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Suomiai sutriuškino
sovietų artilerijų

HELSINKIS, liepos 28. — 
Suomių kariuomenė karo 
fronto Repola bare žnypli- 
niu pasistūmimu sunaikino 
sovietų artilerijos pulką.

Anot pranešimo iš karo 
fronto, suomiams teko gro
bis: 37 didelės patrankos, 13 
mortirų, dvi prieštankinės 
patrankos, 6 priešlėktuvinės 
patrankos, 13 traktorių, 50 
transportinių sunkvežimių, 
17 lauko virtuvių, 200 arklių 
ir didelė kiekybė infantėri- 
jos stambiųjų ginklų.

Nori grįžti į savo 
ūkius

HELSINKIS, liepos 28. — 
Suomija atkovojo kuone vi
sas savo teritorijas, kurias 
po paskutinio .karo sovietai 
buvo užgrobę. Iš tų teritori
jų 1940 metais buvo privers 
ti pasitraukti apie 500,000 
kareliečių (suomių). Jie įgy
vendinti kitose Suomijos da
lyse. Dabar tie bėgliai ver
žiasi grįžti atgal į savo ūkius 
ir pradėti naują gyvenimą.

Bet vyriausybė juos dar 
sulaiko nuo grįžimo. Sako, 
pirmiau reikalinga atkovo
tas teritorijas apvalyti nuo 
sovietų įkasinėtų minų ir 
apšvarinti nuo raudonųjų pa 
liktų suteršimų.

Japonija sutraukia
kariuomenę

ČUNGKING, Kinija, liepos 
28. — Čia gauta žinių, kad 
japonų sumobilizuotos atsar
gos jau paruoštos ekspedici
jai. Tik nežinia, ar prieš bol 
ševikus Sibire, ar gal okupuo 
ti Thailandą (Siamą) greta 
Indo Kinijos.

Į Indo "Kiniją Japonija 
siunčia 24,000 kariuomenę.

PAS JAPONUS

Kelinti metai Japonija įsi
vėlusi karan su Kinija ir 
nuolat budi Sibiro pasienyje. 
“Tekančiosios Saulės” vals
tybė, kaip Japonija vadina
ma, gyvena sunkiuosius lai
kus. Daug kas yra nuomo
nės, kad dėl to tenai yra 
įvesti stambūs gyventojų 
suvaržymai. Tiesa, kad ja
ponų tauta ekonomiškai 
daug pavargusi. Tačiau sa
vo asmeninių laisvių ir tei
sių nepraradusi.

United Press koresponden
tas iš Tokijo rašo, kad ne
paisant karo ir visų su juo 
surištų sunkumų, japonai 
visą laiką naudojasi spau
dos ir žodžio laisvėmis. Pa
sitaikius progai, laikraščiai 
kritikuoja pačią vyriausybę.
Ir visuomenė laikraščiams 
pritaria, jei tas daroma val
stybės gerovei.

Japonų tautoje negali pri
gyti fašistinės idėjos. Nes jų 
pagrinde yra laisvių varžy
mai.

“BISMARCK”
Amerikos spaudoje aiški

nama, kad nuskandintas nau 
jas vokiečių karo laivas 
“Bismarck” buvo nacių pri
pažintas nenuskandinamu.

Iškeliama aikštėn, £ad jo 
stambiosios plieninės sienos 
buvo nuklotos paskiromis 
kamaraitėmis (narvais). Jei 
vienos kurios kamaraitės ga 
Įėjo būti prakiurintos, tai ki
tos laivą saugodavo nuo 
skendimo.

"Matyt, naciai turėjo tiesą. 
Britai paleido apie 35 vande 
nines torpedas “Bismarcko” 
parmušimui. Nuo to jis tik 
pašlijo ir neskendo. Paga
liau britai jį panardino tik 
sunkiųjų patrankų šoviniais.

MIŠKININKIJA
Harvardo universitetas 

Massachusetse turi nuosavą 
mišką, kurs užima apie 2,- 
500 akrų plotą. Tenai profe
soriai miškininkai studijuo
ja įvairių rūšių medžių augi 
mą ir, apskritai, miško plė
timąsi. Kaskart naujesni me 
todai atrandami sėkmingai 
miško priežiūrai.

Universiteto miškas yra 
modelinis (pavyzdinis). 
Įkurtas 1907 metais, kai miš 
kininko profesija Amerikoje 
vos tik dešimts metų buvo 
žinoma.

PENKTOJI KOLONA

Tolimųjų Rytų žinovas 
Charles N. Spinks Chicagos 
laikrašty Daily Times rašo, 
kad Japonijoje išsijuosusi 
dirba nacių penktoji kolo
na tikslu Japoniją įtraukti 
karan prieš Rusijos bolševi
kus ir su Amerika.

Spinks sako, kad nacių 
penktosios kolonos ašis 
yra Vokietijos ambasadorius 
Japonijai gen. Eugen Ott. Jo 
ambasados personalą sudaro 
250 vokiečių. Be to, jo žiny
boje yra dar apie 3,000 nacių 
agentų. Tarp šių yra daugy
bė mokytojų ir įvairių rūšių 
technikų. Japonų autoritetai 
nekliudo jų veiklai.

GRIUVĖSIAI

l.rw (“Drausas” Acme telephoto)

Vakatangov teatras buvo vienas iš popu leriškiausių Maskvoj. Dabar jo tik griuvė
siai beliko. Mat į jį pataikė vokiečių bomba iš oro.

Kongresas turi
griebtis varžtų

Sekmadienio vakarą per 
radiją kalbėjo Dubuąue, 
Iowa, arkivyskupas Francis 
J. L. Berkman. Ekscelencija 
atsišauk® į kongreso atsto
vus, kad jie panaudotų ati
tinkamus varžtus tikslu su
turėti visus tuos, kurie šalį 
stumia karan.

Karan veržiasi, sakė arki
vyskupas, tarptautiniai fi
nansininkai, visi tie, kurie 
persiėmę naujoviniu pago- 
nizmu ir visi Dievo priešai. 
Jie visokiais vardais pravar 
džiuoja ir biaurioja visus nu 
sistaeiuosius prieš karą.

Paskutiniais laikais šioj 
šaly už karą susimetė visi 
komunistai, sakė Ekscelenci
ja, nes J. A. Valstybės ryžo
si Maskvos raudonuosius va 
duoti ir dirbti už tai, kad 
barbariškas komunizmas iš
liktų gyvas.

J. AMERIKOS VALSTYBIŲ 
PARAMA BRITŲ IMPERIJAI

LONDONAS, liepos 28. — 
Specialus J. A. Valstybių at 
stovas Anglijai Harry L. 
Hopkins, “lendMease” pro
gramos koordinatorius, bai
gia čia savo vizitą. Rengiasi 
vykti namo ir pranešti pre
zidentui Rooseveltui, ką An
glijoje matęs ir ką girdėjęs.

Hopkins vakar čia per ra
diją kalbėjo visoms britų 
imperijos dalims. Jis pareiš
kė, kad britų ir Amerikos 
karo laivai patruliuoja šiau
riniam Atlantike kelius, ku
riais be jokių varžymų ir 
be pavojaus Amerika gali 
laisvai susisiekti su Anglija.

Jis pareiškė, kad kitais 
laikais šis galingasis vande
nynas Angliją buvo atsky
ręs nuo Amerikos, šiandie 
gi jis mus glaudžia krūvon. 
Jis yra tik kaipo sąsiauris. 
Anot Hopkinso, J. A. Vals
tybės neleis, kad Anglijai 
galėtų pritrukti ginklų, ka
rinių reikmenų, arba mais
to. Amerika įsipareigojusi

tai visa parūpinti.
Hopkins tarp kita šakė:
“Didelis karo medžiagos 

kiekis, kurs yra išsiųstas, 
saugiai pasieks Angliją. Pre 
zidentas man žadėjo, kad jis 
imsis žygių apsaugoti Angli 
jai siunčiamą medžiagą. Mū
sų prezidento žodžiai nėra 
tušti”.

Kinijos ir sov. Rusijos 
klausimu Hopkins sakė:

“Mes neužmirštame ir Ry
tų, kur Kinija karžygingai 
kovoja su demokratijos prie 
šu, taip pat neužmirštame ir 
Rusijos, kur žmonės didvy
riškai gina savo gimtąją ša
lį. Mes iš Amerikos vieniems bandė užpulti Maltos salą
ir kitiems teiksime visą rei 
kiamą pagalbu ir tai be jo
kio delsimo”.

Toliau Hopkins britus už
tikrino, kad Amerika kas
dien Anglijai siunčia tūks
tančius įvairi > rūšių lėktuvų 
ir šimtus tankų. Ir pareiškė, 
kad britai kovoja ne vieni 
Jų pusėje yra Amerika ir 
jos didysis prezidentas.

Kaina 3c

VOKIEČIAI SUNAIKINO 
SIBIRO DIVIZIJĄ

BERLYNAS, liepos 28. — 
Oficiali vokiečių žinių agen- 
tija DNB skelbia, kad vokie 
čių kariuomenė vakar buvo 
jau tik už 45 mailių nuo 
Petrapilio _ (Leningrado). 
Taip pat" pranešė, kad vo
kiečių lakūnai su mažomis 
pertraukomis iš oro atakuo
ja Maskvą. Sunaikintos su 
frontu susisiekimo priemo
nės taip, kad raudonoji ar
mija šį smūgį jau ima at
jausti.

Mogilevo apylinkėse vokie 
čiai prieš keletą dienų buvo 
apsiautę keletą raudonųjų 
divizijų. Apię 23,000 nelais- 
vių dabar siunčiama į užpa
kalines vokiečių linijas. Kiti 
raudonųjų tūkstančiai nu
kauti.

Arktike taip pat vokiečiai 
daro pažangą, anot agenti- 
jos. p

Savo rėžtu vyriausioji vo
kiečių karo vadovybė, kaip 
paprastai, tik trumpai pažy
mi, kad karo fronte veikia
ma nustatytais planais.

Vengrija įspėja 
Benešg

BUDAPEŠTAS, liepos 28. 
— Buvęs Čekoslovakijos pre 
zidentas Benešąs pareiškė, 
kad po šio karo atstatoma 
Čekoslovakijos respublika tu 
rėš atgauti ir tuos plotus, ku 
riuos Vengrija pasisavino.

Per vengrų radiją Bene
šąs įspėtas negalvoti apie tų 
plotų atgavimą. Vengrija sa
ko, kad “1918 metai” dau-

LONDONAS, liepos 28. — I giau nepasikartos Europoje. 
Praneša, kad italų jaunųjų |
fašistų grupės motorizuoto
mis greitosiomis valtimis

BERLYNAS, liepos 28. — 
Vokiečių karo vadovybė pra 
neša, kad Smolensko srityje 
vokiečiai nutvėrė į ’ spąstus 
ir sunaikino visą sovietų di
viziją, atsiųstą iš Sibiro (To
limųjų Rytų) vokiečių verži* 
mosi sulaikymui.

Sovietai bandė kontratako 
mis vaduoti pakliuvusią į 
žnyples diviziją. Tačiau rau 
doniėji su dideliais jiems 
nuostoliais išblaškyti ir ap
supta divizija žlugo.

MASKVA, liepos 28. — 
Sovietų informacijų biuras 
praneša:

Naktį prieš liepos 28 die
ną mūsų kariuomenė nenu
traukė kovinės akcijos Neve 
lio, Smolensko ir Žitomiro 
frontuose.

Kitose fronto dalyse nieko 
svarbaus neįvyko.

Praeitą naktį vokiečių la
kūnai nepuolė Maskvos.

Pataria naudoti
v

ginklus . ,
WASHINGTON, liepos 28. 

— Išėjęs iš aktyvios tarny
bos adm. W. H. Standley 
pataria vyriausybei, kad An 
glijon siunčiami karo reik
menys turi būti saugojami 
Amerikos laivais, patranko
mis ir lėktuvais, nepaisant 
nuostolių.

Britai sutriuškino 
italų valtis

Fašistams išvyka nepasi
sekė. Britai sudaužė ir nus
kandino 17 valčių. «

HALIFAX, N. S., liepos 
28. — Kanados karinis lėk
tuvas nukrito ir sulūžo arti 
Newfoundland airporto. Žu
vo 5 kanadiečiai ir vienas 
anglas. Lėktuvas grįžo iš pa 
mokų.

Lietuvos Bažnyčias

Naciai puolė 
Londoną

LONDONAS, liepos 28. — 
Prieš liepos 28 d. naktį na
cių lakūnai atakavo Londo
ną. Paskutinį kartą Londo
nas buvo puolamas birželio 
7 d.

Anot britų, maži nuosto
liai padaryta. Pas nacius jau 
nesimato buvusio jų pašėli
mo.
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BET JIEMS NEPAVYKO 
PAGROBTI FABRIKŲ MAŠINŲ

Visi didieji komisarai iš Lietu
vos paspruko Rusijon. — Užnuo
dijo Kauno vendentiekio van
denį. - Lietuvos miškuose dar 
slapstosi kacapų karių gaujos. 
- Atstatomi Lietuvos geležin
keliai - grąžinamas jiems buvęs 
bėgių platumas

pirmąją dieną susėdo į ge
riausius automobilius ir iš
dūmė Maskolijos link. Ar 
tarp suimtųjų yra koks žy
mesnis išgama komisaras, 
tuo tarpu nežinoma.

Iš paskutiniųjų raudonojo 
košmaro valandų tenka pa-

Vėliausia gautos tokios ži
nios iš išlaisvintos Lietuvos:

Bolševikai iš Lietuvos baž
nyčių išvežė beveik visas 
brangenybes. Šiuos daiktus 
atimant, buvo pareikšta, kad 
jie vežami “į bedievių mu
ziejus”. Tenka patirti, kad . ... . . . ... ... ,
Vokietijoje katalikai renka ^et*

lyką. Bolševikai užnuodijo 
Kauno vandentiekio vandenį. 
Radijas perspėjo gyventojus 
nevartoti vandens. Tik pra
ėjus kuriam laikui ir išva
lius vandenį, jo naudojimas 
vėl buvo leistas.

Lietuvos miškuose vienur 
kitur dar slapstosi bolševikų 
kariai. Ypač jų esą Dzūkijo
je. Bado verčiami jie nakti
mis puola ir apiplėšia atski
ras ūkininkų sodybas. Buvo 
užpultas Pravieniškės kai
mas, kur daug ūkininkų api 
plėšta ir išžudyta.

Lietuvos geležinkeliai vėl 
persiuvami į Vakarų Euro
pos platumą. Mat, bolševikų 
okupacijos metu jie buvo per 
siūti į maskolių geležinkelių 
platumą.

Tenka patirti, kad policija 
Lietuvoje yra lietuvių ran
kose.

(Mūsų korespondentas, nu 
vykęs į Lietuvą sukilimo me
tu birželio 22-24 dd., plačiai 
mums rašo savo įspūdžius, 
kurių dalį rasite šios laidos 
penktame puslapyje, o antro 
ji dalis bus įdėta rytoj).

aukas aprūpinti Lietuvos 
bažnyčias bažnytiniais daik
tais.

