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-nios sovietų divizijos suftaikintos
KATALIKŲ BAŽNYČIA 
RUSIJOJE

Rusijoje įsigalėjus bolše
vikams, tenai Katalikų Baž

Vokiečiai Norvegi
joj atakuojami

BERLYNAS, liepos 31. — 
Vokiečių žinių agentija ir 
per radiją oficialiai praneša,

AMERIKOS LAIVAS JAPONŲ APŠAUDYTAS

nyčios likimas virto daugiau ^ad britų lakūnai bendrai su 
kaip apgailėtinas, šių metų 1 sovietų lakūnais netikėtai 
“Annuario Pontificio” pažy- i susimetė pulti vokiečius Nar

SOVIETAI PRALOŠIA 
GINDAMI PETRAPILĮ

Maskva sako, ji sutraukia 3 milijonus 
vyrų prieš vokiečius. - Stalinas per 
Hopkinsa sveikina U. S. prezidentą

mi, kad nuo 1921 metų iš 
trylikos apaštališkų adminis 
tratorių Rusijoje vienuolika 
yra kalėjime, arba ištrėmi
me, o apie kitus du nė Apaš
tališkas Sostas neturi žinių, 
kur jie dingę.

Po komunistų revoliucijos

vike ir Tromso, šiaurinėj 
Norvegijoj.

Anot vokiečių, tos lakūnų 
atakos nepasisekė. 28 priešų 
lėktuvai numušti, o kiti iš
blaškyti. Vokiečiai neteko 2 
lėktuvų.

Tai pirmą kartą po Norve
Rusijoje įvairioms ten vys- gijos okupavimo britams atė 
kupijoms paskirti apaštališ- jo į galvą vokiečius pulti Ar
ki administratoriai, nes bol- ktike.
ševikai vyskupų neapkentė '■ Matyt, britai tuo būdu 
ir ėmėsi juos persekioti. Ta-Į stengiasi apdrausti Islandi- 
čiau bolševikų nepatenkino »ją nuo vokiečių kėsinimosi, 
nė administratorių paskyri- į Nuo Narviko iki Islandijos 
mai. Jie susimetė ir juos per . yra apie 750 mailių tolis, 
sekioti lygiai taip, kaip ir

\ “Oraujffcuf

Japonų laivas
greitai išplaukia

SAN FRANCISCO, Cal., 
rius ir vieną administratorių ^eP°s 31 — Vakar čia at-
pavaduotoją. Visi keturi ad- Plauk?8 sesias d*™8 81J811ve- 
ministratoriai yra vyskupai: lines japonų luksusinis kelei- 
B. Sloskan, P. E. Neven, T. vinis laivas Tatuta Maru l8'

visus kunigus.

Iš Mogilevo arkivyskupi 
jos provincijos bolševikai pa 
šalino keturis administrato-

Matulionis ir V. Ilginis (Il
gini. Jie buvo kalinami ir

leido keleivius ir šiandie sku 
biai išplaukia atgal į J a po-

paskiau ištremti. Vyskupai “»■, departamentas lai 
Matulionis ir Ilginis gyveno VU1 leldo Pa3»mt> re.kalingo 
Lietuvoje, vysk. Sloskan — kuro, maisto ir vandene
Rygoje, o vyskupas Neven Sakoma, kad iš laivo neiš-
- Paryžiuje. Administrato- krauta nė atvežto Amerikai 
rius pavaduotojas Kazaniui, ' aug šilko. Laivu j apomją 

Samarai ir Simbirskui kun. gnzta daug japonų.
M. Jodokas 1929 metais bu-i

bolševikų įkalintas ir Britai SU Sovietaisvo
apie jo likimą neturima ži-

prieš Iraną

A<* --e teieiniovv

Šis Amerikos laivas, esantis Kinijos upėj Yangtze gavo paragauti japonų bombų.

BERLYNAS, liepos 31. — 
Iš sovietų karo fronto pra
nešama, kad sovietų visos 
pastangos ginti Petrapilį 
(Leningradą) niekais eina. 
Jiems mažai gelbsti net su
simetimas sukelti gaisrus 
miškuose vokiečių prieša
kiuose, kad sulaikyti jų ver
žimąsi.

Bolševikai gazolinu sulieja 
strategines miškuose vietas, 
atsimeta nuo vokiečių ir pa
skui tas vietas padega pa
trankų šoviniais.

Anot vokiečių vėliausio 
pranešimo, Petrapilio fronte 
sunaikinta septynios sovie
tų divizijos daugiau. Vokie
čiams teko daug bolševikų 
nelaisvių. Be to, 50 patran
kų, 68 sunkvežimiai, 7 prieš
lėktuvinės batarėjos, 23 
prieštankinės patrankos ir

LONDONAS, liepos 31. — 
Bolševikų kariniuose sluoks
niuose Maskvoje imta atvi
rai pasakoti, kad sovietai 
prieš vokiečius visam fronte 
sutraukia daugiau kaip trijų 
milijonų vyrų kariuomenę. 
Sako, artimiausiuoju laiku 
bus sukeltos kontratakos ir 
vokiečiai bus sukrušti. Anot 
sovietų karinių žinovų, na
ciai karo frontan baigia 
siųsti paskutines savo atsar 
gas ir netolimoj ateityje 
jiems pritruks reikalingos 
kariuomenės.

Sovietų valdininkai tvirti
na, kad raudonųjų sukelta 
ofensyvą prieš vokiečius bus 
taip didelė, kokia pasaulio 
istorijoje neužrekorduota.

MASKVA, liepos 31. — 
U. S. prezidento atstovas H. 
Hopkins šiandie dar kartą

PLANUOJA SIAURINTI 
TRAUKINIŲ TARNYBĄ

Amerikos parama 
Anglijai

LONDONAS, liepos 31. — 
J. A. Valstybių ambasa
dorius John G. Winant vakar 
pranešė, kad iki šioliai iš 
Amerikos į Angliją prisiųsta 
7,877 pantės pliazmos (žmo
nių kraujo transfuzijoms). 
Šį kraują savanoriai aukojo 
apie 15,000 amerikiečių. Skir
ta sužeistiems britams.■ »

Be to, praeitais metais 
Amerikos Raudonasis Kry
žius Anglijai prisiuntė me
dikamentų ir kitų daiktų 
vertės 18" milijonų dolerių.

t

Amerikos vaikai prisiuntė 
Anglijos vaikams daugiau 
kaip 100,000 drabužių ir 
daugybę “kišeninių žaislų”.

LONDONAS, liepos 31. —
Užsienio reikalų ministras 
A. Edenas parlamente pra- 

mons. T. Skalski ir viceadmi ne§ė, kad britai kooperuoja 
nistratorius mons. C. Nas- gu Rusįjos bolševikais Irano

L (Persijos) klausimu. Vieni tu vis daugiau pagamina
38 10^ ’ abu ištremti i *r k^ įspėjo Iraną, kad ira- drabužių, skiriamų nukentė
ju., o 1932 m. abu ištremti. nie£įaį neleistų savo žemėje 

Toks pat likimas ištiko ir j8įgyventi dideliam vokiečiui 
Kamieneco vyskupijos apaš- skaįgjuit nes vokiečiai ten 
tališką administratorių kun pavojingi ne tik britų,
J. Swiderskį. Tačiau jo vi- jr boiševįkų interesams, 
karas kun. A. Wierzbicki,
kiek žinoma, dar iki šioliai zi i .
buvo bolševikų kalinamas. VrUDematOnUS

Tiraspolio vyskupijoje du p . Pib-svi
apaštališki administratoriai * runai
nuo 1930 m. įkalinti. Jų dvie IVASHINGTON, liepos 31. 
jų du vikarai nežinia kur'_ Nauju gubernatorium 
dingę. į Porto Rikai prezidentas

• Rooseveltas paskyrė Rex-
Minėti faktai vaizdžiai nu ford Guy Tugwell, buvusį 

šviečia Katalikų Bažnyčios iki 1936 m. savo patarėją, 
stovį Sov. Rusijoje. Tas pat j -----------------------------
yra ir Sibire, kur pirmiau p VTTTf^QF QTTV A RA Q 
buvo apaštališkas vikaras ir Al I 1 O U V nnLVHinū
du apaštališki administrato
riai.

“Annuario Pontificio” (Po

žitomiro vyskupijos apaš
tališkas administratorius

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus darbininkai savo rėž-

jusiems anglams.

Japonai pulsis
prieš Sibirą

PEKINGAS, Kinija, liepos 
31. — Kiniečių sluoksniuose 
kalbama, kad japonai tikrai 
pulsis prieš Sibirą, kaip tik 
išgirs apie vokiečių pavyki- 
mus europinėj Rusijoj.

Sakoma, kad Japonija 
prieš Sibirą pastatys dviejų 
milijonų vyrų kariuomenę.

ŽIBALO VARTOIIMAS

NEW YORK, liepos 31. 
— “Asso&ation of Ameri
can Railroads” prezidentas 
John J. Pelley šios sąjungos 
nariams (geležinkelių kompa 
nijoms) pasiuntė laišką, ku
riuo pataria apsvarstyti 
šiuos pasiūlytus:

1. Nutraukti -nereikalingas 
traukinių tarnybas.

2. Panaikinti dublikuotas 
tarnybas.

3. Panaikinti mažai patro- 
nizuojamas tarnybas.

4. Reikalauti valstybinių 
komisijų panaikinti ne būti
nai reikalingas tarnybas.

» Pelley minėtus pasiūlymus 
iškėlė gavęs Ralph Budd 
pranešimą. Budd yra “Advi- 
sory Commission to the 
Council on National Defen
se” transportacijos komisio- 
nierius. Jis randa, kad 1942 
metais traukiniai bus reika
lingi kariuomenės transpor
tams. Sako, tais metais nu
matomas 40 iki 100 nuošim
čių didesnis kariuomenės ju
dėjimas geležinkeliais.

Willkie nenori

debatų apie karą
ELWOOD, Ind., liepos 31.

