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AMERIKA
Suomija nutraukia 
santykius su 
Anglija

LONDONAS, liepos 29. — 
Oficialiai paskelbta, kad 
Suomija nutraukia diploma
tinius santykius su Anglija.

Suomių užsienio reikalų 
ministras įteikė notą Angli
jos ministrui Gordon Verec- 
ker Helsinky. Pažymėjo, kad 
kai Suomija šiame kare ben
drauja su Vokietija, britų

ATSARGIAI VEIKIA
J. A. Valstybių demokra

tų senatorių grupė ragina ša 
lies administraciją imtis 
griežčiausių priemonių prieš 
Japoniją. Senatorius Lee re
porteriams pareiškė:
“Ekonominiu atžvilgiu mes 

galime Japonijai smogti di
delį smūgį, kad ji tai skau
džiai pajustų; kariniu — ne
galime nė vienu coliu ką 
nors atlikti; politiniu gi — 
gyventojai rems vyriausybės 
visus pasiryžimus”.

Šen. Pepper, kaip jam yra . .
įprasta, sušunka: “Dabar 8uom?,» "°™alua santyk.at 
laikas yra parodyti Japoni- vargiai gali būti palaikomi.
jai, kad mes tikrai imamės 
reikalo”.

Verecker paklaustas, ar 
Suomija reikalauja britų nu-

Bet valstybės departamen-, traukti su ja santykius, mi
tas atsargiai veikia. Jis sa- nistras atsakė, kad taip yra. 
ko, kad kas jau padaryta Ja
ponijos žvilgiu, šį kartą to'iz J: :
ir pakanka. Valstybės depar j 
tamentas dar paskelbė užtik- Į A « fili ini p 
rmimą, kad U. S. uostai ja- 
ponų laivams yra atvirus ir 
laivai nebus sulaikomi.

Chicago, Illinois, Trečiadienis, Liepos- July, 30 d., 1941 m.

C'DruUgufl ’ Atuie ttiepuoAA,.
Anglijos premieras Churchill apžiūrinėja iš Amerikos atgabentą tanką.

-CHURCH1LLIS
VISA BESARABIJA IŠLAISVINTA 
IŠ BOLŠEVIKŲ TERORO

Naciai žada neužmiršti suomių ištiki
mybės > - Lenkai su bolševikais susi
taikę. - Bolševikai puola vokiečius

f
visam fronte

NACIŲ PINIGAI

neturi ginklų
NEW YORK,- liepos 29. — 

Jūriniu lėktuvu iš Anglijos

SENATORIAI PAGERBS SAVO 
KOLEGĄ SENATORIŲ WHEELERĮ

Pasauly
Daug kas įdomauja, kur' J„A .Kenn^ advoka 

Vokietijos naciai gauna tiek
daug pinigų šiai savo nepap 
rastai karo kampanijai. Juk

tas iš Windsor, Ont.
Jis pareiškia, kad kanadie 

čių armija Anglijoje prastai
jų žygiams yra reikalingos įginkluota. Anot jo, kai ku 
milžiniškos išlaidos. rie karininkai neturi standa

Chicago Daily News ko- rinių armijos revolverių, per 
respondentas George Weller mažai lengvosios artilerijos, 
iš Atėnų, Graikijos sostinės, j Britų autoritetai sako, 
praneša, kad nacių vykdomų įįe vįaį trūkumai yra 
jų karų išlaidų paslaptis nė- Kanados vyriausybės reika- 
ra daugiau paslaptis. Anot laa Tad Kanada ir turėtų 
korespondento, už aktualius ,uo susįrūpįnti.
nacių karo reikmenis ir na | 
cių armijų apmokymus už-'a - . ,.i
moka Vokietijos gyventojai.' OOVIGtų Ilimų 
Bet kai nacių armija įsiver- jVTnfIe 
žia į svetimą kraštą, ją iš- į ‘OaymOS 
laiko to krašto gyventojai. -j f 
Užimtuose kraštuose naciai u*uruubiub 
randa karo reikmenų, mais- PHILADELPHIA, Pa. 
to ir visų patogumų už savo lfcpos 29. — Šios valstybės 
išleidžiamus specialius bank cenzorių boardas uždraudė 
notus, kurie nieku neparem- j visoj valstybėj rodyti bolše-
ti ir negarantuoti. vikų filmas “Raudonoji ar

mija” ir “Sovietų frontas 
ties Dunojum”.

Boardas rado, kad šios fil ’ 
mos yra propagandinės.

KAIP TAS DAROMA

Su įsiveržiančia į svetimą 
kraštą nacių armija visados 
vyksta sunkvežimis, kuria
me įtaisyta banknotų spaus- n -1 . -v
tuvė. Joje spaudinames vo- * rezidentas grįžo
kiškosios markės, skiriamos __ v-.—*-.——specialiai tik okupuotam Washin<?tonan

WASHINGTON, liepos 29. 
— Trylika senatorių vakar 
senate pagerbė senatorių 
Wheelerį, dem. iš Mont., ku
rį andai karo departamento 
sekretorius Stimson atakavo 
dėl jo priešinimosi karui, į 
kurį britai J. A. Valstybes 
tempia.

Ilgiau kaip per dvi valan
das senatoriai karštai kalbė
jo už Wheelerį, giliai įvertin
dami jo patrijotizmą ir vi
sus jo darbus šalies gerovei. 
Nė vienas senatorių nereiškė 
nė mažiausio palankumo se
kretoriui Stimsonui. Niekas 
jo negynė. Tik senatoriai de 
mokratai Barkley ir O’Maho 

1 ney gynė prezidentą ir jo ad 
ministraciją, kuri kaltinama 
už veržimąsi įsikišti karan.

Šen. D. I. Walsh, dem. iš 
Mass., karo laivyno reikalų 
komiteto pirmininkks, iškėlė 
aikštėn sensacinį įvykį. Jis 
pasakojo, kas įvyko su se
natoriaus Wheelerio sūnum 
Richardu Wheeler, 22 m. 
amž.

Richard Wheeler padavė

HELSINKIS. — Suomijos 
vyriausybė paaiškina, kad 
santykiai su Anglija nutrau 
kti dėl to, kai Anglija ryžosi 
imtis priemonių prieš Suo
mijos prekybą.

1942 metais bus
daugiau taksų

WASHIJWGN, liepos 29.
— Kongreso žemesniųjų rū
mų rasti taksams priemonių 
ir šaltinių komiteto pirminin 
kas Robert L. Doughton, 
dem. iš,N. C., pareiškia, kad 
ateinančiais metais yra nu
matyti nauji taksai ir tai re 
kordiniai.

Šiemet kongrese svarsto
mi federaliniai tąksai ski
riami padengti 3,529 milijo
nus dolerių išlaidų ginklavi
muisi. 1942 metais taksai nų britų laivų, 
bus didinami už priedines iš 
laidas. ‘

LONDONAS. — Užsienio 
ministras Edenas pareiškė, 
kad po karo ir J. A. Valsty
bės turės prisidėti prie poka 
rinio pasaulio valstybių at
statymo.

BERLYNAS. — Autori
zuoti vokiečių sluoksniai pa
reiškia, kad vokiečių subma
rinai vakar dieną ir praeitą 
naktį nuskandino 116,000 to

LONDONAS, liepos 29. — 
Anglijos ministras pirminin
kas Churchillis šiandie kal
bėjo parlamente.

Jis įspėjo britus, kad, jo 
nuomone, rugsėjo mėnesį vo
kiečiai bandys įsiveržti Ang
lijon; kad J. A. Valstybės 
įsitikina, jog be įsikišimo 
karan nebus apsieita; kad 
Anglijos karinei gamybai 
skirti ministrą nėra reika
lo; kad Anglija apgaili dip
lomatinių santykių nutrauki
mą su Suomija.

Ministras pirmininkas sa
kė, kad britus tesustiprina 
ir padrąsina nepaprasta ir di 
dingą bolševikų ištvermė ko 

! voje su priešu ir J. A. Vals
tybėse kaskart vis labiau 
kyląs triukšmas prieš na
cius ir įsitikinimas, jog ka
ro nebus išvengta.

Anot Churchillio, reikia 
laukti vokiečių bandymo įsi 
veržti Anglijon, kadangi vo
kiečiai dabartiniais savo žy
giais pasiglemžia daug įvai
rių rūšių karinės medžiagos, 
karo mašinų ir amunicijos. 
Tolesniems jų žygiams nieko 
negalės pritrukti.

Skirti karinei gamybai mi 
nistrą, sakė Churchill, yra 
nepraktiška. Atmaina tik pa 
blogintų dalykų stovį.

Churchillis nepasakė, ar 
Anglija Suomiją laikys Vo
kietijos talkininke prieš bol
ševikus, ar kokia kitokia.

Padvigubintas skaičius 
bombonešių Amerikos dėka.

.VICHY. — Neutraliniai di 
Atstovas Doughton spėja, plomatai pareiškia, kad už 

kad ateinančiais metais tak- poros savaičių Ukrainoje 
sai bus padidinti už paja- prasideda kviečių piūtis. Ne-
mas. Išimtys būsią žymiai žinia, ar iš to kas teks vo- Laivų, statyįai taip pat xpa? 
sumažintos. Be to, planuoja- kiečiams.
ma įvesti fedetalinius tiesio
ginius “sales” taksus, ku

kraštui. Šių nacių pinigų pa 
kankamai turi visi karinin
kai ir kareiviai. Su jais jie 
viską perka pačių nacių au
toritetų nustatyta rata su 
okupuoto krašto valiuta.

Tuo būdu naciai palaips
niui sukelia krašto valiutai 
infliaciją ir netrukus ją pa
kerta. Įsigali nacių pinigai.

VISKAS PRIVALOMA

Nei įmonininkai, nei par- 
duotuvininkai ir visi kitj 
žmonės neturi teisės nepri 
imti tų nacių pinigų. Visur 
šių pinigų ėmimas yra priva 
lomas. Pasipriešinusiems nu
matytos aštrios baudos ir 
kalėjimas. Visur parduotu
vės ir viešosios įstaigos turi 
būti atidarytos.

Pavyzdžiui, Graikijoje vi
sur, kaip tai fabrikuose ir 
viešosiose vietose, išlipdytos 
lentelės, kuriose smulkme- 
ningai nurodoma kokia yra

WASHINGTON, liepos 29. 
— Prez. Rooseveltas grįžo iš 
Hyde Park, N. Y., ir tuojau 
ėmėsi darbo asmeniškai va
dovauti ekonominei ir kari
nei kampanijai prieš Japoni
ja

Sovietų fronte žuvo
vokiečių generolas

BERLYNAS, liepos 29. — 
Iškelta aikštėn, kad bolševi
kų fronte Rusijoje žuvo vo
kiečių tankų divizijos vadas 
maj. gen. Kari Ritter von 
Weber, 48 m. amž.

BERLYNAS, liepos 29. — 
Vokiečių karo vadovybė pra 
neša, kad visa Besarabijos 
provincija pagaliau išlaisvin 
ta iš bolševikų režimo ir rau 
donojo teroro.

Smolensko fronte naikina
mi paskutiniai bolševikų da
liniai, kurie buvo sučiupti vo 
kiečių žnyplėmis. Tenai vo
kiečiams tenka dideli kari
niai grobiai.

Petrapilio šone į spąstus 
sugriebiamos raudonųjų divi 
zijos. Joms išsiveržimas ne
įmanomas.

Vokiečių lakūnai atnauji
no Maskvos bombardavimą.

BERLYNAS, liepos 29. — 
Vokiečių autoritetai šiandie 
paskelbė, kad Suomijai bus 
gausiai atpildyta už jos išti
kimumą Vokietijai ir už 
didvyrišką suomių bendra
darbiavimą kare prieš bol
ševikus ir Angliją. Suomijai 
bus pripažintos naujos teri
torijos išnaikinus bolševikus 
Rusijoje.

LONDONAS, liepos 29. — 
Lenkų tremtinės vyriausy
bės premjeras gen. W. Si
korskis šiandie pareiškė, 
kad jo vyriausybė jau atsie
kusi sutarimą su sov. Rusi
ja. Viskas paremta “garbin
gomis sąlygomis”.

MASKVA, liepos 29. —
Sovietų informacijų biuras 
pareiškia, kad sovietų ka
riuomenė keliose karo fron
to dalyse praplečia kontrata 
kas prieš vokiečius ir vieto
mis priešui sukelia didelius 
smūgius.

Be kitko pažymi, kad vo
kiečių lakūnams ir toliau ne 
siseka pulti Maskvos.

Didelės sovietų kautynės 
su vokiečiais vyksta Neve- 
lio, Smolensko ir Žitomiro 
kryptimis.

dvigubinta. Bet britai neturi 
pasivergti optimizmui, arba

VVASHINGTON. — Prez. | pasiduoti pesimizmui. Turi 
laikytis pusiausvyros ir 
griežtai stovėti už karo lai
mėjimą.

riuos turės mokėti kiekvie- Rooseveltas kongresui siun
čia specialų pranešimą kainų 
kontrolės reikalu.

nas asmuo.
Už 3,529 milijonus dole-

aplikaciją lankyti laivyno rių išlaidų taksus kongreso 
mokyklą, kad pasiekti kariu! žemesnieji rūmai gyvai svar 
no rangą. Jis pripažintas f i- ' sto.
ziškai sveikas ir turįs atitin-'
f amą mokslo cenzą, jį ap- Britai reikalauja 
Sausinėjęs karininkas jam
pareiškė, kad priėmimo rei- 
talu kreiptųsi į patį admiro- 
ą. Laivyno admirolas' Ri
chardo klausė: “Ar tur esi 
senatoriaus Wheelerio sū
nus?” “Taip”, atsakė Ri
chardas. “Ar tu pritari savo 
tėvo pažiūroms?” “Taip”, 
tas atsakė. “Well, tokiems 
laivyne nėra vietos”, pareiš
kė admirolas.

Senatorius Walsh pareiš-

daugiau saugumo
LONDONAS, liepos 29. — 

Paskutinis vokiečių lakūnų 
puolimas prieš Londoną pa
skatino britus vyriausybės 
reikalauti imtis priemonių 
daugiau apdrausti šį miestą 
nuo vokiečių lakūnų.