Iš Kauno ir jo apylinkių 
fabrikų bolševikams nepavy
ko išgabenti mašinų. Nepa
liestos paliko ir pieninės, iš
skyrus tas, kurių įrengimus 
jie išvežė Maskolijon anks
čiau. Kiek nepaliestų fabri
kų provincijoje, tuo tarpu 
nežinoma. Iš Kauno priemies 
tyje esančio “Maisto” fabri
ko bolševikai norėjo paimti 
konservų atsargas, bet lietu
viai darbininkai su ginklais 
rankose tą turtą apgynė. 
Maskoliai vėliau norėjo su
deginti pagamintą maistą, 
bet ir čia patys darbininkai 
pastojo jiems kelią. Maisto 
produktais Kaunas yra ap
rūpintas, tik turima sunku
mų su transportu. Marijam
polės cukraus fabrikas taip 
pat veikia. Darbą atnaujino' 
pieninės, bankai ir kitos įs
taigos bei įmonės. z
Paskelbus karą Maskolijai, 

Lietuvos bolševikai su ko
misarais priešakyje pačią

Pasauly
SAIGON, Indo Kinija. — 

Iš Japonijos čia atvežta 1,- 
900 japonų karinių, sunkveži 
mių.

WASHINGTON. — Naujų 
vyriausybės taksų klausimas 
dar neuždarytas. Planuoja
ma įvesti dar ir federalines 
“sales” taksas.

HELSINKIS. — Suomių 
rankosna pakliuvo Stalino 
pasirašytas nuosprendis su
šaudyti devynis sovietų auk
štuosius karininkus dėl jų 
“apsileidimo” kovoje su suo
miais.

WASHINGTON. — Šen. 
Wheeler reikalauja kad po- 
liktiems ilgesniai tarnybai 
draftu pašauktiems vyrams 
turėtų būt mokama 100 dol. 
mėnesinis atlyginimas. Iš tos 
sumos 70 dol. vyriausybes 
bonais.

BATA VIA. — Iš olandų 
Rytinių Indijų sulaikytas ži
balo išvežimas į Japoniją.

•
BERLYNAS. — Paimtas 

vokiečių nelaisvėn Stalino sū 
nus Jacob Stalin sako, kad 
galybės raudonarmiečių ka
ro fronte žūsta dėka sovietų 
vadų žioplumui.

BERNAS, Šveicarija. — 
Naciai pradėjo veikti kad ir 
Bulgariją įtraukti karan 
prieš bolševikus.

WASHINGTON. — Karo 
departamentas į Filipinų sa 
las ten kariuomenei vadovau 
ti siunčia 16 karininkų, 9 ka 
rininkai yra iš Fort Sheri
dan.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandie dalinas de
besuotumas; numatoma kiek 
lietaus su griausmais; šili
ma numatoma iki 99 laips

nių.
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Wyoming klonis
Lietuvių nelaimės

Pereitą savaitę Huber j 
kasykloje, Ashley, Pa., uola' 
užgriuvo darbe Juozą Lisanj, 
60 m. amžiaus. Velionis' 
paėjo iš Lietuvos, Ashley! 
pragyveno 40 metų. Laidotu
vėms pribuvo jo sūnus Jo- į 
nas iš Michigan valstijos.

LEE PARK, PA., Pranas 
Pekaitis, 55 metų, birželio 
19 d., iš namų išėjo ir dingo. 
Praeitą savaitę rado jo la
voną krūmuose apipuvusį, 
nes jis ten išgulėjo 28 die
nas. Jo mirtie§ priežastis, 
sako apskrities daktaro pa
dėjėjas, Charles Leagus, lie
tuvis, nėra aiški. Mano kad 
jis galėjo mirti nuo karščio. Į

Velionis paliko žmoną ir i 
vieną sūnų, Praną, keturis j 
anukus ir keturis brolius. 
Gimęs Lietuvoje, dirbo Loo- 
mis angliakasyklose iki ne
laimingos mirties.

VIENAS 18 DAUGELIO

fUrtiuySL." Acme teienniiu. 
Šviesplaukis vaikutis, kurį vokiečiai rado Vitebsko mieste, iš kurio raudonoji armi

ja pabėgo.
- -...... —— —

Prigėrė jūrininkas 
Balkevičius

A.a. Motiejus Žioba atvyko 
į šią šaiji 1886 metais iš 
Marijampolės apskrities, 
Pjienų parapijos Naujas 
dzio kaim . M.rf sulaukęs 
75 metų av/iau.., in, rodos, 
kitą mene3. būtų minėjęs 50 
metų vedybinio gyven’mo 
sukaktį.

LAIŠKAS IS KANADOS
“Ir Šv. Ona daugelio pra- 

šytnų Išklauso.

Pereitą sąvaitę Bostonan Paliko dideliame nąliūdi- 
atplaukė laivu “Robin me žmoną Agnietę žiobienę 
Locksley” vokiečių nuskan- (Aukštikalnytę) ir gimi- 
dintojo “Robin Hoodo” žmo- nes iš kurių artimiausias p. 
nės. Paaiškėjo, kad tarp jų Matas Moskapetris.

Į Kanadą, Šv. Onos atlai- 
duosna atvyko J. M. kūli. dr. 
J. Navickas, kun. dr. J. 
Vaškas, kun. J. Švagždys ir 
kun. dr. K. A. Matulaitis. 
Atlaidai vyksta garsiojoje 
Bbaupre šventovėje.

Savo laiške kun. dr. Ma
tulaitis rašo:

“Prieš dvyliką metų bu
vau Liurde. Dabar čia. Bet 
vaizdai panašūs: ligoniai, 
gautų malohių įrodymai,

Pereitais metais per du 
mėnesiu (rugsėjo ir spalių) 
žmonės sulaukė 2,328 žymių 
įvykių — Šv. Onos malonių.

“Dvasinių malonių, išpra
šyta atsivertimų, etc.. . 43

Laikinuos reikaluose pa
geltos sulaukė .... 1,523

Stambių pagijimų per du 
mėnesiu buvo ........... 590

buvo jurininkas vardu Fra- 
’ nas J. Batkevičius, kilęs iš

Altoorta, Pa. Plaukiant į 
Bostoną .Batkevičius pradė
jęs keistai elgtis, paskui įšo 
kęs per bortą į juią ir nu
skendęs Sprendžiant iš pa-

Palaidolas iškilmingai pir
madienį, liepos 14 d., 9:30 
vai. rytą iš Šv. Petro lietu
vių parapijos bažnyčios 
Naujos Kalvarijos kapuose.

galinga maldžionių bendra Ypatingos globos išpra

į sekančio mėnesio laikraš
tėlio laidą. Bet ir tai ro
do, jog nuolat šv. Ona tei
kia žmonėms gautąsias iš 
Dievo malones.

“Liepos 23 d. ryte atvyko 
dvi maldininkų didelės pro
cesijos . Viena ir kita patik- 

• ! 

ta varpais, su kryžiumi, 
kunigo įvesta į Bazilliką.
Tuoj vargonai sugaudė. Be
matant erdvi bažnyčia su
siūbavo garsų aidu: “Galin
ga šventa Ona, globoki 
mus, būk mums motina.”

"Antrosios procesijos lau 
kė kūhigai. Vos ji pasirodė 
Bazilikoje, išėjo kunigai su 
asista laikyti iškilmingų šv. 
Mišių. Vaikų choras pakai
tomis su žmonėmis giedojo 
visas Mišias.

“Taip meldžiasi Kanadie
čiai.

“Greit atėjo pietų laikas. 
Vienas mūsiškiu paklausė 
garbingo svečio kunigo, ar 
Kanada nesiekia būt nepri 
klausoma.

“Būtų gera ,bet mūs per 
maža. Karo atveju žūtumej 
o ir tarp mūsų daug norin
čių laikytis Anglijos! — 
paaiškino jisai.

“Atlaiduose būna daug 
žmonių 20-40.000. Būna į 
200 kunigų. Kartais atvyk 
sta viens ar du vyskupai 
Tai didis katalikų suvažiavi
mas melstis. Ir kol žmonės

meldžiasi, būkim tikri, pik
tieji žmonės jiems nieko ne
padarys.

“Kanadiečiai tikisi nuga 
lėti pasauly atsiradusią blo 
gybę: nacius su komunistais 
ir prisidėti prie geresnės 
pasaulio tvarkos.”

Jei nustosi turto, sveika
tos, vardo — vis dar palieka 
tau viltis, kol turi pasitikė
jimą savim. ,

Svett Marden 

SKAITYKITE “DRAUGI!

malda, šventoji nuotaika, 
ramybė užburia dvasią ne- 
žemės ilgesiais.

“Čia reikia pabūti ilgiau.

šė .................... 16 asmenų
Laimingos motinybės iš

prašė sergančios 
.......................... 76 motinos

1

A. a. Motiejus Žioba nuo Reik įsiklausyti į ligonių Šv. Onai užtariant, gavo
pat savo jaunų dienų buvo! prašymus, kai jie iškėlę ran- darbą............. ». 75 žmonės

,, „ ... , . veiklus lietuvių visuomenėje, kas, maldauja: ‘Šv. Ona, už- Sulaukė savo reikalų lai-vardija Batkevičius turely,.. ._____.„„„„„„.„„.„i,..,'____ . ‘
būt lietuvis.

LDS ir "Darbininko" 
steigėjas a. a. Motie
jus Žioba

Bosto:. Mass. — T i<-pos
11 dieną atsiskyrė su šiuo 
pasauliu Mot.’.ius žiobt, 
gyv. 36 M;. Ida St., D'’ 
chcster, M*xs.

Jis buvo vienas iš organiza- tark mane, vargšą ligohf.
torių šv. Kazimiero Lietuvių ___ -
Susivienijimo ir Šv. Jono zazatorių. Jis buvo pirma 
Evangelisto Blaivininkų 
draugijų, Lietuvių Darbinin
kų Sąjungos ir laikraščio 
“Darbininko,” ir kitų. Už pa
sidarbavimus tose organiza
cijose jis buvo pakeltas Gar
bės Nariu.

Kan. Fafijonui Kemešiui 
organizuojant LDS a. a. Mo-

PASKOLOS

mingą sutvarkymą 
......................r.. 5 asmenys

“Annales de la tonne

PTRM NEGC PIRRSITK 
MATYKITE MUS!

DĖMIAUSIAS PASIRINKIMAS
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ 

STATYBAI
MEDŽIAGOS STOGAMS 

Finansuojame namų pastatymą ai 
pataisymą — Nieko jmoketi — t 
metai Išmokėti — Apkalnavlmas
dykai.

Dietų vis Pardavėjas 
Stanley LItwlnas — Vedėjas

Carr-Moody Lumber 
Company

8039 So. Halsted SL 
VIC. 1272

sis LDS organizacijos pir
mininkas, ir buvo pirminin- Sainte d Beaupre’ mėnesi-
ku su pertrauka per penke
rius metus. Pirmieji orga-

nis laikraštis, liepos mėn. 
1941 laidoje sako, jog Re-

Asthma Muciis
(oughing, Gasping

Thanks to a Doctor's prescrlption callcd 
Mendaco, t
currlng atta<

. wneezlng

thousands now palllate terrlble re-
,tks--------------- ------------------ fes of choklng. gasping, cough- 

Bronchtal Asthma by helplng 
thlck excesa mucus. No dopes, 

io eujokes^ »o Įnjectlons.
nature remove ,________ ___ >pes_

njectlons. Just tastelcss, 
pleasant tablets. The rapld, dellghtful pal- 
Uatlve action commonly helps nature brlng 
vrtlcome aleep—a "Ood-send." A prlnted 
euarantee wrapped around each package of 
Mendaco lnsures an Immedlate refund of 
the full cost unless you are completely aat- 
lsfled. You have everythlng to galn and 
nothlng to lose under this posltlve money 
back euarantee so get Mendaco Irom your 
drugglst today for only 80c. • ♦

Mylėk savo artimą, kaų 
pats save. — Kristaus žo 
džiai.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. TeL GROvehdl 0617 
Office tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.: 2-4.ir 7—9 vak.
Ketvirtad. ir Nedėliomū aositanu.

24ffi W. Marguette Road

DR. STRIK0L1S
PHYSICIAN AND 8URGE0N 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office tek YARds 4787 
Namų tęj. PROspeęt 1930

TeL YARda 5921.
Res.: KENwood 5107

OR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30 
756 West 35th Street

tiejus žioba buvo vienas iš 
pirmųjų pritarėjų ir organi A. a. Motiejus Žioba dideliu 

uolumu dirbo, kad išleisti 
katalikišką laikraštį. Taigi 
velionio nuopelani yra dideli 

D.
— namams statyti, remontuoti ar 
pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.1

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!!

tlf IPYI/ITP m&8ų įstaigoje. Jūsų indeliai rfipea-
■ / avJl T l\l I CZ tingai globojami ir ligi $5,000 ap

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

MUSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMĖS REKORDAS

45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenuskrlaodžiant Nei 
Vieno Klijentol

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

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

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

t—5------ ------55ŽS-------------- --------- ■ ' ' _____ #

Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį pasi- 
, • sekimu Jūsų biznyje arba profesijoje.

nizacijos metai buvo sUn-1 dakcijai pasiųsta pranešk 
kiausi, nes be nieko prade- ma*» kad birželio mėnesy, 
ta. Reikėjo įkurti spaustu- 1941 m- yka apturėję įvai- 
vę. Pirmininkui teko di
džiausias darbas supirkti 
mašinas ir kitus reikmenis

fc£0~lteHV-6ČALV

ECZEMAsass BeJiasi
Pinus* nheplmas an stcBėttau 1 
ŽEMO—(laktam thastas tortfcu '
sustabdo rN'itakcnfliinų niežėjimą 
Kalvos Ir tuojau pradkta smkM- 
nų jautrios odos. Htrbėtinal sek- 
miilgas^p^r viri M metų! OSunA-
tlnėM*.
a.UUO0 2EMĮO

• t -

CONRAD
Fotografas

Studija Jrensta pir
mos rflMlFs su mo- 
derniftkomls užlai
domis Ir Hollyarortd 
ftviesorttla. Darbas 
Garantuotas.

420 W. 63rd Street
Tel.: Biznio * ENGIewood 5883 

Rez.: . ENGIevvood 5640

TeL OANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West Cermak Rd.

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.
REZIDENCIJA:

6631 S. Callfomia Avė. 
Telefonas BEPublice 7868

Ofiso teL VIRgima 00S6 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėljomia pagal sutartį.
TeL CANal 0257

Rez. teL: PROspect 665.

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

Rezidencija: 6600 So. Arten&n Art 
VALANDOS: U ▼. ryto iki 3 popiet 

• iki 9 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, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

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

TeL YARda 8146
VALANDO8: Nuo 11 iki 12.

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

Sekmadieniais 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

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

OfiN tel OANal 8845 
Ofiso VaL: 2-4 ir 7—9 

TreStedienlale pacai sutarti.
Betų TeLt HaaOooh

TeL CANal 6969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Roa:-. 
OFISO VALANDOS 

1 — 4 ir 8^0 — 8:30 takas* 
far pagal autastį.

rių malonių 733 žmonės. Jų 
tarpe 112 pagijimų iš stam
bių ligų.

Aišku, ne visi suskubo 
laiku pranešti, kad patilptų

ARTHRITIS

K YARdl 2846

DR. G. YEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Ofiso TeL: Raald. TeL:
VTRglm* 1886 PROspect 8614

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 VVest 35th Street
LIGONIUS PRIIMA i
Kasdien ano 2:00 iki 8:00 taL 

Trečlad. Ir Hekmad. tik susitartus.