— Buvęs respublikonų parti
jos prezidentinis kandidatas 
Wendell Willkie, kurs agi
tuoja už Amerikos įsikišimą 
karan, šio miesto mayoro 
buvo pakviestas į debatus ka 
ro klausimu. Su juo turėjo 

' debatuoti socialistų vadas 
' Norman Thomas.
1 Willkie nepriėmė mayoro

Taksų mokėtojas
yra užmirštas

WASHINGTON, liepos 31. 
— Kongreso žemesniuose rū 
Įnuose svarstant iškeliamas 
naujas taksas šalies apsau
gos stiprinimui atstovas Ha- 
milton Fish, resp. iš N. Y., 
pareiškė, kad iki šioliai di
džiausią taksų dalį vyriausy 
bei sumoka tie amerikiečiai, 
kurie turi nuo 3,000 iki 30,- 
000 dol. metinių pajamų, šie 
žmonės sudaro vos penktąjį 
visų gyventojų nuošimtį.

Atstovas Fish sakė, kad

eilė tankų.
Vokiečiai dar yra atkirtę j 

pasprukimą visai eilei mažės
niųjų sovietų dalinių. Praeitą naktį vokiečių la-

Anot vokiečių, visas sovie- kūnai puolė Maskvą, H. L. 
tų frontas nuo Ukrainos, iki Hopkins su kitais turėjo pa-
Estijos pasienio sulaužytas.

Vokiečiai ir suomiai 
žnybia Petrapilį

BERLYNAS, liepos 31. — 
Šiandie rytą pranešta, kad 
vokiečiai ir suomiai žnybia 
Petrapilį (Leningradą) taip 
stipriai, kad numatomas

šie taksų mokėtojai yra ui- feitas t0 s.varbaua boISeV- 
miršti. Jie lyg kokios karJ pramones centro puoli-

mas. Vakar šiame fronte vo 
1,6 ; kiečiai nukovė daugiau kaip 

2,000 raudonųjų kareivių.
Vokiečiai ant Petrapilio 

gula iš Vakarų ir pietų šonų,

vės iki šioliai dukart

». . ... . , , WASHINGTON, liepos 31. diena apie 100,000 gazolino
pie įaus e ra is) nur o, s— vidaus reikalų sekreto- stočių rytinėse valstybėse
kad europinėj ir azijatinej riu8 Ickea šiandien kreipės į per dvyliką valandų nakti- kvietimo. Jis pareiškė, kad 
Rusijos dalyse šesios bazny- aliejaus (žibalo) pramonę, mis būtų uždarytos, tei yra, šios krizės laiku negalima 
tinęs jurisdikcijos paliktos kad pradėjua rugpjūčio 3 kad nebūtų parduodamas ga- turėti tos rūšies debatų.
be vyskupų ir laikinų admi- ------------------------------------------ j žolinas autoistams. Visos sto I Anot Willkie, šiandien ame-
mstratonų. išlaikoma ir mankštinama tys turi būt uždarytos nuo Skiečiai neturi karo klausi-

U. S. RUOŠIASI daugiau kaip pusantro mili- 7:00 vakaro iki 7:00 ryto
kasdien.

Tas liečia kelioliką valsty-
jono vyrų kariuomenė.

Žinovai aiškina, kad J. A. Trijų milijonų vyrų kariuo
Valstybės ruošiasi į naują menę įginkluoti yra reikalin- bių, pradėjus Maine ir bai-
karinę ekspediciją Europoje, gos milžiniškos išlaidos. Nes gus Florida.

Tai patvirtina kongreso kareiviams reikia ne tik gin- Sekretorius Ickes pareiš-

mo spręsti, bet remti prezi 
dento nusistatymą.

dieną melžiamos. Dabar no 
rimą jas melžti keturis kar
tus per dieną. Anot jo, jei 
vyriausybė nepakeis savo nu 
sistatymo, ji suseks, kad tas 
turi išsibaigti — nebeliks 
“pieno”.

Matyt, rytoj, ar šeštadienį 
taksų klausimu svarstymai 
bus uždaryti. Spėjama, atei
nantį pirmadienį įvyks bal
savimai.

Naciai dirbdina 
bazę priešais 
Islandiją

STOCKHOLMAS, liepos 
30. — J. A. Valstybėms oku
pavus Islandiją, vokiečiai su 
simetė statyti didelę laivy
nui bazę Frondheime, Nor
vegijoje, priešais Islandiją, 
už 725 mailių. Tūkstančiai 
darbininkų sutraukta baigti 
bazę, pareiškia laikraštis 
Svenska Dagbladet.

o suomiai iš Karelijos sąs
maukos — šiaurių.

Bolševikai bėgdami nuo 
suomių Karelijos sąsmauko
je paskui save padega miš
kus ir sodybas. Napaisant 
šių didelių kliūčių, suomiai 
pažangiuoja. Jie nori būti 
vokiečių dalyviai paimant 
Petrapilį.

f
WASHINGTON. — Japo

nija įteikė J. A. Valstybėms 
atsiprašymą už patrulinio 
laivo Tutuila sugadinimą Ki
nijoje. Valstybės sekr. pava
duotojas Welles praneša, kad 
atsiprašymas nepriimtinas.

•
MADRIDAS. — Ispanijos 

užs. reikalų ministras Suner 
numato, kad J. A. Valstybė
se gali kilti revoliucija, jei 
jos įsikiš karan.

sislėpti į paruoštą slėptuvę.
Hopkins pasisakė, kad jis 

atvežė Stalinui prez. Roose
velto sveikinimą ir priėmė 
Stalino sveikinimą preziden
tui.

Nėra žinoma, kada ir kaip 
Hopkins apleis Maskvą. *

Maskva pakartoja
savo "laimėjimus"

MASKVA, liepos 31. — 
Sovietų informacijų biuras 
praneša, kad Smolensko fron 
te raudonoji armija vokie
čiams sukėlė nepaprastą 
smūgį. Vokiečiai prarado 
daug kareivių ir karinės me
džiagos. Ir praneša, kad kau 
tynės su vokiečiais vyksta 
dar Nevelio ir Žitomiro fron
tuose.

Laikraštis Pravda pareiš
kia, kad sovietų kariuomenė 
niekur dar nesukėlusi prieš 
vokiečius ofensyvos. Visur 
vykdomos tik kontratakos.

Fronte žuvo
Keitelio sūnus

BERLYNAS, liepos 31. — 
Paskelbta, kad sovietų karo 
fronte žuvo vokiečių kariuo
menės vyriausiojo vado field 
maršalo W. Keitelio jaunes
nysis sūnus, artilerijos leite
nantas Hans George Keitei.

žemesniųjų rūmų pripažin
tos priedinės astuonių bilijo
nų dolerių karinės išlaidos, mais.
kuriomis tarp kitako numa-Į Dalykų žinovai teigia, kad 
tyta įginkluoti trijų milijonų šalies apsaugai nereikalinga 
vyrų kariuomenę, šiandien tokia gausi kariuomenė.

kių, bet ir aprangos, prade- kia, kad žibalo pramonė turi 
jus apavais ir baigus šal- tuo susirūpinti savanoriai

Jei tas negelbės, sako jis, 
bus imtasi griežtųjų priduo

LONDONAS. — Lordas 
Strabolgi reikalauja vyriau
sybės įspėti Vokietiją, kad

LONDONAS.---------Cia ai
škinama, kad britų lakūnų 
atakos prieš nacius šiaurinėj 
Norvegijoj sukeltos, kad pa-

Arti Stavanger, Norvegijo 
| je, naciai baigė statyti aero-

LONDONAS. — Anglijos, dromą (airportą). jei vokiečiai prieš bolševikus remti bolševikus Murmans-
autoritetų sluoksniai karš- naudos nuodingąsias dujas, ke.
tais žodžiais sveikina lenkų 
padarytą sutartį su bolševi
kais.

CHICAGO IR APYLINj
nių gazolino vartojimą su- KftS. — Dalinai debesuota; 
varžyti. vidutinė temperatūra.

RIO DE JANEIRO. — tada Anglija nuodingomis 
Brazilijos prezidentas Var-1 dujomis puls Vokietiją, 
gas 30 dienų pratęsė laiką

BERLYNAS. — Iš karo 

fronto pranešama, kad vo-

vykdytizįstatymą, kuriuo už- MASKVA. — Sovietai ti- kiečiai pasirengę galutinam 
daromi visi svetimomis kai- kist, kad naciai kare su Ru- puolimui prieš PetrapilJ (La
bomis leidžiami laikraščiai sija nusikamuosią ir po to ningradą). Visokis sovietų 
Brazilijoje. lengvai būsią sutriuškinti, i gintinasis bus sutriuškintas.
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Amerikos lietuvių gyvenimas4 ir veikimas
IS DETROIT LIETUVIŲ VEIKIMO

Į paprasta. *
> Tad visi į šj nepaprasti;Išvyko atostogų

Mūsų kolonijos uoli vei- pikniką.. Laimėjimui paskir-
kėja Julija Medinienė su sū
neliais Deniuku ir Ričardu-•»
ku Livo išvykus trims sa
vaitėms atostogų pas savo 
sesutę Aleknienę, Hamilto
ne O.nt., Canadoje.

Aleknienė yra istoriko A 
leknos brolienė. ■

P. J. Medinienė apianki 
ir savo pažjstamus, Toron 
te, Londone Can., Niagara 
Falls ir kitur. Detroitietis

Laimingos kelionės!
Moterų Są-gos 54 kp. nuo

širdžiausiais linkėjimais iš
lydi savo ir centro pirmi
ninkę E. Paurazienę į Mo
terų Sąjungos seimą. (Bai 
timore, Md.). Linkime ja 
laimingos kelionės ir vist 
kuo geriausio! Lai jos da
lyvavimas seime, pagrįstas 
virš 20 metų nuoširdaus vei
kimo sąjungos gerovei, ga
lingai jungiasi su kitų de
legačių uolumu mūsų orga
nizacijos patobulinimui ir 
skaidrios ateities užtikrinL-

tos naudingos dovanos.

Visas pelnas skiriamas 
parapijai. Nuvažiavimas vel
tui.

Choro išvažiavimas
Parapijos choras yra dė

kingas parapijai už paskir
tas lėšas dėl išvažiavimo 
prie vandenų, liepos 27 d.

Choristai turėjo gerus lai
kus visą dieną, prie gerų 
valgių ir gėrimų. Praleidę 
dieną, visi užganėdinti grį 
žo j namus. S. B.

