DRAUGAS

DRAUGAS

The IJlhuanlan Daily Friend

Leidžiu Lietuvių Katalikų Spaudos
Draurija.

Published by th« Llthuanlan Catholic
Press Society.

2334 So. Oakley Ave., Chlcaco. Dlinois
Telefonas Canal 8010-8011.

2334

So. Oakley Ave., ChKaęo. Illinois

The most lnfluentlal Llthuanlan Daily
ln America.

Vlenlntėlla tautlnfa lr tikybiniu lulntlea
lietuvių dienrufitla pasaulyje.

niinois, nrniyueins, luepos-uuiy, za q., iuti m..

ac a VOOV

narna av

US. veikia prieš japonus
don. Vaiva

KAITRA IR PROTAS

■

Šiandie mūsų “didžiųjų
demokratų”, Stalino saulės
garbintojų, komunistų lai
kraščius pasiskaičius sunku
suprasti, kas jų protuose vy
ksta — staigi kaitros apop
leksija, ar tik jau įprastas
jiems protinis sunegalavi
mas.
Ryškiausias šio jų proti
nio nervingumo
požymys
yra nuolatinis plūdimasis,
gaspadoriškai, tariant ne
praustaburniškumas.
šian
die jiems visi, kas nekomu
nistiškai už Staliną šūkauja
yra “šunes, šliužai, fašistų
govėdos,
škurninkai
(?)
gauruoti reakcionieriai” ir
t.t. ir t.t.
Ne tik nebepadoru, “bro
liai” komupistai, bet ir ne
beskanu. Vis dėlto, nežiūrint
jūsų tautinio neišsipagiriojimo, mes geresnės nuomonės
buvom anie jūsų kultūrinį
lygmenį. Deja, atrodo skau
džiai klydę.

Naciai veržias, neto!Maskvos
X

VOKIEČIAI VEIKIA
VIAZMOS SRITY

RIMTAS PASITARIMAS

Sovietai tvirtina, kad jie •
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naikina

Japonai tuo pačiu ypu atsako
Amerikai ir Anglijai; užima ba
zes Indo Kinijoje
HYDE, Park, N. Y., liepos
27. — Prezidentas Roosevel
tas įsakė tuojau įimti J. A.
Valstybių tarnybon Filipinų
salų kariuomenę nepaprasto
stovio laikui.
Prezidentas tuo reikalu iš
leido proklemaciją. Filipi
nų kariuomenė sustiprina
ma karo meto pagrindu ir
pavedama U. S. generolui va
dovauti. Vadu bus gen. Dou
glas McArthur, buvęs kariuo
menės štabo viršininkas.

vokiečių divizijas

BERLYNAS, liepos 27. —
Pusoficiali vokiečių žinių
tarnyba Dienst Aus Deutsch
land vakar pareiškė:
“Vokiečių kariuomenė yra
arti Maskvos. Ruošiasi galu
tinam puolimui prieš raudo
nųjų sostinę”.

Japonų fondai "užšaldyti";
Paruošta Filipinų kariuomenė

BERLYNAS. — Vokiečių
kariuomenė kyliu paėmė VIazmos miestą ir veržiasi Borodino upės link. Nuo tos
upės iki Maskvos yra apie
74 mailių tolis.

SAIGON, Indo-Kinija, lie
pos 27. — Čionai atvyko pir
mosios japonų karinės jėgos
— armijos ir laivyno aukš
tieji karininkai.
Atvežta
daug karinių reikmenų.
Saigon yra prancūzų IndoKinijos šiaurvakariniam iškišuly. Iš šios bazės japonai
galės dominuoti britų Singa
pore ir olandų Rytines Indijas. Prieš tai kovoja Angli
ja ir Amerika.

•
v
* ’ • /
BERLYNAS, liepos 27. —
Vokiečių vyriausioji karo va
Žinių tarnyba šį savo pa- dovybė vakar paskelbė, kad
Netrukus japonai užims ir
reiškimą pagrindžia vyriau- ’ ir Besarabijoj pažangiuoja.
Filipinuose yra apie 150,- kitas bazes Indo Kinijoje.
sios vokiečių karo vadovy- Nepaisant blogų kelių ir nebės interpretacija pridurda-' tinkamo oro, sovietų kariuo___
000 pilnai ir nepilnai apmo- Visas kraštas greit paklius
ma, kad vokiečių lakūnai Į menė visur nugalima ir blašišimtinon japonų kontrolėn.
curuuiW Ac-e “hoto) . kytos kariuomenės.
Spėjama, kad japonai ne
jau dienos metu ėmė atakuo koma.
Vokietijos fieldmaršalas von Brauchitsch (kairėje) ką to
WASHINGTON, liepos 27. pasitenkins žygiais Indo Ki
ti Maskvą. Tas reiškia, kad
Pietuose nuo Smolensko, kį nepaprastai rimtą dalyką aiškina diktatoriui Hitleriui. — J. A. Valstybių kariuome nijoje. Jie greit su3imes ir
vokiečiai vyrauja ore.
Maskvos
fronte, taip pat pie Matyt, einasi apie vokiečių žygius sovietų fronte.
PATRIOTIZMO BANGA
nei Honolulu, Havajų salo prieš sovietus Sibire.
tų link nuo Kijevo keletas
se, įsakyta budėti ir pasi
HELSINKIS,
liepos
27.
—
Sunku bet kada buvo tikė
raudonųjų divizijų sugauta
ruošti netikėtumams.
TOKIJO, liepos 27. — Ja
žiniomis, bolševiti mūsųjų komunistų nuošir Gautomis
SENATAS
PRIEŠINASI
,kų armijos garnizonas pr.e
. v3,lžnyplėmis
—
uždarytas
atsi
me^maa gių diviJjų
ponijos vyriausybė pasiryžo
džiais jausmais Lietuvai ar
WASHINGTON,
liepos
27.
nieku
būdu nenusileisti Ame
Jungtinėms Valstybėms. Ta pabėgsiant iš Tartu miesto mas yra nulemtas: jei nepa NEPAPRASTAM STOVIUI
—
Prezidento
Roosevelto
rikai
ir
Anglijai. Tuojau at
čiau šiuo metu jie jau aiš (Dorpato), Estijoje, tenai siduos, bus sunaikintos.
nuosprendžiu
penktadienio sakė nuosprendžiu “užšaldy
WASHINGT6n, liepos 2T.r
kiai pasisako, jog tik vienas sušaudė daugiau kaip 700
Anot pranešimų, rumunai
vakarą
paskelbtas
japonų ti” visus amerikiečių ir bri
kraštas, viena valdymosi for įkalintų estų. Tarp jų būta baigia užimti visą Besarabi — Senato komitetas kari- į
kreditų
fondų
“
užšaldymas
” tų fondus.
ma jiems tėra brangi. Tai ir Tartu universiteto profe jąniais reikalais vakar grąžino
visose J. A. Valstybėse ir te
Japonų žinių agentūra pa
Sov. Rusija, su Stalino saule sorių.
Viazmos srity, tarp Mas rūmams apsvarstytą rezoliu
LONDONAS. — Anglijos ritorijose.
reiškia,
kad J. A. Valstybių
priešakyje.
kvos ir Smolensko, raudonie ciją. Komitetas rekomenduo autoritetų sluoksniuose gau
Tuo
būdu
su
Japonija
nu

ir Anglijos žygiai prieš ja
Pavyzdžiui, “Laisvė” taip
HELSINKIS, liepos 27. — ji bandė atkakliau priešin
traukta
prekyba
ir
ekonomi

ponus Tokijoj nesukėlė įs
ta
žinių,
kad
raudonoji
ar

ja:
pratęsti
kareiviavimą
nuoširdžiai sielojasi Rusiios Suomių kariuomenės vadovy tis. Tačiau su dideliais nuo
niai
santykiai.
pūdžio. Tas buvo numatyta
mija
visam
karo
fronte
šau

draftininkams, nac. gvardijai
reikalais, taip gyvai atjaučia bė praneša, kad suomiai stoliais atblokšti.
ir to laukta. Japonija pri
ir atsarginiams; karo depar niai laikose prieš vokiečius.
jos nelaimes, jog nė tikrasis šiaurrytiniam Baikalo eže
LONDONAS,
liepos
27.
—
versta tokiu pat žygiu at
tamentą
autorizuoti,
jei
yra
Vokiečių kariniai autorite
rusas negalėtų karščiau jau ro šone jau atkovojo visus
Kaip
tik
gauta
žinia,
kad
sakyti.
BERLYNAS.
—
Vokiečių
sti. “Laisvei”, kaip ir ki savo plotus, kuriuos
1940 tai pareiškia, kad Petrapilio reikalo, paleisti iš tarnybos
Japonijos imperijoje gy
tiems Amerikos lietuvių ko metais bolševikai užgrobė. (Leningrado) likimas jau už 28 metų amžiaus ir senes lakūnai ir dienos metu pra J. A. Valstybėse “užšaldyti”
japonų
fondai,
tuojau
ir
An
vena
apie 4,400 amerikiečių,
dėjo
atakuoti
Maskvą.
Šim

munistams, šiuo metu Ame Ir vienoj vietoj suomiai pa antspauduotas. Vokiečių ir nius draftininkus, o jų vieto
glijos
vyriausybė
paskelbė
o
japonų
okupuotuose Kini
rikos ir Lietuvos reikalai tė sistūmė apie 25 mailes so suomių kariuomenės dešim je pašaukti įsiregistravu tai tonų sprogstamosios me
tis tūkstančių raudonarmie sius jaunesniuosius; panai džiagos išmetama į Maskvą. japonų fondų “užšaldymą” jos plotuose, — apie 6,000
ra tik antraeilis dalykas, tai vietų teritorijon.
amerikiečių. Jie visi yra pa
čių apsupa Petrapilio srity kinti dabartinį iki 900,000 Kai kurios miesto vietos lie visoj britų imperijoj.
tik akstinai pakreipti viešą
Pranešta,
kad
suomiai
už

liesti fondų “užšaldymu”.
je. Raudoniesiems pasprūki- draftininkų tarnybai apribo psnose panardytos.
ją opinija ir priemonė padė
LONDONAS,
liepos
27.
—
ėmė
Salmi
miestą,
Baikalo
jimą;
neskelbti
jokio
nepap

mo kelias netrukus bus už
ti Rusijai laimėti karą prieš
ežero
rytiniam
šone.
MANILA, liepos 27. — Čia
ČUNGKING,
Mandžiu- Anglijos vyriausybė pranešė
rasto stovio, kaip to nori ad
darytas.
Vokietiją, nors dar taip ne
Japonijai,
kad
Anglija
pasi

reiškiama baimės, kad J. A.
ministracija; šios paskutinės kas. — Rytuose nuo Harbino
senai mūsieji
komunistai
ryžusi
panaikinti
visas
su
MASKVA,
liepos
27.
—
Valstybių
susimetimas prieš
sutraukiama
daug
japonų
priemonės imtasi, kad admi
rengė kongresus už taiką.
American First
Japonija
padarytas
ir
iki
Sovietų
informacijų
biuras
Japoniją
gali
sukelti karą
kariuomenės.
Esama
jau
iki
nistracija neturėtų teisės pi
Bet... tai buvo tada, kai
liečiu kareivių siųsti kur į 17 divizijų, Matyt, japonai šioliai vykdytas prekybos su Pacifike. Tas gi Filipinams
Maskva gyveno su Berlynu skelbia, kad Smolensko sri komitetas prieš
ty
sovietų
kariuomenė
šukė
ne tik negeistina, bet ir pa
svetimas šalis — už U. S. ruošiasi susimesti prieš bol tartis.
geruoju.
(J.
A.
Valstybių
Japonijos
lė kontratakas prieš vokie
vojinga.
ševikus Sibire.
ribų.
•
prekybos sutartį Washingtočius ir sunaikino dvi vokie Welles
Salų prezidentas M. QueGAILA ŽMOGAUS
Jei senatas, o paskiau že
nas
panaikino
praeitą
mėne

čių divizijas. Anot biuro, vi
zon
užtikrina J. A. Valsty
BERLYNAS.
—
Naudoda
NEW YORK, liepos 27. —
Paskutiniajam “Laisvės” sose karo fronto dalyse vo
mesnieji rūmai pripažins mi mies rūkais britų laivyno ne sį, atsisakius atnaujinti).
bių komisionierių, kad Filipi
American First
komiteto
numery kažkoks Pronce sten
nėtą rezoliuciją,
sakoma, gausingi jūrininkų daliniai
kiečiai sulaikomi.
nai pilnai kooperuos su Ame
New
Yorko
skyrius
atakuoja
giasi išaiškinti savo “bro
karo vadovybė tuojau imsis bandė vokiečius užpulti Pran
(Vokiečių karo vadovy
rika prieš japonus.
liams” komunistams įvykių bės pranešimu, Viazmos sri valstybės sekretoriaus pava palaipsniui paleidinėti ič tar
Britų
lakūnai
cūzijos pakrantėse. Bet buvo
eigą Lietuvoje. Bet vargšas ty vokiečiai sutriuškino rau duotoją Sumner Welles, kurs nybos 28 metų amžiaus irj atbl;kst’L
tomis
dienomis
denuncijavo
Welles priėmė
smogė Berlynui
Pronce ir likosi tikrąja Pron donųjų kontratakas. Viaz
senesnius vyrus ir jų vietoje
Japoniją
dėl
jos
susimetimo
ce, jis (gal ir ji) jokiu būdu mos miestas yra vidukely
šaukti jaunesniuosius. Ka
ANKARA. — Žiniomis iš
LONDONAS, liepos 27. — sovietų misiją
negali suprasti, kaip Lietu tarp Smolensko, ir Maskvos. įgyti bazes Indo Kinijoje. riuomenės štabo viršininkas
Kairo
(Egipto),
vokiečių
ka
Anglijos
oro ministerija pra
Welles pareiškė, kad tuo sa
vos sukilėliai galėjo tuojau
WASHINGTON, liepos 27.
Per Viazmą iš Smolensko vo žygiu Japonija grasina J. gen. Marshall prieš keletą riuomenės ir oro jėgų dalis neša, kad britų lakūnai be
pat pasiskelbti atstatą ne- eina plentas stačiai į Mas
dienų buvo pareiškęs, kad ištraukiama iš Afrikos fron pertraukos kasdien puola — Iš Kanados atvyko SoV.
A. Valstybių apsaugai.
priklausomvbę, kai “vokie kvą).
kariuomenei reikalingi jau to. Matyt, siunčiama sovietų Prancūzijos pakrantes ir pa Rusijos karinė misija tartis
čiu intencijos
(Lietuvos)
Minėtas skyrius nurodo, nesni draftininkai ir senes
čią Vokietiją. Sukeliami di- pirkti Amerikoje sovietams
frontan.
ateičiai bent dabar dar neži
kad J. A. Valstybės neturi nieji turėtų būti paleidžiami.
reikalingos karo medžiagos.
Žmogus nesupranta, kaip ga- j
deli nuostoliai.
nomos”.
teisės kištis į japonų žygius. Jis sakė, kad kai kurie senes
Įima negarbinti Stalino, kai
SANGHAJUS. — Kinijos
Misijoje yra sovietų gene
. Praeitą naktį britų lakū
Nenumanu, ar tik neišma
Tolimuosiuose Rytuose, kaip ni vyrai jau atleidžiami iš
Rusijoje, sakytum, kepti kar
vyriausybė nusprendė Rusi nai bombardavo ir patį Ber ralinio štabo viršininko pa
nėlį nuduodąs, Prance negali
japonai negali kištis į J. A. tarnybos.
vėliai tiesiog į burną lekia, o
jos bolševikams pasiųsti pu lyną. Didelių bombonešių es vaduotojas Įeit. gen. F. Gosuprasti, kad gyventoju va
Valstybių žygius P. Ameri
čia “Suvienytose Valstijose
sę milijono kariuomenės gel kadronas smogė pačiam Vo likov ir inžinierius gen. A.
lios pasireiškimas nesiklaukoj.
f
Japonų
bankai
kapitalistai
joja mus”.
bėti, jei japonai susimestų kietijos sostinės centrui.
Repin, lėktuvų specialistas.
sia kitų valstybių nusistaty
prieš
Sibirą.
Misija pirmiausia tarėsi
Kaip gaila, kad tas žmoge
šis Berlyno užpuolimas bu
ANKARA, liepos 27. —
mo ir planų.
paimti
U.
S.
žinion
lis pamiršo, jog važinėda Turkų oficiali žinių agentivo 47-asis nuo karo pradžios. su valstybės sekretoriaus pa
ROMA.
—
Italų
lakūnai
vaduotoju Sumner Welles ir
ATLEISK JIEMS,
mas puikiu automobilium ir ja pranešė, kad ateity tur
LOS ANGELES, Cal., lie
praeitą
naktj
puolė
britų,
VIEŠPATIE
turėdamas bent dešimties kams banknotai nebus spau- pos 27. — Prezidentui pas
VICHY. — Prancūzų spau kariuomenės štabo viršinin
oro
ir
laivyno
bazes
Malta
da kreipias j nacius, kad jie ku gen. Marshall. Paskiau tu
Netyčiomis teko susitikti tūkstančių vertės nuosavy- dinami Londone, bet Berly kelbus japonų fondų “užšal
saloje.
4
britų
lėktuvai
nu