Sin PHO KAPS 
of ten bring wel-

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora aklu visam ry- 
vaninml. Saugokit Ja* leisdami 
lBrksamlnuotl jas modsmlAkln u šia 
mdtoda. kurik ragtihno m o kaltui-

ai "patyrimo 
pririnkime akiniu.^ knHe

Dl*. John J. Smetarta 
Dr. J. I. Smetona, Jr.

OFTOMfiTKiMAt
1801 8k>. Ashland Avenue 

Kampas lt-tos
Telefonas CANAL 0831— CTblragu 

OFISO VALANDOS 
Kasdien »:®0 a. m. Iki t.SO P, m. 

TreC. Ir Best: t;«o a. m. Iki 
lite p. m.

JOS. F. BUDRIK
Furnitūra House

3409 S. Halsted St
Didelis pasirinkimas laikrodėlių

Akiniai teisingai prirenkami 
per patyrusį lietuvį daktarą.

Dėl sąžihingo radi jo pataisymo 
pašaukite Yards 3088.

Bndriko Radijo Progoramai:
WCFL 1000 K. Sekmadieniais 6:30 
vai. vakare

tFC 1450 K. Ketvirtadieniais 
vai. vakare.

WAA 980 K. Havraian — Sekma
dienyje 4:30 po pietų.

* zą f T< • • Tr*

Telcfofnas: HKMIocIt &840

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Weste ra Avė.
Ofiso valandos:
Popiet ■— nuo 1 Iki 8! Vak. 7 iki • 

Nedėliomis pagal sutarti

Telefonu CAN&l 7829

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal sutartį.
Res. teleĮonag SEEley 0484.

Tel. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kampw 15tos gat ir 49th CL
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 0 tak. 
ir pagal sutartį.

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

DR. V. E. SIEDUNSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonu LATayetto 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė. 
TeL YARds 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais.

DR. CHARLES SE6AL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė.

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

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki l£ vai. ryto, nuo 2 iki t 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 Vai. vak.

Sekmad. npo ĮO įki 1,2 vai, ryto.

DR. A. TENKINS
(Lietutif)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

OFI8O VALANDOS:
Nuo 1—4 ir ano 7—9 vakare 

Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonu PĘOyff 87,7

DR. MADRIDE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė. 

teL YARds 0994 
Rez. Tel. KKNvvood 4300

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai, dienų

Kautynėse per nepriklau
somybės karą mes parodė
me pasauliui, kad esame lala 
vėa verta tauta.
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KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Ateivių Užsiregistravimo 
Kontrolės

Kaslink užsiregistravimo 
kortelių, tai dviems grupėms 
ateivių ligšiol jos neišsiųstos 
— (a) tiems ateiviams, ku
rie netinkamai išpildė savo 
blankas, ir (b) tiems, kurie 
išsikraustė iš vietos ir ne
pranešė naujus adresus. Visi 
kiti ateiviai privalo turėti 
užsiregistravimo korteles, 
kurie neturi, privalo kuo- 
greičiausia susinešti su At- 
torney General, Alien Rcgis- 
tration, Department of Jus- 
tice, Washingtone ,D. C.

kurie žino apie aplikanto gi
mimo dieną;

apsivedimo rekordus, ku- 
kuriose reikia paduoti me- 
korduotas;

aplikacijas dėl apdraudos, 
kuriose reikia padouti me
tus; *' *

rekordą militariško, prie
laivyno arba valdiško tarna 
vimo;

arba kitus viešus doku- 
metus.

Persikėlimas iš Vienos 
Vietos į Kitą

Klausimas. Jeigu darbi
ninkas gauna socialės ap
draudos sąskaitos numerį 
New Yorko mieste, ir vėliau 
eina dirbti Californijoj, arba 
kitoje valstijoje, ar jis turi 
išgauti kitą socialės apdrau
dos sąskaitos kortelę?

Atsakymas. Ne. Darbi
ninkui reikia turėti tik vie
ną apdraudos sąskaitos nu
merį. Kortelė gauta New 
Yorke pripažinta visose ki
tose valtsijose. Jeigu darbi
ninkas randa, jog turi dau
giau kaip vieną sąskaitos 
kortelę, jis privalo laikyti 
tą, kurios numerį padavė 
darbdaviui ir sugražinti ki
tas, į arčiausią Sočiai Secu
rity Board ofisą, bet ant 
sugražintų jis privalo pažy
mėti numerį tos, kurį jis 

pasiliko.
IMMIGRACIJOS
SUTRAUKOS
Dabartinės Kvotos

Informacijos iš Washting- 
tono praneša, jog su pabaiga 
fiskalinių metų birželio 30 
d., 1941 m. penkių šalių kvo
tos — Bulgarijos, Chinijos,

Sočiai Security 

Klausimai

Žmonės dažniausia prašo 
informacijų apie šituos tris 
socialės apdraudos klausi
mus —
Algų Rekordai

Klausimas. Kaip darbi
ninkas gali sužinoti vardus 
ir adresus visų jo darbdavių, 
kad jis galėtų sužinoti, kiek 
jam priklauso mėnesinės ap
draudos?

Atsakymas. Socialės Ap
draudos Įstatymas reikalau
ja jog kiekvienas darbdavys 
turi kiekvienam darbinin
kui pristatyti periodišką ra
šytą pranešimą, apie jo al
gas, tas pranešimas privalo 
būti aiškus ir darbininkui 
lengvai suprantamas. Pata
rtam darbininkui laikyt tuos 
pranešimus kaip recytes.
Jeigu tik darbininkas abejo
ja apie jo algų rekordus, 
geriausia jam susinešti su 
“Sočiai Security Board” kas 
•met, nelaukti per ilgą laiką.
Visi jūsų Sočiai Security 
Board ofisai arba darbo uni
jos pristatys jums specialę Latvijos, Rumanijos ir Išpa-
kontrolę tam tikslui. Kaiku- 
rios unijos turi rekordus 
vardų ir adresų darbdavių 
savo vietinės unijos narių.

Gimimo Certifikatai ir 
Socialė Apdrauda

Klausimas. Ką žmogus 
privalo daryti, jei neturi gi
mimo certifikato?

Atsakymas. Privalo gau
ti kopiją gimimo rekordo 
arba certifikuotą rekordą 
krikšto. Bet jeigu ir tų ne
galima pristatyti tai Socia
lės Apdraudos Boardas pri
ims sekančius įrodijimus —

šeimos Biblijos rekordą;
afideivitus nuo žmonių,1 cijoj

-

LENKTYNIŲ LAIMĖTOJAS
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("Draugas” Acme teleonoir-
Arklys Attention, laimėjęs lenktynes Ar lington laukuose, Chicago, III.

'Dėmesio! McCortnick
International Harvesler vės tvarkoje.
. ,, t i ■ A.F.L. Nuopelnai Yra

kompanijos darbinikai!
Liepos 30 d., 1941 m., y- 

ra labai svarbi dieną 
McCormick International 
Harvester darbininkų gyve
nime, nes tą dieną visi tos 
dirbtuvės darbininkai spręs 
kuri unija turėtų reprezen
tuoti kiekvieną atskirai ir 
bendrai.

Mes esame nusistatę, kad 
Amerikos Darbininkų Fe
deracija (AFL arha Ameri
can Federation of Labor) 
turėtų reprezentuoti visus 
McCormick dirbtuvės darbi
ninkus dėl šių labai svarbių 
priežasčių:
A.F.L. Visados Reikalauja 
Geresnių Darbo Sąlygų

Labai Dideli

Amerikos Darbo Federa
cijos istorija tikrai yra il
ga ir begalo garbinga, nes 
ji kovojo už darbininkų tei
ses per praeitus 60 metų. 
Didelė dalis lengvatų teisių 
kuriomis darbininkai dabar 
naudojasi yra Federacijos 
nuopelnai.

Per daugelį metų Fede
racija vedė kovą už darbi
ninko teises viena, be kitų 
pašalinių pagelbos agentū
rų. Federacijos darbuotė 
nesustojo prie darbininko, 
bet dar toliau ėjo, nes ji vi
sados kovojo, kad vaikams 
knygos būtų pristatytos 
veltui, lygiai kaip ir iško

Atsiminimai iš 13 d. 
liepos mėn.

Tai buvo gražus suvažia
vimas gražioj dienoj.

Gražios panelės sutiko 
prie vartų ir prisekė die
nos ženklelius, 
viskas dykai.

Kur tik eini 
Čia valgyti,

Pakel, kasierius, ir Jonas 
Gregg, Bernard Nenartonis, 
Alphonse Paravas, • p-lė 
Frances Sadauskas ir Juo
zas Wenckus, direktoriai.

— Rep. S.

Įveikė negrą

nijos — išbaigtos. Tikima, 
jog Graikijos kvota neužil
go irgi išsibaigs. Su Jugos
lavijos prisidėjimu prie ka
ro, apie jos kvotą nebuvo 
galima gauti tikrų informa
cijų. Tikėta, jog Čekoslova
kijos, Lenkijos ir Vengrijos 
kvotos bus vėl atidarytos.

Dėlei karo padėties, dau
gumoj atsitikimų, kvotos 
buvo skiriamos Amerikos 
konsulatams Lisbone, Kana
doj, Kuboj, Meksikoj ir ki
toms Vakarų Hemispheros 
šalims, ir Shanghai, Chini- 
joj. Tūktsančiai ir tūkstan
čiai žmonių laukia immigra- 
cijos vizų Lisbone ir Fran-

čia gerti, o dar ir saldainių!

Taigi, gražūs atsiminimai 
iš pikniko surengto kontrak- 
toriaus John Pakel ir Chi
cago Savings and Loan 
Association, kuris buvo Fo
rest Preserve Buffalo No. 2 
prie Kean Avė.

Tokiu būdu surengtas sa
votiškas suvažiavimas, ku
ris kaip ir praeitais metais 
buvo pavadintas. /

“Pažink Savo Kaimyną” 
Diena. Jokių politinių arba 
bizniškų, ilgų prakalbų ne
buvo. Visi tik linksminasi 
ir senus ir naujus draugus 
sutinka.

Kaip pranešta programo 
knygelėj, Chicago Savings 
bendrovė išmokėjo 3 ir pu
sę nuoš. ant visų sutaupų 
už pirmus šešius mėnesius 
ir tikisi tą patį padaryti už 
pastaruosius pusmečius. Ofi
sas randasi 6816 S. Western 
Avenue.

Direktoriai, kurie rūpinasi 
tvarkimu bendrovės ir sve
tingai priėmė visus atsilan
kiusius piknike yra Mykolas 
Narvidas, pirm., Antanas 
Valonis, vice-pirm., p-lė Ber
nice Stephon, rašt., Jonas

Apvogė moterį
Du banditai padarė hold 

up Ann Galagher prie jos 
namų, 4548 No. Paulina st. 
Nuo jos atėmė du deimanti
niu žiedu, kurie verti po 
$1.000.

Bobbie Haas, 38 metų mo
teris, dalinai suparaližiuota 
įveikė negrą, kurs buvo įsi
laužęs į jos namą 165 No. 
Pine avė. Ji virtuvėje sta- 
luką taip smarkiai pastūmė, 
kad negras persigando ir iš
šoko lauk pro langą.

Nukauti priešą kovos lau
ke galima tik tada, kai jis 
rankose turi ginklą,. Nuko
vęs beginklį yra lygus žmog
žudžiui. — DLK Gediminas.

‘THAT LITTLE 0AME” — —“To Him That Hath" ~|

a
HCA*V DME 
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vojo neapmokamas mokyk- 
Negalime abejoti apie A- la(J tiem8 vaiku{iams. Lais 

merikos Darbo Federacijos
nuoširdumą darbininkams 
McCormick dirbtuvėje. A- 
merikos Darbo Federacija 
visados reikalavo aukštes
nių algų visiems darbinin
kams, visuose fabriko de
partamentuose, geresnių 
darbo sąlygų, apmokamų a- 
tostogų, pripažinimo senio- 
riteto teisių, ir niekad ne
praleisdavo progos išaiškin
ti darbininkams kokius 
naujus planus Federacija 
mano įvkdyti. Lietuviai dar 
bininkai visados gaudavo 

j progą prisidėti prie Federa-

vė tikėjime, rasinė lygybė, 
ir vis geresnės darbo sąly
gos buvo ir bus Federaci
jos Šukiai visose aplinkybėse.

Kadangi Federacija taip 
rūpestingai rūpinosi savo 
nariais, tai Amerikos dar
bininkai šiomis dienomis 
gauna aukščiausias algas 
visame pasaulyje ir šiame 
krašte A.F.L. darbininkai 
visuomet gavo ir gaus did
žiausias algas. Taigi, Lie
pos 30 d., 1941, balsuokite 
A.F.L. ir laimėsite didesnes 
algas ir geresnias sąlygas. 

(Skelbimas)

enrascio Draugo

25 METU JUBLIEJAUS

KNI
"DRAUGO” MAŠINŲ FONDUI

VISI
NUOŠIRDŪS
"DRAUGO"
PRIETELIAI

PLATINA
IŠVAŽIAVIMO

BILIETUS

LABOR DAY
Rugsėjo-Sept. 

1 d., 1941

NEVIENAS

SKAITYTOJAS
GRAŽINO

NET

KELETĄ

BILIETŲ

KNYGUTES

VYTAUTO PARKE
A • ,

Prie 115-to s Gatvės Tarp Crawford ir Cicero



'4 DK.AUGAB Antradienis, liepos 26, 1641

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

1984 South Oakley Ave. Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays 

A member of the Catholic Press Association
Subecriptions: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three 

Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00; 
Six Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.

Advertising in “Draugas" brings best results.

, DRAUGAS
Ueina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tams — $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00; 
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams 
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

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

11 ”
Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III.

Under the Act of March 3, 1879.

Lietuvių katalikų SlenraSčio “Draugo" r«m8Jama tr skaitytojams 
alundu sveikinimu# ir geriausius linkSjimus!

JQsų dienra&tin ne vien tik patarnauja skaitytojams, informuodamas 
apie Įvairius katalikams Įdomius dalyku*. bet nurodo tlkdjimo tie.

SUUk lr Jm nuo mitino Jo iAg&uymo priety.
Daugsrtopat tapadaugtla JOsų katailklAko dienraSdio skaitytojų skal

avai
* AMLETO GIOVANNI CICOGKANL 

Laodtcea Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas

Griebiasi už britvos...
Iš Londono pranešama, kad sutartis tarp Sovietų 

Rusijos ir Lenkijos bus pasirašyta šią savaitę.
Ne tik kad nepavydime lenkams to “didelio laimė

jimo”, bet reiškiame užuojautą Lenkijos liaudžiai, ku
rios sąskaiton lenkų dvarponiai daro sutartis su ar
šiausiais jos priešais.

Visai netolima praeitis kalba, kad lenkų tauta bol
ševikais negali pasitikėti. Labai keista, kad lenkų dva
rininkai taip trumpą atminti turi.

Kai prieš porą metų Vokietijos naciai visa savo jė
ga užpuolė Lenkiją, Sovietų Rusija nė piršto nepaju
dino, kad ją ginti, nors savo laiku buvo žadėjusi. Prie
šingai — kruvinasis Stalinas rankas trynė iš džiaugs
mo, matydamas, savo kaimyninės tautos liejamą krau
ją. Tai sukėlė jame imperialistišką apetitą. Netrukus 
jisai pats visu smarkumu užpuolė jau parblokštą Len
kiją, kad padėti Hitleriui ją pribaigti ir kad grobiu 
pasidalinti. Po to jau matom Staliną sulaužant nepuo
limo ir draugingumo sutartis su Suomija ir Baltijos 
valstybėmis ir žygiuojant jas užkariauti, pavergti.