Ū4AIRIBOIRO4* i mi_<* 1111

Draugijos . mieste, Minnesotos valstijo-
Susirinkimai šį vakarą po [ je, 424 mylių į šiaurvaka-

pamaldų — Federacijos —
Maldos Apaštalavimo — Al
torių Puošimo draugijų.

Rytoj 7:30 vakare, šv.
Vardo dr-jos išpažintis ir 
sekmadienį rugp. 3 d. šv.
Komunijos priėmimas “in 
corpore”.

sias iš jų yra Minnetonka 
Ežeras, kur daug žmonių a- 

rus nuo Chicagos. Minnea-j tostogauja. Jis yra 12 my- 
polis, kuriam gyvena virš | lių šone miesto. Visoje val-

mui.
Ona Krataviėienė,
54 kp. korespondentė

EAST SIDE
Šv. Jurgio Parapijos Rė

mėjų Moterų Klūbo pikni
kas jvyks šj sekmadienį, Bi
rutės darže. Piknikas bus 
įvairintas visokiais margu
mynais. šeimininkės Balkie- 
nė ir Medonienė ir visi dar-

Niagara Falls, N. Y. 

Lietuvių Diena
Sekmadienį turėsim čia 

metinę “Lietuvių Dieną”. Į 
jos programą įeina: 1) Pa
maldos bažnyčioj 10:30 v.; 
2) Pietūs parapijos svetai
nėj 12 vai.; 3) Piknikas kle
bonijos sodelyj ir 4) vakare 
žaidimai parapijos salėj. 
Tikimasi, kad vietiniai Nia
gara Falls lietuviai daly
vaus tame parengime labai 
skaitlingai — bet svarbu y- 
ra, kad tas dalyvavimas 
pavienių tautiečių taptų pri- 
parodymu tautinio solida- 
rizmo, o taip pat ir organi
zuoto bendradarbiavimo. Pa 
geidaujama yra kad veikian
čios draugijos pasirodytų 
kaip sakoma “in corpore”

ąuette Parke, Chicago. Tre 
čiadienį jisai buvo jų ban
kiete Plaisance viešbuty j.

I
Šv. Cecilijos choras ir 
parapijos piknikas

Savo susirinkime šv. Ce 
dlijos choras paskyrė do
vanėlę piknikui. Mus. L. ši
mutis, Jr. praneša, kad tą 
dieną choras visus palinks
mins savo dainomis. Šis ant
ras parapijos piknikas įvyks 
rugpiūčio 17 d., Black Oak 
Springs darše. Sveikiname 
chorą uš prisidėjimą ir lauk 
sime jų dainų programos. 

Laiškas iš Lietuvos

J. Gumuliauskienė, 3711
Ivy gatvės, šią savaitę ger
vo laišką nuo savo sesers,
Konstantinos Gaubienės iš
Telšių apskr., Žarėnų paštą

, x. Magurkų kaimo. Praneša, 
girtinas ir naudingas, betl, . . ,8 , , . , . , , , kad sesers vyras»-mirė ge-
vel kitą sykį gąsdina, kad
svetimųjų tarpe lietuvių lie
tuviškumas nyksta — neten
ka savo grašių tautinių po
žymių.

Krikštas
Pereitą sekmadienį buvo 

suteiktas krikšto sakramen
tas Mariam Cecilijai Pet- 
rauskytei, dukrelei parapi
jos komitetininko Viliaus ir 
Marijonos Petrauskų. Gimė 
liepos 1 d. Šv. Katarinos IV, 
goninėje. Krikšto tėvais bu
vo Albertas Petrauskas ir 
Elzbieta Egyhasi iš South 
Bend, Ind. Sveikiname Pet
rauskus, susilaunusius nau
jos katalikės ir lai ji užau
ga geru Dievo vaikeliu.

Muz. Leonardas šimutis, J r.
Mūsų parapijos muz. L. 

Šimutis antradienį dalyva 
vo Vargonininkų Są-gos me
tiniame seime Gimimo Pa
nelės Šv. parapijoje, Mar

Spaudos dalykai
Mišių tarnautojas, Anta

nas Geraitia, 3718 Gr. Blvd. 
kasdien nešioja po namus 
“Draugą”. Galite pas jį už
sisakyti atskirus numerius 
arba užsisakyti prenumera 
tą ilgesniam laikui. Sveiki-1 
name Antaną už gražų pa
sidarbavimą katalikiškai 
lietuviškai spaudai.

460,000 žmonių, yra didžiau
sias valstijos miestas. Jis 
labai gražus ir tą tvirtina 
jo prievardžiai “Atostogų 
Kapitalas” ir “Vartai Į De
šimtis Tūkstančių Ežerų”. 
Miesto vardas paeina iš in- 
dijonjj ir graikų kalbų ir 
reiškia “Ežerų Miestas”. Ja
me randasi šeši dideli eža 
rai ir keli mažesni. Garsiau-

stijoje yra 10,000 ežerų. 
Miestas irgi turi daug

parkų, net 140 iš viso. Bu 
vau Minnehaha State Parke, 
kurs yra 142 akrų didumo 
ir kuriame teko matyti gar
sų Minnehaha vandenpuolį, 
53 pėdų aukštumo. Taipgi 
lankiausi į Lyndale Park, 
kur liepos Ifi ir 15 dieno-

(Nukelta į 8 pusi.)

V

tą sykį gali būti labai psr

Ligoniai
Švč. Marijos p. ligoninėj 

po sėkmingos akių operaci
jos Magdalena Karaškienė
greitai sveiksta. Jonas Kuč- 

— su visais savo nariais.' kklUs jau pasveiko ir pali-
bininkai iš kalno pramato? D.vi drau8l> Jau net ”ut»-! ko ligoninę. Sveikesnė yra ir
kad šis piknikas bus sekmin 
gas, nes jie širdingai yra

rė iš savo iždų dovanas tam! besigydanti namie Monika 
parengimui; kitos, kad ir Pikelienė. Bet netikėtai at-

atsidavę visiems patarnaut, j be dovanų Ui pasirodo su sidūrė ligoninėj visiems ge-
savo jėga.

Vestuvės
Praeitą šeštadienį po a- 

peigų bažnyčioj' įvyko šau
nios vestuvės parap. svetai-

Na, ir gėrimo patarnauto
jai pasižadėjo visus kuo gra 
žiausiai priimti.

Mūsų biznieriai irgi ne
pralenks šio pikniko. Daini
ninkai irgi neapsileis visus nėj Jono Laužonio ir Marės 
pralinksmint savo dainomis.! Pauliūtės. Dalyvavo jose net 

Pikniko daržas bus pada-1 astuonių tautybių žmonės, 
bintas visokiomis gražiomis Tokis populiariškumas t&u- 
šviesomis. Muzika bus ne- tiečių tarp svetimtaučių ki-

f
P A C |/ I C — namams statyti, remontuoti ar 
' r\OI\\>L.L/J pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

VASARA JAU CIA — DABAR LAIKAS PIGIAU IR 
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATLIKTI ,

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!I

rai pažįstamas žymus para- 
pijonas policmonas Jonas 
Zuckle-iukly s; rodosi nepa
vojingai apsirgo. Duok Die
ve, kad greit pasveiktų ir 
galėtų “Lietuvių Dienoj” 
dalyvauti.

| kariuomenę
Šią savaitę iš Niagara

Falls daug paimta į kariuo
menę. Paimtųjų tarpe yra 
ir lietuvių.

gūžės 13 d. nuo plaučių už
degimo po trijų dienų ligos. 
Laiškas buvo rašytas geg. 
23 d. ir čia gautas liepos 29 
d. Gumuliauskienės motina, 
Marcelė KiauraMenė’ dar te
begyva Lietuvoje. Lai Die
vas duoda amžinąjį atilsy 
sielai Antano Gaubic.

Mišių tarnautojas susižeidė
Puldamas nuo savo dvira

čio Eugenijus Kieia, 3731 
Deodor gatvės sužeidė ran
kos kaulą ir yra po piežiūT- 
ra dr, Kar. Doneghy. Linki
me greitos sveikatos.

Kas vesis?
Petras Stanuktnis, 5021 

Northcotte, E. Chicago ir 
p-lė Stefanija, 4834 Wegg 
Avė., E, Chicago rengiasi 
priimti Moterystės Sakra
mentą rugpiūčio 30 d. Ste
fanija yra veikli parapijie
tė. Sveikinamo.

“Lankytojas” mus neap
leidžia nei vieną sekmadie
nį. Jis mus neužmiršta ir 
neužmirškime mes jo ir jo 
reikalų. Remkime jį savo 
aukomis ir taip parodyki 
me, kad tikrai įvertiname 
jo atsilankymą mūsų na
muose.

Atostogauja

Stella Kudlienė, 3805 Pu-•
laski gatvės išvažiavo atos
togoms į New York City. 
l4inkime malonaus laiko. 

Atostogų aprašymas

Buvau išvažiavus atosto
gas praleisti Minneapolio

PIRM NEGU PIRKSITU 
MATYKITE MUS!

DlPUAl'KIAH PASIRINKIMAS 
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ 

STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS 

Finansuojame namų pastatyme ai 
pataisyme — Nieko įmokėti — S 
metei Išmokėti — Apkainavtmaa 
dykai.

Uetavta Pardavėjas 
Stanley Lllwin*a — Vedėjas

Carr-Moody Lumber 
Company

3039 So. Halsted St. 
VIC. 1272

P.:* *. f t

Nereik vilkui kelio rodyti.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ree. 6068 Bo. Talman Ato.
Boa TaL GROvehlll 0617 
Office ui. HEMIoek <848

DR. J. J, SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nadėliomia suaitarua.

2423 W. Marąuette Road

UR. STRIKOL’IS
PHY8I0IAN AND SUROEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nao 2 iki 4 ir nao 6 iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Office teL YARda 4787 
Namų tel. PROapeet 1930
TeL YARda 6981.
Rea.: KENvood 6107

DR, A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Otiao vaL nno 1—3; nno 6:30—8:30
756 VVest 35th Street

TAI IDYtflTG Įstaigoje. Jūsų
I r\\Jf I 1X1 I C tingai globojami ir 1

indeliai rūpea- 
tingai globojami lr ilgi $5,000 ap

drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame 
814%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

RED - ITCHY— SCALY

ECZEMA
Effective Home Treatment

•»™ewta v ta®

ARTHRITIS

TaL OANal 8128

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

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 T. T.