padėtų prancūzams ginti Da- rėjo pasitarimus su kitais
pasiturintį lietuvį. Jis važinė bių komunistinėj santvarkoj ne.
dymą”, iždo departamentas
mušti.
’
valdininkais.
ja “Packard’u”, turi trejus jis būtų skaitomas didžiaukar, Afrikoje.
Paskutinė turkų banknotų savo žinion paėmė du japo
namus. kurių dveji pilnai iš- siu “kuloku”. Nesidžiaugtų laida, kuri britų laivų buvo nų bankus
— Yokohama
BERLYNAS. —
Praeitą
CHICAGO IR APYLIN
mokėti, ir į savaitę uždirba tada jis Stalino saulės akais siunčiama iš Londono, Grai Specie, Ltd., ir Sumitomo.
Kreditai uždaryti. Tas su
penktadienį
ir
šeštadienį
voKES.
— Dalinai debesuota,
kijos pakrantėse sunaikinta, U. S. bankų ekzaminuotojai varžymas skaudžiai ištinka
tarp $36 ir $40.
; tumu.
Išsikalbėjom apie karą,
Bet... svetimam darže žolė vokiečių lakūnams nuskandi pradėjo tikrinti visus šių importą ir apie 400,0000 ja- kiečiai numušė 342 sovietų bet šilta; numatoma kiek
nus laivą.
bankų vedamus reikalus.
lietaus su griaustiniai?
apie socialinius negerumus, visados žalesnė.
ponų indėlininkų.
lėktuvus.

Pasauly

Pirmadienis, liepos 28, 1941
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Amerikos lietuvių gyvenimas dr veikimas
Mirė Juozas
Martusevičius

vedybinę sukaktį minėjo ku
kliai. Ponai Užumeckiai, iš
auklėjo, tris sūnus: Raymondą, Madardą,
ir Edvardą.
Pats Antanas Užumeckis
yra seniausia lietuvis graborius Philadelphijoje, tai ir
vyriausį sūnų Raimondą iš
mokino graborystės.
Uaumeckiai, per 45 metus turėjo
daug ir sunkaus nesmagumo,
M. Užumeckieriė pergyveno
sunkią ligą.
*

H t.4

Liepos 8 dieną, 1941 m.
a. a. mirė Juozas Martuševiėius, gyvenęs 3000 So. 70
gatv., Phila, Pa. Velionis
buvo artimas gentis, dėdė
kun.
dr. Vito Martuševičiaus, (dabartinio Šv. Jurgio
parap. klebono). Palaidotas
iš Šv. Kazimiero bažnyčios
po gedulingų pamaldų, ku
rias atlaikė pats kun. dr. V.
Martusevičius su asista,
liepos 12
d. ir nulydėtas
skaitlingos minios žmonių į
Šv. Kryžiaus kapines, kur
dalyvavo trys kunigai. Ve
lionis paliko moterį Kotriną Martuševičienę. Velionis
iš Lietuvos paėjo Sodybos
kaimo, Pakūnų parapijos.
Likusiems giminėms, reiškiu
gilią užuojautą. Atatinka
mą patarnavimą teikė laido
tuvių
direktorius, Juozas
Kavaliauskas.
K. D.

45 metų vedybinė
sukaktis
Šį 1941-tais metais lie
pos mėn. 29 d. sueina, An
tano ir Marijonos Užemeckių 45 metai vedybinės su
kakties, kurie gyvena 300
Wharton st., Phila., Pa. Užu
meckis atvykęs į Ameriką
1888 m. kuri tuom laiku dar
nedaug rados lietuvių vyriš
kių.
O merginų lietuvai
čių visai retenybė.
Užumeckiai savo 45 metų

[THAT'S OME O*'

ANThfuATEPj (YeH?)
FLAPPEfcS

Šiandie, A. Užumeskis,
prislėgtas ligos ir senatvės,
mažai kur bėgai darbuotis.
Užumeckis, daugelyj drau
gijų yra užėmęs pirminin
kavimo vietą, kaip L. R. K.
S. Amerikos 10 kuopos, Sąrišio, ir kitų.
Kiek tenka
patirti Užumeckis priklauso,
netik lietuvių pašelpinių klu
bų, bet ir svetimtaučių, ku
rie randasi Phila. Šiandie,
nesveikata privertė pirminninkavimo vietų atsisakyti.
Sveikinu 45 metų vedybinio
gyvenimo proga, kad Dievas
padėtų sulaukti auksinio ju
biliejaus, tai yra 50 metų.
K. Dryža.

Rea. TeL GROvehUl 0617
Office teL HEMIock 4848

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS
AKIU GYDYTOJAS
SPECIALISTAS

Pietų Amerikoje mokyk
los prasideda pradžioje Ko

ECZEMA
inėse.

■

—

»

ŽEMO

Būt vvhen

Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį pas>

CONRAD
Fotografas
Studija įrengta pir
mos rfliles su mo
derniškomis
užlai
domis lr Hollywood
šviesomis.
Darbas
Garantuotas.

420 W. 63rd Street
Tel.: Biznio - ENGIevvood 5383

sekimu

atyda

atkreipiama

valkų

i

Asthina Hutus
- HrrlMt reog. gasplng, coutnAstnma by helplnc
balui* remova thiefc ttcen mucus. No dopes.

IiLSSfiWpp’<i. drilghtfu^p“-

si
the full coet unitu you ar, cofhpletely satiafled. You hare evarythlns to saln and
lothlng to lou under thla positlve money
lack tuarantee so get Mendaco Irom yuug

VALANDOS:
10-tos Iki 8-tos valandos kasdien.
Sekmadieniais pagal sutarti.

Jūsų

biznyje arba profesijoje.

Telefonas REPublie 7868

Rez.: - ENGIewood 5840

2201 West Cermak Rd.
REZIDENCIJA:

6631 S. Califomia Avė.

DR. STRIKOL’IS

Ofiso teL VIRginia 0036
Rezidencijos teL: EEVerly 8244

PHYSICIAN AND SURGEON

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR 0HIRURGA8

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M.
Nedėliomis pagal sutartį.
Tel. CANal 0267
Rez. tel.: PROspect 666.

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. J. BERTASH

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso vaL nuo 1—3; nuo 6:30—8:30

Rezidencija: 6600 So. Arteauui Avi
VALANDAS: U v. ryto iki 3 popiet
6 iki 9 vaL vakare.

756 West 35th Street

4712 So. Ashland Avė.

•

LIETUVIAI

1821 So. Halsted Street

DAKTARAI

Tel. YARDS 1373

OR. P. ATKOČIŪNAS
A WTTQT A H

prRM NEGU

PIRKRITK

MATYKITE MUS!

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 YARd* 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
Z

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Taipgi akinius pritaikau.

3343 So. Halsted Street
TeL CANal 6969

np c P WINSKUNAS DR« WALTER J. PHILLIPS
DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ
STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS
Finansuojame namų pastatymą ai
pataisymą — Nieko įmokėti — S
metai Išmokėti — Apkainavlmas
dykai.
Lietuvis Pardavėjas
Stanley Litwina» *— Vedėjas

Carr-Moody Lumber
Company
3039 So. Halsted St.
VIC. 1272

Ulla Ii

Ui

HIIlUKUIlBU

PHYSICIAN AND SURGEON

2158 YVest Cermak Road
OflM tpL CANal 8346
Ofiso VaL: 2—4 ii 7-6
TrsOladlanlals pagal sutarų,
Rgą. TcL: HOOock ?ĮM>
T«L

YARda 8846

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue

nvnvTATiu TU

GYDYTOJAS IR nnTUirunaa
CHIRURGAS

2155 YVest Cermak Rosv',
1 —

OFISO VALANDOS
4 ir 6 JO — 8:30 vakare
ir pagal sutartį.

Bs^d. TeLi

Ofiso TeL:
VIRginia 1336

PROipeol S6M

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1853 Wesč 35th Street

LIGONIUS PRIIMA i
arti 47th 8treet
▼aL: nuo 9 vaL ryto iki 8 vai. vak Kasdien ano 2:00 iki 8:00 vaL
Trečiad. lr 8ekmad. tik susitartu*.
Seredoj pagal sutartį.

today lor only Mc. <

Telefofnas; HEMIock B84P

DR. PETER T. BRAZIS
STANLEY GAVCUS
— Parduoda—

JUODŽEMĘ

JOS. F. BUDRIK

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

Furniture House

Perkrausto Baldus, Vežioja Anglis
Kreipkitės prie;

3409 S. Halsted St.

Stanley Gavcus

Didelis pasirinkimas laikrodėlių

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6757 So. We«tern Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 IRI J! Vak. 7 tkl •
Nedėliomis pagal sutarti

Telefonas CANal 7329

DR. PETER J. BARTKUS

110 So. Ridgeland Avenue
Worth, IU. Tel. Oak Lawn Itl-J-l

Tik vieką pora aklą visam gy
venimui. Saugokit Jas. leisdami
tirksamlnuatl Jas moderniškiausia
metodą, kuria rerėttmo mokslas
gali sutelkti.
M MOTAI PATYKOTO
pririnkime akinių, kurie pašalina
visą akių Įtempimą.

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

1801 So. Ashland Avenue
Kampas lt-toa
Telefonas CANAL 0MB — Chicago
OPISO VALANDOS
Kasdien »:00 a. m. Iki 3.10 p. a.
Treč. Ir *ešt: 3:00 a. m. UU
YilO », a.
1

T

DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonas LAFayette 3650
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais.

j

4631 So. Ashland Avė. y
TeL YARda 0994.
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
Šeštadieniais.

2202 West Cermak Road

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISO VALANDOS: 24 ir 7-9
ir pagal sutartį.
Bes, telefonas SEEley 0434.

4729 So. Ashland Avė.

TeL Cicero 1484

Būkite Malonus
SAVO AKIMS

DR. V. L SIEDUNSKI

GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

sustabdo nepakenčiamą niežėjimą

galvon Ir tuojau pradeda suglū
mą Jautrios odos. Stebėtinai sek*
■atngas per viri 30 metų! Gauna
mas visose vais

/<

2423 VV. Marųuette Road

TeL YARda 6921.
Res.: KENwood 6107

Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia.

vo mėnesio, ir tam laikui
Pats didysis aktualia ma mokyklos patalpos būsian
rijonų misijonorių darbas čios įrengtos.
Argentinoje — tai parapijos
Taigi, už keletos mėnesių
patalpų • statyba, kurių ligi Argentinos lietuviai • turės
šiol nič nieko neturėta. Tam bažnyčią, kunigams namą ir
darbui vadovauja pats vy laikiną mokyklą. Tiesa, tų
resnysis, pagelbint jo pava patalpų kai kurie vidujai
duotojui kun. Kazimierui bus neatlikti, dėl stokos lė
Vengrui, kuris geriausia su šų, bet bus galima naujomis
šneka ispaniškai.
patalpomis naudotis, ka
Sykiu yra statoma baž- » dangi čia klimatas nėra taip
nyčia, kunigų misijonierių šaltas kaip Šiaurės Ameri
gyvenamasis namas ir ruo kos.

, Pirmas uftcplmas sa stebėtinu 1
ŽEMO—daktaro Išrastas—tuojau '

they lit ald
THECANOLfS ON IT
t V EB.Y BopY got
OVEPLCOME WITH
kT«E MEAT ••
'

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.

kartų.

akla

Misijonierių darbu te.

H

VA/H AT A AAAGNIFlCtNT)
CAKE .'!• VIH AT A
SCRUMPTIOUS
AKE

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VaL: 2—4 ir 7—9 vak.
Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus.

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliomis pagal sutartį.
Office teL YARda ,4787
Namų tel. PROspect 1930

Speclalfi

DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Surlri 20 metų praktikavimo aklų
,
tataynie lr gydyme
GERAI PRITAIKANTI ARIMAI
pataisys kretvak akis, trumparegystę
ir tollregyatę;
palengvina aklų įtempimą, p rašai i at
aalvos skaudėjimą, svaigimą ir aklų

MODKRNIAKIAUSI, TOBULIAUSI
EGZAMINAVIMO UODAI

Iš Pietą Amerikos Lietuvių Gyvenimo

Sffudlre
mm TreatniMt
Promptly ReMtves Torturel

IT WAS THE
TALK OF
THE TOWN

k«si ėpnoto 1

f1Tiiru ugtui

Anglijos bomberis, sugrįžęs iš Prancūzijos, kur metė
bombas į vokiečių užimtą Bresto miestą.

RED - ITCH Y- KALY
\ HE* *

Valkų katekizavimas.

DR. J. J. SIMONAITIS

4645 So. Ashland Avenue

ARTHRITIS

'THE LAŠT TiME OHE
ctavf. a eyrn-PAY

tuviškųjų pamaldų grožį.