Su tokiu tai “bičiuliu” lenkų vadas gen. Sikorskis 
šiandien pasirašo sutartį. Juk tai yra savotiška tau
tos išdavystė.

Yra sakoma, kad lenkus prie tos sutarties su Stalinu 
stumia Anglijos vyriausybė. Bet ir anglai nedaug tėra 
padėję Lenkijai, kuomet jinai nacių buvo užpulta. Pa
sitenkinta gražiais pažadais ir “moraline pagalba”. Kai 
Lenkija jau beveik pusiau buvo sutriuškinta, tuomet an 
glai paskelbė karą naciams ir gynė... tik save.

Visų mažesniųjų tautų padėtis Europoj yra sunki. 
Labai sunku ir lenkams. Priežodis sako, kad skęstan
čiam ir britvos dažnai tenka griebtis. Gen. Sikorskio 
daromoji sutartis su bolševikais kaip tik primena tą 
priežodį.

Visai yra suprantama susitarimai su anglais ir reiš
kiamas jiems pasitikėjimas, bet tiesiog nepateisina
mas gen. Sikorskio susibičiuliavimas su valstybių ir 
žmonių laisvės smaugikais — Rusijos bolševikais.

Vargonininką seimas '
Šiandien seimuoja lietuvių parapijų vargonininkai, 

kuriems jhu vakarykščios dienos dienraščio vedamaja
me palinkėjome geriausios kloties. Jau esame rašę ir 
apie tai, kaip svarbų vaidmenį vargonininkai vaidina 
mūsų visuomenės gyvenime.

Čia būtų galima suminėti visą eilę vargonininkų, 
kurie savose parapipose yra ne tik vargonininkai baž
nyčioj ir parapijų chorų vedėjai, bet iš pasauliečių žmo
nių svarbiausi veikėjai draugijose ir, apskrita, kata
likiškame ir tautiškame veikime. Jie padeda mūsų 
draugijoms, organizuoja ir palaiko jaunimą, lietuviškos 
giesmės ir lietuviškos dainos pagalba ugdo tautos mei
lę mokyklinio amžiaus lietuvių vaikuose.

Šiuo metu turėtume apeliuoti į vargonininkus, kad 
jie savo veiklos mūsų visuomenėje nesumažintų, bet ją 
padidintų.

Kur nepažvelgsi — visur trūksta veikėjų, trūksta 
darbininkų. Vargonininkai yra tokioj pozicijoj, kad 
jiems susidaro daugiau galimumų prieiti prie organi
zuotojo veikimo, ypač prie jaunimo.

Kad šiandien yra didelio reikalo išjudinti mūsų drau- 
‘ gijas, jas sustiprinti, įtraukti daugiau jaunimo, apie

tai ir rašyti, berods, nereikia. Ne visiems, tiesa, vargo
nininkams lieka laiko visuomeniniam darbui, nes rei
kia rūpintis muzika, chorais. Bet ir tą darbą dirbant 
su didesniu atsidavimu, stengiantis muzikos, ir dainos 
pagalba kelti ir religinę ir tautinę lietuvių sąmonę, 
bus daug prisidėta prie sustiprnimo mūsų sąjūdžio. 
Pagaliau, ir labiausia užimtiems savo profesija vargo
nininkams, manome, nesutrukdo dirbti muzikoje ir tin
kamai vesti chorus priklausymas prie mūsų Federaci
jos, L. R. K. S. A. ir kitų lietuvių katalikų organiza
cijų bei draugijų. Kai jie yra arčiau ir tiesioginiai su
rišti su mūsų visuomene, ir jų darbas yra pasekminges- 
nis ir turi daugiau reikšmės. Tuomet dar labiau išau
ga visuomenėje jais pasitikėjimas ir jų pagarba.

■Z ai wvi iv| •• I I <■»Krikščioniškoji demokratija
Minint popiežių socialinių enciklikų “Rerum Nova

rum” ir “Quadragesimo Anno” sukaktį Londone, kar
dinolas Hinsley savo kalboje padarė pažymėtinų pas
tabų.

Pirmoje vietoje Londono kardinolas pareiškė, kad 
Bažnyčia visada buvo demokratiška. Tačiau ka
talikų demokratija niekuomet nėra buvusi surišta su 
bet kokia valdžios forma.

“Tikroji krikščioniškosios demokratijos kilme yra 
surandama Nau j Ame Testamente — meilės evangeli
joj, lygybės prieš Dievą doktrinoj, ‘Kristaus skelbia
mam broliškume, žmogaus ir darbo garbingume” — 
kalbėjo kardinolas.

Krikščioniškoji demokratija atstatė civilizaciją iš 
pagonų sugriauto pasaulio. Ji sukūrė teisių sistemą, 
pastatė institucijas, kurios rūpinosi visokeriopa žmo
nių gerove; ji perorganizavo visuomenę krikščionybės 
ir demokratijos pagrindais.

Anglijos katalikai, nors ir sunkią karo naštą nešda
mi, tačiau visu gyvumu ir rimtumu rūpinasi katali
kiškąja veikla ir savo krašto gerove. S "

•< .H ę

Išvežtas Rusijon kun. Vailokaitis
Gautoj kablegramoj iš Europos pranešama, kad, bėg

dami iš Lietuvos bolševikai išvežė Rusijon kun. Juozą 
Vailokaitį, plačiai žinomą veikėją ir finansininką. Jo 
brolis bankininkas ir pramonininkas Jonas Vailokaitis 
buvo priverstas iš Lietuvos išbėgti bolševikų okupa
cijos pradžioje, bet jis buvo pasilikęs Lietuvoje.

Kun. Vailokaitis į. bolševikų rankas pakliuvo antru 
kartu. Pirmą kartą bolševikai jį laikė kalėjime 1918- 
1919 metais. Jisai yra daug nusipelnęs mūsų tautai vy
ras. 1920 m. buvo išrinktas Steigiamojo Seimo nariu 
ir labai daug prisidėjo prie ekonominio ir finansinio 
Lietuvos sustiprinimo.

Linkėtina, kad šis žymus lietuvis kuo greičiausiai 
galėtų ištrūkti iš bolševikų nagų.

•

"Bolševizme į kapines palydint"
Tokia ‘antrašte “Lietuvių Žinios” įdėjo vedamąjį 

straipsnį, kurį šiaip užbaigia:
“Jau užtenka įsigilinti į bolševizmo šefo Stalino 

biografiją, kad suprasti kas tai yra bolševizmas. Net 
pats bolševizmo kūrėjas Rusijoje Leninas savo prieš
mirtiniame testamente rekomendavo bolševikų par
tijai atsikratyti Stalino, dėl jo per didelio grubumo 
ir kraugeriškumo.

“Tuo tarpu tas didysis kraugerys išskerdžia arti
miausius Lenino ir savo bendradarbius, kaip Zinov- 
jevą, Buchariną ir kt. ir pats atsisėda į Rusijos sos
tą kardu ir ugnimi naikindamas savo priešus ir jų 
turtą. Ir tas niekadėjas pretendavo į pasaulio “tau
tų vado” vietą. Maskvą, kaip kontradikciją Romai,

garsindavo pasaulio tautų sostinę.
“Visiems aiškiai suprantamai Stalinas siekė ne 

tik politinės bet ir dvasinės vadovybės pasaulio tau
toms. Maskva norėjo sunaikinti Romos Popiežiaus 
pasaulinį moralinį autoritetą ir pats būti naujuoju 
žmonijos autoritetu.

“Koks piktas pasityčiojimas iš žmonijos idealų — 
tarptautinio masto ir milijonų žmonių žudikas nori 
tapti žmonijos moralės ir jos idealų sargu.

“Gražus, nieko sau, būtų atrodęs pasaulis Stalino 
vadovybėje. Visokioms piktadarybėms ateina galas, 
savo likimo jau nebeišvengs ir pati didžioji pasaulio 
blogybė — bolševizmas.

•

šių metų A.L.R.K. • Federacijos kongresu būsiančiu 
rugpiūčio 7 d., Thompson, Conn., jaučiamas ypatingai 
didelis susidomėjimas. Mat, jame bus svarstomi patys 
gyvybiškieji tautos ir Amerikos lietuvių katalikų vi
suomenės reikalai. Spėjama, kad kongresas bus gau
singas. *

(“Draugas”, liepos 20* d., 
1916 m.).

Gen. Douglaa McArthur, 
buvęs Jungtinių Valstybių 
generalinio štabo viršinin
kas, dabar prez. Roosevelto 
paskyrimu bus Filipinų Sa
lų armijos vadas.

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

Iš "Mano sielos atgarsiai"
lė. Senutė glosto mano gal
vą, apčiupinėja pečius ir 
džiaugiasi, jog esu paaugęs, 
greit pradėsiu mokintis, o 
gal būsiu kunigėlis. “Dievo 
valia” — motinėlė atsako 

duotų tik Viešpats Šv. 
Dvasią”.

Bažnyčion nuvykom lai
ku, dar teko laukti, iki ku
nigas atėjo šv. Mišioms. 
Motinėlė visą laiką karštai 
meldėsi tai iš knygos skai
tydama, tai poterius, ar rą
žančių kalbėdama. Aš klū
pėjau šalia jos, stebėjau vi
sa, kas dedasi bažnyčioj ir 
kalbėjau užduotus poterius. 
Motinėlė mokino nežvalgy- 
tis, žiūrėti į altorių ir mels
tis. Tų poterių begalės. “Su
kalbėk šešius poterėlius 
prie šventosios Dvasios; da
bar prašydamas Dievą svei
katėlės — tris poterėlius, 
prie Švenčiausios Panelės, 
prašydamas Jos užtarymą 
— penkius poterėlius; da
bar, vaikuti, prie Angelo 
Sargo, kad jis tave saugo
tų nuo viso pikto — tris po
terėlius; už a. a. senelių 
sielas ir visą skaistyklą su
kalbėk penkius poterėlius 
ir penkius kartus “amžiną 
atilsį”; pasimelsk už Šv. 
Tėvą ir Šv. Bažnyčią — še
šius poterėlius!?... Kalbėjau, 
meldžiausi sykiu su moti
nėle, atsibodo man poteriai 
ir paskaudo keliai. Man bu
vo leista atsistoti, kai pra
dėjau nerimastauti, jude
siais rodyti nuovargį, ta
čiau motinėlė vis meldėsi ir 
meldėsi karštai, skubiai, lyg 
neturėdama gana laiko mal
dai.

Baigė motinėlė savo mal
das, pamaldžiai atsisveikino 
su Švenčiausiuoju ir lyg 
gailėdamos palikti šventą 
vietą, neskubėdama išėjo iš 
bažnyčios. Atsisveikinę su 
senele Veronika, - linksmai 
nusiteikę grįžom namo. Mo
tinėlė išdėsčius Viešpačiui 
savo vargus ir reikalus, {ga
vus Jo malonės ir maldoj 
nuraminus savo širdį atro7 
dė linksmesnė, lyg jos sie
lą slėgusi našta būtų pa
lengvinta. Aš, kad ir teko 
pavargti ilgose maldose, bu
vau irgi linksmas, džiugino 
gi mane sielos dar nesu
prasta, bet atjausta maldos 
dvasia. Vargas pamirštas, 
maldos įtaka paliko sieloje.

Jums, geros ir pamaldžios 
motinėlės, Lietuva turi būti 
dėkinga už jūsų maldas ir 
Dievo meilę. Meškuitis

Suėmė du įtarius 
plėšikus

Du jauni plėšikai prie 
50-tos gatvės ir So. Union 
ave. išplėšė iš moters ranki- 
nukę, kur buvo $1.60. Du 
įtarti jauni huliganai Frank 
Bailey ir Fred Paulmcyer 
tapo suimti.

Vokiečių valdžia Lietuvo
je.... Laikraščiuose ražo, kad 
vokiečių teismas Suvalkuo
se neseniai nagrinėjo bylą 
Jono Kašinskio, kuris būk 
prikalbėjo tėvus neleisti sa
vo vaikų į vokiečių mokyk
las. Teismas paliepė Kašins- 
kiui užmokėti 100 markių 
pabaudos ir atsėdėti 3 mė
nesius kalėjime....

•
Dideli karščiai dar siau

čia Chicagoje • ••• Ne tiktai 
Chicagoje, bet ir kitose val
stijose siaučia baisūs karš
čiai. Vakar Chicagoje mirė 
nuo karščio 71 žmogus ir 
susirgo 128 žmonės. Be to 
daug kūdikių miršta nuo 
karščio. Antai vienam Ga
ry, Ind. į dvi dieni mirė 28 
kūdi'/ai. Gatvėse daug krin 
ta arklių....

s
18,000 dolerių už sugavi

mą anachistų •••• Kaip žino
ma, San Francisco Laike 
“Preparedness Day” parado 
užmušti bombomis 6 žmo
nės ir sužeista 42. Spėja
ma, jog tai darbas anar
chistų. Už sugavimą bei nu
rodymą piktadarių miestas 
žada $18,000 dolerių dova
nų.... t* *

Vokiečiai taisosi užpuoli- 
man ant Petrogrado •••• Iš 
Kopenhageno pranešama, 
kad vokiečiai taisosi dide-

t

lin užpuoliman prieš ru
sus Rygos-Dvinsko fronte. 
Iš Berlyno pareina žinios, 
kad von Hindenburgo armi
jos sulaužysiančios rusų 
frontą ir eisiančios tiesiog 
ant Rusi jas sostinės Petro
grado, Bet kiek yra žino
ma, rusai savo sostinę ga
na stipriai apdrūtinę kaip 
nuo sausžemio, taip ir nuo 
vandens.......  (

Kūdikystės laiką 

atsiminimai
“Pranei, kelkis, kalbėk 

poterius, baltai (švariai) 
nusiprausk, ausis išplauk, 
kad nebūtų apskretusios. 
Šiandien eisim mudu į baž
nyčią, aš tave nuvesiu į 
Ponadievo namus” — kal
bėjo mano matutė pati grį- 
Čioj besiruošdama. Nerei
kėjo antrą kartą raginti 
keltis, pašokau iš lovelės ir 
pradėjau ruoštis kelionei. 
Ne vien tik nosį ir kaktą, 
bet visą veidą rūpestingai 
nuploviau, panaudodamas 
muilą. Įsivilkau išeiginius 
drabužėlius, įmoviau kojas 
į batukus džiaugdamasis, 
jog gražiai atrodysiu ir ei
siu sykiu su mama į bažny
čią.

Teko man būti ne kartą 
bažnyčioj ir matyti, kaip 
ten žmonės meldžiasi, kaip 
atrodo bažnytiniuose rū
buose kunigas, girdėti var
gonų dundėjimas, vargoni
ninko aukštybėse garsus 
giedojimas, teko matyti, 
kaip šventadieniais žmonės 
gražiai pasirėdę eina į baž
nyčią.

•• f • t

Tas viskas paveikė mano 
vaizduotę, sužadino didžią 
pagarbą bažnyčiai ir širdy
je įdiegė meilę tam Dievui, 
kuriam visi tarnauja, visi 
garbina. Užtat kviečiamas 
ėjau linksmas ir patenkin
tas į Dievo namus. Motinė
lė kelionei į bažnyčią pasi
rėdžius, mane apžiūrėjo, pa
taisė mano plaukus ir paė
mus į rankas didžiulę mal
daknygę ir rąžančių, sku
biai pasinešė bažnyčios link.