Japonų armijaW ASHINGTON. — Kon
greso žemesniuose rūmuose 
pradėti taksų biliaus svarsty , Indo Kinijai 
mai. Yra sumanymas suvar- a - t j

i žyti atstovams ilgas kaltas. „SJiIG9N’ P™ncuzlį Indo .
Kinija, liepos 29. — Japonų,

• LONDONAS — Čia žino kariuomenė skubotai siun- Kinija kviečia 
vai sprendžia^ 'kad sovietai čiama aa“ažemiu jūromis

• A « A « Aa ■ A A 1» A «al «>* AM A M A Mlaimėtų karą su vokiečiais, , »{,a 1P'.ta3 kar,nes bazea 
jei Kalėtą kur nors pakanka- Prancūzija, sakoma, pnpa- 
mai Įsigyti ginklą. Japonams laisva, nau-

! dotis visais kietaisiais ke- 
BERNAS. — Jei Vokietija !*ai‘ir, geležinkeliais Indo

laimės karą Rusijoje, vokie- Kinijoje.
1 Kaip rytoj čia laukiami ke 
turi japonų transportai su

Kai kurie laikraščiai pažy gjaj planuoja eksploituoti vi- 
mi, kad vyriausybė daugiau są Ruftiją. 
užimta kitų imperijos dalių

kė, kad senatoriaus Wheele- apsauga, o Londonas palieka Trtnnr._: nri^a 
------------- ------------------------- mas priešo nuožiūrai. japonai prieš

su okupuoto krašto pinigais. 
Ši rata kaskart keičiama.

Taip yra visuose nacių 
okupuotuose kraštuose. Kai 
kada nors naciams reikės ap 
leisti tuos okupuotus kraš
tus, nacių pinigai neteks nė 
mažiausios vertės ir kraštai 

nacių pinigų rata palyginus skaudžiai bus nukentėję.

rio asmens biauriojimas yra 
nepakenčiamas. Bet kai ima
ma žeminti jo šeimą ir jo 
vaikus, šis žygis turi būti

olandus
TOKIJO, liepos 29. — Ja- 

kuo veikiau palaužtas. Lai- mai pripažino 8,063,238,478 ponų vyriausybės nuospren- 
dolerių išlaidų šalies apsau- džiu Japonijoje ir japonų 
gai. Bilius pasiųstas senatui, okupuotoje Kinijoje užšaldy- 

Iš minėtos sumos tenka: ti Olandijos ir olandų Ryti- 
4,760,203,813 dolerių kariuo- nių Indijų fondai, 
menei, 1,569,374,665 dol. lai- Tuo būdu japonai atsako 
vynui ir 1,698,650,000 mari- olandams už žibalo išvežimo 
time komisijai. 'iš R. Indijų nutraukimą.

WASHINGTON, liepos 29. 
— Kongreso žemesnieji rū-

kas sustabdyti tokius 
bus.

dar-

KAIRO. — Britų lakūnai 
puolė italų aerodromus Sici
lijoje. Sunaikinta 34 ašies 
lėktuvai.

kariuomene. Transportus ly
di keturi japonų naikintuvai.

Daug karo medžiagos ir 
1,900 sunkvežimių jau pri
siųsta.

MASKVA, liepos 29. —
Bolševikų laikraščiai paduo
da žinių iš Amerikos. Pra
neša, kad Washingtone vieši 
sovietų karinė misija. Taip 
pat pažymi, kad Amerikos 
teatruose publika sveikina 
Staliną.

karan Ameriką
CUNGKING, Kinija, liepos 

29. — Kinijos nacionalistų 
vyriausybės vicepremjeras ir 
finansų ministras H. H. 
Kung per radiją atsišaukė į 
J. A. Valstybes, kad jos įsi
kištų karan tikslu panaikinti 
karus visiems laikams.

Jis dar pažymėjo, kad Ki
nija bendrai su Amerika da
bar kariauja prieš bendrąjį 
priešą.

CHICAGOS IR APYLIN
KES. — Dalinai debesuota 
ir šilta; numatomas lietus su 
griausmais; vakare vėsiau; 
ketvirtadienio rytą, kaip spė 
jama, nutruks didelių karš
čių banga.
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DRAUGAS Trečiadienis, liepos 30, 1941

Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
IŠ MARIANAPOLIO
PADANGĖS • » *

Marianapolis randasi prie medonešius vabzdžius, spal- 
Thompson ,Conn. valstybėje, vų hormanija patraukia gro- 
Is toliau pirmą syk lankyda-; žį mylinčio žvilgsnį, žiedų 
mi gali per klaidą patekti į aromatu maloniai jo uoslę 
Thompscnville, kurs taip pat kutena; iš abiejų gyvtvorės 
yra Connecticut valstybėj. Į alėjos šonų jauni vynuogių 
Marianapolį vykstama trau- t ūgiai, be agronominės pas- 
kiniu ar busu iki Put.nam pirties giliai žemėje jėgų su - 
stoties ,o iš čia*į vietą tik siradę, stiebias aukštyn, vi- 
4 mailės. | kriai aplink kietą atgyvenusį

i motininį kamieną vynioda-
Marianapolis yra diaziulis , . , , , , .j damies, kad sukrovus bei

lietuvių Marijonų vienuolijos ...... nunokinus saldžias uogų
dvaras su kolegija beriliu- , .,___ m _ ___ *__kekes saules spinduliuos;

ankstyvosios mūsų mėgia-kams. Tai ramus gamtos 
grožio apsuptas kampelis! 
Atstu nuo didžiulių miestų 
triukšmo ir tvankaus oro; 
puošnius kolegijos rūmus ir 
kitus pastatus iš visų pusių 
apgaubia įvairiarūšės lapuo
čių girios ir kultūringi par
kai. Nuo centro visomis 
kryptimis į laukus ir aplink 
parką išvesti geri keliai. Čia 
pat praeina ir didžiulis plen
tas į artimiausius miestus:
Worcester, Providenee, Bos-

mos tulpės, narcyzai, žemu
tės plačialapės vaistingos 
konvalijos, išdidūs bijūnai, 
prakilnosios rožės ir daug 
kitų puikių žieduočių auga
lų, turinčių vietą ir paskiri- 
mą puošti darželį, sodą, ta
kus, miško aikšteles ir k., 
savo vegetaciniu našumu 
priduoda gyvybinės nuotai
kos Marianapolį apyilikei ir 
žmogui įkvėpia daugiau kū
rybinių galių. Kai kurie

PABCGCLIA1 tų. Marianapolio aplinkų- Lig šiol pavyko sodybose iš- 
mqj anksčiau būta didingo verstus medžius pašalinti ir 
vai^db estetinių įr.kultūriniu kur - ne kur atsodinti, o

» _ > t i •
žvilgsniu. Parkas užvestas miškuose dar yra daugybės
ir sutvarkytas pagal tikslaus 
plano, atsižvelgus į grožę ir 
patogumą. Buvusių turtuo
lių savininkų nesiskaityta ir 
didelėmis išalidomis ir visose 
ūkio šakose įdėta daug pra
bangos. 1938 m. rugsėjo 
mėnesį didžiulės vėtros daug 
žalos padarė Marianapolio 
girioms ir parkų situacijai.

Taupykite Vartotus 
Pašto Ženklus

išgriautų medžių.

(Daugiau bus)

Aslhma Mucus
(oughing, Gasping

Thanks to a Doctor’a prescrlption called 
Mendaco. thousands now palliate terrlble re- 
currlns attaeks of choklng, gasping. cough- 
ing, wneetlng Bronehial Astnma by helplng 

re remove thlck exccss mucus. No dop<__________________________________ j dopes,
no smokes, no lnjections. Just tasteless. 
pleasant tablsts. The rapid. dclightful pal- 
Ilatlve action commonly helps nature bring 

—- - - - prlntea

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

Svett Marden

SKAITYKITE “DRAUGĄ!

nature remove 1 
no smokes, no ....

fileasant tablsts. Th 
Istlve action comnu , 
irslcome aleep—a "Ood-send. ’ A pr 

guarantee arapped around each package of 
Mendaco lnsures an lmmedlate refund of 
the full cost unless you are completely sat- 
lsfled. You have everythlng to galn and 
nothing to lose under this posltlve money 
back guarantee so get Mendaco from yuur____ gui________
drugglst today for only 60c.

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

v
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

(“Draugas" Acme telephoto) 
Du amerikiečiai, kurie buvo ant vokiečių nuskandin-.

to laivo Zamzam. Važiuojant traukiniu okupuoto j Pran
cūzijoj jiedu iššoko pro vagono langą. Besislapstydami 
galų gale dabar pasiekė Ameriką.

užmiršti, kur esąs. Tartum 'ir giliau pažinus patirsime,

prie

ton ir k. Visi sodai, keliai 
ir takai apaugę dekoraty- gyvybiniai gamtos reiškiniai, 
viais medžiais, krūmais ir i Prie tam tikri aPS^OVM. 
gėlėmis. Amžinai žaliuo-!teikia malonll 'sPūd‘ ir Pi
jančių ir lapuočių medžių’ gyvenimą, kurs ilgiau užsi- 
tvarkinga kombinacija kiek- lieka atmintyje. Kaip nesi- 
vienu laiku parkams priduo- i gerėti gražiais birželio va
da puikų vaizdą. Laisvėje, 
saulėje augdamos parkų eg
lės, pušys plačiai iki žemės

karais, kada parkų, girių ža
lumoj, rūšies išlaikymo tik
slu, tūkstančiai nuo posfori-

klausais tolimųjų aidų iš tė
vynės stebuklingų, gojelių 
miškelių nuo lakštučių, ge
gučių balselių!

Apie Marianapolio gamtos 
grožį daugeliui teko skaityti 
mūsų spaudoje ir asmeniš
kai pasigėrėti atsilankius. Iš 
tikrųjų, toks jaukus žaliuo
jantis, žydintis medžių prieg 
lobstys poetingai gali nu
teikti kiekvieną gamtą my
lintį svečią! Bet Mariana
polis ne vien gamtos grožį

kad jis daug materialių ir 
dvasinių gėrybių valdo ir su
kuria. <

Gamtininkui Marianapolio 
augmenija gali patarnauti 
botanikos, augalų sistemati
kos, filopotologijos, miški
ninkystės studijų pagilini
mui ir kitiems mokslo tiks
lams.

Apart Lietuvoj augančių 
augalų ir vietinės kilmės flo
ros, čia randasi retų, įdomių 
medžių ir krūmų egzemplio-

skleidžia minkštais spygliais nių medžių šviečiančių va- 
nusagstytas šakas; pavie-; baliukų laksto ore - tamsoje 
niai ar simetriškoj tvarkoj skrajojančių liepsnelių pavy- 
ar eilėmis išsirikiavusios, it dale, lyg didmiesčio švie- 
gotiški bokštai, lieknai nu- sos iš tolo, tarsi degą mažy- 
augusios tujos ir sidabrinio čiai erdvės meteorai — krin- 
atspalvio eglaitės verčia pir- tančios žvaigždutės! Kaip 
mą kart praeinantį savo pa- nesidžiaugti ankstyvais va- 
vėsy sustoti ir jų vaizdu ža- saros rytais, kai, pirmi iš 
vėtis; buinius, tyrai baltus miego pakilę, girių giesmi- 
žiedus išskleidusi magnolija, ninkai tarp snaudžiančių 
grupažiedžiai, įvairiaspal-1 medžių, viens kito eilės ne- 
viai rododendrai, švelnias laukdamas, iš visų pusių 
Žiedines tarp lapų suglaudu- skambiai savo prigimtu solo 
sios alyvos, perlų baltumo ir, užtraukia! Iš arti ir toli
auksinės spalvos žiedus ant 
šakų nutarusios akacijos ir

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

ZOHE UARGE’ 
ITHE OTHER. SMALL

DAFFY DRAMAS

plaukią švelnūs čiulbesiai 
susilieja ir pripildo girias

pseudoakacijos, prie mūsų,( darnia muzikalę meliodija. 
tvorų prisišliejusios erškėt-" Ausį paliečių skambesiai 
rožės - gražuolės savo žiedą- Į taip malonūs, artimi ir gir- 
dulkėmis ir nektaru vilioja ! dėti! Sužavėtas žmogus

turi! Arčiau prisižiūrėjus 1 rių iš įvairių pasaulio kraš-

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

Šioj srity daugiausia ga
li pasidarbuoti tie, kurie 
dirba krautuvėse, bankuose, 
ofisuose ir panašiose vieto
se, kur kasdien pereina 
daug pašto.

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

MARIAN MISSION CLUB 
Marian Hills Seminary, 
Hinsdale, Illinois.

——

PIRM NEGI’ PIRKSITK 
MATYKITE MUS!

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ 

STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS 

Finansuojame namų pastatymų ai 
pataisymų — Nieko lmokStl — t 
metai išmokėti — Apkainavimas 
dykai.

Lietuvis Pardavėjas
Stanley Litorinas — Vedėjas

Carr-Moody Lumber 
Company

3039 So. Halsted St. 
VIC. 1272

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!II

TAI IPYI/1TP įtaigoje. Jūsų Indeliai rūpea-
I ravJl I 1x1 I C tingai globojami ir ligi $5,000 ap

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

MUSŲ PASITIKftJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nennskrlandžiant Nai 
Vieno Klljento!

/
Keistuto Savings and Loan Association yra šymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.

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

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

Nereik vilkui kelio rodyti.

RED-ITCHY-SCALY

ECZEMA
Effective Home Treatment 

Relieves Torture I

ARTHRITIS
Don’t dMB.tr 
of relief from 
trrribie Arthri- 
ti. acb.i or
&EW*Čollo,d»i 
Iodized Sulphur

>-SaH
|wel-

*>m. r.ltrf ta
Arthrlti. du. 
to Sulphur de-

ty badk if uo 
r«Uef after 30

JOS. F. BUDRIK
Fumiture House

3409 S. Halsted St
Didelis pasirinkimas laikrodėlių

Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį pasi* 
s, sekimę Jūsų biznyje arba profesijoje.

Pirmas nžteptnuM mi atrbtotnn 1 
ŽEMO—(taktam IfirMtaa—tuojau ' 
nustabdo nepakenčiamų nteiėjimų 
ftalros Ir tuojau pradeda mifrM- 
mą jautrio, odo., Strhftloni sek- 
mitinau per virš SO metui Gauna
ma. tIaom vals-
Itnėee.

■'.............. 9 ŽEMO

CONRAD
Fotografas

Studija {rengta plr- 
mon rOėlėa au mo* 
dernIAkomln užlai
domis Ir Hollywood 
Šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

420 W. 63rd Street
Tei.: Biznio • ENGIeuood 5883 

Rez.: - ENGIeuood 5840

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena por* akių visam gy
venimui. Saugokit Ja* leisdami 
liekmmlnuott Jas tnodemlKklauala 
mstoda. kurt* rsggllme mokslas 

gali sutelkti.
SI METAI PATYKIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
vlnų aklų Įtempimų.

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

OPTOM ET1UOTAl
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas ll-toe
Telefonas CANAL OMI— Okloago 

OFISO VALANDOS 
Kasdlea 1:00 * m. iki 1.10 p. m. 

Trsd. ir Seat: »:00 a. m. lkl 
Tite ». m.

66
Akiniai tteisinga! prirenkami 
per patyrusj lietuvi daktarą.

Dėl sąžiningo radijo pataisymo 
pašaukit? Yards 30Š8.