Be to, kiekvieną
antrą
Ligšiol neturint parapi
sekmadienį vienas kunigas jos patalpų, katekizacija
vyksta į Berisso, kad to buvo atliekama marijonų
miesto lietuviams pamaldas koplyčioje. Tai labai sunki
suruošus.
dirva ,ne tiek darbo kiek jo
Miesto Rosario lietuvius priruošimo.
Kaip čia sun
ligišiol tik sykį metuose mi ku suaugusius lietuvius su
sijonieriai lankydavo. Mat traukti į pamaldas, taip dar
tas
miestas
toli,
nors sunkiau surinkti vaikus katen yra daug lietuvių, bet tekizacijai.
Viena, čionai
neorganizuoti ir labai suko
Nukeltas į 6 pusi.)
Viešosios pamaldos lietu
munistėję.
viams yra
pastoviai lai
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.
komos kiekvieną šventadienį
SKAITYKITE “DRAUGĄ! REMKITE IR PLATINKITE
visuose tuose miestuose. Ka
dangi ligišiol neturėta sa
vos bažnyčios tai nebuvo ga AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
TeL CANal 6122
limybės pilnai išvystyti lie Ras. 6958 So. Talman Are.

Philadelphijos ukrainie
čių laikraštis
“Amerika”
liepos 15 d. įdėjo didelį at
vaizdą kun. Antano Miluko
ir trumpą aprašymą apie jo
šiama
laikinoji
mokykla
70 metų amžiaus ir 40 me
pirmajame vienuolių namo
tų visuomeninės darbo su
gyvenime.
kaktį.
K. V.
Nors viskas statoma kar
tu, bet namas, kaipo ma
žesnė statyba, bus baigtas
ankščiau. Tikimasi į namą
Don't despair
com* reliel ia
of relief from
Arthritlt aae
terribie Arthrito Sulphur debus galima misijonieriams
tii aches or
netency. įmal
aina. The
dailr coat.Monįeiti prieš Kalėdas.
Vely
EW Colio Kili
Rlodued
ey back if lao
Sulphur
relief alter 30
caprolcs raitai
kas bus galima švęsti savo
days' doiage.
SULPHO-KAPS
often bring welnaujojoj bažnyčioje — Gai
VourPruggĮat h— 4ŲVFHG-KAF*
lestingosios Motinos Aušros
Vartų Vilniuje.
—

DRAMAS

Sielų vadovybėje.

Dvasinė globa Pietų Ame
rikoje gyvenančių lietuvių —
tai svarbioji marijonų misijonierių užduotis.
Tam
darbui Buenos Aires mieste
vadovauja kun. Antanas An
driušis, Avellanedoje kun.
Kazimieras Vengras, ir Montevideo kun. Jonas Kamendulis. ‘

A. Užumeckis,
žinomas
nesuskaitomais savo dar
bais lieuvybei, tarpe vien
genčių.
Nemažai pasidar
bavęs črganizavime, draugi
jų, klubų, sąryšių ir parapi
jos reikalais, visados būva
pirmaeiliu.
Jei kas norėtų
aprašyti A. Užumeckio nu
veiktus darbus ir jo gausų
pinigišką aukojimą, turėtų
prirašyti knygutę.

Veteranas Dominikas
Mekis mirė
Buvusio peerito karo ve
teranas, nekurį laiką sirgo
ir gulėj o valdžios ligoninėj.
A. a. Dominikas Mekis liepos
12 d. mirė.
Velionis pa
laidotas iš bažnyčios, liepos (
17 d. Šv. Kryžiaus kapinė
se.
Velionis paliko bro
lienę Veroniką Mekienę (ve
lionio brolis, J. Mekis penki
metai miręs) ir dukterį Akvėlina- Mekiutė. Velionis
paėjo iš Lietuvos, Ramoniškių kaimo, Lygumų parapi
jos.
K. D.

P/IFfy

ANGLIJOS BOMBERIS, AMERIKOJ PADARYTAS

DR. S. R. PALUTSIS
Akiniai teisingai
prirenkami
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
per patyrusį lietuvį daktarą.
Kamp. 15tos gat lr 49th CL

Dėl sąžiningo radijo pataisymo
pašaukite Yards 3088.
Budrlko Radijo Progoramal:

WCFL 1000 K. Sekmadieniais 6:30
vai. vakare
WHFC 1450 K. Ketvirtadieniais
7 vai. vakare.
WAA 950 K. Hawaian — Sekma
dienyje 4:30 po pietų.

•

• ~r

OFISO VALANDOS:
Nno 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak.
ir pagal sutartį.

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

DR. A. JENKINS
(lietuvis)

(2-tros lnbob)
TeL MIDvrsy 8880

Chicago, HL

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 6
vai. popiet ir nuo 7 iki 8j30 vai. vak.
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS J

4631 So. Ashland Avė.
TaL YARda 0994
f'”
Rez. TeL KENwood 4300 ;
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-9 v. vnt
Nedėlioinię nuo 10 iki 12 vai, dieną

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kautynėse per nepriklau

2500 West 63rd Street

somybes karą mes parodė

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį.

me pasauliui, kad esame lala

Ofieo telefonas ^0^22

vėa verta tauta.

DUBIU

Pirmadienis, liepos 28, 1941

JL

PRAŠOME Į
MOTINA

MOŠŲ
VIRTUVĘ

AUKLĖTOJA

oterys
bulionu ir leidžiama sušalti.

Vištiena drebučiuose
Paimti penkių svarų viš
tą. Gerai nuvalius ir nu
plovus, įdėti į puodą ir už
pilti verdančiu
vandeniu.
Pridėti vieną morką, babkų
lapą, truputį salierų ir petruškų, ir druskos. Virinti
kol suminkštės.
Išvirus,
išimti vištą ir perkošti bulioną, kurio turi būti apie
šeši puodukai. Į bulioną
reikia įdėti keturi šaukštai
dželotino, kurį reikia pir

MOTINOS SIELVARTAS
Bene aš galiu pasakyti
kas mano širdy? Bene aš
galiu iškalbėti kūno lūpomis
sielos išgyvenimus? Ne, ne
galiu. Tai individualės spy
nos, kurios praleidžia tik
atodūsį, kaip išvargusį, ka
linį, kurio vidujinio skurdo
niekas nesupras.

A

ųž okeanų!
Ak, vingiuokite rankos
baltoj klavitūroj, o širdie,
sielvartų varžtais apjuosta,
— mylėk. Liepsnok ilgesy.

energijos, visokio
talente
darbštumo. Jei tik motinos
daugiau parodytų noro jas
me vengti asmeniškų ginčų, prirašyt, jos pačios stebėtų
ar užsipuolimų, žmogus nė si savo dukrų veikimu, nau
ra tobulas, kiekvienas prida dingumu visiems.
ro klaidų, gyvenime iškyla
“Jeigu yra motinų, kad
ir ginčų. Bet visa tai gali
ma šaltai ir protingai iš nenori savo dukros prirašy
miau
atmirkyti
šaltame
spręsti. Seime reikia svar- ti prie kilnios Moterų Sąstyti tai, kas liečia visos jungos, tai mylima giminai-1 vandeny. Tada bulioną reiMoterų Sąjungos reikalus ir tė, teta, sesuo, v arba paJ<s- kia ataušyti.
tama lai suteikia narystę,
nekelti asmeninių dalykų.”
Nuimti vištieną
gražiai
Šiuo patarimu galės pasi kaip “birthday,” “name day” nuo kaulų, ir jei galima sunaudoti ne tik Moterų Są arba kitų švenčių dovana. piaustyti riekėmis.
Įpilti
jungos, bet ir kitų organi Laikui bėgant pati jauname- truputį buliono į indą, ku
zacijų seimai, kuriuose su
riame drebučiai bus šaldo
tė stengsis palaikyt savo na
gaišinama daug laiko dažnai
mi, ir leisti jam sustingti.
rystę, nes pamatys organi
visai tuščioms sveikinimų
Smulkiai supiaustyti ketuzacijos
naudingumą.
kalboms.
rius kiaušinius ir supilti
“Taigi, sąjungietės,
mė- ant sušalusio gelatino. Da
Susirūpinimas jaunuolėmis
ginkim kuodaugiausiai pri bar vėl įpilti truputį bulio
O. Jurgutienė “M. D.” iš
no ir leisti jam sušalti. Ta
rašyti jaunamečių.”
kelia reikalą rūpintis įrašy
da dėti supiaustytą vištie
Be to, jinai duoda tikrai
mu į sąjungą jaunų mer
ną ir ją apipilti buliono ir
gaičių.
Tarp kitų dalykų naudingą seimui sumanymą,
leisti sušalti. Paskutinė ei
būtent:
jinai rašo:
lė turi būti virti žirniukai,
“Mūsų jaunimas pilnas
(Nukelta į 6 pusi.)
kurie taip pat apipilami

MOTERŲ SĄJUNGOS SEIMAS

A. L. R. K. Moterų Sąjun
gos
20-sis seimas įvyksta
Saldi kančia, ir šventas
motinos ilgesys, nepramu rugpiucio 4, 5, 6 ir 7 ddy
Nors sei
ša krūtinės grotų, ir jau li Baltimore, Md.
kau amžinu kaliniu, bepro mas sušauktas gana nuoša
lioje vietoje ,tačiau tikimąsi,
Oi .nesupras.
Tik pajus čiu ir skausmo užguitu.
Iš
Mieloji Regina, ei va kur kad jis bus gausingas.
neviena motina, kurios vai
sąjungiečių veikėjų praneši
kas likęs už okeano.
Už prablaivėti, — pasiūlė jos
mų pastebime, kad kuopos
plačių banguotų žiočių, ku vyras, sulaikydamas ran
priėmė seimui daug sumany
rios prarijo džiaugsmą tarp kas nuo audringai ūžiančių
simfonijų ir, palietęs troš mų, kurie nuodugniai ir šal
sūnaus ir motions.
tai būsią svarstomi.
Ak, vilnys, vilnys. Jūs ne kuliu degančias jos lūpas,
Moterų Sąjungos dvasios
didesnės už mano ašaras, jūs pastebėjo Reginos išverktas
vadas kun. S. Kneizys “Mo
kalnai mažesni už motinos akis.
Regina — jis greitu stan- terų Dirvoje” duoda seimui
sielvartus, o jūrų praganai
tikrai išmintingų patarimų,
menkesni už motinos tra driu glėbiu suspaudė jos kū
ną, šiltai pajuto krūtinės kurių vienas yra:
gedijas.
“Seimuose labai dauk lai
Taip mąstė Regina Gra- alsavimą, net širdies plasko praleidžiama oratorišcienė, parimus alkųnėmis dančius dūžius, ir be klau
kiems sveikinimams. Kuopos
ant tamsaus pijano vožtuvo, simo ieškojo atsako jos il
siunčia atstoves, nesigaili ir
juoduose ilgos suknios kvol- gėsiu apvilktose akyse.
Mielasis,
nerasi
vylių didelių išlaidų ne pasiklau
duose, skendėjo jos išvargęs
syti ilgų sveikinimų, bet
lyg bevalis kūnas, akyse motinos širdy, jinai jautriai
gvildenti savo Sąjungos rei
žybčiojo
Trijų
Karalių užmetė bejėgę ranką už jo
kalus.
Tie visi ilgi svei
žvaigždė, nuo žaliašakės kaklo, ir privedė prie vario
rėmų, iš kurių kinimai ir prakalbos nuvar
eglelės — pūpsojo snieguo blizgančių
žvelgė jų sūnaus karingos gina atstoves, kad paskui
toj vatoj Dievo angelėliai.
jos tik nori greičiau organi
Mamyte, ko nuliūdus? Ap akys. Valandėlę stovėjo lyg
zacijos reikalus užbaigti. Ir
kabino jos pečius vienas, ir suakmenėję, kančios iškal
atsitinka ,kad įvairiais klau
antras sūnus, priglaudė jos tose Reginos veido raukšlė
simais išnešamos rezoliuci
galvą, pabučiavo į plaukų se įsirėžė dar viena gijale,
jos, kurios paskui ir pasi
garbanas, bet Gracienė nu- ir tada jinai nuleido rankas,
surašytos.
likimui; lieka popieryje
glosčius sūnų pečius, tylė lyg pasiduodama
Ar nebūtų galima patvarky
jo ; tik meilingi motinos akių nulenkė akis.
ti,
kad visi sveikinimai būtų
Regina, aš suprantu mo
skendiniai, ieškojo dar vienų
tinos sielvartus — guodė ją atliekami ir perskaitomi per
akių.
vakarinę pramogą, koncer
Jos buvo'čia pat, prieš ją. jos vyras, abu su liūdesiu
Bet tik iš rėmų žvelgė gra žiūrėjo į sūnaus akis, į tylų tą ar vakarienę? Tas šutau
pytų daug laiko ir nenuvar
žios, ugningos ir drąsios, akmeninį veidą, į ryžtingas
taipgi brangios kaip neiš- linijas, į drąsių akių šalti gintų atstovių.
“Seime reikia duoti progos
perkami saphyrai malonios nius.
Tėvas gerte gėrė iš jų tik atstovėms nupasakoti savo
jos sūnaus kario akys. Pui
ki, lygiai apgulusi leitenanto džiaugsmą, planavo sūnaus nuveiktus darbus, priemo
uniforma masino akį, iškili garbingą ateitį, tėvynės ki nes pasisekimo ir kliūtis, ar
krūtinė siūlė ryžtumą, drą limą ir laimėjimus, o moti priežasti nepasisekimo. Taip
są, ugninį ištvermingumą ir nai Reginai šalę to viso — pat aiškiai nustatyti planus
sodrią, giliai paslėptą tėvy tarytum leidosi į jos sūnų tolimesniam veikimui, nuro
kardai, sproginėjo po visą dyti priemones ir būdus.
nės meilę.
“Toliau, būtinai reikia sei
Ak, mano Viešpatie — nu Europą šrapnelių ugnys, ir

linko Gracienės galva su sle kiekviena karšta metalinė
piama ašara, ji prisiminė skiedra, rodos, siekė sužeisti po valandėlės ji kalbėjo šei
mos apsupta, o Europos ka
viską. Atsivožė pijano dang jos sūnaus kūną.
ro ugnys tartum šliaužė į
tį, suverkė gamos, išsivys
Eiva.
tė į nesuvaikomus ilgesio
Ji užsidengė akis, pirmes jos širdį vis arčiau, kėsinosi
motyvus, mintys skendo į nė nuo sūnaus fotografijos išvogti ne tik Jonelį, bet vi
kitam sus jos sūnus, siekė nušluo
praeitį, nusileido kaip naras pasitraukė, o ten,
į okeano gilumas, ir ieško kambary, pravirko smuikas ti visą žmoniją.
jo paskandintos laimės, kaip jaunesnio sūnaus rankose, ir
Juk mes norime gyventi!
baritono Ji pradėjo blaškytis, veržėsi
tūnančių nežiniose gintaro pasigirdo žemas
motyvas:
klodų.
prie sūnaus paveikslo, ir už
Tai tau, motinėle,
Joneli, tėvynės meilė ir tu.
dėjo delnus ant šalto vario
Už švelnų žodelį.
Aubu kaip vienas. Abu su
rėmų, prapliupo verksmu.
Tai tau, branguolėle,
rišti vienu meilės kaspinu, ir
Sūnau,
mielasis — dėl
Už suptą lopšelį.
abu mano širdyje
ilgesio
tavęs ir dėl žmonijos, iškel
Už dvasinį peną —
rožių pluoštais liepsnojate.
siu taikos vėliavą lūpomis,
Dainužė banguosiu,
Sūnau mano, dėl skurdo
plunksna, darbu ir žodžiu.
Tau rankelę seną —
ir nedatekliaus, palikau ta
Ir, kai žvaigždės spindėjo
Meile išbučiuosiu.
ve iš šeimos išmestą, kaip
Regina suklupo. Jos žil brilijantų varsomis žydriaiš lizdo jaunutį besparnį
stančių
plaukų banga nusitie mėlynėj erdvėj, kai mėnuo
paukštelį, bet tu tada pajutai tėvynės tau ištiestą mo sė blizgančios parketo gels žėrė tvyskią balzganą sime
tinišką glėbį, kuriame nu vuose ritimuose, sielą pakir triją. Regina pastūmė lango
skendau
Gal mano širdis to sumišimas ir kančia, su užuolaidas, jos akys atairėpavydi, kad labiau pamilai sipynė širdy sielvartas so 1 mė į aukštaus tolius, o dva
antrąją motiną tėvynę, bet pulio kamuoliu, ant kurio sia rinko gyvus maldų per
tikrai aš neverta, kad išei- ji tarsi paslydo, apalpo, ir lus ištvermei ir naujoms jė
goms.
vės rūbais apsivilkus pali suklupo.
Nieko. Aš tik pasvirau —
Marija Aukštaitė.
kau tave už traukinio langų,

>

Tuomet reikia padėti į
šaldytuvą ir leisti gerai
sustingti. Duodant į stalą,
drebučiai atsargiai išver
čiami ant lėkštės, ir pagra
žinami įvairiomis žaliomis
daržovėmis.