REZIDENCIJA:
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPnblic 7868
Ofiao tat VTRginia 0086 

Rezidencijos teL: BEVerly 8244

DR, T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal autartį

TeL CANal 0257
Rez. tel.: PROspect 665.

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

Rezidencija: 6600 So. Arteaian Art 
VALANDOS: 11 t. ryto iki 3 popiet 

• iki 9 vaL vakaro.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR, P. ATKOČIŪNAS
I __ J ,
W AITTTflT AS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Peuktadieniais
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 YARdz 8146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12,

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

Sekmadieniais 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

r

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

Of bo ML OAHal 284* 
Ofiao Valu 1-4 b 7-1

idlaolata pagal antarų, 
TaL: 81M

T< YARda 2248

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
artį 47th Street

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

Tel. CANal 5969

DR. WALTER J, PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Roai\ 
OFISO VALANDOS 

1 — 4 ir *380 — 8i80 vakara 
ir pagal antartį.

Oflra TaL: BrakL TaL*
VIRglnia 18M PROzpart MM

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 VVest 36th Street
LIGONIUS PRIIMA t 
Kaadien ano 2:00 iki 8:00 vaL 

Trečiad. lr Sekmad. tik auaitarlua.

t

MCSV PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenuakrtaudšlaat Neš 
Vieno Klljentel

Keistuto Savings and Loaa Association yra žymiausia, seniau
sia b tvirčiausia lietuvių finansinė Įstaiga.

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

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

Garsinkitės “Drauge” ir patirsite didesnį pasi-
sekimę Jūsų biznyje arba profesijoje.

Tartarai
Pirmu uštepinau m etrbėttnu 1 
ŽEMO—daktarai (Srutas—tuojau ’
sustabdo nirZčjttn*
pal vnn tr tuojau pradeda euaM- 
me jautrios odna. Stebėtinai sėk
mingas per vir* SO mėty! Gauna- 
mas visoaa vaia-
iinėae.

, ' ■ a ŽEMO

CONRAD
Fotografių

Studija (rengta pir
mos rnSles au mo
demiškomis uilai. 
domis ir Hollywood 
Šviesomis Darbas 
Ua rantuotas.

420 W. 63rd Street
Tel.: Biznio - ENGIezvOod 5882 

Rez.: - ENGIewood 5840

rt’raki'TKS
trrrible Ąrthri-

rėuef eitev M
Btku

Bukite Malonus 
SAVO AKIMS

tara akly vtaam gy- 
Ugoklt jas. leisdami 

Inuotl jas modaraUklaorta

aas*
SI MOTAI PATYRIMO 

pririnkime akinio, karte paJaUro 
visa aklp liempkna

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

OPTOMJCnUFTAI
1801 Bo. Ashland Avenue 

Kampas 11-tos
Telefonas CANAL 0&S3—CAtonaa

OFISO VALANDOS 
Kasdien Z;00 a. m. Iki 1.10 p. m. 

Yve*, ir SeM: • a. m. UU 
t:io p. m.

TikveaiaauLMainam

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

3409 S. Halsted St.
Didelis pasirinkimas laikrodėlių

Telefofnaa: HEMiock IWJ4»

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR 0HIRURGA8 

0757 So. VVestern Avė.
Ofiso valandoe:
Popiet — nuo 1 Iki S! Vak. 7 iki • 

Nedėllomls pagal sutarti

Telefonu CANal 7829

DR, PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2202 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS j 2-4 ir 7-9 

ir pagal autartį.
Rea. tele(ona< 8EEley 0434.

Akiniai teisingai prirenkami 
per patyrusį lietuvi daktarą.

Dėl sąžiningo radijo pataisymo 
pašaukite Yards 3088.

Budriko Radijo Progoramal:

VVCFL 1000 K. Sekmadieniais 6:30 
vai. vakare
IVHFC 1450 K. Ketvirtadieniais 
7 vai. vakare.
WAAF 950 K. Hawaian — sekma
dienyje 4:30 po pietų.

rt '* - įt rl

TeL Cioero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos gat ir 49th CL
OFI8O VALANDOS:

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

Res. 1625 So. 50th Avenue 
TeL Cicero 1484

DR. A. JENKINS
(Lietnvie)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

OFISO VALANDOS:
Nno 1—4 ir nno 7—9 vakare

Taipgi pegal autartį. ___
Ofiao tolafozM PKOzpeet 671T

DR. y. E. SIEDUNSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAPayette 8650

Antradieniais, Ketvirtadieniaia ir 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARdz 0994. 

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais.

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

(2-tros luboe)
TeL MIDvray 2880 Chicago, HL

OFISO VALANDOS:
Nno 10 iki 12 rok ryto, nno 2 iki 6 
vai. popiet ir nno 7 iki 8:30 vai. vak.

Sekmad. noo 10 iki 12 vai, ryto.

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

TaL YARde 0994 
Rez. Tel. KENwood 4300

VALANDOS
Nno 10-12 ▼. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomie nno 10 iki 12 vai, dienų

Kautynėse per nepriklau
somybės karą mes parodė
me pasanliui, kad esame lala 
vėa verta tauta.Okn. SkArapaUa

A

H
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ti. Sabaliauskas

GRĮŽO
Tai buvo seniai.
Kilmontas stovėdamas ant•

laivo denio žiurėjo į kran
tus, kurie jam pasakojo, 
jog tai čia jo tėvynė, jo tė
vų žemė.

Laivas puškėjo vis arčiau 
ir arčiau į krantą. Šviesūs 
saulės spinduliai žaidė su 
mėlynomis jūrų bangomis. 
Miesto mūrai, lyg kokie 
miesto sargai, atrodė balti 
prieš tuos žalius aukštus 
kalnus.

Dvylika ilgų metų atgal 
Kilmontas paliko tėvų na, 
mus, žydintį tėvų kraštą iri 
išvažiavo turtų ieškot į ce
mento ir mašinų Ameriką. 
Jam pasisekė. Amerika jam 
maloni buvo. Jis sunkiai 
dirbo, bet jo darbštumas at
nešė gerų vaisių. Jis taupė 
kiekvieną centelį ir sukro
vė gerą sumą pinigų. Pra
turtėjo.

Pagaliau nusprendė va
žiuoti atgal pas savuosius. 
Turėjo turto. Girdi, galės 
praleisti savo likusias die
nas ramiai ir laimingai. Li
kusias dienas! Ha... kaip 
juokinga! Jis praleido dar 
tik 35 metus! Jam dar daug 

• buvo “likusių” dienų. Gal 
jis pragyvens jas pats, o 
gal... Gal apsives su Tekle...

Laivas priplaukė uostą. 
Išlipo Kilmontas niekieno 
nepasveikintas ir nuėjo į 
geležinkelio stotį, sulaukė 
traukinio ir nuvažiavo. Trau 
kinys ilgai slinko žaliais 
laukais kol prislinko prisi- 
gūžusį prie žemės kaimelį, 
kur gyveno jo motinėlė.

Traukinys, lyg dusulingas 
senis, pūkšdamas sustojo ir 
pabaigė Kilmonto kelionę.

Kilmontas eina purvinu 
kaimelio keliu. Jis didvyriš
kai jaučiasi. Niekas jo ne
pažinojo, nes apsirengęs ne 
taip kaip visi. Ir motina sė
dėjusi ant durų slenksčio 
iškarto nepažino jo. Bet kai 
jis priėjo arčiau, kai ji iš
girdo savo sūnaus palaidū
no balsą, pažino savo Kle- 
mensiuką, kuris prieš dvy
liką metų išplaukė į vaka
rus, į kažkokią pasakingą 
“meriką”. Kur visi žmonės 
lyg ponai, kur ir gatvės ly
gios ir automobilių daug ir 
duona balta.

Iš namų išbėgo sesuo E- 
lena ir brolis. Buvo daug 
juoko ir nemažiau ašarų, 
džiaugsmo ašarų. Mat, “a- 
merikontas” grįžo, o su juo 
ir daug dolerių ir laimės. 
Naktis greit sunaikino die
ną ir apvalainas mėnulis ci
niškai šypsodamas nuvijo 
nuo dangaus saulę ir šel
miškai mirktelėjo žemei. Vi
si patenkinti ir laimingai 
sugulė.

Ant rytojaus Kilmčntų 
šeima anksti sukilo. Tik sve

čias miegojo, o už valandos 
jau visas sodžius žinojo, 
kad Kilmontų sūnus grįžo.

Kilmontas nespėjo apsi- 
reng/.i, o jau pilna draugų ir 
svečių, kurie atėjo jo svei
kint ir linkėt jam laimingo 
gyvenimo, žinoma, kartu pa
žiopsot kaip tas “amerikon- 
tas” atrodo.
— Sveikas, kaimynai. Tiek 

laiko prabėgo. Kiek čia ro
dos seniai kartu arklius ga
nėm, o dabar pats jau po
nas, o aš kaip knisęs tebe- 
knisu žemę, — sveikina jau
nų dienų draugas.

— Tai, matai, kaimynai 
ir man ne taip jau yzi bur 
vo. Dirbau, kaip juodas jau
tis, kasiau “mainose” anglį, 
na ir po truputį prisikasiau 
šiek tiek pinigo. Ale, ir sei- 
vinau centą prie cento. Ne 

c------------------------------------------

L. VYČIŲ SEIMO PROGA
Karo audrų atgarsiuos ir vyčiams, kaip ir kitoms cen 

skaudžių įvykių sūkuryje tralizuotoms organizaci- j
paskendę mes paskutiniuo
ju laiku labai mažai dėme
sio bekreipiam į mūsų pa
čių reikalus, į mūsų pačių 
gįęvenimą. Tačiau tas mūsa- 
sis gyvenimas bėga nieko 
nelaukdamas ir paskutinio
sios dienos išvagoja neiš
dildomas vagas.

Paskutiniuoju laiku, lyg 
ir nebepastebime mūsojo 
jaunimo judėjimo, lyg ir 
nebepajaučiame mūsojo jau
nimo artimųjų reikalų.