Sudriko Radijo Progoramai:

VVCFL 1000 K. Sekmadieniais 6:30 
vai. vakare
WHFC 1450 K. Ketvirtadieniais 
7 vai. vakare.
WAA 950 K. Hauraian — Sekma
dienyje 4:30 po ptatų.

r'4.

Rei. 6958 So. Talman Avė.
Rea. TeL GROvehiU 0617 
Office teL HEMiock 4848

DR. J. J, SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomie auaitarua.

2423 W. Marąuette Road

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office taL YARda 4787 
Namų tel. PROspeet 1930

Tel. YARda 5921.
Res.: KENvrood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL OANaI 6188

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

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

6631 S. Caiifornia Avė. 
Telefonas REPnblic 7868
Ofiso teL VIRgini* 0036 

Rezidencijos teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal autartį.

Tel. CANai 0257
Rez. tel.: PROspeet 665.

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

Reaidencija: 6600 So. Arteaian A n 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vaL vakare.

LIETUVIAI DAKTARAI
h

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

DR. F. G. WINSKUNA$
PHYSICIAN AND SURGEON
2158 VVest Cermak Road 

Ofiso taL OAHšl 8846 
Ofiso VaL: 2—4 ir 7—9 

Tredtadlealais pagal sutartj,
TeL: BBMlook Š1IO

TaL YARda 8846

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Telef of nas: HEMiock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 iki S! Vak. 7 Iki • 

Nedėliomis pagal sutarti y

Telefonas CANai 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal sutartį.
Res. teletonaa SEEIey 0434.

TeL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 

Kamp. 15tos gat ir 49th Ct
OKI 80 VALANDOS:

Nao 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. 
ir pagal sutartį.

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

OYDYTOJAS IR CHIRUROAS 
2500 VVest 63rd Street 

OFISO YALANDO8:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakar* 

Taipgi pagal nutartį.
Oftao talsfunas PROarsct 6787

TeL YARda 8146
VALANDOS: Nuo U iki 12,

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

Sekmadieniais 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street 

Tel. CANai 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Ro&*, 
OFISO VALANDOS 

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

Oftao ToL: Mi ToL:
VTRginia 1886 PROspeet 86*4

DR. RAČKUS
GYDYTOJAU IR CHIRURGAS

1853 VVest 35th Street 
LIGONIUS PRIIMA i 
Kasdien auo 2:00 iki 8:00 vaL

Trečiad. Ir Sekmad. tik susitart un.

DR. V. L SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAPayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniai*

4631 So. Ashland Avė. 
TeL YARda 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais.

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

(2-tros lubos)
TaL MIDvray 8880 Chicago, DL

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki E2 vat ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vsl. vak.

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

• DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė. 

TaL YARda 0994 
Rez. TeL KENuood 4300

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

Kautynėse per nepriklau
somybės karą mes parodė
me pasauliui, kad esame lala 
vis verta tanta.

BkArupatda

/!
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r
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IŠ PIETŲ AMERIKOS 
LIETUVIŲ GYVENIMO
Pastoracija salėse (

Marijonų misijonoriams | 
Pietų Amerikoje tenka vesti l 
savo tautiečius prie dorin-. 
gumo ne vien pamaldomis 
bažnyčioje, bet ir atatinka
mais parengimais salėje.

Lietuviškos pamaldos 
Buenos Aires mieste yra 
rengiamos dviejose vietose, 
tačiau paprastais sekma
dieniais labai mažas lietu
vių nuošimtis jomis naudo
jasi. Svarbiausia to prie
žastis, kad vietos lietuviams 
trūksta ir tautinio ir tikybi
nio pribrendimo. Tuomi 
žvilgsniu šiaurės Amerikos 
lietuviai nuo Pietų Ameri
kos lietuvių skiriasi kaip 
dangus nuo žemės. Bepiga 
buvo lietuviams pakliuvus į 
šiaurės Ameriką, kame bu
vo aukštesnė anglų ir airių 
kultūra, ir dievobaimingi 
yankės ir religingi airiai su 
savo skaitlinga ir imponuo
jančia apšviestūnija buvo 
lietuviams ateiviams gera 
mokykla gyvenime. Visai 
kitaip yra Pietų Ameriko
je, kame vietiniai žmonės, 
nustatantieji gyvenimo pul
są, yra ispanai, italai,. por
tugalai... Nors Pietų Ame
rikos respublikos skaitosi 
katalikiški kraštai, bet jų 
katalikybė labai paviršuti
nė. Tikybinė praktika bega
lo silpna. Daug vadinamų 
katalikų tėvų vaikai laksto 
po gatves nekrikštyti. Mo
kyklinio amžiaus vaikai net 
poterių nemoka. Velykinės 
išpažinties ir komuniją ne 
.didelis nuošimtis tepriima. 
Civilė moterystė yra priva
loma net katalikams ir tik 
po to gali priimti moterys
tės sakramentą, bet pasime- 
tusiems, ar atsiskyrusiems, 
j kitą moterystę sueiti ne
leidžiama.

Yra patėmyta, kad lietu
viai, į bile kokį kraštą pa
tenka, greitai prisitaiko. 
Patekę jie į Pietų Ameri
kos košelyną, jie ir čionai 
greitai asimiliuojąs, ne tik 
kalboje bet ir prastuose pa
pročiuose. Lietuvių ateivių 
religinis apsileidimas lenk- 
tyniuoja su vietiniais; kai 
kuriais žvilgsniais dar di
desnis.

Galima užtikti ir labai 
pamaldžių lietuvių, bet jie 
nedidelė mažuma. Tų pačių 
dalis kaip priprato prie gra
žių ispaniškų bažnyčių, tai 
taip su joms suaugo, kad 
dabar sunkiai skiriasi eu 
jomis, nors atsirado lietu
vių kunigai.

Sunkiai lietuviai renkasi 
į lietuviškas pamaldas, bet 
daug gyviau lanko lietuviš
kus vakarėlius. Mat kur lie
tuvis nebus, o jis išsilgsta 
savosios dainos, savų žmo
nių pasimatyti, Lietuvos at
siminimais pagyventi, krykš 
tančiu jaunimu pasigerėti. 
Todėl mūsų misijonoriams 
irgi tenka rengti lietuviškus 
vakarėlius, kad sutraukus 
skaitlingesnį savų tautiečių 
būrį ir juose sveikos sėklos 
pasėjus. >

Vakarėlių rengimui labai 
uoliai dirba kun. Antanas 
Andriušis ir kun. Kazimie
ras Vengras. Diena iš die
nos juodu laksto, važinėja, 
ieškodami “artistų”, salių, 
kostiumų, lankydami repe
ticijas, spausdindami ir da
lindami paskelbimus, išda
lindami paskelbimus, išdai- 
lumus ir t.t.

Kaip daug misijonoriams 
tenka važinėti galima su
prasti iš to, kad arti dvie
jų milijonų Buenos Aires 
miestas yra labai plačiai iš
sibarstęs po prerijas — 
pampas, panašiai kaip Chi
cago; jis ir yra vadinamas 
“Pietų Amerikos Chicago”.

Bet kuomet Chicago esa
ma 12 lietuvių parapijų, 
čionai dar tik pirmoji ku
riama, nors lietuviai yra iš
simėtę visais pakraščiais. 
Ta/ misijonoriams nuolat 
tenka daužytis tramvajais 
(požeminis elektrinis trau
kinėlis priemiesčių nesie
kia) tai vienu tai kitu rei
kalu. Miesto centrą pasie
kti ima daugiau valandos 
laiko tramvajumi. Taigi kas 
dien po keletą valandų ten
ka praleisti tramvajuose. Į 
savaitę praleidžiama ligi 5 
pesų tramvajams; viena ke
lionė į miestą 15 centavų, o 
persėdant į kitą tramvajų 
reikia mokėti išnaujo.

* to

ir

Kauno miesto vaizdas. Matomas ir Vytauto tiltas per Nemuną, kurį išbėgdami bolševikai išsprogdino.

Adv. Skipitis ir doc. B. Vitkus - 
naujieji Lietuvos ministeriai .

- Caro kalėjimo užgrūdintas. - Gimnazistas
- slaptas knygnešių padėjėjas. - lietuvių 
atstovas prie ukrainiečių respublikos. - 
Ministeris - sportininkų prietelis. - Vis su 
liaudimi. - Apie liaudininkus ir krikšč.

' demokratus
Su ilgesiu mes graibstome 

kiekviną žinelę iš savo kraš
to. Išgirdę pavardes naujų
jų ministerių ,mes norime iš 
jų spręsti kiek iš viso naujoji 
Lietuvos valdžia galės būti 
artima lietuvių troškimams, 
kiek savarankiška. Be anks
čiau girdėtųjų, kaip žinome, 
dar pakviesti į Lietuvos mi- 
nisterius adv. Skipitis ir doc. 
Vitkus.

Adv. Rapolas Skipitis
Iš naujųjų ministerių ame

rikiečiams bene daugiausiai 
bus žinomas advokatas Spi- 
pitis. Jis ilgą laiką yra bu

vęs DULR (Draugijos Už
sienio Lietuviams Remti) 
pirmininku ir lankęs daugelį 
lietuvių išeivių kolonijų. Tai 
jau vyresnio amžiaus lietu
vis veikėjas. Gimęs Baukų 
kaime, Šeduvos parap., Šiau
lių apskr. Mokėsi Palangos 
ir Šiaulių gimnazijoje, o tei
sių mokslus ėjo Maskvos

universitete. Mokydamasis 
netoli Prūsų jau nuo ketvir
tos klasės pradėjo . uoliau 
dalyvauti lietuvių visuome
nės gyvenime. Užmezgė ry
šius su knygnešiais, jiems 
padėdamas gabenti ir platin
ti knygas bei laikraščius.

1905 m. karštai dedasi į 
judėjimą prieš rusų carą, 

kol 1908 m. žandarų suim
tas patenka į kalėjimą. Iš 
leistas ir vėl grįžta prie se
nojo darbo. Matyt jo veik
lumas buvo gerai žinomas, 
kad 1908 m. savo draugų bu
vo išrinktas atstovu į liet
moksleivių konferenciją. Ir 
studentaudamas puvo keliais 
atvejais išrinktas Maskvos 
Lietuvių Studentų Draugi
jos pirmininku.

Vasaros atostogose mėgo 
rinkti tautosaką, suaugusius 
mokyti rašto, steigti knygy

nėlius, rengti vakarus ir ge
gužines. Be to — rašinėti į 
“Aušrinę,” “Lietuvos Ži
nias,” “Lietuvos Ūkininką.”

Karui prasidėjus rūpinasi 
lietuvių šelpimu, būdamas 
Lietuvių Draugijos Centro 
komiteto įgaliotiniu Lietu
voje, o paskiau Maskvoje, 
Petrapilyje. Prasidėjus ryš
kiau formuotis lietuvių poli
tiniam gyvenimui, 1916-17 
metais įsikūrus “Santaros” 
partijai, į ją įstojo ir Skipi
tis, likdamas net jos centro 
komiteto nariu ir patekdamas 
į redakcijos štabą jų laik
raščio “Santara.” 1 1917 m. 
buvo išrinktas į Lietuvių 
Tautos Tarybą Petrapily, o 
kiek vėliau — į Vyriausiąją 
Lietuvių Tarybą Rusuose.

Jis buvo pinnas lietuvių 
atstovas prie Ukrainos re
spublikos,

lietuvių ir ukrainiečių, kol 
palaikydamas ryšius tarp 
bolševikai užėmė Kievą. Ne
priklausomybės pradžioje jį 
matome einant pareigas val
stybės gynėjo Kauno apy
gardos teisme. Iš tų parei
gų K. Grinius, šeštojo kabi
neto ministeris pirmininkas 
jį pakvietė būti Vidaus Rei
kalų Ministerių.

R. Skipitis aktyviai 
kovojo prieš bermontinin
kus,

buvo Šaulių sąjungos nariu 
ir visos eilės lietuviškų or
ganizacijų veikėju. Paskuti
niu metu ypač daug veikė 
Draugijoje Užsienio Lietu
viams Remti.

Bolševikams okupavus Lie 
tuvą adv. Skipitis matyda
mas, kaip areštuojami lie
tuviai veikėjai, pabėgo į Vo-

(Nukelta į 7 pusi.)
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rui mokama po šimtą ir 
daugiau pesų. Be to, Argen
tinoje yra dar mokestis 
“kompozitoriams” — po 25 
pesas nuo vakaro. Pridėjus 
dar orkestros išlaidas, nes 
lietuviški vakarai be šokių 
nepopularūa, tai susidaro 
tiek išlaidų, kad reikia ge
rai dairytis, kad išeiti be 
nuostolių.

Prie šitokių aplinkybių 
tenka rengti lietuviški va
karėliai beveik kas mėnesį.

— Ar apsimoka, paklau
sit? • I

— Piniginiai, tikrai ne. 
Bet sueina keli šimtai žmo- «
nių. Susidaro jauki nuotai
ka, ir ji, kad ir tylomis, vei
kia. Mūsų veikėjai ir artis
tai gauna progos lavintis ir, 
“žavėti”. Minios sveikai lai
ką praleidžia, lavina jaus
mus, kultūrėja. Na, o pelno? 
Pelno “niušt”!
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čių*!

$ AMLETO GIOVĄNNI G1COGHAN1. 
Laodlcea Arkivyskupas,
Apaštališka* Delegatas

Gelbėkime ir gelbėkime:
Praėjusią savaitę visose lietuvių katalikų laikraš

čiuose buvo paskelbta A. L. R. K. Federacijos 28-tojo 
kongreso programa. Iš tos programos matėme, kad šių 
metų Amerikos lietuvių katalikų veikimo centro suva
žiavimui rūpės: 1) apsvarstyti planus, kaip geriau pa
dėti Lietuvai atsistatyti laisva ir nepriklausoma val
stybe ir 2), kaip geriau patiems susiorganizuoti ir pla
tesniu mastu dirbti tuos darbus, kuriuos turime dirbti 
kaipo lietuviai ir katalikai ir, taip pat, kaipo ištikimi 
šio krašto piliečiai.

Mūsų tautinė ir krikščioniška pareiga šaukia mus sku
biai eiti į pagalbą baisaus karo parblokštam tėvų kraš
tui. Ir priminti čia, berods, nebereikia, kaip reikalinga 
yra Lietuvai visokeriopa pagalba. Nualino ją okupan
tai bolševikai, besitraukdanios milžiniškos Sovietų Ru
sijos armijos ir tūkstančiai Maskvos agentų naikino 
ir griovė viską, kas tik po kojų pakliuvo. Karo lieps
nose supleškėjo visa eilė miestų, kaimų, sodybų. De
šimtimis tūkstančių mūsų brolių ir sesučių pasiliko be 
pastogės, be duonos kąsnio. Iš visų savo jėgų turėsi
me stengtis, kad sušelpti pašalpos reikalaujančius. Be 
to, keturi tūkstančiai sukilėlių, žuvusių kovoje su oku
pantais, rodo didelį tautos troškimą atstatyti Lietuvą 
laisva ir nepriklausoma valstybe. Suprantama, kad ir 
čia yra laukiama mūsų visqkeriopos paramos.