Burokai su rūgščia
grietine
12 virtų burokėlių,
2
šaukštai cukraus, du šauk
štai uksuso, 2 šaukštai tir
pyto sviesto, druska ir pi
pirai, 1 šaukštas miltų ir
pusė puoduko rūgščios grie
tinės.
Sutarkuoti arba smulkiai
supiaustyti burokėlius
ir
pridėti cukrų, uksusą, 1
šaukštą sviesto, druską
ir
pipirus. .Likusį sviestą su
maišyti su miltais, pridėti
prie burokėlių mišinio ir
virinti kol sutirštės. Pridė
ti rūgščią grietinę ir
dar
pavirinti.
Taip paruošti burokėliai
tinka prie visų virtų ar kep
tų mėsų.
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Ne be reikalo šio krašto vyriausyybė pasiuntė Tokijon stiprią protesto nptą.

Į Japoniją

Tad, dabar, be abejojimo,

visada

reikėjo žiūrėti su tam tikru

atsargumu. Bet dabar ypač tai yra reikalinga.

Rei

23

liepos

“Draugas/*

1916 m.)

Rockefellerio

Turtai

—

Rockefelleris

ašies partneriai.

77 metus. 1865 metuose jis
turėjo
tįk
5,000 dolerių.

Istoriškoji Lietuva

1875 metuose jo turtas pa

didelę Lietuvos valstybę,

Amerikoje

praplito

plačiai. To iliustracijai čia

paduodame

skaitomo

gana

ištrauką iš

žurnalo

savaitinio

putting the following ąuestion:

Chaucer

Lithuania,

which

stretehed

from

married

Jogaila

Jadviga and became

the

Polish

intend to create another Great Lithuania. Already

rištų, organizacijų seimai. Tai yra Lietuvių R. K. Var

sėt up in the Capital at Kaunas is a government

gonininkų Sąjungos ir Lietuvių Parapijų Chorų Są

of five Lith puppets headed by husky, swart Ka
zys Škirpa, 40, Lithuania’s former envoy to Ber-

jungos seimai. Jie bus švč. Panelės Gimimo par. salėj.
Komp. A. Pocius, Vargonininkų Sąjungos pirmi

lin.

ninkas, prieš seimą “Muzikos Žiniose” įdėtame atsi

Pu

$60,000,004

pelno

\
Puikus mano yra rojus

Aš jo meisteris, herojus.

Lietuvis

Suvažinėjo Lie

tuvį — Automobilis
Valiuko,

Negali net išmanyti,

nėjo 48 metų lietuvį Pavi-

Ką aš galiu padaryti.

lą Durbasą, 47th St. ir Ash-

Tik žiūrėk, koks esu geras —

Oandį

Sužeistasis 'pavojin

goninėn.

Kai tik ką aš okupuoju,
Viską nacionalizuoju.

Vietoj turimo jų turto
Vokiečiai

Sužaudė Anglų

Kapitoną — Vokieti

joje sulig teismo

kuris neatidėliojant reikalauja

and and former sister republic Latvia’s harbor

mas lietuviškos giesmės ir dainos išeivijoje, pra
šyte prašosi mūsų rimto susidomėjimo, šiandien,

turime būti labai atsargūs. Mūsų tauta priešų turi
daug, kurie nieko nesigaili, kad pakenkti Lietuvai at

juk, neįmanoma, užsibraklinus kinų siena, vienam

sistatyti ir išeiti į laisvą ir nepriklausomą Lietuvą.

savo*kolonijoj darbuotis.”

Šiuose keliuose sakiniuose labai daug yra pasa

ir galingiausia valstybė Europoje. Tačiau mūsų tau
ta, kaip jau esame rašę, jokiu būdu nesvajoja apie

kyta. Ne daug ką pridėti begalime.

didelę, istorišką Lietuvą. Ji tik siekia atsistatyti tose
Didysis lietuvių tautos sukrėtimas labai daug nuo

žemėse, kurios neginčijamai jai priklauso.

Lietuvai Vilnių žadėjau,

Charles Fryatt.

1915 me

O pats Kaunan atgarmėjau____

tais

vokiečių

nardantysis

laivas šiaunrių jūrose pasi

Pas lietuvius daug lašinių,

vijo garlaivį “Brussels,” ir

Sviesto dešrų ir kiaušinų,

uot paklausyti, garlaivį pa

jo laivo ir vos tik nesutruš-

Bandom’s. dirba, handom’s valgo,
Jokio turto nieks nevaldo____
'

laimingai

išeiti iš pavojaus

šito.

Nardančiojo lai

pasisekė

ir paimti garlaivį

“Brus

Pittsburgh, Pa. Organizacijos pirmininkas p. A. J. Ma

sels.” Už tai laivo

kapito

žeika, kviesdamass į šerną, “Vytyje” rašo:

nas atiduotas

L. Vyčių seimas įvyks rugpiūčio 12, 13 ir 14 dd.,

sidurti tamsiame bolševikų kalėjime arba būti iš tė

vynės ištremtam. Tuo, žinoma, buvo užduotas skaudus
smūgis lietuviškai giesmei ir lietuviškai dainai.

“Abelnai seimai turi nepaprastai daug reikš
Karas, toli gražu, dar nėra užsibaigęs. Nieks, dėl

/

Laimę nešu aš žmonijai,

Visi tampa lyg galvijai,

tačiau

naikino. Ne vienam jų vedėjui—vargonininkui teko at

z.

suko tiesiog ant nardančio

vo įgulai

L. Vyčių seimas

. Nieks nežino jų net smoko.

Kapitonas už

sustabdyti.

mei ir dainai.

Bolševikai Lietuvoje daug parapijinių chorų iš

O Sovietuos visko stoka,

įsakė laivą

kino

i

Visus kraštus Pabaltijos,

kapitonas

stolių padarė. Padarė daug nuostolių lietuviškai gies
,

Pagrobiau dalį Lenkijos,

“Brussells”

šito kapitonui

Tiesa, kad senovėj Lietuva yra buvusi didžiausia

Atvežu baisiausi skurdą____
/•” *’** * . *
« VA

ištarmės

vio

Jau anuo kartu mes rašėme,- kad su tais gandais

Komunizmo pilnas caras.

nuvežtas li

game stovyje

700; Capital, Minsk), a part of northeastern Pol

ro reikalai, palaikymas ‘Muzikos Žinių’ ir platini

i

tage Avė., užvakar suvaži

“Broliai vargonininkai, gyvename labai svar

of Libau — if the Nazis win the war.”

Ji žmonių krauju vis dvokia.

4329 So. Hermi

sušaudytas Anglijos garlai

mūsų bendro ir planingo veikimo. Gyvi mūsų cho

Mano čeką ne bet kokia,

Petro

clude all White Russia (48,494 sq. mi.; pop. 4,979,-

biame momente,

Mano vardas yr’ Stalinas,

*
1

Laivo

“Newer, greater Lithuania will supposedly in-

šaukime sako:

arti milijardo dolerių.

Within the life-

“Lašt week it was reported that the Nazis

cagoje įvyks dviejų, labai glaudžiai su viena kita su

Savo dainą padainuoti.

Dabar jis turi

nų dolerių.

Kad gyvuotų kriminalas.

King.

9ią savaitę, būtent liepos 29 ir 30 dienomis Chi

Ateinu čia gastroliuoti,

turai siekė arti 500 milijo

dolerių.

ed from the Polish border to the east of Kiev. In
Poland’s Queen

Rockefellerio

by

so

do

the Baltic to the Black Sea, and in depth extend-

Dėmesio giesmei ir dainai

jau

Mano toksai idealas,

(1340?—1400), what

1386 Lithuania’s Grand Duke

m.

1890

jis turi

was the largest independent European State?
“Answer:

Iš Maskvos iš rojaus miesto
Aš lyg kiaulė Ča nekviestas

Markso taukuos keptas blynas;

well-informed friends can probably

Daugeriopai tspadauglja jūsų katallklAko dienraščio skaitytojų skai
čiusi
* OMLETO G1OVANN1 GICOGMAN1.
Laodlcea Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas

Paklausyk mano dainos. (Dainuoja):

“Standard Oil Co.” Kas met

“Anybody wanting to win a few beta from

time of Geoffrey

(Tęsinys)

sė jo turto yra bendrovėje

“Times”:

akaltytojaraa

PASAULIO TRIUBELIAI

eina

dabar

didėjo iki 5,000,000 dolerių.

Gandai apie tai, kad vokiečiai planuoją atsteigti

įtakingo ir gausingai

ne

d.,

kia neužmiršti, ir to, kad japonai yra Berlyno—Romos

Jūsų dienraitis ne vien tik patarnauja skaitytojams. Informuodamas
apie (vairius katalikams Įdomius dalykua bet nurodo tikėjimo tie.
■■A gina lr saugo Jas nuo am tinoje išganymo prleSų.

.

7

vojų, kad japonai ir daugiau panašių žygių padarys.

vedama dar didesniu intensyvumu.

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

s.

čiami gyvieji Jungtinių Valstybių interesai. Yra pa

krašto saugumo ir gynimo stiprinimo programa bus

,

f

Po to, kai Japonija pasijudino savo imperialistiš-

Lenkiu galvą žemiau padų,

Tau, pasauli, rojų žadu.
Mano rojui visi žmonės
Bus lyg Afrikoj beždžionės.....

karo teisman

(Bus daugiau.)

ir sušaudytas.

mės organizacijų gyvenime. O tai ypatingai apei

to, dar negali pasakyti, kokio likimo susilauks mūsų

na

tėvų kraštas ir tuo pačiu kartu kas atsitiks su lie

svarstoma įvairūs organizacijos reikalai, o ypač

tuviška giesme ir lietuviška daina.
*

kaip palaikyti, stiprinti ir ugdyti vyčių kuopas ir

vyčius.

Kaip

paprastai ir šiame seime bus

didinti jų veikimas. Bet tai ne viskas.

Kaip ne vienoj kitoj, taip ir šioj meno srity Ame

Lietuvos

rikos lietuvių kultūrinės pajėgos turi būti pasirengu

vyčių obalsis yra dirbti tautai ir bažnyčiai. Taigi

sios užkišti tas dideles mūsų tautoje spragas, kurios

kap tik šiame seime vyčiai ir

bus padarytos siaučiant kruvinam karo vėsului. Juk

kaip ir kokiais būdais jaunimas prisidės prie se

ir po pirmojo Pasaulinio Karo amerikiečiai davė Lie

nosios tėvynės

tuvai ne vieną dainininką, chorvedį, ne vieną muzikos

kitokiai paramai jai suteikti.

turės

Lietuvos laisvės

11

pasireikšti

atgaivinimui

ir

“Paskutiniais laikais per spaudą ir kitur pa

kūrinį.
Kai Lietuvoje aptyla lietuviškoji giesmė ir

sireiškia

daina,

cija.

kai

ji čia, Amerkoj, turi gyviau ir garsiau skambėti;

susidomėjimo

Metama

Lietuvos Vyčių organiza

klausimai

“kodėl mūsų vyčiai

neišaugo tokia didelė ir galinga organizacija, kaip,

po skaudaus likimo našta Lietuvoje mužikas, ar dai

pavyzdžiui, slovakų Sakalai” ir t. t. Suprantama,

nininkas suklumpa, jo vietoj čia, Amerikoj, turi kitas

mums labai džiugu, kad mūsų organizacija domi-

išaugti.

nasi, bet atsakyti į tokius klausimus gal būtų ge

Gyvenimas turi eiti priekin. Lietuviškoji giesmė ir

riausia pačiame seime.

daina turi skambėti. Lietuviai turi pasilikti lietuviais.

“Kodėl tad visiems,

Be lietuviškos giesmės ir dainos sunkiau mums būtų

Vyčių organizacija bei jos gerovė neatvykti į šį

išlaikyti savosios tautos brangenybes.