Netrukus štai įvyks vie
nos didžiausių lietuviškojo 
katalikiškojo jaunimo orga
nizacijos Lietuvos Vyčių 
metinis suvažiavimas, ku
riame mūsų jaunieji spręs 
savuosius reikalus ir ties a- 
teities darbo gaires.

Mes galime kartais nesu
tikti su vienos ar kitos or
ganizacijos, sąjungos ar kiū 
bo veikimu, bet negalime 
praeiti nepaminėję jų dar
bų, nes, šiaip ar taip, nuo 
jų turės priklausyti mūsų 
ateitis.

Vykstantiems seiman vy
čiams šiandie tektų tik pri
minti, kad kaip ir praeityj 
jie pasistengtų rimtai sa
vuosius gyvybinius reikalus 
apsvarstyti. Šiandie mes, 
kaip ir patys organizacijos 
nariai, žinome, jog yra tam 
tikrų taisytinų dalykų or
ganizacijos gyvenime. Šio 
suvažiavimo metu vyčiai tu
rėtų drąsiai apsispręsti 
reikšti daug mažiau preten
zijų į senesniosios kartos 
paramą ir vietoj kartais be
reikalingo išmetinėjimo pa
rodyti daugiau kūrybinio 
darbo.

Mes žinome, kaip žino ir 
visa Amerikos visuomenė, 
jog tam tikrose apylinkėse

joms, veikimas yra beveik 
neįmanomas. Ne todėl, kad 
jaunieji to nenorėtų, bet to
dėl, kad senesnieji nebeįžiū
ri reikalo centralizuoti mū
sų jaunimo veikimą ir ge
riau steigia paskirus klubus, 
kurie dažnai su pirmininku 
ir miršta. Dažnai pasitaiko, 
jog vieton vyčių ar kitų 
mūsojo jaunimo organizaci
jų mūsų senesnieji darby 
ninkai daug noriau palaiko 
svetimųjų primestas jauni
mui organizacijas. Taip es
mėje jos nedaug kuo ski
riasi nuo mūsojo jaunimo 
organizacijų, bet tautinės 
žalos j os daro neišmatuoja
mos. Tačiau čia nepadės ai
manos. Čia reikia intensy
vaus darbo.

Jei mūsasis jaunimas tik
rai pasiryš esamąsias kliū
tis nugalėti, neatsiras ne
vieno, kuris galėtų jį sulai
kyti. Tad, į darbą, jaunieji

vyčiai, gyvenimas jūsų, A- 
merikos lietuvių ateitis jū
sų rankose. Jon. Vaiva

Apie "subrendusius" 
politikus

Dažnai pasitaiko, kad di
dieji diletantai ir kartais 
menkai nusimaną tam tik
rais klausimais mėgsta pa
sirodyti didžiausiais žino
vais ir primėtinėja kitiems 
neišmanymą ir nesubrendi
mą. Geriausių atveju tada 
“juokiasi puodas, kad kati
las juodas”.

Rusų vokiečių karui iški
lus ir Lietuvos sukilėliams 
išvijus rusų okupantus, ru
sų propaganda ir komunis
tų agentai pradėjo skelbti, 
jog lietuviai tiktai su komu
nistais tenorį gyventi. Ne
seniai įvykusiam suvažiavi
me Amerikos Lietuvių K?, 
talikų Studentų ir Profesi
onalų atstovai, šių faktų a- 
kivaizdoje pasiuntė Sovietų 
Rusijos ambasadai Wash-

ingtone laišką, kuriame pro
testuojama prieš Maskvos 
komisarų užsimojimą kalbė 
ti lietuvių tautos vardu.

Na, “Sandarai” atrodo, 
“jog tie mūsų studentai yra 
labai nesubrendę politikai” 
ir jog “siuntimas tokio laiš
ko Sovietų ambasadai yra 
ne tik bergždžias dalykas, 
bet tiesiog kompromituojan
tis”.

Šiandie mums nelabai aiš
ku ar “Sandara” yra tikrai 
tokia didelė diletante ar tik 
bijosi parodyti pilietinės ir1

tautinės drąsos, kad pasi
sakytų prieš kitų svetimųjų 
pasisakymą lietuvių tautos 
vardu. Jon. Vaiva

REIKALINGA 
Lietuvaitė Pardavėja

tė pardavėja. Gera alga. 
vaite pardavėja. Gera alga. 
Dirbti nuolat ar tik laikinai. 

Kreiptis: Mr. Nelson 
WM. A. LEWIS 

4716 So. Ashland Ave.
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Dienraščio "Draugo”

25 METU JUBLIE JAUS

KAS
("Draugas” Acme telephoto)

Judy Garland, mūviu ar
tistė ir Davė Rose, orkestrų 
vedėjas ir kompozitorius 
Los Angeles mieste lipa iš 
orlaivio sugrįžę iš Las Ve- 
gas, Nev., kur jiedu šliūbą 
ėmė.

taip kaip kiti kad vaikšto 
po saliūnus, po barruimius.

Kaimiečiai stebisi iš “a- 
merikonto”. Mat, jis jau ir 
angelskai išmokęs. Ką gi tu 
žmogau, vis jau svieto ma
tęs.

(Bus daugiau)

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

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (wholesale) 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

"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
Prie 115-tos Gatvės Tarp Cravvford ir Cicero
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siunčiu sveikinimus lr geriausius linkšjimus!

Jūsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams. Informuodama* 
apie Įvairius katalikams {domius dalykua bet nurodo tikėjimo tie
sas, gina lr saugo ja* nuo amžinojo Išganymo priešų.

Daugeriopai tepadaugCja jūsų katalikiško dienraščio skaitytojų skai
čiusi

4. AMLETO GIOVANNI C1COGNANL 
Laodlcea Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas

Kova su komunizmu nesustos
Niekas, berods, neabejoja, kad Sovietų Rusijos kru

vinojo despotizmo šalininkai labai ir labai pasinaudos 
Amerikos pažadėtąja parama Rusijai. Pasinaudos jie 
Vašingtone rodomu Maskvos diplomatiniams agentams 
palankumu ir ypač labai netikėta artimo Prez. Roose
velto draugo p. Hopkinso kelione į Maskvą.

Bet, spėjanąę, nė vienas sąmoningas amerikietis tais 
įvykiais nesusižavės. Jis nesusižavės ir paties Stalino 
deklamacijomis apie Amerikos demokratijos kilnumą, 
sovietų nepaprastą draugiškumą Amerikai ir t.t.

Stalinas savo nusistatymo dėl Jungtinių Amerikos 
Valstybių santvarkos dar nėra pakeitęs. Jo agentai 
išsijuosę tebedirba, kad tą santvarką sugriauti ir ant 
jos griuvėsių sovietus įsteigti. Dabar, žinoma, kai So
vietų Rusijai verkiant yra reikalinga Amerikos pagal
ba, Stalinas įsivilko į avies kailį, bet jis nesustoja 
kąsti ton rankon, iš kurios pagalbą gauna.

Prieš keletą mėnesių, kuomet dar vokiečiai Rusijos 
nebuvo užpuolę, kaip savo laiku liudijo Pašto Depar
tamento atstovai, Stalinas dideliu intensyvumu vedė 
savo biaurią propagandą šiame kraite. Ir toji propa
ganda dar nėra sustabdyta.

Kaip ten dalykai būtų kitais atvejais, Amerikos vi
suomenės kova prieš bolševizmą ne tik kad neturi su
mažėti, bet turi būti žymiai padidinta. Komunistų veik
la daug nuostolių yra padariusi Amerikos saugumui 
stiprinti. Ateity tie nuostoliai padidės, jei nebus laiku 
atkreipta dėmesio į Maskvos bestijos — bolševizmo 
agentų darbą.

Kiekvienam sveikai galvojančiam žmogui yra aišku, 
kad negali būti nuoširdaus bendradarbiavimo ir, pa
galiau, sąjungos tarp tokios vyriausybės, kuri kovo
ja dėl žmonių laisvės ir despotizmo, kuris siekia žudy
ti, griauti ir pavergti.

tinio gyvenimo.
Po Tarptautinio Eucharistinio Kongreso Chicagoj 

1926 m. pradėta šaukti susirinkimų eilė taikos klausi
mams svarstyti. 1927 m. tas sąjūdis dar labiau pra- 
plito ir Vašingtone tais pačiais metais įsteigta pastovi 
organizacija.

Šiomis dienomis ši sąjunga išleido 28-tą iš eilės kny
gelę, kuri pavadinta “America’s Peace Aims”. Joj nuo
sekliai yra gvildenama keliai, kuriais reiktų eiti no
rint pasiekti pastovią ir teisingą taiką. Pirmame sky
riuje nurodoma Jungtinių Valstybių obligacijos; ant- 
jroj — Europos vieningumas; trečioj — pasaulio or
ganizacija; ketvirtoj — funkcijos ir formos. Toliau 
iškeliami totalitarianizmo pavojai, kalbama apie eko
nominius aspektus, apie “naująją ėuropą”, naują eko
nominę santvarką, Europos federaciją. Liečiama ir 
daug kitų taikos klausimų.

Reikia pripažinti, kad ši sąjunga dirba tikrai gražų 
ir didelį darbą, kuris, be abejonės, savo laiku atneš 
gerų rezultatų. Ji verta yra stiprios visuomenės para
mos. ė

Taikos visi trokštam. Tačiau nereikia manyti, kad 
karai ir visi neramumai pasaulyje savaime išnyks. 
Taip pat nereikia gyventi iliuzijomis, kad taiką įgy
vendins vieni valstybių viršūnėse sėdį valdovai, be pla
čiųjų visuomenių kooperavimo. >

Sąjūdis už pastovios ir teisingos taikos įsteigimą yra 
tiek didelis ir tiek svarbus, kad jis turi apimti plačiau
sias visų kraštų žmonių mases. Kol pačioj visuomenėj 
nebus gilaus supratimo taikos sąlygų, tinkamo šioj 
srity įsisąmoninimo, tol bus sunkumai ir tai nenuga
limi sunkumui laimėti pasauliui pastovią ir teisingą 
taiką.