Federacijos kongresui teks visu rimtumu šie gyvy
biniai lietuvių tautos reikalai aptarti, nustatyti tinka
mus veikimo planus, gerai susiorganizuoti tų planų 
vykdymui.

Siaučiantis karas kituose kontinentuose, paliečia ir 
mūsų krašto, Jungtinių Valstybių, interesus. Vyriausy
bė dideliu užsimojimu stiprina krašto saugumą, ren
giasi, kad reikale atremti kraštui, pavojų. Kaipo išti
kimi piliečiai, įr mes savo dalimi dedamės prie tų dar
bų. Kongrese turėsime paplanuoti, kad dar daugiau 
galėtume būti naudingi savo kraštui taip stipriai sto
vinčiam už išgelbėjimą pasaulyje krikščioniškosios de
mokratijos, už pavergtųjų tautų išlaisvinimą. Orga
nizuotai ir vieningai stosime j visus tuos krašto darbus, 
prie kurių mus pašauks.

Didelio dėmesio kongresas turės kreipti į mūsų Ame
rikos lietuvių katalikų, organizacijas. Galime džiaug
tis, kad turime senų ir garbingų organizacijų; kad tu
rime virš šimto parapijų ir visokių įstaigų. Bet visai 
bus vietoje gerai apsidairyti, ar jos visos yra geroje 
tvarkoje, ar joms nėra pavojų, ar negalima būtų jas 
padaryti gausingesnėmis ir jų veikimą labiau išjudinti, 
kad jos neštų didesnę garbę Dievui ir mums patiems 
būtų naudingesnės. Palaikyti lietuvių katalikų organi
zacijas ir jas stiprinti, reiškia gelbėtis religiniu ir tau
tiniu atžvilgiu.

Tad, gausingai suvažiuokime į Federacijos kongresą 
rugpiūčio 7 d., Marianapolio Kolegijon, Thompson, 
Conn., kad Lietuvai gelbėti ir patiems gelbėtis!

Dėl bolševiku konferencijos
Pastebėjome, kad Chicagos lietuviai komunistai šau

kia konferenciją rugpiūčio 24 d. Ją pavadino visai ne
kaltu vardu “Chicagos lietuvių draugijų konferencija”. 
Konferencijai sukviesti užkinkė subolševikėjusį senį dr. 
Graičiūną.

Konferencijos rengėjai, matyti, labai norėjo paslėpti,
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kas tą susirinkimą šaukia ir kokiam tikslui, tačiau ne
pavyko. Jau iš pirmųjų atsišaukimų matyti, kad tai 
bus komunistų mitingas tam tikslui, kad komunistinj 
sąjūdį lietuvių tarpe sustiprinti.

Tos Chicagos lietuvių draugijos, kurios yra aiškiai 
lietuviškomis ir kurios nori, kad Lietuva būtų atsta
tyta laisva ir nepriklausoma valstybė, ne tik nedaly
vaus komunistų šaukiamoji konferencijoj, bet dar gi 
pasmerks tpos, kurie dalyvauja kartu su mūsų tėvų 
krašto išdavikais.

Lietuvių visuomenė jokiu būdu negali užmiršti ir 
niekuomet neužmirš Amerikos lietuvių komunistų iš- 
gamiško, pardavikiško pasielgimo praėjusiais metais, 
kai Sovietų Rusija užpuolė Lietuvą, prismaugė jos ne
priklausomybę, apiplėšė ir kankino žmones. Mūsiškiai 
komunistai džiaugėsi nepaprastai dideliu džiaugsmu, 
matydami, kai Lietuva netenka laisvės ir nepriklauso
mybės, kai ji yra smaugiama. Jie, lyg tie sužvėrėję 
sūnūs, džiaugsmingai šoko, kai jų motina buvo kan
kinama baisiomis kančiomis ir buvo norima ją visai 
numarinti.

Aišku, kad nė viena padori lietuvių draugija neiš
drįs deleguoti savo atstovų į Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės priešų, į mūsų tautos išgamų susirinkimą.

•

Nuosava politika
Senatorius George, užsienių reikalų komisijos pirmi

ninkas, aną dieną padarė išmintingą pareiškimą. Jisai 
sakė, kad šio krašto politinė linija ir Tolimųjų Rytų 
ir Europos atžvilgiu turi pasilikti nuosava, ameriko
niška. Jisai manąs, kad reikia kooperuoti su Didžiąja 
Britanija jos kare prieš Vokietiją ir taip pat ekono
miniame kare prieš Japoniją, tačiau: “Pagrindiniai aš 
nemanau, kad mes turėtume maišyti savo politinę li
niją su Britanijos”.

Iš to išeina, kad vadinamiems intervencionistams ne 
taip jau greit ir lengvai pavyks pravesti per kongresą 
ginkluotų jėgų siuntimą į kįtus kontinentus reikalą.

Prieš abudu "izmus"
“Lietuvių Žinios”, Clevelande leidžiamas lietuvių ka

talikų laikraštis rašo:

“Sovietų Rusija niekad nebuvo draugas demokrati
nių šalių, todėl toms šalims ir negaila baigiančio sa
vo dienas bolševizmo. Jeigu Amerika ir Anglija pri
žadėjo Rusijai bent moralę paramą šiame kare, tai 
tik išeidama iš strateginių sumetimų.

“Juo daugiau jėgų išeikvos vokiečiai naikindami 
bolševizmą, tuo mažiau demokratinės šalys turės eik
voti jėgų nacizmui sunaikinti. Tai tik toks interesų 
bendrumas, kuris, deja nieko bendro neturi su bol
ševizmo, kaipo sistemos, nemažiau už nacizmą pavo
jingos Amerikai, gelbėjimu. Amerikiečio rolė šioje 
diktatorių kovoje prilygsta rolei gatvės žiūrovo, ku
riems pasitaiko matyti kovojančias dvi gengsterių 
grupes. Kaip iš to gatvės žiūrovo nei viena, nei kita 
gengė nesusilaukia paramos bei užuojautos, taip ir 
šiame kare nei vienas, nei kitas diktatorius iš ame
rikiečių paramos bei užuojautos nesusilauks. Juo 
greičiau abudu gengsteriai nusikamuos tuo saugiau 
visuomenei, kuri neša jungą vieno kurio nors dikta
toriaus. Todėl kaip nebūtų pikta bolševikams, lietu
vių visuomenė būdama ištikima Amerikai pasiliks 
tuo pačiu kartu dideliu bolševizmo priešu ir iš visos 
širdies kartu su didele dauguma amerikiečių geidžia 
galutino ne tik nacizmo, bet lr bolševizmo žlugimo”.

Stalinas karo vadas .
“V-bė” rašp: ’

“Kodėl Stalinas “pasiskyrė” vyriausiu karo vadu? 
Tai klausimas, kurį gana lengva išaiškinti.

“Jeigu kartais rusų tauta, raudonosios armijos ir 
sąjungininkų padedama, laimėtų šį karą, tai Stali
nas, turėdamas savo rankose kariuomenės vadovybę 
ir politinę valdžią, labai lengvai galės pasiskelbti lai
mėtoju. O laimėtojų, mat, nįeks neteisia.

“Stalinas žino, kad už tokias klaidas, kokias jis, 
besibičiuliaudamas su Hitleriu, padarė, Sovietų Są
jungoje šaudoma....

“Štai kodėl jis — vyriausias karo vadas.”

® k ’ 4 .

“Kaip mes galime pasitikėti raudonaisiais, kuo
met jie kėsinasi mus sunaikinti” — rašo Schmidt sa
vaitiniame žurnale “America.” Tame pačiame žurnale 
Henry Watts sako: “Nieks negali pasitikėti naciais 
nors jie ir iškilmingiausius prižadus duotų.”

Trečiadienis, liepos 30, 1041

(Tęsinys)

PASAULIO TRIUBELIAI

(“Draugas”, liepos 30 d., 
1016 m.).

Balsus amunicijos sprogi
mas..,. šiandie rytą sprogo 
visa galybė sukrautos sprog 
stamosios medžiagos ir a- 
municijos ant Lehigh gele
žinkelio Jersey City, šalia 
New Yorko. Sprogimas bu
vo pasibaisėtinai smarkus. 
Buvo girdimas penkiose val
stijose. New Yorko kuone 
visi aukštesnieji namai daug 
nukentėjo. Kol kas sužino
ta, kad 8 žmonės žuvę. Kaip 
New Jersey, taip New Yor
ke ir Brooklyne aukštesnių 
bustų langų stiklai išbirę j o 
nuo baisaus sprogimo. Ellįs 
Island saloje, kur priimami 
ateiviai, namuose nuostolių 
padaryta už $75,000. Lais
vės stovylai — $100,000. 
Nevv Yorko aukštuose bus
tuose. išbirėjo 8,000 langų. 
Abelnai buvo manoma, kad 
Nevv Yorką ištiko žemės 
drebėjimas. Gyventojai bai
siai buvo pergąsdinti. Kaip 
visuomet, taip ir dabar 
sprogimo tikra priežastis 
nesužinota. Policiniai agen
tai dąrbuojasį susekti spro
gimo priežastį. Nuostolių, 
manoma, bus virš 50 mili
jonų dolerių.

• :
Popiežiaus delegatas pas 

Japonijos ciesorių..., Ant- 
vyskupis Petrelli, popiežiaus 
delegatas į Filipinus, va
žiuodamas į paskirtą vietą, 
sustojo kai kuriam laikui 
Japonijoje. Antvyskupis į- 
teikė Japonijos imperatoriui 
Šv. Tėvo laišką. Japonijos 
valdovas popiežiaus delega
tą priėmė bu retu iškilmin
gumu, nuoširdumu. Dalį sa
vo rūmų imperatorius už
leido garbingam svečiui. A- 
pie ką tartasi — nežinia.

•
Lietuvis mirė nuo karš

čio.... šiomis dienomis nuo 
karščio Chicagoje mirė a. a. 
Juozapas Šiaulis.

• '
Didelis gaisras Petrogra-

(Įeina du žydai: Alpera- 
vičius — Lietuvos Prekybos 
ir Pramonės komisaras, ir 
Koganavičius — Lietuvos 
Sveikatos komisaras. Muso
linis, Hitleris ir Stalinas su
žiūri. Hitleris greit išsitrau
kia revolverį įr puola prie 
žydų. Stalinas j;-, m pastoja 
kelią, žydai puola ant kelių 
prieš Staliną, bučiuoja ko
jas, skvernus).

§talina«: Tovarišči, z ku- 
da?

Alperavičius: Zdrastvui’
vąše visokoblagorodija Džio 
sef Džiugašvili Stalin, mū
sų gosudar, mūsų saulė, 
mūsų konstitucija. Mes e- 
sam Lietuvos komisarai,

Stalinas: Mano tovarišči, 
ko jums reikia? Kokiu rei
kalu čia atėjote?

Koganavičius: Nepažįsti
savo uošvio? Mano Haika 
juk tavo pati.... Mūsų mo
kytojau, mūsų šventasis! 
Sužinoję, kad čia atvykai, 
atėjome tau padėkoti už 
naują Palestiną?

Stalinas: Lietuvą?
Koganavičius: Taigi, Lie

tuvą, kurioj mes dabar e- 
sam pilniausi bosai ant go
jų litviš. Vardu visų žydų

— vietos ir subėgusių iš 
Čekoslovakijos, Austrijos, 
Vokietijos ir Lenkijos, no
rim tau internacionalą pa
dainuoti.

Hitleris: Neleisiu!

Stalinas: (traukdamas re
volverį): Tik per mano kū
ną prieisi prie šių tavorš
čių.

Hitleris: Ant dviejų žydų 
neapsimoka blikskriego da
ryti.

Stalinas: Na, prašau dai
nuoti.

h
Alperavičius ir Koganavi

čius (dainuoja):

Oi, tu Stalinėli, J *
Tu mūsų careli,
Dėkui tau už rojų,
Lietuvos žemelėj.

Mes esam to rojaus
Bosais — komisarais,
O mūs vergai-gojai
Litviš proletarai.

Mums dabar čia gera, .
Tikra Palestina,
Tegul visi lįtviš
Mato tai ir žino.

Dabar litviš dirba
Per naktis ir dienas,
O jnums — Mauškiams, 

Ickiams
Šabasas kasdieną.

Ačiū tau Staline
Už tokią lygybę,
Kad mumis iškėlei
Į tokią galybę. *

Oi, tu mūs saulutė, " 4
Brangus Džiugašvili,
Mes tau pastatysim
Čionai aukso pilį.

Bučiuojame tavo
Ūsus šimtą kartų a
Ir dabosim tave, J
Kad nieks nepakartų! 

(Bus daugiau.)

de.... Petrogradą šiomis die
nomis ištikęs didelis gais
ras. Sudegęs tiltas jungian
tis Petrogradą su Vasilio 
sala. Upėje sudegė 12 dide
lių garlaivių, kurių tarpe 
buvę keli transatlantiniai. 
Gaisras sunaikinęs ir kele
tą ginklų ir amunicijos dirb
tuvių. Policija yra nuomo
nės, kad sukeltas gaisras 
būsiąs anarchistų darbas.... 

•
Suv, Valstijų konsulas iš

gelbėtas.... Danijos garlaivis 
“WiHielmina” užplaukė ant 
minos Olandijos pakraščiuo
se ir/ nuskendo.

STREIKAS SUTRUKDĖ STATYBA

<"Drau<aa'' teiepnoto*
Darbininkai prįe statomos amunicijos dirbtuvės St. Louis. Mo. Iš 7,500 tų darbi

ninkų sustreikavo 2,200 už tai, kad kontraktorius atstatė du darbininku už dykinėjimą

Į
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Alla Rachmanova

Studentai, Meilė Ir Ceka
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

Išvertė Ant. Pauliukonis 
p II. TOMAS> k* «

(Tęsinys)

— Nu, tu dabar eik nuo mano vargšės galvos po vel
nių. Būdamas tokioj vietoj, aš turiu gauti geresnę mo
terį, kokią mokytoją ar ką, bet ne tokią apsiskarmalia- 
vusią bobpalaikę, kaip tu! Pasiimk drauge ir savo kai
lius — jų man jau nebereikia! •

Verkdama vargšė atėjo į mus.