29-tąjį seimą ir čia tais reikalais pasitarti, pata-

Dėl to, daugiau dėmesio lietuviškai

giesmei

ir

dainai!
Mūsų vargonininkai ir parapijų chorai, kaip Lie
tuvoj, taip ir jos išeivijoj Amerikoj,

rūpi Lietuvos

kuriems

rimus bei kitokią paramą jaunimui suteikti? Lie-

\

tuvos vyčiai yra pasiruošę su nuoširdumu sutik

ti savo rėmėjus ir svečius ir priimti visas jų pa

neįkainuojamą

stabas bei patarimus, kaįp pagerinti ir sustiprin

vaidmenį yra suvaidinę. Pilniausia pasitikima, kad ir

ti ši organizacija bei jos veikla.”

toliau jie neatsisakys galingos lietuviškos giesmės ir

.

dainos pagalba kelti lietuvių tautinę sąmonę, žadinti

kurie

Londono komunistų laikraštis “Daily Worker” dėl

dabar reikia atlikti, kad išlaikyti išeivijos tautinę gy

prieš valstybiškos veiklos buvo uždarytas. Rusijai išė

vybę ir atstatyti sugriautą Lietuvos valstybę.

jus į karą, komunistai prašė leidimo vėl leisti tą laik

prie didesnių, ryžtingesnių ir drąsesnių žygių,

linkime

raštį. Tačiau valdžia to leidimo nedavė. Iš to aišku,

pasisekimo nustatyti tinkamas gaires atei

kad nors ir remia rusus jų kovoje su vokiečiais, ta

Tad, ir vargonininkų ir chorų
geriausio

seimams

ties darbams Dievo garbei ir tautos

yardui kelti.

gerovei

ir

jos

iš Rusijos atvežto komunizmo vis dėl to jie ne
kenčia.
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Alia Rachmanova

Studentai, Meilė Ir Ceka
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų
Išvertė Ant. Pauliukonls

’ h

II. TOMAS

LIETUVIS DĖDĖS ŠAMO KAREIVIŲ STOVYKLOJE
- Patrankos spraudė geležį į lėktuvo velka
mą pūslę. - Kareiviu santykiai su karinin
kais. - Kaip su negrais. - Ką kareiviai gal
voja apie karą? Kai kareivėlius užpuola...

Ir

— Aš norėčiau žinoti, keno įsakymu ir su keno lei
dimu jūs mano bute darote kratą! — paklausė po kiek
laiko tėvelis drebančiu balsu.
— Darbininkų ir kareivių atstovų sovieto pavesti!
— atkirto jis išdidžiai ir taip smogė šautuvu per gražų,
didelį aliejinį paveikslą, kuris buvo mano tėvelio paži
ba ir pasididžiavimas, jog tas nulėkė .nuo sienos. Stiklas
susprogo į tūkstančius dalelių. Rusvakailis su savo ba
tais dar užlipo ant jo viršaus, drobėje palikdamas dide
les skyles. Mes persigandę žiūrėjom į tą sceną; man iš
akių ištryško ašaros. Tada tėvelis jau neiškentė ir su
šuko:
— Tačiau taip elgtis jūs vis dėlto neturite teisės!
Vyras priėjo prie .pat tėvelio, pažiūrėjo į jį su pa
šaipa ir ramiausiu balsu atsakė:
— Valdyk snukį, tu buržujiška kiaule, kitaip nė
pats nežinosi, kuo esi vardu.
Tuo momentu aš pasileidau į salioną. Prie durų sė
dėjo du kareiviai ir iš miego vos besilaikė ant kojų. Ma
ne pamatę, vienas iš jų atsikėlė ir tarė:
— Ne, neleisim, jums negalima niekur eiti.
Bet jo ir draugo veidai buvo toki malonūs, jog aš
išdrįsau toliau veikti:
— O, aš tik noriu pasiimti nosinukę, nes turiu slo
gą! — atsakiau skubiai, suradusi netikėtą išeitį. Tada
jis mane praleido, ir aš per saloną, valgomąjį ir kori
dorių nubėgau į motinos kambarį. Ką tuo momentu jau
čiau, negalėčiau nė pati pasakyti. Tačiau mintis, kad
turiu paslėpti revolverį, nugalėjo visas kliūtis. Aš jau
buvau betiesianti į stalčių ranką, bet tuo pačiu mo
mentu užpakaly suskambėjo šiurkštus balsas:
— He, drauge! Kur lendi? Slėpti nieko negalima.
Aš ramiausiai išdėsčiau visą reikalą, ir kareivis pa
tenkintas . nusileido. Aš supratau, kad išmokau puikiau
siai meluoti, tarytum to būčiau mokiusis visą savo gy
venimą, ir dėl to pajutau savyje kylant pasitenkinimą,
lygiai kaip artistas, kuriam netikėtai paaiški, kad jis
turi talentą. Žaibo greitūmu atitraukiau stalčių, pastvėriau revolverį ir jį įvyniojau į nosinukę. Vos spėjau tai
padaryti, kaip šalia manęs atsidūrė rusvakailis kratos
vedėjas ir man sausu balsu tarė:
— Jūs visi turite būti viename kambaryje ir nega
lite įeiti į kambarį, kuriam dar nebuvo krata padary
ta.
.
'z
Aš jam vėl pakartojau sugalvotąjį apie nosinukę
melą. Jis nepasitikėdamas pasižiūrėjo į mane. Tada aš
parodžiau pirštu jam į krūtinę ir pastebėjau:
— Drauge, žiūrėkit, jums vos besilaiko viena saga
ir netrukus visai iškris.
“Draugas” pažvelgė į mane visas nustebęs ir susiglūmijęs. Jis, matyt, niekaip negalėjo suprasti, kad aš
tokiu momentu domėčiausi jo sagomis. Kol jis spėjo
susigaudyti, aš jau buvau valgomajam, skubiai padėjau
revolverį ant stalo ir užtiesiau jį servietuke.
Krata trūko ištisas keturias valandas, ir jai pasi
baigus, mūsų butas atrodė, kaip miestas po pagromo.
Tačiau jie nerado nei mano dienoraščių, nei revolverio.
Kai jie galų gale rengėsi išeiti, jau pradėjo švisti. Išaušo
blankus rytas. Iš susijaudinimo mes buvome mirtinai
pavargę. Kareiviai, išeidami, kartu su savimi pasiėmė
didelį maišą laiškų, fotografijų ir, be to, kai kuriuos
auksinius ir sidabrinius daiktus.
Kai jie viską susitaisė, rusvakailis kratos vedėjas
padavė tėveliui kažin kokį popierį ir tarė:
— Pasirašykit, kad buvo padaryta krata, kad, be
laiškų ir fotografijų, mes nieko daugiau nepasiėmėm ir
kad elgėmės kaip tikri džentelmenai.
Žodį džentelmenai jis ištarė pabrėždamas, matyti,
tuo pasididžiuodamas, ir tam tikru iškilmingu tonu; tai
•tikrai turėjo reikšti, kad jų džentelmenų esama.
Tėveliui nieko kito nebeliko, kaip tik pasirašyti.
y

Pasiteiravau dar, kokia jų
nuotaika karo atžvilgiu.

— Ar neturite kartais ko
kių suvenyrų — medalikėlių.
ar panašių dalykų, — pa
klausiau nuvykęs į vieną lie-1
tuVių vienuolyną netoli Či
kagos.

va pasiduoti kariškai draus
mei. Būna dar visokių zigza
gų. Nieko, pripras. Berods,
“DRAUGĄ.”
kad tiems “kaliniams” neva
lia kalbėtis su kareiviais, už
tat jis mielai užkalbino sve
— Su tuo tai sunku, — at-, timą praeivį.
Everybody ravės about your
sakė vienas iš vyresniųjų. — I Daugybė nesenai atvyku
salads, Peg.What’$ the secret?
Aną dieną buvau nuvykęs į siu naujokų ruošė naujas ka
- *
miestą, išvaikščiojau pen reivines, kiti — po du po
kias svarbesnes devocionali- l tris linksmai šnekučiavo ei
jų krautuves, ieškodamas į dami savo kariškojo mieste
naujokyną stojantiems vy lio gatvėmis. Visur daugy
rams atatinkamų medalikė bė automobilių, didelių ka
lių, ir neradau. Man paaiS-, riškų mašinų ir eilė išrikiuo
sekretorius
kino, kad dabar jiį mažai be-, tų patrankų paežerėje, ku _ Valstybės
spiaudė geležį į Cordell Hull vakacijas leis
gamina, nes visas aliumini- rios vis
MILLIONS AOIH—Miracle Whip does work u/onders
velkamą
pūslę, damas Sulphur Springs,
jus eina lėktuvų statybai ir lėktuvus
with salads! A Uniąue combination of old-fashioned
bumpsėdamos ir visai stovy Va., lošia golfą.
boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip is
kitiems karo reikalams.
I klai dar labiau priduodamos
by far America’s favorite salad dressing.,
Taip ,karo reikalai ir Dė
******************
Labai žiūri kareivių sveika
dės Šamo žemėje užima vis karišką vaizdą.
Susiieškojom lietuvį, da tos. Daktarai, kad tik kiek
kaskart svarbesnę vietą.
bar Amerikos kareivėlį, pla j tuoj pasiunčia į ligonię, kur
Ford Sheridan’
Skaitykite Katalikišką Spaudą
čiai pažįstamą filmininką p. 1 geras oras ir geras maistas.
Vingiuotas kelias paliai Motuzą. Užsukome į krau Į Jei kam batai ima trinti, tai
Michiganą, pro miškus ir tuvę, kur prie staliuko gali . tuojau pakeičia kitus ir iš Kemkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge’'
1
kalnelius į šiaurę veda karei ma pavaišinti kava, “malted . ryto tada neleidžia “ant mu
vių stovyklon — Fort Sheri milk” ar kokias specialia už štro.”
Švara labai palai
dan. Lydimi lietuviškos dai sakytais skanėsiais. Čia bu koma. Ne taip seniai buvo
nos garsų, nuvykome ten vo ir daugybė visokių prekių me manevrinėje kelionėje.
vieno armijoje tarnaujančio kareivėliams, netoliese mo Pavažiuojame iš ryto iki ko
lietuvio aplankyti.
Karei derniškai įrehgta kirpykla, o kių 3-4 vai. po piltų, susovinės — tai ištisas karių apačioje “karčiamėlė,” kur jame, pasilsime, nuveža į
miestelis paliai ežerą. Dau-' jauni USA armijos vyrai ga miestelius, mokyklose gau
gybė namų, namukų. Meks- li išmesti bokalą alaus (kur name šilto vandes dušus.
Mūsų knygyne dar galima gauti pasirinkimą lietuviškos
faltuotais keliais vaikšto iš kareivinėse netaip stiprus)
literatūros ir poezijos rinkinių. Dabar komunistų valdžiai
— Ar ir daugiau lietuvių
užkirtus kelią lietuviškų knygų spausdinimui, LIETUVIŠKA
rikiuotų vyrų gretos.
ar ko stipresnio, gali bisKNYGA pasidarys retenybė. Įsigykite savo kopijas, kol
yra
jūsų
daly?
Dažnai trata priešlėktuvi kis pasilinksminti, bet gink
jų dar lieka.
nės patrankos
— Mūsų batalijone — pen
Dieve nepasigerti. Jie tą ži
LITERATŪRA
— jos taiko dabar į pūslę,' no ir išsilaiko.
ki iš viso. Sueiname, pasi
lėktuvo velkamą ore, kad vė
JONO BILIŪNO RAŠTAI, Tilžė, 1913 m. 150 pusi........ $1.00
šnekame ir nusifotografavo
Kaip
jaučiasi
ŽEMAITES RASTAI, I t., Vilnius, 1914 m. 390 pusi........ $1.00
liau paaikytų į žmogaus vai
me.
LIETUVIŠKOS PASAKOS, n t., surinko Dr. J.
kareivis
lietuvis
Basanavičius, 280 pusi...................................................... $1.00
ruojama geležinį sparnuotį.
— O negrų, ar tų irgi tu
PRAGIEDRULIAI, III t., Vaižganto, 290 pusi............... $1.00
—
Tai
kareivis,
patekai
Karas, nieko
nepadarysi.
VAIŽGANTO RAŠTAI IV t., (Vilniaus ir Kauno laiko
vyruti!
Kaip
patenkintas?- rite?
tarpis — 1918-1921 m.), 240 pusi................................ $1.00
Prie kai kurių namų, susėV. KRĖVĖS RASTAI, I t., Sutemose-Pasakos ir Dainos. .$1.00
— Ir jie atlieka karo tar
klausinėju
mielą
lietuvį
p.
ant “porčiaus.” Saulė ir gry- Į
VARGO MOKYKLA, Literatūros Pasiskaitymai, 175
nybą, tik jie sudaro atskipuslapiai .................................................................................. $1.00
nu pamiškės oru džiaugiasi, Motuzą.
DIDŽIOJO KARO U2RASAI — Pr. Žadeikis, I t.,
!
ras
dalis,
jie
turi
ir
savus
(1914-1916 tn.) ................................................................... 75c
ištisos šeimos — karininkų Į — Iš Kariuomenės pusės
MAŽ1US1US LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI —
1 negrus puskarininkius ir kai—
viskas
labai
gerai,
tik
žmonos su vaikais. Prie išti j
Prabočių Anūkas, Iliustruota, 130 pusi. ..................... 75c
kuriuos kitus viršininkus.
sos namukų eilės įrengti ir kamuoja namų ilgesys. Ne
EILERASCIAI
garažai — puskarininkių senai gi esu vedęs.. Paimt
— Kaip su tikybiniais rei
SU BALTU NUOMETU — J. Augustaitytė-Vaičiūnienė,
privatiems
automobiliams. į kariuomenę tai jau čia kalais kariumenėje ?
225 pusi. .................................................. ............................. $1.00
greit
paima.
Vieną
kartą
išAmerikietis pripratęs prie
— Aprūpinami.
Turime
VAINIKAI, Naujesniosios Poezijos Antologija, Paruošė
K. Binkis, 230 pusi.............................................................. $1.00
patogumų — jis ir į armiją pildžiau blanką — iš kur savus kapelionus, kurie yra
JAUNOJI LIETUVA, MAIRONIS, 130 pusi........................ .50
tėvai,
koks
mokslas,
amatas.
važiuoja su savo automobi
ir karininkų ir kareivių
PADANGĖSE, Juozas Sakalas ir Dasaitia, 125 pusi........ .50
Pašaukė
pas
civilinį
daktarą,
KRISTIJONO DUONELAIČIO RASTAI, Sutaisė
liu.
gerbiami. Mūsų tikybinėms
J. Šlapelis, 90 pusi ............................................................ .50
TĖVYNĖS KELIAIS, Liudas Gira, 65 pusi........................ 415
Čia pat yra ir kariuome patikrino sveikatą, net ir praktikoms rodomas prielan
RUDENS AIDAI, A. Jakėtas, 100 pusi................................ .35
nės kapeloinai. Jie rūpinasi dantis ,ir kraują. O kai jau kumas. Jei mes esame kur
GAMTOS PRILYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal
gauni
pašaukimą
pereini
.35
Dr. R. Van der Meulen
ne tik dvasios reikalais, bet
manevruose, tai
MEILE, M. Gustaičio, 1914 m.
.36
kaip
pagautas
paukštis,
per
.25
ir pagelbsti toms šeimoms,
šventadieniais duoda ma
BRĖKŠTA, M. Vaitkus, 1915 m.
daktarus,
kitus
tarnautojus,
kurias kokie sunkūs rūpes
šinas karėiviams nuva
tai
ne
namo
nebegauni
pa

f/1
čiai užgula.
Mačiau, kaip
žiuoti į pamaldas.
reiti
—
iš
Čikagos
taip
ir
lietuvė jauno kereivio žmona
Reikia tik pasakyti prieš va
nugabeno
į
Fort
Sheridan.
2334 S. Oakley Avė.
Chicago, 111.
braukdama gausiai birančias
landą.
Čia
gavome
vaistų
po
odą
—
ašaras prašė, kad kapelionas
■Yra pas mus dar ir toks
įskiepino
nuo
ligų,
antrą
paveiktų, jog jos vyro kur
moralės ofisas, kurs karei
dieną
davė
kariškus
drabu

toli nuo Čikagos neiškeltų.
viams parūpina naudingų
žius.
Pradėjo
mokyt
į
ko

Kapelionas pažadėjo padary
pramogų, žiūri, kad jie gra
DŽIAUGEIS NATŪRALIA IR
ją
eit,
kariškai
sveikintis.
ti viską, kas tik bus galima.
žiai praleistų laisvalaikį. Jei
GRAŽIA IŠVAIZDA!
Turime
kariškos
mankštos,
Kareivinių kalinys
kareiviui kokia bėda, tai irgi
bet
žinai,
kareivis
kartais
Prie manęs tuogi
tarpu
ten gali kreiptis. Ten be to
priėjo mėlynais drabužiais gauna ir pats pečių pakūren dar yra knygynas, stalo te
ti ir puodus aptvarkyt. Man
apsirengęs airis.
nisas.
tai pasisekė patekti į specia— Kaip sekasi?
Turime ir savo paštą.
(inmlnnme Plelta. tiktai IS
— Esu, matai, kalinys. linę dalį, su muštru manęs Kasdien gaunu nuo žmonos
dantistų receptų.
Bet nieko, mums netaip blo labai nekankina. Teko kiek laišką, tai vis smagiau.
B0 Dienu tSmčglnlmul.
.tel
nebfttlte pilnai patenkinti, lai
ga.
Tuoj Bausmę atliksiu. daugiau atlikti praktikos su Gauna algos 21 dolerį
sugrąžiname
kiekvieną įmo
kėtą centą.
Aš kartą buvau sau išėjęs iš revolveriu.
— Laiškams ir kitiems da
* VIRBC V"'!!
. .*.-BK Taisome
senas
ne Ir perdirbome
per
kareivinių, ilgainiam laikui.
— O kaip kareivių santy lykams reikia pinigo, o kaip
♦ PALIS
M An
t-I.BlTV
’
plelta..I. — Mėnesiniai
mokesPIJI
O. P. joHNaoN, Prss. Clal. 1 dieno, p
patarnavimas.
Prigriebė.”
kiai su karininkais?
su tuo?