Ji nedidelio ūgio, šiek 
tiek palinkus ėjo skubiai, 
Atrodė, lyg ką giliai mąsty
tų, akis ir galvą nukreipus 
į žemę. Man, 5-6 metų vai
kui, sunku buvo žingsniais 
paspėti motinėlei, užtat daž
nai tekdavo pabėgti. Priei
nam vieną, kitą kryžių, ji 
pažiūri, ar aš nuimu kepu
rę. Priėjus sodžiaus gale 
prie kryžiaus, motinėlė man 
aako: “Vaikeli, ant kryžiaus 
prikaltas Ponas Dievas, už
tat einant pro šalį kryžiaus 
reikia visad kalbėti: “Gar
biname Tave, Jėzau Kristau, 
ir šloviname, jog per šven
tą Kryžių ir savo kančias 
atpirkai šį pasaulį”. Sten
giaus tuos žodžius atminti, 
bet praeinant ne vieną prie 
kelio kryžių tie žodžiai mai
šėsi ir slydo iš atminties. 
Motinėlė galvą nulenkdama 
ir kreipdama į kryžių tą 
maldą pusbalsiai kalbėjo, 
skubiai keliavo.

Prie bažnyčios sustojom 
savo “gaspadoj”, kur, pa
prastai, mūsų šeima ir kai 
kurie giminės atvykę į baž
nyčią apsistodavo. Tų na
melių šeimininkė buvo ne
regė senelė Veronika. Ji 
daiktus priimdavo, svečiams 
grįžus iš bažnyčios juos pa
duodavo. Už tai jai atsimo
kėdavo maisto objektais. 
“Pranei, pabučiuok senutei 
ranką” — skatino motinė

Dvasia padaro kūną tur
tingą. — Šekspyras

Streikas iškilo užtrukus 
susitaikinti ir padaryti nau-

Remkite “Draugą”, nes jis 
tarnauja Bažnyčiai, Tėvynei 
ir Jflsų reikalams.
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Alla Rachmanova

Studentai, Meilė Ir Čeką
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų 

Išvertė Ant Paullukonis 

U U. TOMAS

(Tęsinys)

Mūsų korespondentas Lietuvoj 
didžiojo sukilimo metu

(Rašo mūsų koresponden-1 pridusintus, kur tai ištisais mybę! 
tas, apsilankęs Lietuvoje). I traukiniais vežė. Jų dienos

liūs nuo pražūties, gelbėti Tai Vilkaviškio bažnyčios.
nors tai, kas dar šiandieną 
galima išgelbėti, pagaliau, 
žūti savo žemėje už Lietu
vos laisvę ir nepriklauso-

s us kaitytos... Vieni jų prie 
tokios kaitros uždarytuose 
vagonuose uždus, o kitus

Baisiosios dienos
9

Jau birželio pradžioje o- 
kupuotoje Lietuvoje * maža 
beliko lietuvių, kurie neskai-

Kažin kas mūsų gyvenime susprogo, sudužo.... Tik tė dienų, kada išmuš lenjia- 
aš gerai nežinau, kada tai prasidėjo----- Ar tai įvyko moji valanda ir kada, su
po pogromo, ar po kratos, ar nuo tos dienos, kai docen-i gaudus pasienyje pabūk-

lams, kiekvienas kas gyvas 
ir pajėgus dar nešti ginklą, 
stos į mirtiną kovą su rau
donuoju siaubu. Tik šios 
valandos labai baimingai ir 
neryžtingai laukė mūsų iš-

tas, parėjęs namo, paskelbė naujieną, kad kareivių ir 
darbininkų tarybos paėmė į savo rankas visą valdžią?
Tą dieną per pietus jis rimtai, iškilmingu tonu pasakė:

— Visą valdžią paėmė bolševikai. Sunku būti prana

šu, bet man rodosi, jog ta diena, kurią bolševikai pagrobė 
į savo rankas visą vykdomąją valdžią, yra rusų inteligen-, 
tų mirties diena. Mums belieka viena išeitis: susirinkti į gamos. Tačiau, kaip paaiš-

Žygyje per Suvalkiją 

Kauno link

Su nepaprastu džiaugsmu
tie bjaurybės nuvežę toliau• *r nekantrumu artėjome
nuo mūsų akių išpiaus. — i prie Lietuvos - Vokietijos

„ , . . , sienos, šiame žygyje daiy-Palyginamai dar ne per . .. x ._. vavusių lietuvių tai bus vie-
senas žmogus, taręs šiuos , . . Z. • ., , na is neužmirštami ausiu jųkelis žodžius, nebegaleio to- , . „... . .. _ ' gyvenime valandų. Sienąbau pasakoti apie šią mu- . ,

, . „ pramovem. Trys lietuviai,sų tautos nelaimę. Prapliu-1

Po kiek laiko mes pasiekė
me ir patį Vilkaviškio mies
telį. Nors šį miestelį ir ge
rai pažinojau, bet šį kartą, 
deja, jo visai nepažinau. Ir 
nebuvo ko pažinti, nes jo 
kaipo tokio veik nėra: pa
siliko tik viena jo šiaurės 
rytų dalis su bažnyčia. Šiaip 
visas miestas išdegęs, su
griautas ir dar mums žy
giuojant, degė. Žmonių veik

nematyti: vieni bolševikų
išvežti, kiti gi žuvo karo 
audroje. Likusieji gelbsti 
kas dar galima išgelbėti, 
krapštinėjasi griuvėsiuose; 
verkšlena moterėlės, vaikai, 
matyt žuvusiųjų ar šiaip 
kokios kitos nelaimės ištik
ti. šiuose griuvėsiuose ir 
tarp vargo ir nelaimių pri
spaustų žmonių tvarką sten
giasi palaikyti sukilėlių pa- 

(Nukelta į 6 pusi.)

užsienį. Čia, Rusijoj, mums nebėr daugiau ko beveikti, 
arba tenka pasirinkti kitas kelias . . . Susidėti su bolše
vikais, nusižeminti, surembėti ir tapti dvasiniais ir fizi
niais primityviaisiais . . .

Rytojaus dieną po kratos tėvelis nuėjo į tarybų sovie
tą, norėdamas pasiskųsti. Ten jį pasitiko kažin koks 
jauans vaikpalaikis ir kad suriks:

— Ar tebeturi galvą ant pečių? Ar tavęs dar ne- 
suėmė? Ne? Tai ko dar daugiau nori? Gal šito pa
ragauti? — ir jis pakišo jam po nosia nagaiką. — O 
gal nori, kad pastatytų prie sienos? Ne? Na, jei ne, 
tai ir eik sau po velnių su savo skundais!, Džiaugkis, 
kad dar gyvas likai! Jei mums tavęs reikės, tai mes pa
tys, ir neprašomi, ateisime tavęs parsivesti!

Tėvelis parėjo namo toks sumišęs, jog mes vos be- 
galėjom jį pažinti.

— 25 metus, — sako, — dirbau žmonėms. Tai pa
tvirtino ir jie patys per mano jubiliejų. O kaip jie dabar 
su manim elgiasi? Žino tik įžeidinėti, viską naikinti, o 
kai nuėjau dėl to pasiskųsti, grasina dar, kad sušaudys.

Tėvelis visą naktį negalėjo sumerkti akių.

kėjo, ir jie tai kovai ruo
šėsi : raudonosios Lietuvos 
vyriausybės galvos ir šiaip 
aukštieji bolševikiniai pa
reigūnai iš anksto planavo, 
kaip tokiu atveju jie neš iš 
Lietuvos savo kailį, o iš ant
ros pusės jų keli suklaidin-i 
ti sėbrai — komunistai ir 
gausingi Lietuvos, žydai ruo
šė Lietuvos lietuviškajai vi
suomenei kruvinąją pirtį.

Paskutinę savaitę prieš 
karą rytuose Lietuvos vi
suomenę apėmė tikras siau
bas. Ji pajuto, kad bolševi
kai yra paruošę žiaurų pla
ną, pagal kurį prieš pat ka
rą jie buvo numatę išžudy
ti keletą tūkstančių lietuvių 
inteligentų, o kitus išvežti 
į Rusiją. Jų baimė turėjo 
pagrindo: birželio 19-20 die
nomis bolševikai staiga pra-

po ašaromis ir, siek tiek 
vėliau aprimęs, beviltiškai 
ir, lyg išmėtinėdamas, klau-, 
sė:

•
— Viešpatie, kodėl jūs 

mums neatėjote į pagalbą 
vieną savaitę anksčiau? Mes 
tada būtume išgelbėję tūks
tančius brangiausiųjų mūsų 
brolių ir su jų pagalba dar 
smarkiau būtume galėję 
perti kailį tiems judošiams...

Tai buvo tėvas, kurio vie
nas sūnus su ginklu ranko
je tuo momentu kovėsi su 
bolševikais, sukilėlių eilėse, 
o kitas sūnus — sukilusios 
Lietuvos kariuomenės eilė
se.
Didysis žygis

Tuo pačiu laiku, t. y. dvi 
dieni prieš karą, kada GPU

vieno likimo draugai, džiu
giai sužiurome vienas į ki
tą ir, netvėrę, žestu vienas 
kitą sveikinome laimingai 
įžengę į savo šventąją že
mę.

Be savo tiesioginių užda
vinių, stengiuosi su visu 
smalsumu viską pastebėti,, 
visur savo akis įbesti, vis
ką patirti, sužinoti. Juk iš 
žurnalistinio kailio negi iš- 
lysi.

— Virbalis! — surikau 
savo dviem prie tel tams, ku
riems ši vietovė yra mažai 
pažįstama. Šis pasienio mies 
telis buvo pirmoji šio karo 
auka. Tik dėka staigumui 
Virbalis paliko dar ne per 
labiausiai sunaikintas. Kur 
nekur dar rūksta griuvę -

agentai išplėšė iš Lietuvos I šiai, žmonės be miego, iš-

MILLIONS AGRil—Miracle Whip does work motiders 
with salads! A uniąue combination of old-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip is 
by far America’s favorite salad dressing.

*******************

| f yerybody ravės about your 
$afad$,Peg.What’s įhp seęret?

MIRACLE WHIP! 
Itb "different” flavor 
always mokės a hit

Skaitykite Katalikišką Spaudą
Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge’

KNYGOS! KNYGOS!

Lapkričio 8 d.
Šiąnakt buvo daroma krata pas fabrikantą Laptevą, 

tėvelis turėjo būti liudininku. Kai naktį pirmą valandą dėjo daryti visoje Lietuvo- 
atėjo jo vestis, mes visi vęl labai persigandom, manydami, je masinius areštus. Tūks-

tančiai GPU agentų švais 
tesi po visus Lietuvos kam
pelius ir suiminėjo kiekvie-

kad atėjo mūs kratyti. Krata truko penkias valandas. Bai
gę, jie Laptevą areštavo ir išsivedė su savim, nes kažin 
kur “Nivoje” rado caro paveikslą. Jo žmona, atbėgusi 
pas mus, verkdama papasakojo, kad jie sudegino visus ną daugiau pasireiškusį ir
caro paveikslus, bet kad baustų už caro paveikslą, rastą jpdinomesnį lietuvį patriotą.
senam žurnale, to jis niekuomet nesitikėjo.

. Dėl atsargumo ir mes visą dieną tikrinome knygas su
laikraščiais ir viską, ką tik rasdavom įtartino, tuojau iš- 
kirpdavome. Kaip gaila tų gražių įrištų “Nivos” kom
plektų, iš kurių turėdavom iškirpt beveik kiekvieną tre
čią puslapį!

"Y t, x V A Lapkričio 30 d.
Šiąnakt sode, kad niekas nerastų, paslėpėm revolverį 

ir krūvą auksinių ir sidabrinių daiktų. Bet kaip baisiai 
sušalusią žemę nesisekė kasti! Kažin, ar niekas mūs ne
mato ? i_ ■ i. ix |_

Kaip tvirtina užsilikę Lie
tuvoje kompetetingi asme
nys, per šias dvi dienas bol
ševikai spėjo suimti kelias 
dešimt tūkstančių padorių; 
lietuvių. Sakoma, kad vien 
tik Kaune suimta virš 10,- 
000 lietuvių. Raudonieji bu
deliai suimtuosius tuojau 
susodino į prekinius vago
nus ir ištisais traukiniais

didžiąją dalį geriausios in
teligentijos, bolševikinė Lie
tuvos valdžia išsijuosusi 
ginklavo visus Lietuvos žy
dus. Birželio 20 d. vien tik 
Kaune raudonoji valdžia 
apginklavo apie 10,000 žy
dų. šio ginklavimo tikslas 
lietuviams buvo aiškus. Y- 
pač tai tinkamai vertino mū
sų sukilėliai. Šie gi buvo 
visiškai pasiruošę žūtbūti
nei kovai ir tik laukė sig
nalo. Tai buvo, kaip pasa
kojo sukilėliai, nepaprastos 
valandos.

— Tomis dienomis, — 
aiškino man vienas gerai 
pažįstamas sukilėlis, — mes 
visi gyvieji stovėjome prieš 
klausimą: ar sustoję petys 
į petį su mažomis savo jė
gomis ąutriuškinsime rau-

vežė į Maskoliją. Išvežtųjų donąjį siaubą ir savo krau- 
t.arpe yra nemaža ūkininkų, J ju nuplausime Lietuvai pa- 
ypač iš Suvalkijos. Taip, j darytą gėdą ir Tėvynę iš7‘V Lapkričio 11 d.

Fabrikantas Laptevas, saugomas sargybos, tun kas- pav., daug ūkininkų išvežė vadinsime iš barbarų, ar
dien prieš mūs namus šluoti sniegą. Tą triuką sugalvojo 1 iš Marijampolės ir Vilkaviš-1 garbingai visi likusieji žū-
tam, kad žmonės galėtų iš buržujaus pasijuokti. Kai jis kio apskričių. Veže ne tik 
atšlavė prieš pat mūs namus, jį apspito keli paūgėliai dar- vyrus, bet ir moteris ir vi- 
binifikai ir pradėjo visaip šaipytis. Bet netylėjo ir jis: gis šeimas.
nieko nepaisydamas atsistojo prieš juos akiplėšiškoj pozoj Bolševikai su išgabena
ir tarė:

— Galite be reikalo neaušinti burnų: sniegą valyti ir 
šluoti aš moku taip pat, kaip ir jūs. Bet jūs nors kartą 
padarykite tai, ką aš esu padaręs! Jūs pastatykite tokį 
namą ir tokį fabriką!

Jo žmona dabar jau visai nusiramino, nes gavo nuo 
savo sūnaus iš Petrapilio laišką, kuriame jis rašo, kad yra 
Petrapilio kareivių ir darbininkų tarybos narys. Ji, be 
abejo, tučtuojau jo paprašė, kad jiems, kiek galėdamas, 
padėtų.

