jis bandė pabėgti, 
bet policmono kulka jį pasi
vijo. Kulka pataikė į koją.

Rado negyvą
Otto Bach, 43, atvykęs iš 

Rockfordo, apsistojo Onta- 
rio hotelyje. Jis rastas kam
baryje negyvas. Besąs pa
sikoręs su virve, susukta iš 
lovos paklodžių.

Pirma kaltino pačią, 
paskui save

Harry Koralewski, 29, 
st., atsidūrė

St. Elizabeth ligoninėn su 
pavojinga žaizda nuo šūvio. 
Išpradžios kaltino pačią, 
girdi ji šovus į jį. Bet vė
liau sakė, kad jis pats susi
žeidęs. Pati policijai tvirti
no, kad ji į savo vyrą nešo.- 
vus.

Lūšną griovimas naujoj 
vietoj

Pirmadienį prasidės lūšnų 
griovimas plote tarp Roose
velt Rd., Racine avė., 14 st. 
ir Loomis st. Plotas apima 
septynis blokus. Pirmas na
mas griovimui skirtas yra 
1238 W. 13 st. To vieta yra

Gavo kulką į nugarą
Caroline Stando, 27 metų 

amžiaus moteris, apkarpinė- 
jo prie savo namų krumus, 
2821 Hillock avė., ir netikė
tai iš kažinkur atzvimbė kul
ka ir įsėdo jai į nugarą. Nu
gabenta į Peoples ligoninę, 
kur daktarai pasakė, kad jos 
padėtis nepavojinga.

Vedimo laisnius gavo:
John Wasko ir Lottie Ko 

tivas.
B. Szczudlo ir Mary N. 

Bartasius.
F. Viscant ir Aldona Sui- 

pis.
A. V. Kaminski ir Stella 

Midona.
Chas. Seput|s ir Josephi- 

ne Spezio.
E. Koren ir 

duz.

Ką rado sugrįžęs po 
vakacijiį

Michael B. Tenore, 28, bu
vo išvykęs į Meksiką vaka 
cijų. Po penkių savaičių su
grįžęs namo, 4934 Washing- 
tone bvd., rado, kad jo name 
buvę nekviestų svečių, kurie, SKAITYKITE "DRAUGĄ! 
pavogę $215 grynais, ir už 
$1,000 drabužių, rakandų ir 
indų.

Ade’ina Nau-

PAMOKOS
Anglų Kalbos 

Lietuvių Kalbos
Knygvedystės

Stenografijos
Mašinėle Rašymo 

Aritmetikos
Pilietybės

MOKSLO LAIKAS
Nuo 9 ryto iki 3 vai. p. p. 
ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA

816 W. 33rd Place, 
Chicago, III.

X (Liepos 26 d. yra šv. 
Onos šventė. Ta proga svei 
kiname visas Town of Lake 
Onas — O. Norkienę, O. 
Vaznienę, O. Kasputienę, 
O. Sriubienę, O. Kalvaitie- 
nę, O. Levickienę, O. Met- 
rikienę, O. Pučkorienę, O. 
Martušienę. Sveikiname ir 
visas kitas Onas ir linkime 
visoms sveikatos ir laimės.

X Morta Navickienė ir 
jos bendradarbė Ona Ra- 
gaišiūtė savo vardines mi
nės šiandien, liepos 26-tą.

Ta proga juodvi sveikins 
draugai ir giminės atatin
kamais linkėjimais. Biznie- 
rė Morta Navickienė yra 
valdytoja gražios tavernos 
su valgykla ties 666 W. 14 
Street. •

X Ona Gailienė su dukte
ria Onyte, 4422 So. Arte
sian avė., šiandien liep. 26 
mini savo vardines.

Juodvi turi begales drau
gų ir giminių, kurie nepa
mirš pasveikinti ir palinkė
ti juodviem geros sveikatos »
ir ilgiausių metų.

X Kun. J. Prunskui va
dovaujant bridgeportiečiai 
rengia ekskursiją į šventus 
Kalnus šeštadienį, rugp. 9 
d. Jau paimtas didelis ir 
gražus busas. Kelionės kai
na 2.00. Manantieji važiuo
ti tuoj užsisakykite vietas 
Gudų krautuvėj, 901 W. 33 
st., arba pas Juozą Mattus, 
837 W. 33 PI.

X Šiuo tarpu Antanas ir 
Antanina Vaišvilai leidžia 
vakacijas Hartforde, Mich. 
Sykiu išvyko ir p-nia Iza

belė Ežerskienė su dukrele 
ir sūneliu. Iš Hartfordo 
vyks į Grand Rapids ir ki
tas Miehigano valstybės vie 
tas. Linkėtina smagiai lai
ką praleisti ir laimingai su
grįžti.

X Biznieriai Jokūbas ir 
Ona Gravai aavo gretimai 
supuolusias vardines minės 
šiandien, liepos 26-tą. Mi
nėjimas bus atžymėtas jų 
pačių bizniavietėj adresu 
4177 Archer avė.

X Dan ir Barbara Smith 
turėjo smagias atostogas. 
Jiedu su šeima vizitavo De
troito ir kitų miestų drau
gus, gimines ir šiaip pažį
stamus.

Smithai turi tavernos biz 
nį vadinama Dan’s Place 
ties 2301 So. Leavitt St.

Pažymėtina, kad biznie
rius Smith iš profesijos y- 
ra ristikas.

X Antanina Vaišvilienė, 
žymi visuomenės veikėja 
Bridgeporte, Tėvų Marijonų 
bendradarbių 10 skyr. pir
mininkė, išvyko poilsiui į 
Michigan valstiją. Atlankys 
vyro gimines. Mano susto
ti Orand Rapids ir kitas vie 
tas aplankyti.

X Šiomis dienomis link
smai leidžia atostogas Pul- 
kerija Vaicekauskienė su 
dukrele Stefanija, St. Jos
eph, Michigan.

Kitam gera nepadaręs ne
lauk iš kito gera.

WOLK STUDIO
1945 Wesl 35* S»r«e» 
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PASKOLOS — namams statyti, remontuoti ar 
pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

LINKSMAS PIKNIKAS
— RENGIAMAS —

AMERIKOS LIETUVIŲ PARAPIJŲ CHORŲ SĄJUNGOS 
(CHICAGOS PROVINCIJA)

Įvyks Šįvakar, Liepos-July 26 dieną, 1941 m. 

VYTAUTO PARKE
PRADŽIA 6 VAL. VAK.

-DAINOS-DAINOS-DAINOS-
AOKIAMS GROS LEONARDO ŠIMUČIO. JR. ORKESTRĄ

Dainuojantis lietuviškas jaunimas kviečia Chicagos ir apylinkių lietuviją smagiai ir 
linksmai praleisti šį vakarą su jais.

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!U

TAI IDYI/JTC “Q9ų Jūsy
l r\\Jl I 1X1 I C tingai globojami ir 1

Indeliai rūpes
tingai globojami ir ligi $5,000 ap

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

MOŠŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenankrlandžiant 
Vieno Klljentol

Nei

Keistuto Savinga and Loan Association yra žymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.

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

3236 So. Halsted St. Chicago, I1L
Jos. M. Mozeris, Sec’y.

=

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:

"D R A U G A S"

2334 So. Oakley Avė. Chicago, Illinois 

arba šaukite CANaI 8010
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