KNYGOS! KNYGOS!

DRAUGAS'

•H» S ‘į

»

'

— Gauname algos po 21

dol. per mėnesį.

Po keturių

mėnesių pakels algą iki 31

dolerio.

— Viskas amerikoniškai—
Aukštesnieji nuoširdūs visi pamaniau. —- Europoje dau-

čiui kareiviui ne taip leng

•i* t-r/M
____

įkelt į USA žemę, bet daugu
ma kareivių nenorėtų būti
vežami kariauti kur į Euro
pą.
Šitokia nuotaika beveik
pas visus. Nors pas mus
yra vyrų kilusių iš įvairių
tautų, bet tarp savęs sugy
vename gerai, kits kito .ne
įleidžiame, net ir vokiečiai
nacių neužstoja.
(Tęsinys 6 pusi.)

— Tarp kareivių tokia at
mosfera, — aiškino p. Mo
tuzas, kad gal prisireiks ka
riauti.
Visi mes patriotai,
svetimiems neleisime kojos PLATINKITE

1917 m. lapkričio 6 d.
Jau seniai negalėjau rašyti dienoraščio. Jau nebėra
taip, kaip būdavo seniau. Kiekvieną minutę vis laukiam
kratų, areštų. Mano dienoraštis visą laiką guli paslėp
tas ventiliatoriuj, i J tik labai retais atvejais aš išdrįstu
jį pasiimt iš ten (Arai minučių. Tikrai, iš pradžių gali
rodytis, jog mūsų gyvenimas iš esmės nė kiek nepasi
Panašia uniformą — vyrų
— Geri.
Karininkai visi
keitė; viskas tebėra po senovei. Tėtis kiekvieną* dieną
— kareivių kalinių matyt ne užbaigę karo mokyklas, man
eina į kliniką, aš į universitetą, mama ir tarnai rūpinasi
taip
jau mažai.
Laisvės dagūs,
malonūs.
Kartais
savo reikalais ir namais, seserys lanko gimnaziją. Bet
orą kvėpavusiam per 20 su puskarinkai kiek perdaug
mums visiems, rodosi, lyg trūksta oro.
virš metų junam amerikie apie save įsivaizdina,
bet

jBus daugiau.)

vokiečiai nacių

neužstoja

erkės.

(Tęsinys)

__ .

gelis nė tarnaudami tiek ne
gauna, kiek čia kareiviau
dami, ir dar turi visą išlai
kymą.

n•'

VALAKUOS:
Tolimesni Oflaal:
Kaadle Iki 8 vai. v
Vidumi. Ofima:
Kasdien Iki 8 vai.
Antrad Ir Ketvirtad.
Iki 7-tos vai. vak.

A.A.A. Dental
Labpratories
INCORPORATBu *
Dldllansl.

Pl«4tq OamlBlmo

laberatorU.

Paa.alrJs

IBftft . Mllwaukee Avenue — Tel. AIDI.
202 Roti t h State Street — Tel. 4T.lt.
4081 Irvlng Park Ronlevard — Tel. PAL.
So. Side— 404 E. 47th St.—Tel. ATI,

Morth Side
So. Alde —

ftflftO
4080
4227
aaan
— 4781 Broadvvay. Tel. I.ON. 4490
«44T S. HaJated 6t. Ph.: KOM. 8720

dbadbab

Lietuvis Dėdės Šamo
kareiviu stovykloje
(Atkelta iš 5 pusi.)

Kai kurius ima
atakuoti . . . erkės

•
— O taip kokių nuotykių
kariuomenėje neturėjote?

— Nieko ypatingo. Tik
kartą manevruose užpuolė
kažkokie vabalėliai, tokios
lyg erkės. Mažos jos, įsirau
sią po oda.
Niežti.
Turi
draskytis, jos dar giliau ka
sasi, kol nuyksta, kitiems
dėl to net tokie skauduliai
išauga. Paima tada į ligo
ninę, voniomis ir kitais bū
dais išgydo.

Iš Pietų Amerikos lietuviu gyvenimo

Taupykite Vartotus
Pašto Ženklus

(Iš 3 pusi.)

lietuvių šeimos pakrikusios
po labai didelius,
žemus,
šlapius plotus, be išgrįstų
gatvių,
kuriomis
palijus
sunku išbrįsti.
Antra, pa
čių tėvų religingumas yra
labai menkas.
Gan didelis
nuošimtis vaikų nekrikštytų
ir ne naujiena, kad tėvai sa
vo vaikus draudžia nuo lan
kymo katekizmo pamokų.
Nežiūrint sunkių aplinky
bių, katekizmo pamokos yra
palaikomos
sekmadieniais.
Tam darbui vadovauja kun.
Kazys Vengras.

Ligoniai.

— Gal tenka darbuotis
Pietų Amerikoje sergančių
prie kariuomenės kino teat
lietuvių žymiai mažiau negu
ro?
Šiaurės Amerikoje.
Senų
— Aš esu telefonininkų žmonių dar labiau mažas
dalyje. Tačiau iš dokumen nuošimtis, nes daugumoje
tų sužinojo mano specialybę, čia
pokarinė
emigracija.
klausinėja daug kas, kaip Tik su pasibaisėjimu reikia
filmavau Lietuvoje,
pažymėti, kad Pietų Ameri
klausinėja šiaip jau apie koje gan didelis lietuvių
ateivių nuošimtis serga pro
Lietuvą.
to ligomis, patenka į bepro
Pasakoju, o jie domisi mūsų čių namus, ir nusižudo. To
kraštu.
priežastis bus — neprisite«i— Ką iš viso manote apie kimas prie skirtingo klima
kariuomenės gyvenimą.

— Sveikiausias ir geriausis mokslas — patekti į ka Moterų Sąjungos
riuomenę. Ypač, manau, tas
seimas
naudinga amerikiečiams, ku
rie augę, pasakytumei, pagal
(Atkelta Iš 3 pusi.}
džazo muziką, kurie kartais
“Kad šis seimas nutartų
nepastovūs ir nekantrūs.
nors po vieną ‘scholarship’
Aš asmeniškai kariuome duoti jaunametei kasmet,
nės gyvenimu būčiau paten arba kad ir kas du metai.
kintas, tik graužia rūpestis Manau, tas paskatintų jaudėl žmonos: neseniai ve nametes rašytis Moterų Są
džiau, labai gražiai sutaria jungom”
i
me.
Ji augusi be motinos,
Sumanymas gražus. Rei
našlaitė. Nors yra nenuils kia manyti, kad seimas į jį
tančios energijos, bet iki ir visą eilę kitų panašių
šiol, galima sakyti, gero gy sumanymų
atkreips rimto
venimo nematė.
Aš norė dėmesio. Gyvename tokiais
čiau, turėdamas mielą šei laikais, kuriais savo jauni
mos židinį.
mu turime labai, labai rim
pagelbėti jai ateičiai su tai susirūpinti.
S-lė.
daryt šviesesnį gyvenimą.
M. Vaičiūnienė, Moterų
Ji labai jautriai viską ima.
Aš kariuomenėje, nėra kas Sąjungos Centro Sekretorė,
praneša, kad per paskuti
globoti.
*•.
Šios mintys mane kanki nįjį vajų į sąjungą prira
na, bet dažani pasimatome, šyta 73 narės.
kasdien laiškais pasikeičia
me ir gaivinamės viltimi — jis su mumis grįžo į miestą
kad nors
bus gera, kai grįšiu ir bend džiaugdamasis,
rai ateities laimę kursime.” trumpą laiką galės pabūti
Su spindančiu veidu tą pa savo gūžtelėje, iš kurios kad
sakojo, gyvai vairuodamas ir laikinai yra išplėštas.
automobilį Čikagos linkui. Ir
K. J. Prunskis.

to, skurdus gyvenimas ir ne
Ar norite prisidėti prie
tekimas tikėjimo.
tikro mi8ijonieriško darbo’
Kam nors susirgus,
čia Taupykite vartotus paštą
kunigą retenybė kad pašauk ženklus? Štai lengvas ir vi
tų. Net prieš dideles opera siems prieinamas būdas, ku
cijas paprastai kunigo ne ris neša misijoms didelės
šaukiama.
Lietuviai daug naudos, o bendradarbiams
metų gyvendami be kunigo, gausių nuopelnų.
nei neturėjo galimybės savo
Šioj srity daugiausia ga
kunigą pasišaukti; tai taip ir li pasidarbuoti tie,
kurie
neišmoko. Vietiniai katali dirba krautuvėse, bankuose,
kai — ispanai ir italai — ofisuose ir panašiose vieto
irgi nesiskubina kunigo pa se, kur kasdien pereina
kviesti
prie ligonio;
bet daug pašto.
žmogui numirus, tuomet šau
Kada susidarys
keletas
kia kunigą . . . Būna atsiti
kimų, kad pakviečia kunigą svarų pašto ženklų, siųskite
į namus . . . pakrikštyti nu- juos “4th Class Mail” šiuo
adresu:
mirėlį
Prie ligoninių yra kapelio MARIAN MISSION CLUB
Marian Rilis Serainary,
nai ir tenai dvasiniai reika
Hinsdale, Illinois.
lai geriau prižiūrimi.

Kunigai marijonai sužino
Nereik vilkui kelio rodyti.
ję apie sergančius lietuvius
ir nekviesti jų eina atlan
čiai nuomuoja sklypus 3 ai
kyti.
5 metams, po kurių lavonų
Laidotuvės.
likučiai būna supilti į nedi
Per dvejus metus gyve dėlės dėžes, o nesant kam te
nimo Argentinoje marijonų mokesčio sumokėti, likusie
kunigai
turėjo tik vienas kaulai būna supilti į bendrą
laidotuves, ir tai be leidimo duobę.
į bažnyčią, tik tiesiok į ka
Neseniai valdžia panaiki
pus.
no mokestį už lydėjimą nu
Bendrai, Pietų Amerikoje
mirėlių į bažnyčią, tad pa
dar mažai lietuvių miršta,
maželi vienas kitas turtingo nes senų žmonių maža. Tie
snis pradeda savo numirukurie numiršta, yra laido-

E irmadienis, liepos 28, 1941

t

Yra priimta vietinių žmo
nių, kad po laidotuvių, per
mėnesį laiko, tinkamą die
ną užprašo už mirusį Mišias
lt visa giminė suseina
tų
Mišių išklausyti. Tas Mišias
vadinama laidotuvių Mišios.
Suprantama, tai daro tik tie
kurie turi tikėjimo.

(įsteigta 1889 m.).

JONAS AUKŠKALNIS

PETER TROOST
MONUMENT
C0.
MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų

Mirė liepos 27, 1941, 12:20
vai. ryte, sulaukęs 6 3 rn. ami.
Gimęs Lietuvoje. Kilo Iš
Tauragės apskr., Šilalės par.,
LevlSklų kaimo.
Amerikoje išgyveno 37 m.t
Paliko dideliame nuliūdime
brolj Joklinų Ir Šeimynų, pusseser} Oną Macienę Ir Seimų,
brolienę Barborą Aukftkalnlenę (Detroit, Mlch.); 2 bro
lius Ir 2 seseris Lietuvoje.
Kūnas paSarvotas Kelner &
Pruzin koplyčioje, 620 W. 15
Avė., Gary, Ind.
Laidotuvės |vyks Antradie
ni, liepos 29 d. Iš koplyčios
9 vai. ryto bus atlydėtas 1
Šv. Kazimiero parap. bažny
čių) Gary, Ind., kurioje Jvyks
gedulingos pamaldos už ve
lionio sielų. Po pamaldų bus
nulydėtas | šv. Kuzlmiero ka
pines, Chlcagoj.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pa
žįstamus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę Broliai, Brolleiės,
Punseacvė, ftvogertai ir Jų Sei
mo* Ir Giminės.
Laidotuvių Direktoriai Kel
ner & Pruzin, Tel. Gary 9000.

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

MNGS
LOAN ASSOCIATION of Chicaga
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.

4192 Archer Avenue
VIRginia 1111
l^ž

IND.

OART,

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
dariausiu Patarnavimui — Moteris patarnauja

Phone 9000

Gerą darbą artimui pada
rysi, jei prikalbinsi jį užsi
sakyti “Draugą”.

620 W. 15th Avė.

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI

Moteris težiūri j pašau:}
motinos akimis, tegu ji jau
čia motinos širdimi.

MENIŠKAS DARBAS
ŽEMOS KAINOS

TEISINGAS PATARNAVIMAS

Venetian Monumenf Co.

BUY

527 N. Westem Avė. Tel. See. 6103

UNITED
STATES
SAVINGS
BONDS

ANDSTAMPS

PASKUTINIS

PAGERBIMAS
ON SAU VI Wl K POST OFFICE ORRANK

AMERICA ON GVARD!
k\wve is a reproduetion of the
Treasury Department’s Defense
Savings Poete r, showing an exact
duplication of the original “Minute
Man” statue by famed seulptor
Daniel Chestei French. Defense
Bonda and Stamps, on sale at your
bank or post offlce, are a vital part
of America** defense preparations.