Lapkričio 15 d.
Grindų plovėjas Pugovkinas .kurį tėvelis tąsyk, po tos 

istorijos su kanceliarijos viršininku, išgelbėjo, dabar pas.- 
kirtas ligoninės komisaru. Jam atidavė tėvelio kabinetą, 
o tėvelis turi ligonius priiminėti mažam, tamsiam užaabo- 
ty. Dabar Steponas Petrovičius Pugovkinas vaikščioja iš
didžiai iškėlęs galvą, visur, kur reikia ir kur nereikia, kiša 
savo nosį, ir be jo žinios ar parašo negali išeit iš ligoni

vargę, gelbsti savo turtą 
nuo gaisro, kiti gi jau grįž
ta pabėgę nuo pirmosios 
karo audros ir dalinasi su 
likusiais nelaime ir džiaugs
mu. Tik žydai neturi kuo 
džiaugtis. Nepaliesti mūsų 
sukilėlių rankos, jie stovi- | 
nėjo gatvėse ir, norėdami 
prisitaikyti prie naujų ap
linkybių, dar mėgino rodyti 
savo “neutralumą” ir “ne
kaltumą”. Pasirodo, kad jų 
čia paliko labai maža, pats 
ubagynas. Kiti gi išdūmė su 
savo bolševikais į masko
liškąją “matušką”.

Visais keliais dunda įvai
rių įvairiausi vokiečių ka
riuomenės daliniai.

kiekviename užsiliku- 
siame lietuviškame name 
plevėsuoja mūsų trispalvė. 
Kur nekur gatvių pašalėse 
riogso bolševikų palikti ka
ro reikmenys. Taip pat kur 
nekur pakelyje matyti tik 
ką supilti karių kapai. Liūd
na buvo žiūrėti į šį mieste
lį ir jo gyventojus.

Kažin, ar- taip ir kitur
niais lietuviais elgėsi bes- 
tiališkiausiai, taip kad šios 
tragedijos liūdininkai netu
ri žodžių šiam sovietiška
jam barbariškumui apibu
dinti. Vienas, ir tai buvo 
pirmas lietuvis, karį aš su
sitikau, įžengęs į sietuvos 
žemelę, išlindęs iš miško ir 
šiek tiek atsipeikėjęs, šį 
lietuvių išvežimą man taip 
apibudino:

— Tie žvėrys mūsų bro
lius, kaip vanagai paukš
čius, išgaudė ir juos, kaip 
seniau supirktus piovimul 
gyvulius, varė, apdaužytas, 
sukruvintus, apsirengusius 
ir pusiau apsirengusius, į

sime, palikę Tėvynę kitiems 
vaduoti!

Lietuvos sukilėlių troški 
mas pasitvirtino. Lemtingo
ji valanda išmušė. Birželio.yisur Lietuvoje bus, klau- 
22 d. rytą sugaudė Likit1, j^nie savęs, apleisdami iai- 
vos pasienyje pabūklai, dus- greičiu Virbalį, 
liai < u.aidė j o nuo geležinių

Mūsų knygyne dar galima gauti pasirinkimą lietuviškos 
literatūros ir poezijos rinkinių. Dabar komunistų valdžiai 
užkirtus kelią lietuviškų knygų spausdinimui, LIETUVIŠKA 
KNYGA pasidarys retenybė. Įsigykite savo kopijas, kol 
jų dar lieka.
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2334 S. Oakley Avė. Chicago, III.

paukščių dedami “kiauši
niai”, nuo kurių išlėkė į orą

Ir vėl ramlnamės, pama
tę mūsų pirmuosius kaimus.

visi bolševikų Lietuvoje į. ,ie ”reiki’ oe.udegę ir pa- 
sipuošę tautinėmis vėliavo
mis. Kaimiečiai, nežiūrint

taisyti aerodromai ir kiti 
kariniai įrengimai bei pas
tatai. O birželio 23 d. apie 
pietus — sukilo ir visa Lie
tuva.

Šioje lemtingoje kovoje 
nepasiliko nuošalyje ir lie
tuviai pabėgėliai, gyvenę 
Vokietijoje ir jos užimtuo
se kraštuose. Nemaža jų 
kartu žygiavo prieš Lietu
vos ir visos Europos tironą__ _  01308

nės nė vienas, net mažiausias raštelis nore jis, savai-' sun’nkimo vietas, "o iš ten - raudąjį‘krovinąjį bol 
me aišku, vos temoka pasirašyti ir paskaityt, sugeba tik, g q W
tai, kas “padrukavota.” Paskirtas komisaru, savo žmonai
jis paskelbė:1' x

karo audros, kruopščiai dar 
buojasi laukuose ir links
mais veidais mus sveikina. 
Laukai gražūs, apsėti. Ja
vai puikūs, tik kur nekur 
išvažinėti tankų ir kaip ąn- 
čių iššliaužioti bėgančiųjų 
bolševikų.

Ir iš kairės ir iš dešinės, 
visame horizonte, giedrą die

DŽIAUGKIS NATŪRALIA IR 

GRAŽIA IŠVAIZDA!

(laminome Piritas tiktai IS
dantistų receptų.

RO Dienų Hmėjrlnlnnil. Jei 
nehŪMlU* pllnul patenkinti, tai 
sugrąžiname kiekvienų , mo
kėtą rentą.

vTtutr,r Perdirbame senas 
PI.KITŲ pleltas. — Mėnesiniai mokes-

O. P. JOHNSON, Praartai. 1 dienos patarnavimas.

jBus daugiau, f

nių į prekinius vagonus ir, 
uždarę duris ir langus, pu
siau gyvus, ištroškusius,

ną baisūs pilki debesys. Tai 
ievizmą. Tai buvo laimin- įžygiuojančių kariuomenės 
giausios tų atbėgėlių die- dalinių sukeltos dulkės, 
nos: vaduoti Lietuvą nuo Prieš mus, pro dulkių de- 
barbarijoo, gelbėti savo bro- besto, stypso pora nokstu.,

VALANDOS: 
Tolimesni Ofisai: 
Kailis tkt S vai. p

Vldnrm. Ofisas:
Kasdien Iki 8 rai. 
Antrad tr Ketvirtad. 
Iki 7-to. vai. vak.

A.A.A. Dental Laboratories
INOORPORATBU

niRHsanl. Pieštų Otallimt lxk«ra<nrU» PMMMilyJs

1RM Mllwstikee Avenue — Tel. ARM. RRIM) 
2OS South State Street — Tel. 4EI1. 488« 
4881 Irvtng Park Boulevard — Tel. PA L. 4J37 
Re aide —4«4 E 47th Mt. — Tel. ATI, 8880 
Jforth Side — 4781 Rmadvray. Tel. LOV. 4490 

So. Side — 8447 6. Hakted M. Ph.: NOK- 8720
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Mūsų korespondentas | llaly sukaktuvės 
Lietuvoj didžiojo 
sukilimo metu jf

(Atkelta iš 5 pusi.)

statyta vietos valdžia. Tai 
daugiausia t ivusieji valdi
ninkai ir laisvųjų profesijų 
žmonės. Jų padėtis savotiš
ka, nes jie niekaip negali 
susisiekti su Kauno ir Vil
niaus sukilėliais ir tokiu 
būdu turi laikinai tvarkytis 
savo rizika ir atsakomybe.

Mieste jaučiama sukilėlių 
dvasia: ne tik ant užsiliku
sių namų bet ir ant kelių 
namų griuvėsių plevėsuoja 
mūsų trispalvė; kiekvieno į 
lietuvio veide skaityte skai-, 
tai pasiryžimą ir nenugali 
mą norą viską pakelti, visa 
kuo aukotis, kad tik galima 
būtų sutriuškinti raudoną
sias gaujas. Čia pamatome 
pirmuosius Lietuvos sukilė
lius. Tai daugiausia jauni ! 
vyrukai, 17-20 metų am- ! 
žiaus gimnazistai, ūkinin
kaičiai, studentai ir darbi
ninkai. Jie primena 1918-19 
metų savanorius: be jokios 
uniformos, tik ant kairio
sios rankos įvairių įvairiau
si kaspinai, ginkluoti taip 
pat įvairiausiais ginklais, 
su žėrinčiomis akimis ir 
savo tvirtomis rankomis su
spaudę ginklą valo miestą 
ir jo apylinkes nuo raudo
nųjų parazitų. Iš užsienio 
atvykę lietuviai ryžtingai ir 
džiaugsmingai spaudžia sa- J 

vo bendrojo likimo drau-, 
gams, vietos sukilėliams, 
rankas ir pasikeičia pirmai 
siais įspūdžiais ir patyri
mais:

— Viskas tvarkoj, šypso
damasis taria aštuntos kia 
sės gimnazistas, prieš kele
tą dienų dar bolševikų kan
kintas kalėjime, — Kaunas 
ir Vilnius mūsų rankose, 
bolševikų gaujos strimagal
viais nešasi iš mūsų tėvy
nės. (Bus daugiau)

Praėjusį sekmadienį se
niausioji Chieagoj italų šv. 
Kristofero pašelpinė Dr-ja 
minėjo auksinį jubilejų. Ta 
proga bažnytinės pamaldos 
įvyko Angelo Sargo bažny
čioj, 718 W. Arthington st.

Negras nušovė 
negrą

Negras Arthur Allen, 33, 
gyv. 5609 Wabash ave., su
siginčijo su kitu negru Geo. 
Burnett, 23, gyv. 148 W. 33 
st. Geo. Burnett nušovė savo 
oponentą ir už tai tapo sua
reštuotas.

Nereik vilkui kelio rodyti.

RtlitrtItehFati
tr Minty tak^Scratchini

For quick reliet from i tehing o! eezema. punples. 
athlete’s foot, scabies. rashes and other ex- 
temally caused skin trou bl e t, ūse wurld-famous, 
cooling. antiaeptic. liquid D. D. D. Prescription. 
Grraselees. stainless. Soothes irritation and 
quickly stopa intense itehing. 35r trial bottle 
proves it. or your money back. Ask your 
druggist today for D. D. D. PRUCMIPTION.

INDIGESTION
oaay aleet lbs Heart

Oss trspped ln tbe stoBseh sr fu liet m.y sėt liks s 
hslr-trisser on tbo hssre At tbo flrst slsn of dlstrsas 
■mirt men snd nonen depen.t on Bell-am Tsnlets to 
sėt n. free. No lazsttre būt made of tbe tsitest- 
setint medlclnes knoarn for acid tndlfsMlon. If tbo 
KIRST DOS K doosn't proee Bell-ana better. return 
bottle to ui snd recelrs DOl’BLg Money Back. 25c.

ŲUINTUPLETS
ūse MUSTEROLE for

CHEST COLDS
Mottiar—Ohre Yoar CHILD 

TMs Sam* Expert Carai
At the first sign of the Dionne Quin- 
tupleta catching cold—their ehests and 
throata are rubbed with Children’a 
Mild Musterole — a produet made to 
promptly relieve the DISTRESS of 
children’a colda and resulting coughs.

The Quinta have always had the 
best of care, ao mother—you may be 
assured of using just about the BEST 
produet made when you ase Musterole. 
MORE than an ordinary “salve”— 
srarming, soothing Musterole helps 
break up local eongestion. Also made 
in Regular and Ext*a Strength for 
those preferring a stronger produet.

DOCTOR’S AMAZING UQUID
GREAT SUCCESS FOR

SKIN TROUBLES
(externally caused)

A. + A
JUOZAPAS DAMANSKAS

Mirė liejžos 27 d., 1941, 8:10 vai. vak. sulaukęs 22 metų amž.
Gimęs Chicago, Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Ona (no tėvnis Kelp

šaitę), motiną Oną (po tėvais Krasauskaitę); patėvį Kazi
miera Makavecką: broli Joną ir švoeerką Frances: seserį 
Stella: pabrolius Juozą ir Kazimiera Makaveckua. dėdę Juo
zą Damanską ir io šiemą; uošvius Kastą ir Ona Kelnšus; švo- 
geriua ir švogerkas Juozą, Leoną, Stellą, Konstanciją ir Pet
ronėlę Kelpšos ir Eleanorą Petraitienę ir jos šeimą; gimi
naitę Ona Petrauskienę ir jos šeimą, ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose 1949 Canalport Ave. -
laidotuvės įvvks nenktadieni, Rugpiūčio 1 d. iš namu 9:00 

vai ryto bus atlydėtas į Dievo Apveizdos narao. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už v-'ionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę Moteris, Tėvai, Sesuo, Brolis, Pabroliai, Dėdė, Uoš
viai, gvogerlai, Švogerkos ir Giminės. <

Laidotuvių Direktorius Paul J. Ridikas, Telefonas 
YARds 1419.

PADEKONE
A. f A.

BENEDIKTAS CESNAVICIUS,
kuris mirė Liepos 2 d. ir tapo nalaidotas Liepos 25 d., o 
dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinėse amžinai nutilęs ir ne
galėdamas atidėkoti tiems, kurie suteikė jam paskuti- Į 
nį patarnavimą ir palydėjo jj į tą neišvengiamą amžiny
bės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimą iš mū-| 
sų tarpo dėkojame mūsų dvasiškam tėvui Kun. kleb. A.l 
Martnkui, taipgi Kunigams I. Albavičiui, K. Rėklaičiui,! 
ir W. Urbai už gražias pamaldas bažnyčioje, taipgi kun.l 
W. Urbai už gražų pamokslą ir palydėjimą j kapus. Nuo-Į 
širdžiai dėkojame seselėms vienuolėms už papuošimą al-| 
torių, ir pp. Saboniams už gražų giedojimą.

Reiškiame gilią padėką giminėms, pusbroliui Kun. G. Į 
česnai, svainiui J. Krukoniui ir jo šeimai kaimynams, 
draugams ir visiems pažįstamiems už šv. Mišių aukas, už| 
aplankymą, už pareikštą užuojautą žodžiu ir laiškais. 
Taipgi dėkojame dienraščiui Draugui už patalpinimą ži-l 
nių ir pranešimų apie mirtį ir laidotuves. Dėkojame vi-| 
siems gėlių aukotojams.

Dėkojame graboriui S. M. Skudūi už liedimą naudotis 
koplyčia ir už gražų laidotuvių sutvarkymą. Dėkojame 
grabnešiams ir visiems, kurie paguodė mus mūsų nuliū
dimo valandoje ir pagalios, dėkojame visiems dalyva
vusiems laidotuvėse žmonėms; o tau mylimas Benedik-| 
tai, tesuteikia Dievas amžiną ramvbę.

Nuliūdę lieka: ČESN AVIMŲ ŠEIMA

Japonija vykdys
naująją santtvarką

TOKIJO, liepos 28. — Ja
ponų naujas finansų minis
tras Matasune Ogura pareiš
kia, kad šiandie japonams 
be atodairos reikia susimes
ti kovon už savo ekonominę 
buitį, kai J. A. Valstybės ir 
Anglija nusisuko prieš Japo
niją.

Anot ministro, japonai tu
ri kūnyti naująją santvarką 
Azijos Rytuose ir grąžinti 
ekonominę gerovę be ameri
kiečių ir britų malonės.

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

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

Moteris težiūri Į pasauT] 
motinos akimis, tegu ji jau
čia motinos širdimi.

PLATINKITE “DRAUGA'

J

)TūrfasVirg$6,000,00000
1 Apart Apsaugos, Turime f CA A A A A Afi 
ATSARGOS FONDĄ Viri iJuU.uUU.’J'J

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 ASSOCIATION ofClucap 
JUSTIN MACKIETVICH, Pres.

4192 Archer Avenue
VIRginia llil

tVINGS

OARY, IMD. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Ave.

Rheumatic Happy; 
Relieves Pain Quick

Tbotmandt who ouffered from the torturinit 
paine ot rheumatnm, iciatica, lumbago. neu- 
mlgia and neuntis - are cerlainly happy over 
their dacovery of NURITO. Noir they have 
found a quiclc-actin< formula «hich epeedily 
relieves tl.ae eihausting muaeular nelies and 
paine NURITO it trustworthy anddependable

PRAISED
FROM
COAST

TO
COAST!