Reikalingas neutralumas
Daug lengviau yra žmonėms kreiptis į vyriausybę, 

kad ji tinkamai reguliuotų privačiai valdomą pramonę, 
negu priversti tą pačią vyriausybę, kad ji patikrintų 
ir reguliuotų valstybės nuosavybėj esamą pramonę.

Mat, pirmu atveju vyriausybė yra neutrali. Antruo
ju atveju vyriausybė nebėra neutrali ir ji klausimą 
spręs išimtinai valstybės naudai, nekreipiant jokio dė
mesio į žmonių arba, teisibgiau, darbininkų gerovės 
reikalus.

Vyriausybei būti demokratiškai — reikia kad ji bū
tų neutrali. Demokratinėj santvarkoj visada turi būti 
gyva ir stipri neutralinė pajėga, kuri kiekviename at
sitikime galėtų atsverti grupę su diktatorine tenden
cija. Kai pati valstybė valdo įmonę, jos neutrališki san
tykiai su visuomene yra nutraukiami. Ji virsta mažiau 
demokratiška ir labiau diktatoriška. Tai jau socializ
mas, kuris iš esmės nėra 'demokratiškas.

Kapai anapus Minsko

A

Penktadienis, rugp. 1, 1041
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Naujas laimėjimas
” Šv. 'Pranciškaus Seserų (lietuvaičių) vienuolija, pa

lyginti, tebėra jaunutė. Tačiau ji padarė stebėtinai di
delę pažangą. Ji išaugo narių, skaičiumi, įsigijo didelę 
nuosavybę, pasistatė rūmus, koplyčią, įsteigė mergai
tėms aukštesniąją mokyklą — akademiją, užėmė mo
kytojų vietas visoj eilėj lietuvių parapijinių mokyklų. 

Štai, busimąjį sekmadienį didysis ir nuoširdusis lie-
" tuvių bičiulis J. E. vyskupas H. Boyle pašventins tik 

ką užbaigtus naujus ir erdvius mergaičių akademijos 
rūmus Dievo Apvaizdos kalne, Pittsburgh, Pa. Tai 
yra naujas Seselių Pranciškiečių laimėjimas. Tai yra, 
tiesa pasakyti, visos Amerikos lietuvių katalikų visuo
menės laimėjimas, kuriuo tenka nuoširdžiai džiaugtis 
ir taip pat nuoširdžiai sveikinti vienuoliją, jos steigė
jus ir visus rėmėjus.

•

Sąjūdis už taiką
Amerikos katalikai rimtai darbuojasi pastoviai ir 

teisingai taikai įgyvendinti. Prie katalikų veikimo cent
ro veikia specialiai įsteigta organizacija, kuri vadinasi 
Katalikų Sąjunga Tarptautinei Taikai. Prie jos pri
klauso visokio luomo žmonės, kuriai gyvai rūpi p«,- 
3aulio taika ir ramybė. Jos šūkis — “Kristaus taika 
Kristaus Karalystėj”. Sąjunga ir raštais ir gyvu žo
džiu skleidžia Kristaus mokslą ir jį taiko prie tarptau

Vakar atėjęs Brazilijos lietuvių laikraštis "Šviesa” 
paduoda šiek tiek papildomų žinių apie lietuvių išve
žimą Rusijon. Atpasakojama, kad pulkininkas Tibu
taitis, kurs bolševikų okupacijos metu buvęs čekistų 
įkalintas, pirmą rusų-vokiečių karo dieną išvežtas 
Minskan drauge su 80 kitų kalinių ir kitų inteligentų. 
Bėgdami nuo vokiečių daug tūkstančių kalinių, jų tar
pe 2,000 lietuvių, iš Minsko bolševikai varė Rusijos 
gilumon. Tai .buvo jų kelionė į kapus, nes, kaip iš bol
ševikų nagų ištrūkęs pulk. Tibutaitis pasakojo, su ka
liniais įvyko tiesiog neįtikėtini šiurpulingi dalykai.

“Be jokios pertraukos, rašo “Šviesa”, rusai vertė 
šiuos nelaiminguosius eiti dvi dieni ir dvi nakti. Ant
rąją naktį jiems liepta skubiai bėgti į artimą mišką, 
kadangi, kaip sakė sargai čekistai, artinasi į juos 
vokiečių tankai. Bebėgančius miškan kalinius iš už
pakalio rusai pradėjo šaudyti iš kulkosvaidžių! Dau
gelis krito, mirtinai sužeisti, plūsdami kraujuos. Pul
kininkas Tibutaitis tuojau suvokė, ką tai reiškia, ir 
vos po pirmųjų šūvių puolė į laimingai pasitaikiusią 
provėžą ir gulėjo nejudėdamas. Taip lygiai pasielgė 
lr jo draugas. Kiti nelaimingieji buvo beveik visi 
nušauti. Kai čekistai, šėtoniškai kvatodamiesi, nuėjo, 
Tibutaitis su draugu spruko miškan ir slapstėsi tris 
dienas. Pulkininkas Tibutaitis dąr papasakojo, kad 
Kauno kalėjime sėdėjo buvęs karo ministeris pulk. 
Giedraitis. Koks jo likimas, jis neturįs žinių”.

Taip tai elgiasi su nelaimingais, beginkliais žmonė
mis bolševikai. Nepakako žudynių pačioj Lietuvoj, bet 
dar, mat, reikėjo tūkstančiais išvežti iš Lietuvos, pa
keliais juos kankinti ir žudyti. Panašiai elgtis gali tik 
sužvėrėję Maskvos bestijos.

("Draugas”, rugpiūčio 1
d., 1916 m.).* • »

Žada išvaryti pabėgėlius 
iš Petrogrado.... Rusijos sos
tinėje stoka maisto. Kai ku
rių dalykų net už didelius 
pinigus negalima gauti. Su
manyta išgabenti iš Petro
grado visus pabėgėlius. Pra
dėti yežti manoma nuo rug
sėjo 1 d. š. m.

•
Dideli Austrijos nuosto

liai • ••• Austrija šįmet Itali
jos ir Rusijos frontuose ne
tekusi 750,000 kareivių už
muštais, sužeistais ir ne
laisvėn paimtais. Dienraš
čiai priduria, kad po tokio 
smūgio bus sunku atsigau
ti Austrijai.

•
200 žmonių žuvo miško 

gaisre.... Ontario provincijos 
šiaurinėse dalyse dega di
deli miškų plotai. Sužinota, 
kad liepsnose žuvę apie 200 
žmonių. Be to daug žmonių 
sužeista. Gaisras sunaikinęs 
daug mažų miestelių ir so
dybų...• ♦

Austrijos imperatorius su
sirgęs.... Iš Šveicarijos gau-y 
ta žinia, kad išnaujo sun
kiai susirgęs Austrijos im
peratorius Pranas Juozas. 
Pirm kebų dienų jis Vien- 
nos apylinkėse peržiūrėjęs 
kariuomenę ir nušalęs...

•
Rusija žadanti paskelbti 

pilną Lenkijai autonomiją... 
Caras šiomis dienomis la
bai nuoširdžiai priėmė val
stijos tarybos narį grafą 
Wielopolskį. Grįžęs iš audi
encijos grafas pranešė kad 
caras žada manifestu pa
skelbti pilną Lenkijos auto
nomiją. Tokiu būdu priža
dai kunigaikščio Nikalojaus 
bus įkūnyti. Rusijos valdžia 
dabar ieško tinkamų asme
nų, kurie turės užimti aukš
tas vietas autonominėje Len 
kijoje. Jais bus tik lenkai...

•
Vos Nenuskendo Danijos 

Karalius — Arti Aarnus, 
Danijos karalius Christian 
su savo palydovais norėjo 
garlaiviu pasivažinėti. Įlipo 
jis valtin, kuriąją turėjo 
būt privežtas prie garlai
vio. Besiirant valtis apvir
to ir karalius su savo pa
lydovais plumptelėjo į van
denį. TuojAua visi išgelbėti.

•
Daug žmonių Dar Neži

no Apie Karą — Nors di
džioji Europos karas tęsia
si jau antri metai, bet ant 
žemės skritulio daug yra 
tokių vietų, kur žmonės 
apie karą *nič nieko nežino. 
Profesorius L. Pellier Pary
žiuje sako, kad tokių vietų 
yra arti keturi šimtai. Tai 
daugiausiai salos. Apie tas 
baisiąsias skerdynes taipogi 
nežino kaikuriuose vietose 
Sibirijos, Greenlandijos, 
Šiaurinėje Alaskoje ir t. t. 
Laimingi!

jtfJ|l||l,|IU',,'l'lll|ll, II,nekeli
Hitleris: O ką apie mane?
Velnias: Apie tave... Che, 

che, che.... Tavo blikskrie- 
gais Liuciperas pilnai pa
tenkintas. Jis tik .bijo, kad 
pasikėlęs į didelę puikybę 
pačiam pragarui nepadary
tum blikskriego, dėl to įsa
kė atgabenti ir tave. Atly
ginimui už tai, ką iki šiol 
padarei, pragaro valdovas 
pasisodins šalia savęs.

Musolinis: Mane, tai be 
abejonės, dar paliksi...

Velnias: Tu per menkas, 
kad turėtum bent kokios pa
sauly reikšmės. Kadangi vi-' 
są laiką Hitlerio šiušus sai- 
nijai, tai ir pekloj galėsi 
tokius darbus atlikti. Taigi, 
broliukai...

(Velnias griebia visus už 
pakarpų ir pragariškai kva
todamas nuvelka nuo sce
nos).

(Tolumoje pasigirsta švel 
ni daina, kurios garsas nuo
lat artėja. Įeina Demokrati
ja — Miss America (Colum
bia) rūbuose. Palengva ei
na. į vidurį scenos ir susto
jus dainuoja):

Dainuoju aš dainą pasau
lio vargų,

Jam laimės vainiką aš pi
nu

Iš meilės, brolybės gra
žiausių žiedų

Ir juo aš jo galvą dabinu.
Pasaulyje žmonės tur būt 

taip laisvi,
Kaip ore kad paukščiai 

skrajoja,
Todėl laimės taurę tege

ria visi —
Krūtinės laisvai tealsuo

ja....
Aš laisvę skelbiu drąsiai 

kiekvienam,
Te puošias visi jo grožy

be;
Ašz smurto baisaus neda

rau nei vienam,

PASAULIO TRIUŠELIAI
(Tęsinys)

•i

Nes pagerbiu žmogaūs 
kilnybę...