Mūsų korespondentas Lietuvoj 
didžiojo sukilimo metu

paimtas ui gerklės: apdėjo tai, vis daugiau raudonar-( — Kaunas — surinka 
tokiais mokesčiais, kad ma-1 miečių kapų..., kur ne kur mano prietelius ir savo ge
niau jau apleisti namus ir1 dąr guli nepalaidoti raudon 
eiti, kur akys užmato... Mes armiečiai.... Nekantriai trau-

buvo tikslai ir pats gyve
nimas : suberta beforminė

laukėme valandos ir neap- 
sivylėme. Gaila tik, kad 
anksčiau neatėjot, būtume

krūvelė žemės, ant jos įbes- dar išgelbėję aavo kaimynė
tas paprasčiausias baslys ar 
kokia šaka ir ant jų užmau
ta raudonarmiečio kepurė, 
šalmas, ar pakabinta palai
dinė... Jokio užrašo, jokio 
kito atminimo ženklo. Pa

liūs. Juos dvi dieni prieš 
karą tie šarančiai kaįp gy
vulius vagonais išvežė iš 
mūsų tarpo (čia jis pradė
jo minėti visą eilę išvežtų 
jo kaimynų, kurių tarpe pa-

kiame toliau. Nepaprastas 
debesys dulkių dengia mu-

ležine ranka spaudžia man 
dešinę. Iš tikrųjų, pro dul
kių ir dūmų debesis pama
tau “Maisto” bokštą ir to-

mis ir tolimus horizontus, j liau Prisikėlimo bažnyčią. 
Keliais ir laukais traukia j Taigi, jau mes prie savo 
su pundais pabėgėliai, dvi-1 laikinosios sostinės, prie 
račiais ir pėsti juda suki- aavo artimiausių draugų, 
lėliai, veda suimtus bolše
vikus, dūzgia lėktuvai... Jau
čiama, kad ir Kaunas neto
li.

savo
prietelių, giminių.... Tuojau 
mes su jais susijungsime, 

(Tęsinys 6 pusi.)

• (Tęsinys)

Tad reikia jiems labiau 
pastoti kelią, juos suimti į 
bučių, duoti jiems dar la
biau, kiekviename užkampy
je uostyti lietuviško para
ko... Ugningomis akimis 
peržvelgę vieni kitas atsi
sveikinome. Jie skubėjo sa
vo keliu, o mes savo.

Mes visa savo siela džiau
gėmės jau pasiektais ruki-

Paprašyk kiaulę prie stalo, tai ji ir kojas užsi- lėlių laimėjimais ir su di- 
kels! — tarė ji. — Kol jis plovė grindis, tai aš *jam bu- džiausiu nekantrumu trau- 
vau gera ,bet dabar, kai atsisėdo į raudoną pliušinę kerne Kauno link. 
sofą, aš jam susyk pasidariau jau bloga ! Pakeliui sužinojome, kad

Tačiau šį kartą tėvelis jai jau nieko negalėjo pa- apdeginta ir Marijampolė, 
dėti. Ir jam pačiam nuo to Pugovkino “valdymo” ten- bet ne taip baisiai, kaip Vil-
ka nemažai nukęsti, nes jis visuomet mėgsta patakšnoti 
tėveliui per petį ir kištis į jo grynai mediciniškus rei
kalus.

Lapkričio 17 d.
Dabar bjauriausia yra tai, kad žmogus negali ramiai 

pabūti nė vienos minutės, yis lauki kažin ko baisaus, ne
malonaus. Visam mieste jaučiama, kad viskas iškrypo i kumštį suspaudęs, kartojo

kaviškis. Esą sudegė apie 
20 nuoš. miesto. Miestą sa
vo rankose taip pat turi su
kilėliai ir kovoja su bolševi
kais ir išgamomis.

— Mirtis Lietuvos išdavi
kams ir razbaininkams, —

senis kaimietis, rodydamas 
mums kelių. Mums jį guo- 
džiant ir judant pirmyn, gir-

iš senųjų vėžių. Elektra užgęsta beveik kiekvienu mo
mentu, rinkoj viskas brangsta, o kai kurių produktų net 
negalima gauti. Kalbama,^kad bolševikai norį privačią
prekybą visai panaikint. Kai šįryt per pusryčius norė- dėjome dar šio senio pra- 
jau į arbatą įsidėti kiek reikia cukraus, mama pastebėjo: ( šymą:

— Alia ,neimk keturių gabaliukų! Turi pasiten-1 — Tik, brolyčiai, nesigąi-
kinti trimis. Matai, netrukus cukraus visai negalėsim lėkite tų budelių, judošių.... 
niekur gauti. | Jie ir Jums dar kelią gali

Nuo tos pastabos man pasidarė labai nesmagu. Kad pastoti... 
man draustų valgyti, kas ir kiek man patinka, tai buvo Pasiekėme pusiaukelę į 
pats pirmasis kartas mano gyvenime. Kauną. Gražiai žaliuoja Lie

tuvos laukai. Ūkininkai, pa- 
Kai Irina norėjo antrą kartą įsidėti į lėkštelę avie- ( gipuošę namua tautinėrois

čių uogienės, mama vėl neleido ir pastebėjo, kad jas rei
kia palikti atsargai, jei tektų kada susirgti. To tėvelis 
jau negalėjo pakęsti ir susijaudinęs pašoko nuo kėdės:

— Ką?

galvoji žmogus, kad tų žmo- įmini ir mums, kauniškiams, 
gystų galas nieku nesiski- ’ gerai pažįstamo valstybės 
ria nuo jų pačių viso gyve- gynėjo Budrevičiaus brolį, 
nimo. Jie buvo beveidžiai 1 Hurį bolševikai su visa šei- 
vergai Stalino karalystėje,1 ma kur tai išvežė). Taigi, 
jų atmintis išdilo kartu su tik vien mūsų apylinkėje iš
jais....

Priartėjome Šešupę. Su
stojame, Klausinėjame ūki
ninkus. Pasirodo, kad esa
me bolševikų partizanų zo
noje. Jie tykoja krūmuose 
ir javuose. Pasiruošk — ko
manda, ir pirmyn. Laimin
gai pasiekiame Vinčius. 
Prakrapštę dulkėtas akis, 
užsukame į triobą pas pir
mutinį Lietuvos ūkininką, 
'tikriau sakant, darbininką. 
Čia mes patiriame daugiau

po nakties dingo gal keli 
šimtai ūkininkų, tai ką be
kalbėti apie visą Lietuvą, o 
ypač apie Kauną įr Vilnių...

šiurpas ėmė beklausant 
tokių parodymų. Jie mus 
dar labiau užgrūdino ir lyg 
kokia spyruoklė spirte spy
rė kuo greičiau traukti į 
Kauną. O gal dar galėsime 
šį tą padėti, gal armija ap
supo iš sparnų tas gaujas 
ir tuos lietuvius kankinius’ 
išlaisvins? Tokiomis minti
mis vylėmės ir ruošėmės

1 •••/•
Evęrybody ravės about yovr 

salad$tPeg,What's the secret?

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

*************i*****

MIRACLE WIIIP! 
lts "difterent” flnvor 
alwuys makes a liit.

apie bolševikų aiauttjim,, . „ ,r vaišin.
ūkimpkų įfevezimą, jų kan-, 
kinimą ir t.t. Mažažemis ū- * 1
kininkas savo taurumu, nuo-

Šeimininkė pritarė vyro
. ., , pasakojimui ir ką tai skau

ŠMurau lr namų vjdau.,^ g,Spž sayo

vėliavomis, kruopščiai dar
buojasi laukuose. Iš pirmo 
žvilgsnio neatrodo, kad čia

Aš dirbu kaip šuo per visą dieną, ir ma-, tik ką praūžė karo audra
no vaikai negalės nė ko nori pavalgyti?

Mat, tėvelis paskutiniu metu pasidarė labai nervin
gas ir dabar labai greit supyksta.

— Dėl manęs galit daryt, ką tik norit, — atkirto
mama taip pat piktai. — Bet, jei dabar vietoj trijų ga
baliukų dėsitės po keturius, tai vėliau, greičiausiai, tu
rėsite arbatą visai be cukraus gerti.
' Ir po valandėlės dar pridūrė:

— Be to, mums nereikia ir trijų tarnų, visai užten
ka dviejų. Aš Feiną atleisiu.

— Daryk, ką nori, — atsakė tėvelis supykęs ir, at
sistojęs, nuėjo į savo kabinetą.

i»
\ Lapkričio 20 d.

Fenia išėjo iš mūs graudžiai apsiverkusi. Ji mano, 
kad tokios geros vietos niekur kitur negaus. šiandien 
mūsų mama paprašė, kad pačios pasitaisytume sau lo
vas. Dėl to aš net garsiai susijuokiau, nes dar visai ne
seniai dėl panašių dalykų man ji darydavo tiesiog sce
nas, o dabar jau ir pati pataria.

Bet geriau įsižiūrėjus j ap
linką, pastebi, kad čia dar 
esama prieto šiltų pėdų: 
kur ne kur dar rūksta namų 
griuvėsiai, pakelyje riogso 
sovietiškųjų tankų, pabūk
lų ir kitų karo padargų li
kučiai. Dažnai užtinkame 
sovietų, karių pamestą ap
rangą, ypač mundirua, pa
laidines (rubaškas), šalmus, 
šovinynus ir panašiai. O šį 
traukimąsi uždokumentuoja 
pakelyje tik ką supilti daž
ni kapai.., Sovietų kapai bai
siai nykūs, kaįp nykus jų

grožiu bei švariu įrengimu 
sužavi senus, jau per didįjį 
karą buvusius Lietuvoje vo
kiečių karius. Vidutinio am
žiaus žmogų ir jo šeiminin
kę kiekvienas beriame be 
paliovos įvairių įvairiausiais 
klausimais. Gaspadorius be 
jokio varžymosi, drąsiai, it 
karys, trumpai mums nupa
sakoja visą paskutiniųjų 
bolševikinių metų epopėją ir 
trumpai sako:

— Ačiū Dievui, kad jūs 
atėjote. Mumis bolševikai 
jau baigė smaugti. Aš ne
kalbėsiu apie didesnius ūki
ninkus ir inteligentus. Jų 
didelė dalis jau visiškai bu
vo prismaugta, o kiti laukė 
savo eilės. Ne kitokio galo 
būtume ir mes, mažažemiai 
ir darbininkai, susilaukę. 
Žiūrėkite, ir aš, pusės hek
taro ūkininkas, jau buvau

į
^Tikrai nemoloni naujenybė: beveik kiekvieną die- 

betkuriuo laiku, žiūrėk, ir staugia fabrikų sirenos. Visi 
persigąsta ir jau man,o kad mieste bus naujas pogro
mas, o iš tikrųjų tuo būdu šaukiami į kokį nors mitingą 
darbininkai arba, kaip kad vakar buvo, “norima patik
rinti, ar gerai veikia sirenos.” Aš manau, kad “draugai” 
tik iš vieno pikto pasitenkinimo nori įbauginti žmones 
ir taip juos visą laiką laikyti nuolatinėje baimėje.

velnią, kuris tiek pat jam gali būti geras vadovas, kaip 
ir šviesa. Rusų liaudis buvo visą laiką per daug ideali
zuojama, bet ją reikia imti tokią, kokia ji iŠ tikrųjų yra! 

Tėvelis jų pašnekesio klausėsi tylėdamas, bet pas- 
Lapkričio 21 d. I kum, kiek palaukęs, pastebėjo:

— Ne, ne, mano mielieji! Rusų tauta savo Dievo 
niekuomet neišsižadės!

— O ar neužmiršo savo caro? — sušuko docentas 
ir švelniai, lyg kitam pritardamas, kaip paprastai kad da
rydavo, jei ką norėdavo pasakyti, kas nesutikdavo su kitų 
nuomone, kalbėjo toliau:

— Siela reikia mokyti tikėti Dievą*ir Jį mylėti. Bet 
bolševikai norį jaunuomenės auklėjimą patys paimti į sa

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

nas pulkininkas atspėjo jos 
paslaptį ir, lyg norėdamas 
ją patikrinti, užklausė, ka
me yra jos vaikai. Moteris 
kė drąsiai ir su pasididžia
vimu, bet ir su tam tikra 
diplomatija, atsakė:

— Vyresnysis, 22 metų 
amžiaus, dar laisvos Lietu
vos* valdžios buvo pašauk
tas į kariuomenę, o paskum 
paliktas bolševikų kariuo
menėje. Jis tarnauja Varė
noje. Šiandien gal jis jau 
peria kailį bolševikams...

Jaunesnysis sūnus vakar 
kur tai išėjo, o jauniausias 
dirba prįe geležinkelio. Tai
gi, jie dirba. Tur būt, išeis 
kas gero iš jų darbo, — ra
miai ir atsargiai baigė kal
bėti moteriškė.

Pastebėjęs, kad ji abejo-, 
ja savo jaunesniojo sūnaus 
darbu ir varžosi pasisakyti, 
kur jis išėjo, ją raminau, 
pareikšdamas, kad jis grei
čiausia daro labai didelį ir 
naudingą darbą. Moteriškė 
nusišypsojo ir, šluostydama 
riedančią ašarą, energingai 
baigė:

— Dieve duok, kad jia 
su ginklu rankoje prisidėtų 
prie gelbėjimo mūsų nekal
tų žmonių nuo išžudymo.

Ak, tie bolševikai, ką jie 
Lietuvai padarė? O jeigu Į 
vaikai ir žus, tai mes žino-' 
sime už ką.... Ką tie dris- i 
kiai atsilaikys, bėgo, bėgo 
per laukus, viską pametę, 
kaip zuikiai.... Net po du

KNYGOS! KNYGOS!

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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vo rankas ir ją išmokys ne tik Dievo išsižadėti, bet dar 
TA ’ ' \ ' Lapkričio 22 d.. daugiau — Jo nekęsti!

Šiandien pas mus į svečius buvo užsukęs dvasininkas; — O mes, kur mes būsime? — pasipiktino susijaudi- 
Aleksandras Liupersolskis. Jis buvo labai nuliūdęs. į nęs batiuška. — Mes kaįp tik tuo ir rūpinsimės, kad rusų

— Bolševikai nori Bažnyčiai paskelbti karo žygį, — tauta išsaugotų savo gyvą tikėjimą į Dievą ir Jo meilę1. (įmones ant vieno arklio mo
kalbėjo jis. — Ar rusų siela turės pakankamai jėgų 
pasipriešinti ir išsilaikyti? Norima religiją ,kaip niekam 
nereikalingą gyvenime priedą, visiškai panaikinti, o vai
kus auklėt ateitiškai ... Ir aš bijau, kad rusų tąutn, 
beprotybės pagauta, juos dar sutiks su ištiestomis ran
komis!

Netrukus bažnyčios visai ištuštės, — pastebjo vo žodį?

Tuos žodžius tariant, jo ilga, balta barzda ėmė dre
bėti, o išbalęs veidaa priminė kažin kurį Kijevo Lavros 
(Vienuolyno) ikonos šventąjį.