.

x$. •

“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!

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuviu Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktį
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. ftaltlmieru.

PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS

A.

+A

MOTIEJUS MASULIS
Gyveno 5262 S. Halsted St.

Mirė Liepos 27. 1941. 8:30 v.
ryte. sulaukęs 31 metų amž.
Gimęs

Chicago.

Illinois.

Paliko dideliame nuliūdime
motinų Sopblų (po tėvais Verpečinskaltę), dėdę Antanų Va
liuli, 2 tetas — Marijonų Tamavlčlenę Ir Petronėlę Ir Jų
šeimas,
pusbroli Aleksandrų
MasulĮ Ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas Antano
M. Phillips koplyčioje, 3307
Lltuanlca Avė.

Laidotuvės
Jvyks ketvirta
dieni, Liepos 81, Iš koplyčios
8 vai. ryto bus atlydėtas J
ftv. Jurgio par. bažnyčių, ku
rtoje (vyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydyėtas | ftv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges Ir pa
žįstamus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę Motina, I»ė«lė. Te
tos, Pusbrolis Ir Giminė*.

Laidotuvių Direktorius An
tanas M. Phillips, Tel. YAKds
4908.

ši firma viri 50 m. tos pačios
Šeimynos rankose!

t

LIETUVI VICEPREZIDENTĄ:

IEVA MALAKAUSKIENE
(jm» tėvais Mankius)
Oyveno 903 W. 33rd St.
“*

A

*** '.nf*

KOPLYČIOS DYKAI I
VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

KREIPKITĖS į

A.
-------

Mirė Liepos 26. 1941,— 5:25
popiet.
Gimus IJetuvoje.
Kilo Iš
Raseinių
apskr.,
Laukuvos
parap. Ir miestelio.
Amerikoje Išgyveno 41 m.
Paliko dideliame nuliūdime
dukterį Hazel. Ir žentų Jurgj
Simona, anūkę Beverly Jane
Simona, brolj Louia ir brolie
nę Ona Mankus Ir šeimų, bro
lienę Onų Mankos ir jos šei
mų Ir daug kitų giminių Ir
pnžlstanrų.
Kūnas pašarvotas koplyčio
je. 712 W. Slst. St.
TAldotuvės (vyks Trečiad..
Liepos 80. Iš koplvčlos 8:30
vai. ryto bus atlydėta J šv.
Jurgio parap. bažnyčių, kurio
je (vyks gedulingos pamaldos
už velionės sielų. Po pamaldų
bus nulydėta J ftv. Kazimie
ro kapines.
N'iošlrdžlal kvlečlnme visus
gimines, draugus-ges Ir pa
žįstamus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę Duktė
lentas,
nOIO. Brolis Ir Giminės.

JOHN W. PACHANKIS
OFISAS IR PARODA:

REZIDENCIJA:

4535 W. Washington Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

5919 South Troy St.
Tel. REPublic 4298

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

HlApCUTIJ'
RADIO LAIKRAŠČIO 10-ti METAI
APTARNAUJA CHICAGOS Ir APYLINKĖS LIETUVUĄ
Vienintelis
Vakarinis
Lietuvių
Programas Amerikoje —
Leidžiamas 9 Sykiui į Savaitę

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

A-

laidotuvių Direktorius ’ An
tanu M. Phillips, Tel. YAKds

WHFC-I45O kil.

♦
f

1 Apart Apsaugos, Turime f r AA AAA AA
^ATSARGOS FONDĄ Viri DUUrVVV.UU

Oyveno 1354 H ar rišo n St.,
Gary, Ind.

jami rytojaus dieną, tiesiok sius atlydŽti ‘ bažnyčii»'

į kapus, kad išvengus val
džios mokesčių.
Lavonai čia nebalsamuojami.
Kapinės valdiškos.
Turtuoliai kapuose
išnuomuoja sklypus 99 metams ir
pasistato puošnias koplyčaitęs, kuriose sukrauna savo
giminės
lavonus.
Betur-

;TiiifašVirž$6,000,000,00

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

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

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avė.
Tel. LAFayette 3572

S. P. MAŽEIKA
3319 Lltuanlca Avenne
Tel. YARda 1138-1139

I. J. ZOLP

ANTANAS M. PHILLIPS

1646 VVest 46th Street

3307 Lltuanlca Avenne
Tel. YARds 4908

Tel. YARda 0781-0782

ANTHONĘ B. PETKUS
• 1410 South 49th Court
Tel. CICERO 2109
6812 So. VVestern Avenue
Tel. GROvehill 0142

LACHAWICZ IR SCNAI
2314 West 23rd Place
Tel. CANaI 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULlman 1270

DRAUGAS

Pirmadienis, liepos 28, 1041

GAISRAS GBODŲ SANDELYJE

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Marąuetteparkiečii i

karai.
Kai kapitalistai be
saiko nori prisigrobti turtų,
tai skriaudžia savo karšto
darbininkus. Kai stipresnės
sj posakį
jus visi esate tautos plečia savti rubežius,
girdėję. Jus visi žinote, kam grobia žemes su gamtiškais
jis yra taikomas. Bet ar jus turtais, tai jos atstumia nuo
šionte, iš kur tas posakis tų turtų kitas tautas. Kai
yra kilęs? Žinoma, kad ne kapitalistai skriaudžia savo
žinote, iš kur tas posakis krašto darbininkus, tai įvyksavaitės
Laivo ’ numerį,
visokie neramumai ir pa*
kur rasite vyskupo P. Bučio • gaiįOB revoliucijos. Kai viea^»»Qir\ar»i
..
straipsnį “Moteris ««•ir Kris na tauta , laiko
apžiojusi di
taus tikyba.” Tame straips delius pasaulio plotus su di
nyje, išaiškintas yra moterų deliais gamtiškais turtais,
klausimas Kristaus mokslo tai kitos tautos dėl tos netei
šviesoje ir ten pasakyta, iš sybės nerimauja ir iš to ky
kur kilo viršuje minėtas po la tarptautiniai karai.
sakis.
t1Tų visų pražūtingų reiš
Kitas svarbus straipsnis kinių nebūtų, jei pasaulis
tame “Laivo” numeryje yra Cvarkytuai Kristaus mokslu.
tai “Neištikimas Užveizda.” Skaitykite
šios
savaitės
Tą klausimą persvarstyti (“Laivą” ir rasite išaiškinisvarbu dabartinių pasauli- mą apie neištikimus uivaiznių įvykių šviesoje. Del ne- das, dėl kurių dabar viso paištikimų, negerų užvaizdų, 1 šaulio tautos kenčia,
dėl netinkamo rūpinimosi
Chicagoj “Laivą” atski
pasaulio
turtais
įvyksta rais numeriais galima pirk
dangaus keršto šaukiančios
tis pas “Draugo” agentus.
neteisybės, skriaudos, mai
štai, šterikai, revoliucijos ir

Ilgas plaukas,
trumpas protas

r” ■

i

dŽldUClidSi
9
Prieš porą savaičių Gimimo Sv .Panelės parapija susi
laukė dviejų Kristaus Vynyno darbuotojų, tai yra gerbiami kunigai,
Anastazas
Valančius ir jaunas tik
įšventintas kunigėlis, Anta
nas Zakarauskas iš Cicero.
Parapija tikrai džiaugiasi
susilaukus tokių gabių ir

4

' seniaUB žinomas kaipo garsus pamokslininkas ir jauni*
mo mylėtojas. Tikimės, kad
kun. Valančius savo iškalbumu įr darbštumu mokės ge
raį suorganizuoti Marąuette
parko jaunimą.
Kun. A. Zakarauskas tai
bus Marąuette Parkui pa
žiba muzikos srityje (nors
kol kas tame nepraktikuoja)
yra pasižymėjęs muzikantas
Seminarijoje. Mokslo metais
vadovavo Seminarijos chorui
ir orkestrai.
Taipgi turi
gražų išlavintą balsą giedo
jimui.
Kadangi Marąuette
Parke randasi daug mylin
čių dainą ir muziką.
Parapi jonas.

CICERO, ILL.

BE

TURI BŪT
IŠPARDUOTI

Cicero. — A.L.RK. Fe
deracijos 12 skyr. susirin
kimas įvyks liep&s 28 d.,
7:30 vai. vakare, šv. Anta
no parap. mokyklos kamba
ryj. Visas draugijas kvie
čiame atsilankyti,
ypatin
gai kviečiame tų draugijų
atstovus, kurios dar nėra
užsimokėjusios Federacijos
mokesnio, nes šiuo metu
jau būtina pasiųsti centrui
visi draugijų mokesniai.
Taip pat nuoširdžiai kvie
čiame į susirinkimą atsilan
kyti ir mūsų jaunimą.
Tai paskutinis prieškongresinis susirinkimas, todėl

v "Draugas” Acine telepboto)

WHOLESALE

Liepsnos rįja astuonių augšoių grūdų sandėlį Chi
cagoj. Nuostolių bus už apie pusę milijono dolerių.
Draugystė Lietuvos Kareivių turėjo savo pusmetinį
susirinkimą pereitą sekmadienį, Liuosybės svetainėj.
Narių atsilankė nedaugiaušia. - Pirmiausia
aptarta
sergąs Z. Noreika, jau 3
mėnesiai kaip daktaro prie
žiūroj. S. Gricius iš Melrose

komitetas pranešė, jog visPASKOLOSkas eina sklandžiai, draugai,
GREIT IR PIGIAI
biznieriai nuoširdžiai remia,
ANT 1-mų MORGICIŲ
Crosley 5 pėdų refrigeraF. Zajauskas bačką alaus, J.
Mėnesiniais atmokėjimais
torius už
Pauga, K. Bakšaitis taipgi
Mutual Federal
prižadėjo ką gero. O S. Le
$68.50
vish ir Skirius bačką alaus.
SavingsFrigidaire 5 pėdų už
Yra ir daugiaus.
Drąsia,
galima sakyti, jog piknikas and LOAN ASSOCIATION
$68.50
OF CHICAGO
Kad tik
!Park buv0 smarkiai susir- bus sėkmingas.
Kelvinator 5 pėdų už
2202 W. Cermak Rd.
S«8’ bet «reita medikalė pa oras būtų palankus 10 d. BEN. J. KAZANAUSKAS, See.
$38.50
Turtas virš $1,000,000.00
'visiems
svarbu ir būtina galba ligą sulaikė ir po 3 sa rugpjūčio Liberty darže.
Westinghouse 4'/. pėdų už
vaičių- išėjo darban.
jame dalyvauti.
.
REMKITE ,IR -PLATINKITE.
TTTT
*'
$48.50 ~~
Apie
rengiamą
pikniką
KATALIKIŠKĄ SPĄUDĄ.
A. Valančius.
Jūsų Gražus
Philco, Westinghouse, Cro
sley, Hotpoint 8 pėdų, ver
SENATORIAUS WHEE LER LAIŠKAS
Apsirėdymas
tė $185.00 už
5-y* ' į.-'-’r-'

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 S. Halsted St.

General Electric už

■ ■ : -Y'

Gasiniai pečiai, insulated
heat control

ŽAVIAUSIAS PASIRINKIMAS
HUKNI
BLIUfi

HSESBSMMrMMRmNM

$48.50

Prosinamos mašinos po

$27.50

-z* -/

KŪDIKIAMS

• '■ <
...

.

__ .1-11. ivit-nhnVM
Sakoma, kad šen. Wheeler atspausdinęs vieną milijoną tokių laiškų, kurie
siunčiami kareiviams, raginant protestuoti prieš Amerikos įsikišimą į karą. Už tai
sekr. Stimson sekretorių pavadino sabot ažninku.
-

PARDAVIMUI M r RIMS NAMAS
MARQUE'n}E PARK
Parsiduoda 2-jų (lųtų*
flątų. faūrnis na
■kas < gnržtame ’ Maręfde{t_ Park. An
dviejų .lotų. KąrStU^ vąpdeniu ap
tildomas. 2-jų karų garadžius. Dė
platesnių informacijų kreipkitės:
6036 8. Talman Avė.
IŠRENDAVIMUI NAMAS
BIUGHTON PARKE
Iirendavitnui
6 kanibarlų
namas,
4358 S. Fatrfield Avė. Karštu van
deniu šildomas. Ant antro aukšto.
Garadžius. Kampinis namas. Šaukite
VIRginla »5T7.
PAIEŠKOMA SENA PORA
FaiėŠkome seną porą ir duodame
kambarius, uždyka, už prižiūrėjimą
krautuvės nakties metu.
KreipkitėsOVEKLING TAIIAJR SROP
4602 So. W<mx1 St.

' v

\

6343 So. VVestern Aven<

DRABUŽIŲ

V. VILEIŠIENE, SAV.

Telefonas REPUBLIC 6051

GLAMOUR

=

FROCK SHOP
5922 W. Roosevelt Rd.

Garsinkitės “Drauge” ir patirsite didesnį pasį.
sekim? Jūsų biznyje arba profesijoje.

Tel. AUSTIN 1175

ZM/77

7 tūbų radijos vertės
$30.00 po

-•Bot
|ALL

ALL MAKli - HIW

VMM KS

RI6U

TYPEWRITERS
AND

t-m

A i) U I N b M M L M I M t 3

AjHARK

— SMAlt MONTMIT FAVMIHTt —

$14.95

DOMINIJAS KUKAITIS. Sav.

AU MA»I

SOLD, RENTEO
AND REPAIRED

Portable radijos, 3 way, už

M LMS*AL

$14.95

WAM4M

ąCTAD typewriter

COMPANY

‘SPECtAULY

$69.50

IF IT DOESN t
COST

ME i----- —

AN'CTHlNOy'
k

JOS. F. BUDRIK,

WHAT l MEAN IS DO YOU
BELIEVE THING6 LAN BE,
VNHEK1TEP z)

V

tOMII C- OOIOBUITT,
1(V W MAOKON »T.

Phone DEARBORN P 444
^JTIMATtl- FREE

Ine.

•
(l

3uRE.^Po«Jį

tkat’S Bovv i
CJOT ALL
MONtY

i

3409-11 S. Halsted

PALANDECH’S
T U G 0 S L A V - A M E R1C AI
RADIO BROADCASI
Saturday, 1:30 to

Street
, —--

2:30 P JC.

L

1480 kdlocyclm
(Tfarat SUtim a. Tam

,

DU« |

• PMturlng a program

oi o •

Yugoslav Folk Musie

»,

ŪM. .u

VARTOTI KABŲ
SKYRIUS:
806 West Slst Street
Chicago, Hl.
Telefonuokite:
VlCtory 16 9 9

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA
Nauja

Vieta:

007 WEST 35TH STREET, CHICAGO

STATION W H /C
f

Remkite tuos biznierius, kuriy pagarsinimus
matote “Drauge”.