—contains no opiates. If you srant to feel again 
the joy of relief from pain—so you can nork in 
peace .nd sleep in cnmfort—hc irise and try 
NURITO under this irnnclad guarantee. If the 
very first three duses do not relieve that cruel 
pain to your satisfaction—your money will be 
refunded Don't sulfer. Ask your druggist to 
for NURITO oo thts guarantee. -----

it today 
(T,N.C.)

No matter what vou've tried aitheut 
aucceaa for unsight ly surface pimplea, 
biemishea and similar akin irritauona, 
here’s an amazingly succeaaful doe- 
tor’s formula—poįverfullv soothing 
Liauid Žemo—wnich quickly relievee 
itehing sorenees and starta right in to 
help nature promote FAST healing. 
80 years continuoua successI Let 
Zemo’s 10 different marvelously effec- 
tive ingredienta help YOUR skin. 
Also ointment form. Severe ca 
may need Eztra Strength Žemo.

A. + A.
MOTIEJUS MASULIS

Gyveno 5262 R. Halsted St.

I A.
t

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT 

CO.
MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

PASITIKftJIMO MUMIS 
REKORDAS

Ši firma virš 50 m. tos pačios 
šeimynos raąkosel

ON SAI h VI YOl'R PUSTOmCEOR BANK

BUY
UNITED 
STATES 

SAVINGS 
BONDS

AND STAMPS

AMERICA ON GUARD!
Above is a reproduction of the 

Treasury Department’g Defense 
Savings Pos te r, showing an exact 
duplication of the original “Minute 
Man” statue by famed seulptor 
Daniel ChesteJ Frenęh. Defense 
Bonds and Stamps, on sale at your 
bank or post office, are a vital part 
of Anoenca’a defense preparations.

“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!

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS 

ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

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

HHB d

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuviii Direktorius
AMBULANCE Dieną lr Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE

Tel. LAFayette 0727

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

Mirė Liepos 27. 1941. 8:30 v. 
ryte, sulaukęs 32 metų amt

Gimęs Vas. 7 d., 1909. Chi
cago. Illinois.

Paliko dideliame nuliūdime 
motiną Rophta (po tėvais Ver- 
pečlnskaitę), dėdę Antaną, ir 
Emily Masiulius. 2 tetas — 
Marijoną lr Antaniną Tama- 
vičlua Ir Petronėlę Ir Joną Pū
kelius. Ir Seimas, pusbroli 
Aleksandrą Masulj ir daug ki
tų giminių.

Kūnas paSarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioje, 3307 
Lituanica Ave.

I.aldotuvės |vyks ketvirta
dieni, Liepos 81, iŠ koplyčios 
8 vai. ryto bus atlydėtas , 
Av. Jurgio par. bažnyčią, ku
rioje |vyks gedulingos pamal
dos ui velionio sielą. Po pa
maldų bus nulvdyčtas ) Av. 
Kasimiem kapines.

NuoSirdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges lr pa
žįstamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Motina. I)<W. Te
tos, Ikisbnolls Ir Glmlnčvt.
* Laidotuvių Direktorius An

tanas M, Phillips. Tel. YARda 
4908.

IEVA MALAKAUSKIENE: 
(jm tėvais Mantais)

Gyveno 003 W. 33sd St.

Mirė Liepos 26. 1941, 6:25
popiet.

Olmus Lietuvoje. Kilo IS 
Raseinių apskr., TAtukuvos 
parap. Ir miestelio.

Amerikoje išgyveno 41 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

dukter) Hazel. Ir žentą Jurg) 
Simona, anūkę Beverly Jane 
Simona, brol)' Ix>uls Ir brolie
nę Oną Mankus Ir Seimą, bro
lienę Oną Mankus lr Jos Sei
mą Ir daug kitų giminių Ir 
pažįstamų.

Kūnas paSarvotas koplyčio
je. 712 W. 81st. Bt.

Laidotuvės (vyks Trečiad., 
Liepos 30. IS koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta ) Av, 
Jurgio parap. bažnyčią, kurio
je )vyka gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta , Av. Kaslmle- 
ro kapines.

NuoSirdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pa- 
žjstamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Duktė. Jtentaa, A- 
niTMIė. Brolis Ir Gtmfnės.

I,Aidotuvlų Direktorius An-
Rdatanas M. Phillips. Tel. YARda

KREIPKITfiS Į
LIETUVĮ VICE PREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKJS
OFISAS IR PARODA:

4535 W. Washington Blvd. 
Tel. ESTebrook 3645

I

REZIDENCIJA: 
5919 Soudi Troy St. 
Tel. REPubllc 4298

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

IT1ARGUTIJ'
RADIO LAIKRAŠČIO 10-ti METAI

APTARNAUJA CHICAGOS Ir APYLINKES LIETUVUĄ 
Vienintėlia Vakarinis Lietuvių 

Programas Amerikoje — 
Leidžiamas 9 Sykius į Savaitę

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

WHFC-I45O kil.

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS 

3354 South Halsted Street
Skyrius: 710 W. 18th St. 

Visi Telefonai: YARda 1419
ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. Western Avenue 

Tel. GROvehiU 0142

J. LIULEVIČIUS 
4348 S. California Ave. 

Tel. LAFayette 3572

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

LACHAWICZ IR SUNAI 
2314 West 23rd Place 

Tel. CANai 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULIman 1270

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenne 
Tel. YARda 1138-1139

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenne 

Tel. YARds 4908
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CHICAGON ATVYKO GARBINGAS SVETYS Kiek yra pensininku Apie orą
Illinois valstybėje pensijas 

gaunančių asmenų dabdr 
yra 145.883. Apskaičiuota, 
kad šiemet tie pensininkai 
valstybei atseit $44,000.00.
O 1938 m. tas 1 teatsėjo 
$23.000.000. Mat pensinin
kų armija didėja ir vis po 
daugiau pensijomis išmoka
ma.

Vien Chicagdj pensinin
kų yra arti 55.000

CLASSIFIED
NAMŲ — FARMŲ BAHGENAI
10 fletų, Marąuette Parke (mo

kėti *5000. 4 rietu niūrint., *12.-
500, 2 rietu marinis po 4 kamba
rius *4,800. 4 kambarių mūrinis
ban(alow *4,900. 6 kambarių me
dinis cottage kaina *2,750.

Turime taipgi gana dideli pasi- 
rlnkini^ blznlavų namų

J urlme visokių kitokių bargenų 
po vist Chicagų. Taipgi apie * 150 
abal • gražių larmų, prie vandenų, 

tinkamos dėl resortų. Galima pi
giai pirkti *rb* mainyti.

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

Jeigu norite greitai parduoti ar
ba pigiai pirkti, lfimalnyti bile kų 
Jūs turite, kreipkitės pas:
CbAKLES P. SUROMKKIS & CO.

0021 S. Westcrn Ave.
Tel. REP. 2713 Vak. PROs. 1111

Sėkmingas IT. Bendradarbiu susirinkimas
m. Chica- nebuvo pilnai patenkinti iš- 

susirin- važiavimo vaišiais. Ir dėl
ų parap. to susirinkime iškelta su- 
darbuotės manymas padaryti dar vie- 
inesį ap- ną Pikniką . Pasikeitus 
nustatyti nuomonėmis, nutarta tokį 
veikimui. Pikniką suruošti rugsėjo ar 

/ai beveik sPa^1l mėnesį. Galutinai
tesi mūsų "'“‘“y“ dien» nauJam H- 
teliai iš važiavimui palikta kitam 

Parko, ™smnkimui.

Aštuonio- Ekskursija Į Marianapolį. 
idgeporto, — Labai gyvai buvo svars- 
susirinki- tytas kitas reikalas, būtent 

p pat ir dalyvavimas Chi-gos Bend- 
as kun. J. radarbių Marianapolio Kal- 
un. P. Či- varijų pašventinimo iškilmė

se. Jos, kaip žinoma, įvyk- 
zarbiausia sta rugpiūčio 10 dieną. Po 
tikime už- diskusijų nutarta orga- 
š nesenai nizuoti ekskursiją į Maria- 
Išvažiavi- naPoli kolonijomis. Tai yra: 
Kalnelius kiekvienas Skyrius suranda 
3 Atstovai tent vieną asmenį savininką 
iems nuo- autcmaobiliaus kuris sutiktų 
pie savo Pats važiuoti i Marianapolį 

Iš ra i Paimti dar 3-4 bendrake 
kad visi leivius» kiekvinam iš jų at- 
rie išvažia mokant kelionės išlaidas, ne 
visi uoliai daugiau kaip po 15 dolerių 
k kuodau- nuo asmens. Tuo būdu au- 
idos mūsų tomobiliaus savininkas už 
tikro lie- savo pasišventimą ir šofera- 

/įmas rei- vįmą gautų dovanai važiavi 
javykusiu. mą . Marianapolį, gi taikrą-

. i F I '
sias keliavimo išlaidas (ga
zolinas, aliejus if tt.) pa-

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

Griuvėsiuose rado 
dvi bombas

REIKALINGAS U AKIU NINKAS 
SPAUSTUVĖJE

Reikalingas tuojau prityręs spaustu- 
vės darbininkas. Pastovus darbas. 

KrbįdklUs;
2334 So. Oakley Ave- Chieago. ni

Ar Jaučiatės Nuvargę 
—Be Vikrumo?

Skauda galvų — Jpūtų viduriai? 
Kada tik užatkeaifta Jūsų Žarnos 14- 
dbnta viduriai, dvoki* kvapas Ai
trumas. užkietėjimas. Imkit*-, FEEN- 
A-MINT. Ta malonaus skonio lius- 
suojaūtl, kramtoma guma Švelniai 
bet tikrai liuosuoia vidurius. Im
kite einant gult. Ryte jausi

te tikrų palengvinimų lr atgausite 
vikrumų. Jaunų lr sent) milionai 
Jis tinka ir jūsų šeimai. Nugi pi r (cit 
naudojasi nebrangiu iTEEN-A-MINT. 
FEEN-A-MINT šiandien.

Kai sudegė North Shore 
Foūndry, tai buvo spėjama, 
kad tai galėjo būt -sabota
žas. Valdžios tyrinėtojai 
rausėsi griuvėsiuose ir rado 
du daiktus,- kurie išrodo, 
kaip kad buvusios bombos. 
Tai-gi pasididino nužiūrėji
mas, kad tos dirbtuvės sude
gimas buvo sabotažininkų 
darbas.

PARDAVIMUI MOKINIS NAMAS 
MARQUET*E PARK 

Pžrsldaoda 2f-Jų ffiėtų mūrnls na - 
mas gražiame -Aiaraui^t-# t Park. An ; 
dviejų įlotų. Khi Atif' Vandeniu ap 
šildomas. 2-Jų karu,«p£adžius. Dė i 
platesnių Informacijų kreipkitės: 

4636 S. Talman Ave.

PAIEŠKOMA SENA PORA 
Pateškoihe senų porų Ir duodame 
kambarius uždyka. už prižiūrėjimų 
krautuvės nakties metu.

Kreipkitės;
OVERLING TAILOR SHOP 

4602 So. Wood St.
Tel. VIR. 1093

HOtsErtOLD Pt'RNISHINGS 
KAURAI (RŪGS)

Lietu vai nis necva{>rasta proga
Esu priverstas parduoti du žavėti 
nai gražiu 9x12 Persų Ir Arabų sti 
liaus kauru. Talpgt tikras Broad- 
loom — tiktai *25.00.

Kreipkitės:
5748 So. Troy St. 

arba šaukite:
GROvehiU 41»2

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

Komp. Aleksandras A. Aleksis, Vargonininkų Sąjun
gos garbės narys iš Waterbury, Conn., atvyko Chica
gon Vargonininkų ir Chorų seiman. WHOLESAL£

LKĮUOR 
BmnLi {STAIGAFINANCE AND LOANS 

Finansai ir Paskoloskolekcijas. Rugp. 9. d. šešta
dienį 8 vai. vak. tėvo Alfon
so Kazlausko vardinių die
ną parapijos svetainėj ba
lius. Reporteris

dengtų bendrakeleiviai. Su
sirinkusieji reiškė vilties, 
kad tokiu būdu lengvai bus 
galima suorganizuoti skait
lingą ekskursiją į Mariana
polį.

Vaišės. — Susirinkimui 
užsibaigus, kun. J. Dam
brauskas Aušros Vartų kle
bonas, pakvietė visus daly
vius į bendras vaišes. Link
smai šnekučiuodami ir už
kandžiaudami Bedradarbiai 
Praleido gražų laiką parapi
jos svetainėje. Visi paten
kinti skirstėsi vėloką jau 
valandą namon.

PASKOLOS
GREIT IR PIGIAI 

ANT 1-mų MORGIČIU 
Mėnesiniais atmokė j imais

Mutual Federal 
Savings

arid LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO 

2202 W. Cermak Rd.
EEN. J KAZANAUSKAS, Sec. 

Turtas virš $1,000,000.00

It ls hardly likely that Diamond Jlm 
Brady could have eaten so vora- 
ciously if he suffefed after-eating 
pajos. Suirerers wno have to pay 
the penalty of stomach or ulcer 
pains, indigestion, gas pains, heart- 
burn, burninę sensation, bloat and 
other conditions caused by excess 
acld shoujd try a 25c box of Udga 
TAblets. They mušt help or money 
refunded.

Susižeidė moteris REMKITE
SENĄ

LIETUVIU
DRAUGĄ

Kitas Išvažiavimas. — Ta
čiau mūsų Bendradarbiai Sunkiai susižeidė Mary 

Passorelli, 65 metų moterie, 
kai ji nukrito nuo trečio 
augšto porčiaus, 1835 Erie 
st. Kitų spėjama, kad gal 
ji tyčia šoko. »

N. KANTER, S»v.

MUTUAL LIQUOR CO, 
4107 S. Halsted St
TH. BOHFV^Hn nau,.

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

DU GENEROLAI

Jūsų Gražus
Apsirėdymas 

-Mūsų Specialybė

Dentisto arsenalas
Federalės vyriausybės 

agentai pas dentistą Edward 
W. Applegate, 60, 3130 Ful- 
lerton ave užtiko tikrą gink
lų sandėlį. Rado pas jį 
35.000 kulkų, 11 šautuvų, du 
kulkosvaidžiu, keturis ar- Į 
mijos automatikus, 3 kir
vius, 3 svarus juodojo pa
rako ir t.t. Be to rasta ko
munistinės ir pornografiš- 
kos literatūros. Vyriausy
bės agentai veda tyrinėji-1 
mus. |

DINING ROOM 8F3TH — PAR-

"“osas?-'sjžss8 -
Šv. Mykolo plrap. meti

nis piknikas Vytauto darže 
gerai nusisekė, nes žmonių 
buvo daug iš visur. Pelno 
davė $800.00. Mes, North 
Sidiečiai labai dėkingi vi
siems, kurie darbavos, au
kojo ir parėmė mūs parapi
ją. Liepos 30 dieną 7:30 v. 
vakare mūsų bažnyčioj pra
sidės trijų dienų rekolekci
jos ir šeštadienio vakare, 
^aigsis. Porcinkulių atlaidai 
rytais po 8 vai. Mišių bus 
trumpi pamokslėliai ir 7:30 
vakarais. Tėvas Alfonsas 
Kazlauskas O.J.M. ves re-

1A VIA U SIAS PASIRINKIMAS

slŽ3Xjų
PIRATINIŲ

KOJINIŲ
POCKET’BOOKŲ

KORSETŲ
K T PIKIAMS DRABUŽIŲ 
V. VILEIŠIENE, SAV.