— 0 jeigu jums mokyti neleis? — įterpė docentas 
iš lėto, kiekvieną skiemenį pabrėždamas.

— Kas gali mums uždraust!" mokyti ir skelbti Dio»

docentas. — Aš girdėjau, kad bolševikai nori atskirti 
Bažnyčią nuo valstybės. Musų tauta neturi valios ir yra

Na, o jei jus, sakysim .sukiš į kalėjimus?

vė... žus tie bestijos, ne 
savo žemės nepasiekę, — 
įsismagino moterėlė ir išlie
jo mums visą savo bolševi
kams pagiežą.

Toliau traukiame plentu 
į Kauną. Paplentėje vis 
daugiau paliktų bolševikų

_ ri*. š* V\»- 4- DŽIALGKIS NATŪRALIA IR 

GRAŽIA IŠVAIZDA!

Batiuška pažiūrėjo į docentą ilgu, skausmingu Žvilga- karo reikmenų, kapų... Prie 
lengvatikė. Ruso sieloje diabolus tiek pat tvirtai įsi-; niu, ir aš supratau, kad, matyti, ir jis pats ne kartą buvo miško dega Kazlų Rūda. Jos

— _ _ 1 _ a 1 1 I A 1 a _ s a A Ta XV XV « V lr VI V rv I Y. XV « »XV WV ZV X, 4 • v* A A A a! a A a 7—1 - - - 1 1____________________________e*. I * — . — — _ — — ___ _sėdęs, kai ir Dievas. Jam nesunku tą Dievą pažinti, nes 
jį jis jaučia, tiesiog turi savo sieloj, bet taip pat lengvai 
gali tą patį Dievą prikalti prie kryžiaus ir nueiti paskui

apie tokį galimumą galvojęs.

XBua Saugiau, f

nepaliko nei ženklo. Paplen
tėje iškirstas miškas, riog- 
io nušalinti nuo plento rąs-
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Mūsų korespondentas 
Lietuvoj didžiojo 
sukilimo metu

(Atkelta iš 5 pusi.) 
gyvensime vienu gyvenimu 
bendru džiaugsmu, bendra 
kova, bendru budėsiu...

Sukame iš plento. Trau
kiame iš kairės aerodromo. 
Rodosi, išžiūrėtum kiekvie
ną čia esantį pastatą, pa
kalbėtum su kiekvienu su
tiktu kauniečiu, bet, deja, 
einam toliau. Prie plento, 
prie Maisto, rūksta sudegę 
dvaro rūmai. “Maistas” 
tvarkoje, — šaukia mano 
prietelius — ačiū Dievui, 
dar ūkininkai galės laiky
tis.

Aplink aerodromą smar
kiai apdaužytos gatvės, nei 
vieno sveiko namo. Aerodro
mo stotis sveika. Čia pat 
sužinome, kad šioje vietoje 
žuvo neseniai atsisveikintas 
mūsų mielas kovotojas ir 
geras draugas lakūnas lei
tenantas Dženkaitis. Dar 
Labiau suverda kraujas. Lei
džiamės į Aleksoto pakalnę: 
Fizikos ir Chemijos Rūmai 
sveiki, pakrantėje stovin
tieji namai taip pat sveiki 
bet dažniausia be langų, ir 
šiaip kulipką apdaužyti. 
Vytauto tilto nėra, išsprog 
dintas. Sukame Nemuno pa
krante į dešinę. Visur de
ga, rūksta griuvėsiai. Čia 
nebeliko nei vieno pastato, 
tik išdidžiai stovi ne kari
nis pastatas — elevatorius. 
Tikrai čia prieš porą dienų 
vokiečių lėktuvai tiksliai 
“kiaušinius” dėjo. žaliojo 
geležinkelio tilto taip pat 
nėra: jis perskrostas per 
pat vidurį ir nykiai riogso 
jo lavonas. Žiūriu į aną Ne
muno pusę, rodos, lyg skait- 
liuoju sveikus pastatus. Jie 
atrodo visi yra ir sveiki. Ir 
neapsirinku. Pats Kaunas 
nei aviacijos, nei artilerijos 
visai nepaliestas. Ten ėjo ir 
eina žiaurios sukilėlių ko
vos su bolševikais.

Persikeliame pontoniniu 
tiltu per Nemuną. Jau mes 
prie Karmelitų bažnyčios, 
traukiame Vytauto prospek
tu ir atsiduriame pačiame 
Kauno centre. Tai buvo ne
apsakomo džiaugsmo valan
da. Gatvėmis tvarkingai 
traukia vokiečių kariuome
nė, kurią sveikina tūkstan

tinė išvargusi, apdriskusi, 
vienplaukė minia. Mergai
tės vaišina karius arbata, 
kava, papirosais... Gatvės, 
pati Laisvės alėja, nykios. 
Apie 80 nuoš. langų išdau
žyta, sienos išgnaibytos ku- 
lipkų, krautuvės uždarytos, 
languose dar užsilikusios 
bolševikų liekanos — rau
donarmiečių uniformų ženk
lai, miniatiūrinės raudono
sios vėliavėlės, rusiški už
rašai ir t.t. Gatvėmis smal
siai vaikšto tūkstantinės 
minios. Nei vieno vyriškio 
su kaklaryšiu, nei vieno vy
riškio padoriau apsirengu
sio ar su skrybėle nematy
ti. Atrodo, kad čia būtų 
Maskva. Deja, tai Kaunas 
po vienerių metų “laisvės” 
ir bolševikų “rojaus”. Jau 
apie 10 minučių esu Lais
vės alėjoje ir nematau nei 
vieno inteligento, nei vieno 
savo pažįstamo, draugo. I- 
ma šiurpas, kyla juodžiau
sios mintys: kur gi jie din
go, išvežti, išžudyti, pabė
gę? — kaip kino ekrane 
skrieja viena mintis po ki
tos. Gatvėmis dūzgia su tau
tinėmis vėliavėlėmis pasi
puošę Raudonojo Kryžiaus 
sanitarinai automobiliai. 
Sužinau, kad jų tik keletas 
užsilikusių turi aptarnauti 
apie porą tūkstančių sužeis
tų sukilėlių, kurie slaugomi 
ne ligoninėse, bet po visą 
miestą išbarstytuose priva
čiuose butuose.

Prie visų valdinių pasta
tų stovi sukilėlių sargybos,’ 
kur tik pasisuksi, matai su 
ginklu rankoje sukilėlius, 
kurie žaibo greitumu vyk 
do jiems pavestas pareigas. 
Tai daugiausia jauni vyrai: 
gimnazistai, studentai, šiaip 
užsilikusieji inteligentai ir 
darbininkai. Jų gyslose ver
da kovos kraujas. Jie turi 
darbo iki valiai: dieną su
sitvarko su suimtomis bol
ševikų gaujomis, o naktį 
eina sargybas. Bolševikų 

j kalinti kaliniai paleisti, da
lis gi jų bolševikų išvežta 
Maskolijon. Komendantūra 
apgulta jaunų vyrų. Tai mū
sų savanoriai, sukilėliai, ku
rie laukia komendanto pa
rėdymų, nurodymų. Prie 
Kauno kalėjimo tūkstančiai 
suimtų bolševikų, raudonar
miečių, nuginkluotų Kauno 
žydų. Tai vis baisios išvaiz 
dos žmonės, kurie dar va-

kar žudė nekalčiausius Kau
no ir jo apylinkių gyvento
jus, net mažyčius vaikus ir 
kūdikius. Kalėjime daroma 
tvarka ir šie Lietuvos išda
vikai ir banditai užims ne
seniai iš jo išėjusių nekaltų 
Lietuvos patriotų vietas. 
Buvusios sovietų pasiunti
nybės rūmai taip pat pilni 
Lietuvos išdavikų ir plėši
kų. Juos saugoja narsioji 
sukilėlių sargyba. Sukilėliai 
dirba išsijuosę: išvargę, be 
miego, apiplyšę, išsitepę, be 
kovodami su bolševikais, 
jauni ir net žilagalviai se
niai su didžiausiu pasiryži
mu ir pasiaukojimu dirba 
kas jiems yra pavesta. Kur 
tik pasisuksi, jų vienas, du 
ar trys veda gatvėmis kur 
reikia pagautus bolševikus, 
daugiausia rusus arba žydus, 
žodžiu, čia dar tikras karo 
katilas.

— Įvairios laikinosios 
Lietuvos vyriausybės įstai
gos per radiją skelbia savo 
parėdymus ir įsakymus: at
siimti savo turtą, vykdyti 
lauko darbus, užsėti neap- 
dirb'/s laukus linais ir ki
tomis kultūromis. Taip pat 
visiems prieš bolševikų oku
pacija buvusiems Lietuvos 
valdininkams įsakyta eiti 
savo pareigas. Kadangi ne 
visur veikia telefonai, tai 
provincijoje valdininkai ski
riami ir jiems duodami nu
rodymai per radiją.

— Per Kauno radiją bu
vo perskaitytas arkivysku
po Skvirecko atsišaukimas 
į tikinčiuosius. Šiame atsi
šaukime smerkiamas bolše
vikų apgaulingumas, žiau
rumas ir kerštingumas, o 
taip pat nurodomi didžiau
si nuostoliai kraštui ir pas

tarųjų dienų žmogžudystės. 
Daug sušaudyta inteligentų, 
gydytojų ir net gailestingų
jų seserų. Arkivyskupas 
reiškia viltį, kad dabar jau 
niekas nebevaržys Lietuvo
je tikybos ir sąžinės laisvės. 
Atsišaukimą pasirašė, be 
paties arkivyskupo ir gene
ralvikaras Šaulys.

— Tarp paskutiniuoju 
laiku bolševikų išgabentųjų į 
Maskoliją yra buvęs minis- 
terio pirmininko pavaduoto 
jas ir pasiuntinys Vašing
tone bei Londone K. Bizaus
kas, tavęs pasiuntinys Ro
moje V. Čarneckis, Karo Mu 
ziejaus direktorius gen. Na-' 
gius, užsienių reikalų minis
terijos valdininkas Dr. A. 
Trimakas ir kt.

Kol žmogus gyvens netur
to minčių tyaiku apsisupęs, 
ir jomis pats spinduliuos, tol 
jis bus bejėgis.

Kas nemyli tėvų, tas nieKo 
nemyli pasaulyje.

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

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

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

f

TiiftasVirg$6,000,000.00
Apart Apsaugos, Turime (rAA AAA flfl 

ATSARGOS FONDĄ Virsi )3UU,vUU.'Jl)
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.

FED1 W1NGS
LOAN ASSOCIATION ofCEicap 
JUSTIN MACKIEIVICH. P res.

4192 Archer Avenue
VIRginia 1111
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(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT 

CO.
MENIŠKI — VERTINGI 

PAMINKLAI 
MAUZOLEJAI 

ŽENKLAI

A

V
Ai zeuctato uiBžiojiiU4 
nudegimu, arba odos ligą? 
’lekentėkitl Žemo per 30 
metų gelbėjo žmonėms. Pa
šalina eczema, Iibėrlmaa, 
■pnogna ir kitokios odos 
negalavimas. Pirk Žemo 
iiandienl Visuose aptieko 
.e SRr «lc «1 nožemo

FOR SKIN IRRIiaTlClNS

PLATINKITE “DRAUGĄ’

sFENSE

BUY
UNITED 
STATES 
SAVINGS 
BONDS

AND STAM PS

ON SALI Al tt)UR POST OFFICE 0R BANK

America On Guard!
Above ia a reproduction of the 

Treasury Department’s Defense 
Savings Poater, showing an exact 
duplication of the original “Minute 
Man” atatue by famed sculptor 
Daniel Chestei French. Defense 
Bonds and Stampa, on sale at your 
bank or poat office, are a vital part 
of Atnerica’s defense preparauons.

OART, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Geriausiai Patarnavimai — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

|| "Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save" |

PAMINKLAI

. v

MENISKAS DARBAS
ŽEMOS KAINOS

TEISINGAS PATARNAVIMAS
t '

• \- <
» «r Venetian Monument Co.

j Į 527 N. Western Avė. Tel. See. 6103

“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!

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

* ■ '‘.K-* » '

JOHN F. EUDEIKIS

LaiMu Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir NaktĮ

MOTIEJUS MASULIS
Gyveno 6262 R. Halatefl Rt.

Mirė I.lepoa 27. 1941. 1:10 v.
ryte. atiluukęH 32 metų amž.

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

Paliko dideliame nuliūdime 
motinų Rophio (po tPvnls Ver- 
pcčinskaitę), dėdę Antanų Ir 
Emily Masiulius. 2 tetas — 
Marijonų Ir Antaninų Tama- 
vlčius ir Petronėlę Ir Jonų Pū
kelius, Ir Seimas. pnsbrol) 
Aleksandrų Masulj Ir daug ki
tų giminių.

Kūnas paSarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioje, 3307 
Lltuanica Avė.

Jjildotuvės Įvyks ketvirta
dieni. Liepos 31, iŠ koplyčios 
8 vai. ryto bus atlydytas } 
flv. Jurgio par. bažnyčių, ku
rioje (vyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. «Po pa
maldų bus nulydyėtas J Sv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę Motina, ThMė. Te
tos. Pusbroli* Ir Giminė*.

Laidotuvių Direktorius An
tanas M Phillips. Tel. YAHds 
4908.

AOOTA MANIOK1EN*. 
(po tėvais Baltrumcnnltė)

Mirė liepos 23. 1941..8:30 vai. 
vok., sulaukus pusės amž.

Gimus Lietuvoje. Kilo IB 
Suvalkų apskr., Virbalio mie
sto.

Amerikoje iBgvveno 30 m. 
Paliko dideliame nuliūdime

dvi dukteris Oną Kvedarienę, 
žentą Alfonsą Ir jų Beimą, 
Burnham, III., Marijoną Ja- 
nuslonienę. žentą Juozapą Ir 
anūką Juozapą. Hammond, 
Ind.: sūnų Kazimierą, Bvoge- 
r| Jokūbą Buckler Ir Jo Sei
mą Ir daug kitų giminių, 
draugų Ir pažįstamų.

Kūnas paSarvotas namuose, 
8730 So. Houston Avė. Tel. 
South Chicago 4S41.

laidotuvės (vyks ketvirta
dieni, liepos 31 d. IS namų 
8:30 vai. ryto bus atlydėta | 
Sv. Juozapo parap. bažnyčią, 
kurioje (vyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydCta ) Av. 
Kazimiero kapines.

NuoAIrdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Dukterys. Kūmus, 
ftontsl. Anūkai, ftvogcrt.e ir 
Giminės.

I-ald. Direktorius John F. 
Eudeikis, Tel. YARds 1741.

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS

| Ši firma virš M m. tos pačios
__  šeimynos rankose!