Pasaulis: (sužavėtas dai
na) : Kas esi tū, kurios bal
sas, kaip aukso varpas, 
skamba taip švelniai, taip 
gražiai, taip žavinčiai? 
Klausytum, per amžius klau 
sytum, ir nenusibostų. Toji 
daina ne tik tildo visas įšė
lusias audras, ne tik gydo 
visas žaizdas, bet ir priduo
da naujos energijos begali
nei kūrybai. Kas esi, sakyk?

Demokratija: Esu demo
kratija. Mano daina — lais
vė visoms tautoms, visoms 
valstybėms. Mano motto — 
kiekvienos tautos jos pa
čios apsisprendimas. Mano 
diktatūra — pačių žmonių 
renkamoji vyriausybė kraš
tui valdyti.

(Jai baigus kalbėti, iš už 
scenos viena paskui kitą iš
eina mergaitės reprezentuo
jančios įvairias valstybes, 
pirmoje eilėj šiandie paverg 
tas, kiekviena laikydama 
rankose tos valstybės vėlia
vėlę. Visos spiečiasi aplink 
Demokratiją. Paskui sueina 
visas choras. Pasaulis nuli
pa nuo savo sosto, prieina 
prie Demokratijos ir pabu
čiuoja į kaktą. Choras ge»- 
lingai baigia):

Mes žmogaus kilnybę pa
gerbtam viešai,

Dėl jo brangios laisvės 
kovokim.

Į kovą prieš smurtą su
stokim viešai

Ir laisvės vėliavas iškel-

■naiisab. kim-
(Kyla aukštyn vėliavos, 

pirmpje vietoj USA, paskui 
Lietuvos. Mergaitės iškelia 
rangose vėliavėles. Pasku
tinį punktą dainos karto
jant uždanga nusileidžia).

v

y

JAPONŲ LAIVAS AMERIKOJ
—■■■■—

- ■

.. - < •

("Draugas" Acme telephoto)
Puošnus Japonijos laivas su 100 amerikiečių pasa- 

žierių įplaukia į San Francisco. Laivas Pacifike lūku
riavo veik ištisą savaitę iki gavo iš Amerikos vyriau
sybės užtikrinimą, kad nebus sulaikytas.

A
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Alis Rachm&nova

Studentai, Meilė Ir Ceka
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

Išvertė Ant. Pauliukonis

t, U. TOMAS

(Tęsinys)

Senelio name nori įkurdinti “ispolkomą,“ ir kiekvieną 
dieną ateina po kelis draugus, kurie piktai teiraujasi, ar 
tas senas “buržujus” dar vis nenusibaigia.” Kur yra dėdė, Į 
taip pat niekas nežino. Simą tikrai sušaudė — už tai, kad 
padėjo dėdei pabėgti. Draugai į namus ateina kiekvieną 
dieną ir vis ką nors iš kambarių arba sandėlių išsivelka.
Senelės neleido net kapuose palaidoti, ir ji turi gulėti už 
kapinyno mūro sienų. Uždraudė taip pat statyti ant jos 
kapo kryžių arba paminklą.

\ Groudžio 6 d.
Kartais imu bijotis, kad mano nervai neišlaikys. Man 

vis rodosi, lyg šalia nuolatos tyko didžiausias pavojus, aš 
sudrebu nuo kiekvieno subildėjimo arba kai pasigirsta sve
timi žingsniai. Dėdė Vašia guli kambaryje, kuriame aš 
miegu, pasislėpęs po tachta! (Totoriškas divana3).

Buvo taip. Vakar naktį apie trečią valandą kažin ką 
išgirdom beldžiant į langą. Mes atsidėję į jį pažiūrėjom, 
bet pro apšalusį piršto storumo ledų stiklą nieko negalė
jom matyti.

— Matyt, vėjas, — pasakė teta, stipriau įsisukdama į 
minkštą, šiltą šalį. Meš užmigome apsirengusios, sėdėda
mos kėdėse. Po kelių minučių vėl kažin kas pasibeldė, 
bet šį kartą jau į stiklines duris, kurios išeina į terasą.

— Teta, ten kažin kas beldžiasi ,— prabilau aš ir nuo 
pragariškos baimės pradėjau kalenti dantimis.

Mes per mažąjį koridoriuką nuėjom prie stiklinių du
rų ir atsargiai pirštų nagais storam ledo slugsny, užsi
dėjusiam ant stiklo, prasidraskėm nedideę skylutę. Ir ką 
pamatėm! Terasoj stovėjo dėdė Vašia. Bet koks! Toks 
sulysęs, kad, rodos, tik vieni kaulai beliko, z*ūbai sudriskę, 
skylėti. Mes skubiai įleidom jį į vidų ir, tokį pamatę, pra- 
virkom balsu.

Dėdei, pasirodo, kažin kas pranešė, kad miršta jo tė
vas. , Jis visą laiką išgyveno miške, vieno malkakirčio tro
belėj. Prasidėjus šalčiams, jis užmušė arklius ir mito 
jų mėsa. Paskum susirado prieglaudą pas seną miškinin
ką, kuriam padėdavo dirbti prie medžių ir per- kurį gavo klausančių tėvų. Mano tė-1 buvo nuvertimas diktato-
žinią apie senelio ligą. vas buvo pašto tarnautojas,. riaus Prima de Riveros. Tas

— Lyg ne v^tiek, nuo ko mirti: ar nuo šalčio, ar nuo lo motina — iš fannų.
knuto? — atsakė jis, kai mes jam ėmėm prikaišioti jo to- į pats nuo pat jaunatvės tu- ( nerimą
kį neatsargumą. \ rėjau dirbti. Teturėdamas šino mano galvą tose audrin

gose dienose. Be kitko aš 
lankiau biznio mokyklą, bet 
teisybę sakant, politika dau
giau domėjosi, kaip studijo
mis. 1930 metais prasidėjus

letargą. Nuduodamas išvar
gusį aš atsitraukiau nuo 
savo darbų ir pasirūpinau 
sau surasti visus pasismagi
nimus, kokiuos tik galėjau 
pasiekti. Rezultatai pasili
ko tie patys: net dar labiau 
paaugo jausmas dvasios tuš
tumo ir vidujinės tamsos. 
Buvo momentų, kada aš bi
jojau, jog galiu netekti pro
to. Viskas, kas gyvenime 
man buvo brangu ir kas ma
ne skatino dirbti, sudužo ir 
mane paliko, tartum as atsi- 
durčia- ant plikos žemės. Aš

... ,, ... m K branginau viltį, kad istori-didelį nusiminimą. Tada as .
sunkenybių. Kartą aš bu- prad6jau ieškoti išsiblašky- 1118 matenalizmas savu lai- 

“ ’ ku išspręs visas socialines.■I ■ I I * ■ ■ ■■ .i I .v ■■ I ’ - H1V ir pnoioiungiiiiiiiu ietį,tikrasis darbininkijos reikalų issprendimas.■kurti komunistų cei« kar»- kur tik5jauai ra8ti _ mote. <v.suomeneS> problemas.
• kių tarpe. Teko stoti prieš As 8U8ipažinau 8U Bet veltui. Mane prislėgė

karo tribunolą. Po to sekęs ,,;. komunizmo nepasisekimai.

Ispanijos komunistas skelbia 
savo gyvenimo išpažinti

t

- E. Malorra - darbo klasės vaikas. - Kaip 
ir kodėl aš likau komunistu. - Su 
revoliucionieriais. - Šeši mėnesiai 
kalėjimo. - Nusivylimas, ieškau 
išsiblaškymo... moteryse. - Patenku į 
paslaptingą spiritistų seansą. - Slapti 
komunisto ir kunigo susitikimai zokristijoje.
- Kodėl aš mečiau komunizmą! - Kur

Čia paduodamoji buvusio- aš pradėjau godžiai skaityti, 
jo komunisto vieša išpa- ( Skaičiau ką tik nugriebda- 
žintis buvo išspausditna damas: laikraščius, magazi- 
labai {domioje knygoje nūs, visokias knygas. Aš ne 
“Through Hundred Gatės,” : jaučiau tų pavojų, kuriuos 
pusi. 208-215. Ta knyga gali atnešti skaitymas viso- 
verta dėmesio. Joje dau- kiaušių knygų. Vienas iš
gelis pasaulio garsiųjų 
žmonių (pav. rašytojai,

pinnųjų tokio mano skaity
mo rezultatų buvo netekimas

čestertonos, Claudelis,1 tikėjimo. Pagal mano nau-
ministeris Marchantas ir 
daug kitų) nupasakoja, 
kaip jie klaidžiojo ieško
dami tiesos, kokias jie tu
rėjo dvasios kovas ir kur 
rado atsakymą į didžiuo
sius gyvenimo klausimus. 
Dabar gi įsiskaitykime į 
buvusiojo ispanų komunis-

jai susidariusius įsitikini
mus Bažnyčia buvo priežas
timi mano sunkaus gyveni
mo.