GLAMOUR
FROCK SHOP

5022 W. Roosevelt Rd.
Tel. AUSTIN 1175

FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. Wester*n Avon
Telefonas REPUBLIC 6051

Kitam gera nepadaręs ne 
lauk iš kito gera.

Garsinkitės “Drauge” ir patirsite didesnį pasi
sekimu Jūsų biznyje arba profesijoje.(••Draugas” Acme telephoto) 

Gen. Cummins (dešinėj), vadas 6-tojo korpuso, ir 
gen. Bonesteel, vadas 5-tos divizijos, susitinka Chicagoj.

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

— IMAtt MONTMIY PAYMCNTI 
AU MAKfS jfiES

SOLD, RENTED M
ANDREPAIRED

DOft^INIKAS KURAITIS, Sav Rez. TeL VICTORY 2499Dainuos “Grenadieriai”, 
gražios dainos, nauji juo
kai, smagi muzika, įvai
renybės X

šiandie, Antradienį, 7 vai. 
vakare, radio klausytojams 
•bus smagu ir įdomu praleis
ti gražią valandėlę prie ra-, 
dio pasiklausyti “Peoples” 
reguliarlo Antradienio pro
gramo. Ypač šiandien pro
gramas bus gražus ir įdo
mus kokis susidės iš naujų 
numerių ir išpildys žymūs 
radio talentai “Granadie- 
riai” trio, J. Pranenskaitė, 
“Dėdė” Vaitekūhas it t.t. 
Taigi nepamirškite užstaty
ti radio ir pasiklausyti.

Kep. xx

AGENTAI: 
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas 
Ant. Labanauskas

H. Rajewski 
"Shorty"

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 West 31st Street 
Chicago, IIL 

Telef onuoldte: 
VlCtory 16 9 6

“ um ai nuisae* am owamcs *• 
•va ■■••utį <aaav oMa-vtaa

★STAR 1
iw w. ąAoaoM »t.

H
distkibutor 

OF .

’ Ambrosia & Nectar
/ BEERS

Urmo (ivholesale) 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

SALES• Llittn to *

PILAIDECH'S 
rUGOSLAV-lMERICH 

RADIO BRŪADCAST
Zvary Saturday, 1:30 ta 2:30 P-M. 

STATION WHIR
k 1480 kUoeydaa
Į <nr*t StatUu T«w flfaR f 

• iMturlof a profran af • ’ 
‘Yugosl&v Folk Mūšia

VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

’ Nauja Vieta:

907 WBST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022 <

Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus 
matote “Drauge”.ku gen. Marshall. Paskiau tu

TYPEWRIfERS
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LIETUVIAI McCORMIK’O DARBINIKAI
Balsuokite

TREČIADIENI,

Liepos-July 30 d.
• _

A.F.L. Gavo Daugumą Balsų McCormicke: 

8,039 Prieš 7,029.

t .

Amerikos Darbininkų Federacija (American Federation of Labor) laimėjo VISŲ 
BALSŲ daugumą Harvester dirbtuvės rinkimuose Birželio (June) 18 d. Rezultatai paro
dė 8,039 balsus už A F.L. prieš 7,029 balsus už C.I.O. McCormick dirbtuvėje kiti rinkimai 
|vyks Trečiadienį, Liepos (July) 30tą, kad galutinai išspręsti vienatinę darbininkų de
rybos agentūrą, nes nė viena nei antra organizacija negavo aiškiai sprendžiamos balsų 
daugumos Birželio 18 d. rinkimuose. Praeitu ose McCormick rinkimuose A.F.L. GAVO DI
DESNĮ SKAIČIŲ BALSŲ NEGU C.IO. Rezultatai parodo 2,671 balsai už A F.L. 2682 
balsai už C.I.O., bet 78 balsus C.1.0. užprotes tavo; iš tų nemažiau 70 buvo už A.F.L., aiškiai 
parodant, tikrą daugumą už A.F.L. BALSUOKITE UŽ A.F.L. IR LAIKYKITĖS SU DID
ŽIUMA.

A.F.L. Kovoja Už I21/2c Algos Pakėlimą

McCormick Dirbtuvėse
McCormick valdininkai ką tik pakėlė Jums algas 5 centus į va’andą. Mes visi atsi

mename kas atsitiko su praeitu pakėlimu — Įvairiuose darbo skyriuose Jums tas pakėli
mas tapo bevertės per sumažinimą “ piece-work” ratos ir bosų darbo paskubinimo taktikos.

Toliau — tas 5 centų pakėlimas nėra pakankamas. Gyvenimo iškaščiai labai paki
lo maisto ir drabužių kainos nuo 20% net iki 35%. Kompanijos pelnas kyla ir tai per Jū
sų darbininkų sunkų darbą. 12% centų pakėlimas tiktai pradės atsiekti gyvenimo iškaš- 
čių pakėlimą. Farmall ir Milwaukee Harvester dirbtuvėse darbininkai, kur A.F.L. gavo 
didelį daugumą balsų, dabar ruošia tokį reika’avimą algos pakėlimo nuo Kompanijos virši
ninkų. Jūs galite pagelbėti Jiems ir sau iš gauti to algos pakėlimo balsuojant už A.F.L. 
Liepos (July) 30 d.

U. S. Mediation Board lnvestiqatorius 

Iškelia C.I.O. Suktybes
Dr. Lescohier, Valdžios Investigatorius, sako, kad C.I.O. sumanymas kas link “plece- 

vvork” prives prie algų sumažinimo, štai jo paties žodžiai:

“Man neišrodo, kad panaikinimas *piecework’ ir vieton to įvedimas ‘day work’ 
tvarkos išeis darbininkams į naudą. Aš netikiu, kad dabartinės dirbtuvių lygumos per 
capita uždarbis bus galima išmokėti, jeigu dirbtuvės bus vedamos po ‘day work’ 
tvarka...”

Tas aiškiai parodo, kad C.I O. programą kas link “piece work” prives prie sumažinimo 
algų, bet jie tik rūpinasi, vartodami ekonom “piece work” kainos.

Prie to, šis raportas toliau aiškina, kad C.I.O. tikrai nesirūpina gavimu geresnių 
algų, bte jie tik rūpinasi, vartodami ekonomijos padėti kaipo įnagį įvykdyti savo galią 
ant darbininkų. Raportas to’iau sako:

“F.E.W.O.C. teigimas, kad streikai visose keturiose dirbtuvėse buvo iš priežas
ties išgavimo algų pakėlimo vargiai ga Įima priimti kaipo gryną pinigą. Algų klau
simas labiausiai įdomino darbininkus, bet netaktiškas išsišokimas vienos grupės trac- 
tor dirbtuvėje ir F.E.W.0.C. skyriaus Chicagoje įgijimui kontrolės McCormick ir

Richmond dirbtuvės parodo, kad organizavimo reikalai daugiau jiems rūpėjo negu algų klau
simas.

ATMINKITE, A.F.L. pastangas sugrąžinti jums darbą kovo (March) 24 d. š. m. 

ATMINKITE, A.F.L. dabar turi daugumą Harvester dirbtuvėje — 8,039 prieš 7,029. 
ATMINKITE, A.F.L. programą aukštesnių algų ir geresnių darbo sąlygų iškovojimo.

vote Pabraukite “X” 
šiame A.F.L langelyje

jeigu norite būti 
atstovaujami per

FEDERAL LABOR UNION 
NO. 22604W AFFILIATED WITH

A. F. of L

Pabraukite “X” 
žemiau langelyje 
jeigu norite būti 
atstovaujami per

FARM EQUIPMENT 
WJDRKERS OROANIZINO*

COMMITTEE 
AFFILIATED VVITH

C. I. O.

X | 1

t. A

Antradienis, liepos 29, 1941

Svarbūs McCormicko 
darbininkų balsavimas

• Trečiadienį, liepos 30 d. 
AVest Sidėj, lietuvių koloni
joj bus didelis sujudimas. 
Tą dieną 6.000 McCoi micko 
darbininkų balsuos, piie 
kurios unijos nori prisidėti 
— C. I. O. ar A. F. L.

Tokis balsavimas jau buvo 
įvykęs birželio 18 d. Bet 
tos dienos balsavimas nepa
vyko. Nei viena unija ne
gavo perviršiaus. Mat tą
syk skirtumas tenuvo 11 
balsų. Be to 206 darbinin
kai nebalsavo nei už vieną. 
Tad nei viena unija ne
galėjo r o k u o t i s per-

mu
X Elenos Poškaitės bri- 

ghtonparkietės su Jurgiu 
Valaku, vestuvės įvyks rug
piūčio 2 d. Šliūbas bus Ne
kalto Prasidėjimo Panelės 
Švč. bažnyčioje.

X Ona Budaitienė, sena 
West Side biznierka, 2317 
So. Hoyne Ave., vardadie
nio proga pasveikino ir ap
dovanojo Panevėžio (sąjun- 
giečių) chorą, kurio ji yragalėtoja. # Valdžia taipgi ne-

pripažino nei vieną pusę per- o^anizatorė ir pirmininkė.
Viešnioms įskelton puotongalėtoja. Todšl vyriausybės 

parėdymu daromi nauji bal
savimai.

Balsavimai įvyks tam ty
čia pastatytose būdose prie 
Leavitt st., Oakley ave., ir 
Malleable vartų. Balsuoti 
bus galima tarp C vii. ryto 
ir 6 vai. vak. Darbininkai 
bus dalimis paleidžiami iš 
dirbtuvių balsuoti

Apvogė teatrą
Vienas ginkluotas bandi

tas padarė hold up Rio te
atre, 2540 Milwaukee ave. 
Pagrobė $30.

Atsinaujino
gengsterizmas

Chicagoj ima atsinaujinti 
prohibicijos laikų gengste
rizmas. Šiomis dienomis 
Frank Zito buvo mirtinai 
sužeistas revolverio šūviais. 
Prieš mirtį jis policijai pa
reiškė, kad jį nušovė Joe 
Montana, 35 metų amžiaus 
vyras. Pašautasis Zito 
buvo 26 m. amžiaus. Polici
jos nužiurėjimu tas buvo ne 
kitkas, kaip varžytinės už 
nelegali degtinės biznį. Zito 
jau seniau buvo teistas už 
munšaino dirbimą. Kaltina
masis Montana jau pasižy- »*
mėjo prohibicijos laikais. 
Jisai dar 17 metų amžiaus 
būdamas tąsyk nušovė polic- 
moną.

Vedimo leidimus 
gavo:

Frank Dombrowski ir 
Wanda Fugiel.

H. F. Guraki ir Eleanor 
Etzkom.

Ed. Andruskevich ir A. 
Swiatkow8ki.

Em. Vician ir Frances W. 
Olszewski.

Martin John Tumas ir Ma 
ry Zelbouski.

Anton Slusnis ir Mary 
Galauskas.

Geo. T. Kizanis ir Mary 
Apostole.

Michael Sacauskis ir Anna 
Cullen.

Albert Budris ir E. T. 
Grossman.

Geo. Casper ir Violet Ku- 
cinaki.

y
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buvo atvykęs ir kleb. kun. 
J. Dambrauskas, MIC., pa
sveikinti darbščią parapijos 
veikėją ir kun. P. P. Cini
kas, MIC., pasveikinti nuo
latinę “Draiugo” skaitytoją.

X Vargonininkų Sąjun
gos seimas prasideda iškil
mingomis šv. Mišiomis Gi
mimo. Panelės Šv. bažnyčio
je, 9:30 vai. ryto. Per Mi
šias šv. giedos Sasnausko 
choras.

X Parapijų Chorų Sąjun
gos seimas prasidės rytoj, 
liepos 30 d. Gimimo Pane
lės šv. parapijos salėje, 9 
valandą ryto. Pramatoma 
nemažai atstovų iš arti ir 
toli.

X Šeiminis Varg. ir Pa
rapijų Chorų Sąjungų ban
kietas įvyks trečiadienį, lie
pos 30 d. Plaisance Hotel, 
kampas 60 ir Stony Island. 
Bankietas, su priedais ape
titui padidinti ir atsivėdinti, 
$1.50 asmeniui, šiandie pas
kutinė rezervacijoms diena. 
Rezervacijas galima paduo
ti šaukiant telefonu J. Bra
zaitį: SEEIey 3952.

X Vargonininkų Chicago 
Provincijos ir jų kviestų 
svečių tradicinis išvažiavi
mas įvyks ketvirtadienį, lie
pos 31 d., Powers Lake.

X Paukštienei, žinomai 
Brighton Park veikėjai ir 
žymiai Moterų Są-gos narei, 
vardinių proga artimos drau 
gės iškėlė jai puotelę.

X Damanskis Juozas, jau 
nas 22 metų vyras iš Dievo 
Apvaizdos parapijos, sek
madienį besimaudydamas 
Michigan ežere, prigėrė.

X Sv. Onos novena Dievo 
Apvaizdos parapijos bažny
čioje užsibaigė pereitą šeš
tadienį iškilrpingąja proce
sija ir Šventojo Tėvo palai
minimu, kurį suteikė kun. 
K. Rėklaitis, MIC per devy
nias dienas vadovavęs no- 
venai.

X Dievo Apvaizdos para
pijos choras pereitą sekma
dienį turėjo gražų išvažia
vimą į Indiana Dunes. Cho
ristai yra labai dėkingi kun. 
klebonui A. Martinkui ir 
choro vedėjui K. Saboniui.

X Juozas Jurgilas, 29 ra., 
5952 So. Aberdeen St. be
šokdamas vandenin prie 101 
St. ežero pakrančių susižei
dė ir nugabentas ligoninėn. 
Suparaližuota jo kojos.

MIDDLE-AGED
PEOPLE

are common offenders

s? * 
A >

RHEUMATISM
Pain—Agony Starta To Leave ia 

• 24 Houra
Happy Daya Ahead for You
Thlnk of lt—how thla old world 

duos make progreea—now comes a 
prescrlptlon whlch la known to phar- 
tnaclata aa Allenru and irlthln 48 
houra after you start to take thla 
nrlft actlng formula pain, arony and 
Jnflammatlon caueed by ezcesa urlo 
acld has started to depart.
• Allenru doea Just what thla notlea 
aaya lt wlll do—lt ia guaranteed. Tou 
ean get one generous bottle at lead- 
Ing drugstores everysrhere for 85 
cents and If lt doean't brlng the Joy- 
aua resulta you ezpect—your ntonay 
arhole beartedly raturnad. •

If you’re past 40, the chances are 
that your breath will be offensive 
oftener than that of a young person. 
Fermentation of tiny food particles 
caught by parijai platės and den- 
tures freąuently cause this condition 
vvhich you yourself may not detect 
būt vvhich is so offensive to othera. 
Why not take the easy, pieasant pre- 
caution that so many f astidious peo
ple ūse to halt this fermentation— 
Listerine Antiseptic employed as a 
mouth rinse. It immediately makes 
the breath svveeter, purer, less likely 
to offend. Lambert Pharmacal Co., 
St. Louis, Mo.

Before Any Date U te

LISTERINE ANTISEPTIC
To Make Your Breath Sufeeter

JUBILIEJAUS PROGA
10 Savaičių Prenumerata Siūloma 

U2 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!

Šidtnis 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:
"DRAUGA S"

2334 So. Oakley Ave. Chicago, Illinois 

arba šaukite CANaI 8010I lltiSI I O X ' I I I I
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