KREIPKITĖS Į

LIETUVĮ VICE PREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
OFISAS IR PARODA: 

4535 W. Washington Blvd. 

Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA: 
5919 South Troy St. 
Tel. REPublic 4298

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

' ------- r

IHARGUTI/
RADIO LAIKRAŠČIO ’O-ti METAI
APTARNAUJA CHICAGOS ir APYLINKES LIETUVIJA

Vlenlntėlia Vakarinis Lietuvių 
Programas Amerikoje —

Leidžiamas 9 Sykius j Savaitę

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

WHFC-I45O kil.

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS “1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir Sefttadienio rytais. 
Iš 8totles WHIP (1620), su P. Saltlmieru.

VISOSE MIESTO DALYSE
KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE

DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS 

3354 Sonth Halsted Street
ANTHONY B. PETKUS 
1410 Sonth 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
0812 So. Western Avenue

Tel. GROvehlll 0142 
> •

J. LIULEVICIUS 
4348 S. California Avė. 

Tel. LAFayette 3572

I. J. ZOLP
1040 West 40th Street 
Tel. YARds 0781-0782

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

LACHAWICZ IR SCNAI 
2314 West 2Srd Plaee 

Tel. CANai 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULlman 1270

S. P. MAŽEIKA
8319 Litnanica Avenne 
Tel. YARds 1138-1139

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Litnanica Avenne 

Tel. YARds 4908
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Iškilmingas užbaigimas 
Sv. Onos novenos

West Side. — šeštadienį 
Aušros Vartų parapijos baž
nyčioje iškilmingai užbaig
ta novena prie šv. Onos. Ry
te buvo laikųmos iškilmin
gos šv. Mišios su asista. Šv. 
Mišias laikė klebonas kun. 
J. Dambrauskas; dijakonu 
buvo kun. M. Jodka, subdi- 
jakonu kun. P. Cinikas. Va 
kare ta pati kunigų asista 
atliko pačios novenos iškil 
mingas užbaigimo pamal
das. Novenos užbaigą karū
navo iškilminga procesija, 
per kurią įvyko ypatingieji 
palaiminimai. Bendrai, visa 
suėmus, novena gražiai pa
sisekė.

Sekmadienio vakarą, Rū
tos darže, įvyko Sv. Kazi
miero Akademijos Rėmėjų 
10 tos kuopos piknikas. Vi 
sas pelnas buvo paskirtas 
Aušros Vartų parap. bažny
čios naudai, būtent maliavo- 
jimo fondui. Vakaras buvo 
šiltas, žmonių suėjo, todėl 
ir gražiai pavyko piknikas. 
Nuoširdžiai ačiū Šv. Kazi

Eleanor Jeffry, 42 metų 
moteris, Glencoe, Minn. ta
po apkaltinta padegime ir 
įkalinta. Ji sako esanti ne
kalta ir savo protestą pa
reiškė bado streiku. Jau 18 
dienų kalėjime nieko neval
gė-

miero Akademijos Rėmėjų 
10 kuopai už tokią gausią 
paramą parapijai.

* * *
Petronėlė Kalnienė, kuri 

kiek laiko atgal susižeidė, 
jau grįžo iš Šv. Kryžiaus 
ligoninės ir dabar namie 
sveiksta. Būtų gražu, kad 
pažįstamieji ją aplankytų.

Jau tik pusantros savai
tės laiko liko iki metinio 
Aušros Vartų parapijos pik
niko. Piknikas turi būti ko 
didžiausias pasisekimas, nes 
reikia su darbo užbaigimu 
sumokėti už bažnyčios ma- 
liavojimą, kurį dabar sklan
džiai dirba maliavojimo ko
mpanija iš miesto. Kurie tu
ri pikniko laimėjimo knygu
tes, prašomi nelaukus grą
žinti tikietų galiukus į kle
boniją. Dar ir nevėlu ir dau
giau tų knygučių pasiimti 
ir jas išplatinti.

* * *
Vasaros kaitra davė di

delį pasisekimą Aušros Var 
tų Sodaliečių išvažiavimuik
— beach party — kuris į 
vyko sekmadienį, Lake 
Bluff, 111.

Labdarybės centru mėne
sinis susirinkimas įvyks lie
pos 30 d. 8 vai. vakare šv. 
Kryžiaus parap. salėj. Pra
šoma visų La b. kuopų su
sirinkti. Valdyba

R. Skipitis ir prof.
Vilkus

(Atkelta iš 3 pusi.) 
kietiją. Norėjo atvykti į 
USA pasidarbuoti tarp lie
tuvių, bet negalėjo gauti 
Amerikos vizos. Nežiūrint 
visokių sunkumų, niekada 
nenustodavo gero ūpo,

Berlyne vis jį matydavau 
net ir kitiems džiaugsmin

gą nuotaiką beat nešant 
Kas sekmadienį jį matyda
vau pabėgėlių lietuvių pa
maldose, kur jis savo skam
biu balsu giedodavo lietuviš
kas giesmes solo ar su cho
ru. Berlyno lietuviai pasku
tiniu metu jį pagerbė išsi
rinkdami savo draugijos pir
mininku.
Balys Vitkus

Į ministerius iš Žemės 
Ūkio akademijos pakviesta
jam Baliui Vitkui, tikriausia

BALIAUS PROGRAMOJ

Kastas 'Sabonis dainuos rengiamam Vargonininkų ir 
Chorų Sąjungų rengiamam baliuj liepos 30 d., Plai- 
sance viešbutyje. •

pavesta atstatyti bolševikų 
apardytą ūkininkų gyveni
mą. šį žmogų pažinau mo
kydamas Utenos gimnazijo
je, kur jis trumpą laiką bu
vo mokytoju.

švelnaus būdo ir džentel

meniškų manierų mokyto

jas Balys Vitkus

mums labai patiko, tuo la
biau, kad jis buvo demokra
tiško nusistatymo, mėgo 
būti arti mokinių. Bet ko
kiame lietuviškame veikime 
jis mielai dalyvavo, nekartą 
lietuviškose pramogose sve
čius palinksmindamas skam
bia lietuviška daina — apdo
vanotas gražiu balsu.

Pertraukęs darbą gimnazi
joje buvo išvykęs speciali
zuotis į Vokietiją, a vėliau

važinėjo po kitus kraštus 

vis studijuodamas žemės 

ūkį.

Kaip tos srities žinovas bu
vo pakviestas į Dotnuvos 
Ž. Ūkio akademiją (— uni
versitetą ) ruošti busimųjų 
agronomų.

Čia jis dirbo ne tik kaip 
dėstytojas, bet ir mėgo pa
dėti studentams jų organiza
cijų darbe. Sėkmingai dirb
damas Dotnuvos akademi
joje,

nuolat palaikė glaudų ryšį 
su centru — Kaunu.

Kun. J. Prunskis

įspūdžiai Kanadoj

kaž-kokia baimė ėmė, kad 
tik nenusiritus nuo ketvirto 
kranto aukšto. Žiūriu, ugi 
ir kiti kunigai žiūrinėja 
kur baigiasi kelias. Žiūrėt 
sunku. Matyt, ir jie pergy
veno nepaprastą pavojaus 
baimę.

Užtat pasikeičia viskas 
Bazilikoje. Visi žmonės, at 
sakydami chorui į giesmės 
žodžius, kelia savo žvakes 
apgauptas įvairiaspalviais 
gaubtuvėliais ir sutartinai 
šaukia “Magnificat, magnifi 
cat, anima mea Dominum”.

Po viso ko sekė palaimi
nimas švč. Sakramentu. 
Pastebėjau, jog visada po 
giesmės “O salutaris Hos- 
tia” francūzai ''Kahadoje

z
(man sakė, jog taip esą vi
sur) gieda bent vieną pos- 
mėlį giesmės “Avė, Maris 
Stella,” Švč. Panelės gar 
bei.

Palaiminimus, 
francūziškai ir

sukalbėjo
angliškai,

Remkite “Draugą”, nes jis 

tarnauja Bažnyčiai, Tėvynei 

ir Jūsų reikalams.

Vakar vakare buvo graži 
ir įspūdinga šv. Onos gar
bei žvakių procesija.

Kai jau visiškai sutemo, 9* 
vai. vakaro, išsirikiavo dvie
jų ar trijų tūkstaičių žva 
kių žavi procesija. Kita 
tiek žmonių užtvindė gatvę 
ir laisvas vietas. Kunigai ir 
žmonės pakaitui su choru 
giedojo šv. Onos himną, kal
bėjo maldas, garbiuo Mari
ją ir vis kopė Kryžiaus Ke 
lių takais aukštyn ir aukš
tyn. Užlipome, bedarydami 
dvigubą ž atšlaitę beht 60 
pėdų. šviesų tūkstančiai 
mirga pro medžius, vingiuo
ja kranto takais ir prade
da leistis pro šv. laiptų 
“Scala saneta” pastatą že
myn į gatvę, į šventorių, į 
Baziliką. Visa apielinkė ai
di galop švč. Marijos gies
me — Magnificat.

Malonu ir gražu pergyven
ti tuos maldos įspūdžius. Bet 
man nepratusiam kalnais 
laipioti, ypač tamsoje, ryte 
gi mačiau kaip būtų pavo
jinga nustoti nuo kranto ant' 
atšlaitės nuplautos žolės, —

Kitam gera nepadaręs ne 
lauk iš kito ger&.

TYPEWRITERS

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

PASKOLOS
GREIT IR PIGIAI 

ANT 1-mų MORGIČIŲ 
Mėnesiniais atmokė j imais

Mutual Federal 
Savings

and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 

2202 W. Cermak Rd.

EEN. J KAZANAUSKAS, Sec. 
Turtas virš $1,000,090.00

Jūsų Gražus 
Apsirėdymas

-Mūsiį Specialybė

ŽAVIAUSIAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ

BI.IU SKELIU 
PIRŠTINIŲ

KOJINIŲ
I“OOKET'BOOKŲ

KORSETŲ
K T BIRIAM S DRABUŽIŲ 
V. VILEIŠIENE, SAV.

GLAMOUR
FROCK SHOP

5922 W. Roosevelt Rd. 
Tel. AUST1N 1175

“Garbinkime Dievą” ir vaka
rinės pamaldos pasibaigė 10

_______
Dvasiu padaro kūną tur

tingą. — Šekspyras

Streikas iškilo užtrukus 
susitaikinti ir padaryti nau-

PAMOKOS
Anglų Kalbos 

Lietuvių Kalbos
Knygvedystės

Stenografijos
Mašinėle Rašymo 

Aritmetikos
Pilietybės

MOKSLO LAIKAS
Nuo 9 ryto iki 3 vai. p. p. .

. J - <4 '
' ir nuo 7 iki 9 vai. vakare. ■•t » •' f*
AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA

816 W. 33rd Place, 

Chicago, 111.

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

WHOLESALE
LIQUOR 
{STAIGA

K. KANTER, Sav.

Išvežiojome 
po visų 
Chicago

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

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

DINING ROOM SETS — PAR* 
LOK SETS — BEDROOM 8ET8 
— RŪGS — KADIOS — RK- 
FRIGERATORS — W A SKERS — 

UAMGK1A — STOVUS.
AU KaUonally Advertlaed Kena.

FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avėm
Telefonu REPUBUC 6091

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

CLASSIFIED

NAMŲ — FARMŲ UAKGKNAI
10 fletų, Marųuette Parke Įmo

kėti >6000. 4 fletų maliniu. >U.-
500. 2 fletų marinis po 4 kamba
rius 16,600. 6 kambarių marinis
bungalow >4.000. 6 kambarių me
dinis cottage kalnu >2.7 50.

Turime taipgi gana dideli pasi
rinkimų bisniavų namų

'turime visokių kitokių bargenų 
po vigų Chicagų. Taipgi apie 160 
abal gražių fartnų, prie vandenų, 

tinkamos dėl resortų. Oallma pi
giai pirkti arba mainyti.

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

Jeigu norite greitai parduoti ar
ba pigiai pirkti, išmainyti bile kų 
Jūs turite, kreipkitės pas:
CUAKLES P. SUROMSKIS A CO.

6021 S. Wėsti-rn Avc.
Tel. RKP. 371» Vak. PKOs. Iltį

REIKALINGAS DARBININKAS 
SPAUSTUVĖJE

Reikalingas tuojau prityręs spaustu
vės darbininkas. Pastovus darbas. 

Kreipkitės
2334 So. Oakley Are- Chicago. IU.

PARDAVIMUI MTKINUS NAMAS 
MARQUETTE PARK

Parsiduoda 2-jų ftfcetų mOrnis na. 
mas gražiame Marųuette Park. Ant 
<tv|ejų Motų. <£rSti? ’ iimleniu apį 
šildomas. 2-jų .jiaru gatedžlus. Dėl 
platesnių inforniacij$ Yfl-elpkltės:

6636 8. Talmau Avė.

PAIEŠKOMA SENA PORA
Paieškonie senų porų ir duodame 
kambarius uždyka, už prižiūrėjimų 
krautuvės nakties metu.

Kreipkitės;
OVERL1NG TAILOR SHOP 

4602 So. Woo«l St.
Tel. VIR. 10B3

UOUSEHOLI) FURNtSHINGS 
KAURAI (RŪGS)

Lietu vainitt nepaprasta proga
Esu priverstas parduoti du žavėti
nai gražiu 9x12 Persų ir Arabų sti
liaus kauru. Taipgi tikras Broad- 
loom — tiktai >25.00.

Kreipkitės:
5748 So. Troy St.

arba šaukite:
GROvchlll 41»2

PUIKI PROGA
Parsiduoda krautuvė ir dviejų fle
tų mūrinis namas šildomas karštu 
vandeniu. Nuosavybė geriausioj pa
dėty. Rendų gaunama >117 Į me
nes). Įmokėjus tik >800 cash ga
lima pirkti už >7,000. Randasi Bri
ghton parko kolonijoj.

Saukite P. JASKOWSKI, 
PKOipoi-t O3M6. Dosuhrou A Co..

5100 S. Marslifield Avė.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

A O O I N G MACHINES

“THAT LITTLE GAME” — Romanant

AsTTMtuaNOoSAf
sora mc, 
LBts *rr STAWtt>. 
M4ANT IMI i

, *w, we 
HA<wrr 
PUVtDA

fH« smc* Mena

(h. A V 0d« 
uro'uArt 
LlC 6AM® 

. Bof» >

fYfAiv) 
Mt *»« 

MA«C 
(OMHMY 
Tempsi,- 

Com AtT 
CrtfAP.