9

Litttn to

Kės. TeL VICTOBY 2499

AGENTAI:
Jonas Bodinas
Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas
H. Rajewskl
“Shorty”

ALL®WAttCS •

M< BUMUI (MBT .MI-UU «r> Ull»»l MMBOTM

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

WCFL, 1000 Kil. žymus prog
ramas nedėlios vakare
nuo 6:30 p. m.

Oakley Avė. Clilcago. III.

FACTORY REPRESENTATIVE

KORSETŲ

B:

$18.50

Tel. Yards 3088

Kreipkitės;

K3841 So.

ALEI ALESAUSKAS & SONS

KOJINIŲ
POOKET’BOOKŲ

Elektrikiniąi dulkių valy
tojai po

Furniture House

Reikalingas tuejau prityręs spaustu
vės darbininkas. Pastovus darbas.

—- RUOŠ — KAD IOS — RE-

$79.50

$47.50

REIKALINGAS DARBININKAS
SPAUSTUVĖJE

FRIOERATOHS — WASHEKS —
MAN GELS — STOVĖS.
All Sattonally Advertiaed Itema.

Elektrikiniąi pečiai vertės
$125.00 už

Aluminum skalbiamos
mašinos už

CHARLES F. 6UROMSKIS & CO.
(MI S. Westėru Avė.
Tel. KEP. 8713
Vak. PROs. 1111

BININO ROOM SESTO -r- PARLOK SETS — BEDltOOM SETS

$99.50

*1

10 fletų, Marąuette Parke Įmo
kėti B5000. | {lėtu mūriniu, >12.600, 2 (lėtų mūrinis po 4 kamba
rius >0,800.
6
kambarių m (iri ule
ban<alow >4,000. 6 kanibarlų ma
dinis eottage .kalpa >2,760.
Turime taipgi gana dideli pasi
rinkimų blaniavų namų
Aurime visokių kitokių bargenų
po visų Chicagą. Taipgi apie 160
abat grattų farmų, prie vandenų,
tinkamos dėl reaortų. Galima pi
giai pirkti arba mainyti.
Kas norite naują namą pastaty
ti,
seną
pataisyti,
apskaltliavlmas
dykai.
Jeigu norite greitai parduoti ar
ba pigiai pirkti, i&mainyti bile ką
Jūs turite, kreipkitės pas:

REMKITE IR PLATINKITE
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

0014

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER

-Mūsų Specialybė

$119.50

DRAUGĄ

BO1LF.VARD

i

SKAITYKITE! lt
Ar norite nupirkti 2-jų (lėtų me
dinį namą net pigiau už eottage?
Jei taip, pažiūrėkite 6710 S. Cąrpenter St. 5 Ir 5 kambariai. Garo
Ir pečiaus šiluma. Mūrinis pagrin
das. 2-jų karų garadžius. Kaina tik
$3750.
Šaukite: Johnson
REPuhUc 2030

REMKITE
SENĄ
LIETUVIŲ

Tel.

4.'

BARGKNAI

PARSIDUODA BUfiVIAVAS
NA
MAS, 3808 So. Asiiland
Avenue, *
— tavernas (su įrengimais) Ir 5
gyvenimo
kambariai
užpakalyj.
2
karams
garadįigs.
Kaina
tiktai
>6,600. Kreipkitės:
3553 So. Heripltgge Ąvc|iuc. Tel.
LAFayette 2188.

Išvežiotame
po vigą
Chicago
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DRKUBKR
Nukrito nuo ketvirto
augščio
Nežinomas žmogus, 55 me
tų amžiaus, nukrito, o gal
tyčia nušoko, nuo' ketvirto
Stevens hotelio augščio. Bu
vo greit nugabentas į St.
Luke ligoninę, bet rasta, kad
jau negyvas.

Dėl ginču su pačia
Koronerio teismas pripaži
no, kad Melvin Johnson, 40,
užsitroškino automobiliuje
dėlto, kad turėjo didelį ginčą
su pačia. Po ginčo vyras, iš
eidamas
pačiai
pasakė:
“good-bye forever.”

Kabarete neteko
branzalieto
Adv. John F. Cusack, 5520
So. Shore drive, pranešė po
licijai, kad jo pati kokiu tai
budu kabarete neteko bran
zalieto vertės $500.
Sakė,
kad jo pati tame kabarete
buvus muzikantė.

Primušė pačią
Andrew Cadeszewski, 61,
2621 Augusta blv., prisipa
žino, kad dėl pinigų susigin
čijęs su pačia ir ją mušęs iki
ji neteko žado.
Cadeszewski nesenai buvo sugrįžęs iš
Chicago State Hospital, kur
buvo uždarytas, kaipo alko
holikas.

Link Beit Company vis
plečia savo darbuotę
o
Šiomis dienomis paaiškė
jo, kad Link-Belt Kompani
ja, kuri yra pristačiusi ne
vienam mūsų skaitytojui
stokerį dabar leidžiasi į ap
saugos užsakymų pildimą.
Link-Belt • Kompanija da
ro visokias dalis įvairiems
kariuomenės ir laivyno įran
kiams,
taip kad nevienas
modelis tankos, troko, ar armotos turės Link-Belt Kom
pani jos dalį. Yra daug lie
tuvių dirbančių tos kompa
nijos fabrikuose, tai reiškia,
kad jie darbo turi ilgam lai
kui.
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Nauji piliečiai

Pirmadienis, liepos 28, 1941

jų piliečių padarya daugiau,
neg ubet kuriais kitais me
tais praeityje.
Per tuos
metus
įšipilietino
39.785
ateiviai. O metais prieš tai
tik 30.293.
Ateivių varžymai pagrei
tino ateivių įsipilietinimą.
Ateivių registracijos įstaty
mas paakstino ateivius ieš
koti pilietybės popierų. Chi
cagos distrikte nepiliečių
užsiregistravo veik 400.000.
Tautybės žvilgsniu piliety
bės popierų daugiausia ėmė
si lenkai. Juos sekė vokie
čiai, italai ir anglai.

Rado negyvą
muzikantą

.

z.

Ant tuščio loto prie 2842 i
Shervvin ave., rastas negy
vas
muzikantas B. Metz.
Jis beturįs kulką galvoj ir
revolverį šalia. Jis buvo be
darbis.
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X Kun. Ragažinskas, už
vakar Lankėsi
“Drauge”.
Kun. Ragažinskas svečiuo
Žuvo nuo elektros
jasi Šv. Jurgio parapijoj.
Chas. Wendt, 49, savo na Jis prieš porą mėnesių yra
me, 9240 Luella ave., besi- j atvykęs iš Pietų Amerikos.
darbuodamas skiepe palietė 1
gyvą dratą ir ant vietos Atvažiavo Chicagon
buvo užmuštas
į Vargonininkų ir parapiji
1 V' nių chorų sąjungos seimą
•Rado negyvą
Reikalingi darbininkai
muz. J. J. Šiaučiūnas iš Kingston, Pa.; taipgi muz. Pra
Ginklų dirbtuvėse šiuo
("Dranga*" Acme telephoto*
automobiliuje
Štai
štukos!
Vyras
iš
White
Plains,
N.
Y.,
nusipirko
“
ready
made
”
stubą
ir
tada
nas Dulkė, Brooklyn, N. Y.;
tarpu reikalingi šiokie dar
Walter
Pas,
9136
Pleas

keistai
sumanė
perskelti
namą
ir
nukraustyti
jį
į
naują
vietą,
bet
kai
reikėjo
suktis,
kartu su juo atvažiavo Ba
bininkai :
Heat
Treater
ant
ave.,
optometristas,
ras
namo
dalis
nuriedėjo
nuo
vežimo.
lys Laučka, “Amerikos” re
Helper, Machine Operator
tas
negyvas
automobiliuje.
daktoriaus Juozo Laučkos
(Driller), Operator,
Air Į---------------------------------------’—
Šalia
jo
besąs
revolveris,
brolis, p. Valaitienė ir p.
Compressor, Patternmaker v9 metamos į žydiškas biz- Ką laimėjo plėšikai
, Reikalauja panaikyti
Policija sako, kad aplinky- Kuizinas, pabėgėliai iš Lie(Wood), General Machine n*0 įstaigas- Išrodytų, kad
bės rodo, jog jis nusižudęs. tuvos.
Naktį,
į
Confectioners vedybas
Operator. Kreiptis rugp. 5, tai nacių darbas, bet greiJis užlaikė ofisus 8519 Com
1941, į Ordinance Service, čiau tai provokatorių dar Buying Ass’n, 34 So. Water
Bertha
Talman,
42,
906
mercial ave. ir 1182 MilWar Dept., Rock Island bas. Taip nukentėjo septy Market, įsilaužė plėšikai ir
Winona
st.,
įteikė
teismui
vvaukęe ave. Jo darbininkai
nios įstaigos.
WOLK STLDIO
Arsenai, Rock Island, III.
pavogė 24 dėžes cigaretų, prašymą panaikinti jos ve
1945 VVest 35* Struti
tvirtino, kad tą dieną jis
134 dėžes lemonų ir 23 dėžes dybas su Oscar G. Lunds- buvęs smagus ir negalį su
Bedarbiu skaičius
MO,T
orendžių.
Galės turėti ne trom.
Mat pastarasis pra prasti, kaip galėjo jam atei MODERN
Trūksta slaugią
COMPLETE
ėjusį pavasarį jai pasipir ti mintis nusižudyti.
paprastą pikniką.
Amerikos Raudonasis Kry Chicagoj
AhVAMTO l’HOTOGRAPHY
šo ir nudavė turtingą žmo
l.(»WEST l’OSftlHLE PRICES
žius skelbia, kad ėmė trukti
Chicagos United Charities
gų.
Po vedybų pasirodė,
PHONE LAFAYETTE 2«13
slaugių.
Jų trūksta kari skelbia, kad savo globoj turi
Turtingas žmogus
yr? kad jis vįsai nusišpicavęs. Forklozuojamas
nėse ligoninėse. Kongresas 1.771 šeimyną. Tame skai
kaip obelis, prie kurios vis Be to dabar ją apleido. O ji
teatras
yra paskyręs $1.500.000 la čiuje tesą 242 asmenys, ku
lenda tol, kol ji duoda vai yra našlė su dviem vaikais.
vinimui neturtingų merginų, rie galėtų dirbti. Kiti jau šių.
Pagarsėjusio Auditorium
norinčių mokytis slauginimo perseni, besveikačiai, arba
teatro savininkai neišsiver
amato.
SKAITYKITE “DRAUGI!
perjauni.
čia su savo dideliu bizniu.
Vedimo leidimus gavo: Todėl tas didžiulis teatras
Walter Cybulski ir Viola su visomis jame esančiomis are common offenders
Elektros vartojimas
biznio šakomis bus forkloProkuski
zuotas.
John Boyko ir Nellie LiChicagoj per savaitę pasi
He Stands for
noviez.
baigusia liepos 19 d. elektros
Išgąsdino plėšikus
Joseph Klimas ir Berniece
vartojimas buvo 11 nuoš. di
Tumas.
Du plėšikai buvo įėję į
desnis, negu per tą pat sa
skalbyklą, 2021 Taylor st.,
vaitę pernai.
SKAITYKITE “DRAUGĄ! ir rengėsi padaryti hold-up.
Bet menedžierius
Bonnelli
Šovė į žiurkę, pataikė
pasipriešino ir šoko plėši
Every time you see the Minute Man
kus mušti.
Plėšikai nusi
—emblem of America arming for
moterei
•
*.
PAMOKOS gando ir pabėgo.
defense*—think how good it is to
If you’re past 40, the chances are
Frank Krygowski,
20,
that your breath will be offensive
live in the land tvhere there štili is
oftener than that of a young person.
2823 Short st., tapo suareš
Anglų Kalbos
liberty to defend.
Fermentation of tiny food particles
tuotas. Jis prisipažino, kad
Lietuvių Kalbos
caught by partial platės and dentures frequently cause this condition
Knygvedystės
r BUY
šovė į žiurkę, bet jo kulka
Think, too, how YOU can help.
Pain—Agony Starta To Leave in
tvhich you yourself may not detect
Stenografijos
•fr United State* frr
•
24 Houre
būt which is ao offensive to others.
pataikė
moterei Caroline
L»t the Minute Man remlnd pou to do your
Happy Days Ahead for Yon
Mašinėle Rašymo
Why not take the easy, pleasant prepart.
Stando į nugarą. Jis taip
DEFENSE
caution
that so many fastidious peo
Aritmetikos
Think of lt—how this old wor1d
ple ūse to halt this fermentation—
Sa»e and buy Detenee Saelnge Bond*.
d<»es make prorress—now comes •
nusigandęs tuo įvykiu, kad
Pilietybės
SAVINGS
prescription whlch ls known to ph.rListerine Antiseptic employed as a
maclsts as Allenru and w1thin 48
They wlll help protect your homea and your
visą naktį bastinėjosi po
mouth rinse. It immediately makes
hours
after
you
start
to
take
this
BONDS and
famlliee today.
e iri ft actlnr formula paln, arony and
the breath svveeter, purer, less likely
MOKSLO LAIKA S
gatves.
Inflammatlon caused by excess urlo

MIDDLE-AGED
PEOPLE

!

SAFETYanJ

FREEDOM

RHEUMATISM

STAMPS

Chuliganą darbas

TftO

They vili help make the future eeeure.

b Fublhhtd

Chicagos North Sidėj į
Chicagoj
daugelio biznio įstaigą buvo
Nuo liepos 1, 1940
iki metamos plytos su svastikos
liepos 1, 1941 Chicagoj nau- vaizdais. Tokios plytos bu-

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

by Vi in Ihi Inttrnl o/ Nilionat ttytnis

AMERIKOS LIETUVIŲ
MOKYKLA

“DRAUGAS”
-T

A

816 W. 33rd Place,
Chicago, III.

scld haa started to depart.
• Allenru does Just what this notlee
says lt wlll do—lt ls euaranteed. Tou
can ret one renerous bottle at leadln< drurstores everyrrhere for
cents and If lt doesn't brlnr the Joysus results you ezpect—your aaoney
.hole heartedly raturneit.
*

to offend. Lambert Pharmacal Co.,
St. Louis, Mo.
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Btforo Any Date Uis

LISTERINE ANTISEPTIC
To Makt Your Breath Smietir
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Left Out

“THAT LITTLE GAME”
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VASARA JAU ČIA — DABAR LAIKAS PIGIAU IR
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— namams statyti, remontuoti ar
pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

TAI IPYI/JTP
I
T 1x1 I CZ

Ištaigoje. Jūsų Indeliai rūpestingai globojami lr ligi $5,000 ap

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

Mokame

MCSŲ PASITIKĖJIMO IR IATVERMRS REKORDAS

45 Metei Sėkmingo Patarnavimą,
Vieno Klljento!

Nennskrlsadžlant Nei

Keistuto Savings and Loaa Association yra šymiausla, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė {staiga.
,

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

'4

3236 So. Halsted St

Chicago, III.

Jos. M. Mozeris, Sec’y.
* t

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 Ave.

Chicago, Illinois

arba šaukite CANai 8010