Are ws

— SMALL MONTHIT TAYMIHTS— 

AU MAKSI
SOLD, RENTED 
AND REPAIRED
•va aisvtu* (asst aiM iUR miw-macmimi •VAMNfia

ųCTAD TYPIWRITIR IMK. COMPANY
IMSI C. OOLOBIATT. M.n»t«r 

IH W. MADISON ST.
Phone DEARBORN P444

^STlMAT«Š^FRi|^IMONST«AnO»J

• Litten to 9

PALANDECH’S 
Y U G 0 S L AV - A M E RICAl 

RADIO BROADCAST
Mvvry Saturday, 1:30 ta 3:30 PJt

STATION WHIZ 
1480 Ulocydaa

(nm SUtUa «■ Y«ur DteQ j 
• Teaturlnj a prognua •< • * 

Yugoslav Folk Musie

DOMINIKAS KURAITIS, Re®. TeL VICTORY 2499

AGENTAI: 
Jonas Rodi nas 

Jonas Jasinskas 
Ant. Labanauskas

BL Rajewskl ' 
“Shorty”

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 West Slst Street 
Chicago, I1L 

Telefonnokite: 
VICtory 16 9 6

SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:

907 WEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022 ,
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Mirė garsi našlė
Helen Palmer Dawes, naš

lė, buvusi žmona Rufus Cut- 
ler Dawes, mirė šv. Luko li
goninėj. Ji buvo 72 m. am
žiaus. Ji su savo vyru Chi
cagoj apsigyveno nuo 1898. 
Jos vyras buvo bankininkas 
ir Century of Progress paro
dos prezidentas. Jis mirė 
sausio m. 1940.

Prigėrė vienas iš 
penkių

Penki vaikai buvo valtyje 
išplaukę Columet ežere pasi- 
irklinėti. Ežere valtis apsi- 
vožė. šaukė pagelbos, bet 
niekas neišgirdo. Tada tris 
vaikai laikėsi įsikibę į valtį, 
o du plaukė į krantą. Vienas 
išplaukė, o kitas John Kingi- 
na, 16 m. amžiaus, prigėrė

GARSI ARTISTE SULAIKYTA NEW YORKE

- ***
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Mirė sv. Kryžiaus 
ligoninėj

Gerado Criscuolo, 60 metų 
amžiaus, gyv. 5010 So. Kee- 
ler avė., mirė šv. Kryžiaus 
ligoninėj. Jį sužeidė auto
mobilius prie Archer ir Kil- 
dare gatvių. Draiveris John 
Gedwill, 40 metų amžiaus, 
gyv. 5808 S. Rutherford 
avė., yra tartdomas.

Isigelbėjo gudrumu
Steve Major, 11 metų am

žiaus vaikas, buvo ant gele
žinkelio bėgių netoli Madi
son ir Rockwell. Staiga pa
matė, kad traukinys jau čia 
pat. Tai tuoj krito žemėn ir 
išsitiesė tarp bėgių. Trauki
nys per jį perėjo jo nesužei- 
dęs.

mu

Abi pusės tikisi 
laimėti

Šiandie McCormicko dar
bininkai balsuoja, prie ku
rios unijos jie nori prigulėti 
— prie CIO ar prie AFL. 
Abi unijos stengiasi tuos 
darbininkus palenkti į savo 
pusę. Tai abi ir tikisi lai
mėjimo.

Kaip žinoma praėjusį mė
nesį jau buvo toks balsavi
mas. Bet darbininkų balsai 
tada taip susiskaldę, kad nei 
viena pusė nelaimėjo.

Apvogė fotografą
Stanley Johnson, fotogra

fas, pranešė policijai, kad į 
jo namus, 810 E. 83 st., įsi
laužė vagys ir pavogė $150 
pinigais ir $285 brangmeno- 
mis.

Nubausta jauna 
moteris

Marilyn Kuziel, 18 metų 
moteris, . užsimanė turėti 
“raidą” automobiliuje jauno 
vaikino, su kuriuo draugavo

DU GARSUS SENATORIAI

m y.

'i-....s'SŠŠŠisK??

O -

, "uraugaa" Acme teiepnoto) 
Senatorius Wheeler (dešinėj) ir senatorius Hiram 

Johnson po debatų, kur respublikonai ir demokratai 
gynė šen. Wheelerio taikos kampaniją. Karo šalininkai 
buvo prikibę, kad Wheelerio prieškariniai atvirukai esą 
siunčiami kareiviams. Šen. Wheeler įrodė, kad per klai
dą trims kareiviams buvę tokie atvirukai pasiųsti.

Z3*

M

- Kailinių paroda
Dabar vidurvasary, kada 

temperatūra siekia 100 laips
nių, labai pritinka rengti kai 
linių parodą. Tokia paroda 
dabar atidaryta Morrison 
hotelyje. Tęsis tris savai
tes . Parodos sengėjai tikisi

Ką padaro 
automobilius

Iš automobiliaus daugelis 
turi didelio pasitenkinimo. 
Bet ne visi. Juk iš automo
bilių kįla daug nelaimių, štai 
jaunas vaikinas Nelson Lo- 
veless nusipirko automohi-

■
x i
-

?■

UįMI

(•'Drausrn.8" A'”-'-e telenhoto)
Pola Negri, lenkiškos kilmės artistė, sugrįžo iš Eu

ropos po to, kai jos “re-entry permit” išsibaigė. Todėl 
ji sulaikyta New Yorke ant Ellis Island.

lių ant kredito ir negalėjo 
daug publikos ir tikisi gauti iŠ8,mok5ti. H nusiminim0
apie 22.000 užsakymų.

pirm ištekėjimo. Tas vaiki
nas patraukė ją atsakomy
bėn. Už tai jauna moteris 
nubausta $300.

Susikirtimas ir avantiūra 
automobiliumi įvyko šitaip: 
Marilyn su savo vyru Eddie 
sutiko Marilynos buvusį 
draugą Harry Kamspį ta
vernoj prie Cermak Rd. ir 
Washtenaw. Vyrai susigin
čijo. Eddie vijosi Harry, 
kurs bėgo lauk. Tada Ma
rilyn sėdo į savo buvusio 
draugo automobilių ir nuva
žiavo. Bet atsimušė į stul-

Pradžią 4ąro Palmer 
House darbininkai .kurių yra 
apie 1.300. Jų vidutinė al
ga yra $65 mėnesyje. Rei
kalauja pakelti algos 20 nuo
šimčių.

Palmer House darbininkus 
seka kitų hotelių darbinin
kai. •f

Hotelių savininkams strei
kas • nemalonus ypač dabar 
dėlto, kad rugp. mėnuo, tai 
seimų mėnuo. Tą mėnesį 
laukiama didelio biznio.

Ištisą valandą katile
Jos. Hergerth, dirbantis 

pas Spiegei 1061 W. 35th st., 
nusileido į didelį katilą, kad 
jį išmazgoti. Po darbo, kai 
reikėjo išlipti, tai dėl nusil
pimo negalėjo. Buvo pa
šaukti ugniagesiai, kurie ir 

, ištempė lauk. Darbininkas 
katile išbuvo ištisą valandą.

KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ. 
REMKITE IR PLATINKITE

pą ir sustojo, 
suareštuota.

Čia ir buvo

Rengiasi streikuoti
Chicagos hotelių darbinin

kai reikalauja pagerinimo 
savo būvio. Jei jų paduotos 
sąlygos nebus išpildytos, tai ( 
ketina streikuoti. Hotelių j 

savininkų draugija laiko su
sirinkimus ir svarsto darbi
ninkų reikalavimus.

Rastas negyvas 
negras

i
Rūsyje namų 3044 Madi

son st. rastas negyvas neg
ras. Jis besąs peršautas.

Rheumatic Happy; 
RelievesPainOuick

Thousands who tuffered from the torturing 
pains of rheumatiam. sdatica, lumbago, ncu- 
ralgia and neuritis—are certainly happy over 
their diacovery of NURITO. Now tney have 
found a quick-acting formula «hich speedily 
relieve* tl.ee ezhausting muscular aclies and 
pains. NURITO i* truat worthy and depeodable 
—contains no opiates. If you want to feel again 
the joy of relief from pain—ao you can work in 
peace ind sleep in comfort—be wiae and try 
NURITO under thi* ironclad guarantee. If the 
very fint three doees do not relieve l hat cruel 
pain to your satisfaction—your money will be 
refunded. Doo t suffer. Ask your druggist today 
for NURITO on this guarantee. (T.N.C.J

išgėrė nuodų. Daktarai sa
ko, kad galėsią jo gyvastį 
išgelbėti.

X Oną Piklelienę, seno ir 
žymaus Aštuonioliktoj biz
nieriaus Igno Pikielio žmo
ną, pradedant penktadieniu 
ir baigiant pirmadieniu lan- 

Į kė draugai ir pažįstamieji 
pasveikinti vardadienio pro
ga. Sekmadienio puotoj 
skaitlingų svečių tarpe da
lyvavo ir abu kunigai Deks- 
niai ir kun. Bartkus iš Ke- 
wanee, III. Pikieliai yra pa
vyzdingi lietuviai katalikai 
ir nuolatiniai “Draugo” 
skaitytojai. Jų vyriškų dra
bužių ir apavo krautuvė 
randasi adresu: 1818 South 
Halsted St.

V

Puikus pirmiau—o dabar didvyris/ 
Kas tai naujo pridėta prie tos pavy
dėtinos krūtinės. Kas tai naujo pri
dėta ir prie mėgiamojo cigareto — 
suteikt naują smagumą!

Kas tai NAUJO*

pridėta
F*ITS LATAKIA!

(Ištariama La-ta-ky’-a), 
skoningas Rytinio Vidur

žemio tabakas dabar pridėtas 
prie Old Golds, kad sutvert 
NAUJĄ džiaugsmų iš cigareto.

Tas pat pailstame* pa- 
kell*—bet NAUJI 

Old • • Idtl

^eirKtuer 
nisFistvu/

____-»Mnffkfk
For quick relief from itching of eczema, punptea, 
athlete’s foot. ecabie*. rasite* and other ez- 
temally cauaed tkin trouhies. ūse vorld-famout 
cooling. antiaeptic. liquid D. D. D Preacription 
Greaaeleaa, stainlee*. Soothea irritation and 
quickly stop* intente itch.ng. 33c trial bottle 
prove* it. oryour money back. Ask your 
druggist today for O. O. O. PMUCRIPTION.

WOIK STIBIO
1941 VVest 35* Street

Afekte
AI» ASt 1 n PHOIOCK \PMY 

I.OUESl PUsSiRI ». l’RIfK

PHONE I O EITI. 2*13

DON’T
NEGLECT 
A COLD

Krfltlnės slogos, kurtos gali ilsi. 
vystyti J nelaimę, paprastai pa 
lengvėja pavartojus raniiiuuičf«. 
Šildančių Musterole. Musterole nė
ra tiktai mostė. Jinai yra “Coun- 
ter-lrrltant.” Milijonai yra varto
ję J* per 25 m. Daktarai rekomen
duoja. Galima —nti aptiektose.

M

S1CK, NERVOUS
PD A lllf Y“EYERY 0 bllANIll MONTH” :

Then Read WHY 
Lydis E. Pinkham’s 
Vegetable Compound Is 
Reai “Wonwn’s Friend”!
Rome wom*n suffer Severe monthty 
paln (erampe. backaehe. headaehc) du* 
to female funetional dlaordera whlla 
otber'e nerve* taad to baeom* upeet and 
they get erose, rasti*** and moody.

S 8o *hy Bot take Lydi* E. Plnkham’a 
Vagetabla Compound made ssperiol/y 
to help tlrad. ran-dosm. nervous voni
ai toro smlling thru "dlfflrult days.” 
Pinkham’s Compound contains no opl- 
ataa or hablt-formlng ingredlents. lt

ia mada from natūra’* ovn baneflelal 
roots and herbą — each wlth its ovn 
spėriai purpoaa to HELP WOMEN.

Pamoue for over SOyears—Plnkham’a 
Comnound I* th* best knovn and on* 
of th* mott efftrtiva "vomtn's" tonlca 
obtainabla. Try << f g

“MARGUČIO”
PIKNIKAS

Rugp. (August) 24 d., 1941 
RIVERVIEW PARKE 

Western - Clybourne - Roscoe

.. Limm
. Ii

Kaip per debesų nuolatinį 
lietų amžiais net uolos pa- 
veikimą ir jų įkūnijimą net 
virsta į naudingą molį, taip 
per nuolatinį mokslą, idėjų 
laukinės tautos virsta kul
tūrinėmis ir naudingomis 
valstybėmis.

MIDDLE-AGED
PEOPLE

are common offenders

If you’re past 40, the ehanees are 
that your breath will be offensive 
oftener than that of a young person. 
Fermentation of tiny food particlea 
eaught by partial platės and den- 
tures f reąuently cause this condition 
which you yourself may not detect 
būt which is so offensive to others. 
Why not take the easy, pleasant 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 sweeter, purer, less likely 
to offend. Lambert Pharmacal Co., 
St. Louia, Mo.

Bafora Any Data Uta

LISTERINE ANTISEPTIC
To Moka Your Braath SuSaator

X Gimimo Pan. Šv. para
pijos choras turės “beach 
party” sekmadienį, rugpiū
čio 3, Beverly Shores, Ind. 
Visi choro nariai prašomi 
susirinkti sekmadienį 9:30 
vai. ryto ant kampo 69th 
St. ir Washtenaw Avė.

X So. Chicago veikėja A. 
Snarskienė jau kelinta sa
vaitė kaip linksmai laiką 
leidžia pas savo mamytę 
Wisconsine.

X Petkūnai atostogavo 
Hart, Mich. Savaitę laiko 
linksmai praleido.

X Brighton Parko plačiai 
žinomi veikėjai širvinskai 
su šeima išvyko pora sa- 
vačių atostogų su savo nau
ju automobiliu. Mano daug 
valstybių aplankyti ir su
stoti Pittsburgh, Pa. šv. 
Pranciškaus vienuolyne, kur 
yra jų giminaitė vienuolė. 
Širvinskienė yra viena veik
liausių narių Moterų Sąjun
gos 20 kp.

RHEUMATISM
Pain—Agony Starta To Laave ia 

• 24 Houra
Happy Days Ahead for Ton
Thlnlc of lt—hovv this old vvorld 

does make progresą—now minei a 
prescrlptlon vvhlch is knovn to phar- 
maclsts as Allenru and vvlthln 48 
houra after you atart to Ūke this 
a ari f t kctlng formula paln, agony and 
Inflammatlon cauaed by ezceaa urlo 
scld has atarted to depart.
• Allenru doea Just what this notlee 
aaya lt tvlll do—lt la guaranteed. You 
can get one generoua bottle at lead- 
Ing drugstores everyvvhere for 85 
centą and If lt doean't brlng the Joy- 
eua reaulta you ezpect—your aao-iay 
erhola heartedlr raturaed *

JUBILIEJAUS PROGA

10 Savaičių Prenumerata Siūloma 

UŽ VIENĄ DOLERĮ

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
Štai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams: 

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

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

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

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

Užsakymus siųskite šiuo adresu:
"DRAUGA S"

2334 So. Oakley Avė. Chicago* Illinois 

arba šaukite CANal 8010
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