Stalino. Mano pasišventi- munistų spausdinys Ispanljo 
mas naujam veikimui buvo je, prie kurio aš nebūčiau 
beribis. 1931 m. balandžio pridėjęs savo rankos. Savo 
mėn. buvo paskelbta respub- kalbose aš miniose kursčiau 
lika ir tuoj po to Komunisti- pašėlusią neapykantą ir re
nio jaunimo organizacija voliucijos dvasią, 
pradėjo leisti savo laikraštį Krizė
—“Juventud Roja” (Raudo- Bet mano jauna, pilna po-
noji Jaunuomenė). AS buvau lžkl0 8iela troiko ko allk4te. 
labai aktyvus ir menedžeris,' 8nio j, veržė8i ginti ką kj,
ir laikraščio redakcijos šta
bo narys, ir narys komunis
tų partijos Madrido komite-1 kiau nįgu u mane apsupan 
to. Komunizmas augo Ispa- aplinka. Visa ta padėtis 
nijoje. atnešė mano dvasios krizę,
Areštuotas kuri mane dažnai stumdavo į

Daug kartų aš turėjau ir 
nkenybių. Kartą aš bu-

vau areštuotas už bandymų ™7r’^ta^ginimo" ten.

nesnio ir kovoti dėl aukštes
nių dalykų, kas būtų ideališ-

ryse. Aš susipažinau su
viena komuniste mergaite, 

kalėjimas buvo man tik po’t‘ au kuria me8 pradėjome 
sis, laikas studijoms, pasi drauge laimingai gyventi. 
galvojimui ir tik sustiprino Mum> gjm8 mergaitė Ir

dėl to aš buvau nepatenkin-mano komunistinius įdealus. 
Kalėjimas buvo mano moky
kla, mano namai, mano šven
tovė, mano viskas. Turėjau 
išbūti šešis mėnesius. Man 
išeinant iš kalėjimo buvo 
pradėtas leisti laikraštis 
“Mundo Obrero” (Darbiniu 
ko pasaulis). Aš buvau pa
skirtas jo redaktoriumi. Ne
ilgai teko prie jo dirbti, nes 
greit buvo konfiskuotas ir 
uždarytas dėl revoliucionie-

tas savimi. I
Jokios pramogos
nebeišblaško

Ir vėl aš nugrizdau į dva
sinę krizę, į savotišką sielos

Vieton žadėtosios socialinės 
gerovės, aš radau pūnačią 
visuomenę, pilną tų pačių 
blogybių ir netobulybių, 
kaip ir seniau, pilną tos pat 
rūšies “kapitalistų,” kurie 
veikė taip lyg nebūtų sociali
nių klausimų, kurie galvojo

(Nukelta į 5 pusi.) ..

Skaitykite Katalikišką Spaudą
Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge*Šalin diktatorius, 

tegyvuoja revoliucija!
Sekančiaisiais metais ma

no uždavinys buvo lankyti riškos propagandos
visokiausių rūšių paskaitas, Į Komunistų- jaunimo

tų vado Ennųue Mator-} 'vadą karauoja abejonės
ras turiningai parašytus, . , , .

. . . , y , gas ir lankyti visokius su-atsiminimus, žodžius, ku
riuos jis pats rašo.

_ uuuiuuuc aa gaicviau paui-
retorius Etelvino Vega. Kad

tas buvo — visiška maišatis
galvoje. Tuo laiku prasidė- mo *r kartu, kad pataisyti jo 

Į pasaulį atėjau kaip vai- jo Ispanijoje •politiniai ne-'3veĮkatą, jis buvo pasiųstas
kas darbininkų klasei pri-' ramumai. Pirmas žygis i vien^ Rusijos sanatoriją.

Aš perėmiau jo pareigas. 
Tas naujas paskyrimas pa-

Ai ' viskas mano širdyje gimdė dar« mane Salva vis0 bPani- 
Daug dalykų kvar- )°8 komunistinio jaunimo.

Juo daugiau aš dirbau

KNYGOS! KNYGOS!

K. J. Pr.

Laikraščių pardavėjo 
vargai

Neužilgo po to susirgo Ko- 
surinkimus, kur tik, mano muistU Jaunimo organizaci- 
nuomone aš galėčiau padi-'j°8 Centrinio komiteto sek- 
dinti savo žinias. Rezulta-

arpsaugoti jį nuo suareštavi-

Jo lūpos buvo tamsiai pamėlynavusios. Ir kokios bai- įtik vienuoliktus metus aš 
sios! Rankos buvo nušalusios, žaizdotos; paeiti galėjo tik jau apleidau pradžios mo-

Tai nebebuvo žmogus, tik mirtinai

Mūsų knygyne dar galima gauti pasirinkimą lietuviškos 
literatūros ir poezijos rinkinių. Dabar komnnlstų valdžiai 
užkirtus kelią lietuviškų knygų spausdinimui, LIETUVIŠKA 
KNYGA pasidarys retenyM. Įsigykite savo kopijas, kol 
jų dar lieka.

LITERATŪRA

su didžiausiu vargu 
nukamuotas gyvulys.

Apie jo susitikimą su seneliu aš norėjau rašyti 
yra dalykų, kurių negalima rašyti net į dienoraštį, 
senelės mirtį jis taip pat nieko nežinojo.

Paskum mes ilgai laužėme galvas, kur reiktų jį pas
lėpti. Sunku jau paslėpti dienoraštį, o ką bekalbėti apie 
žmogų? Galų gale nusprendėm, kad jam geriausia tūnoti 
palindus po tachta. Kad jis galėtų sau ramiai, nieko ne
kliudomas, išsimiegoti, mes ją laikydavom atdarą ir mie- 
godavom pasikeisdamos kėdėj su atlaša. Kam nors tru 
pūtį krapštelėjus, tučtuojau tachtą vėl uždarydavom. '

Rytą dėdė tarė:
— Aš bijau, kad mane tas miškininkas gali išduoti. 

Paskutiniu laiku tai buvo jau iš viso ko matyti. Jis net 
nebeįsileido manęs į savo trobelę, kur aš vis galėdavau 
susišilti, ir man, kai tik imdavau prašyti, kad leistų įeiti

Mat
Apie

kyklą ir išėjau į Oriento ka
vinę (Madrido gatvė, Ato- 
choje) pardavinėti laikraš
čius. Vis dėlto mano auklė-

dėl
komunizmo ,tuo didesnis nu
sivylimas pradėjo manyje 
atsirasti. Privatinis gyveni
mas komunistų vadų, trečio
jo internacionalo agentų, ap-

150 pusi.. .. $1.00
390 pusi.. .. $1.00

Dr. J.
$1.00

1 pusi.............. $1.00
Kauno laiko-

$1.00

revoliucijai aš prisijungiau, britai aukštesnio rango ko 
jimas, kurį aš buvau gavęs prie komunistų. Jau prieš munistų nebuvo be priekai- 

i brolių vienuolių vedamoje * keletą mėnesių aš buvau su- ®avo akimis mačiau,
šv. Jono Krikštitojo de la1 artėjęs su grupe revoliucio- kad proletariato išlaisvini- 
Salle mokykloje, buvo aukš- nierių, kurie leido savaitraš- mas_ ir darbo klasės žmonių 
tesnis už daugelio kitų ma-! tį “Rebelion.” Nors šis la;- teisė smažai jiems rūpėjo, 
no amžiaus darbo klasės vai- kraštis atvirai nedėstė mark žiūrėjo tik savęs ir sav<

■ kų. Tačiau aš buvau palik-' sizmo, bet vis dėlto jis ture-i mtaremi-
tas vienas sau ir mano ži- jo labai materialistinę kryp- 
nios mažai man ką patarna tį. 
vo. Darbas buvo labai sun
kus: nuo astuonių valandų 
ryto iki vienuoliktos valandų
nakties. Visą laiką aš turė
jau pakęsti bet kokias oro Įstoju komunistų 

partijon

Kalbose kursčiau minių 
neapykatną Ir 

Mano straipsniai šiam lai revoliucijos dvasių 
kraščiui buvo daugiausia! Aš vis dar pasilikau išti 
nukreipti prieš religiją ir h imas marksistų teorijai 
bažnyčią. į Buvau įsitikinęs, kad atskirų

asmenų ydos — žmogiškas 
’į silpnumas, gi marksizmo idrį vidų, vis atsakydavo, kad grįžčiau į miestą ir prašyčiau/ t

sovietų vyresnybės pasigailėti. Jis taip pat man patarė likau komunistu | Į komunistų partiją ofici- alai pasilieka gryni, neauga

LIETUVIŠKOS PASAKOS, II t., surinko Dr. J.
Basanavičius, 260 pusi......................

PRAGIEDRULIAI, III t., Vaižganto.
VAIŽGANTO RAŠTAI IV t., (Vilniaus ir Kauno laiko

tarpis — 1918-1921 m.), 240 pusi................................
V. KRĖVĖS RASTAI, I t., Sutemose-Pasakos ir Dainos. .$1.00 
VARGO MOKYKLA, Literatūros Pasiskaitymai, 175

puslapiai ...................................................................................... $1.00
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI — Pr. Žadeikis, I t.,

(1914-1916 m.)     75c
MAŽIOSIOS LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI —

Prabočių Anūkas, Iliustruota, 130 pusL ................... 75c

EILERASCIAI
SU BALTU NUOMETU — J. Augustaitytė-Vaičiūnienė,

225 pusi......................................................................................... $1.00
VAINIKAI, Naujesniosios Poezijos Antologija, Paruošė

K. Binkis, 230 pusi...................................................................$1.00
JAUNOJI LIETUVA, MAIRONIS, 130 pusi............................. 50
PADANGĖSE, Juozas Sakalas ir Dasaitis, 125 pusi......... .50
KRISTIJONO DUONELAIČIO RAŠTAI, Sutaisė

J. Šlapelis, 90 pusi ............................................................... .50
TĖVYNĖS KELIAIS, Liudas Gira, 65 pusi......................... .35
RUDENS AIDAI, A. Jakštas, 100 pusi. .. 1....................... .35
GAMTOS PRILYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal

Dr. R. Van der Meulen .................................................... .35
MEILE, M. Gustaičio, 1914 m. ................................................ .25
BRĖKŠTA, M. Vaitkus, 1915 m. ................................ ........... .25

"DRAUGAS"
2334 S. Oakley Avė. Chicago, III.

pareiti namo ir atsisveikinti mirštantį tėvą. Aš nujaučiu, 
kad jis mane išduos. Bet man vistiek. Mėnesį išbuvus 
miške, ir tai tokiam šalty, mirtis bus tik išganymas!

« Mano prigimtis buvo jaut- aliai buvau priimtas 1930 dinti. Kad toliau išvengėja i 
ri. Pradėjau būti nebepa- metų gruodžio mėnesyje to nusivylimo, aš dar labicr 
tenkintu savo padėtimi. Aš Kai kurį laiką buvau nariu stengiausi sustiprinti save

DŽIAUGEIS NATŪRALIA IR 
GRAŽIA IŠVAIZDA!

organizacinį veikimą. Ir vėl 
mano godumas mane nuvedė

Rytą kažkas prie vartų pakėlė triukšmą. Suneš pra-, pradėjau lyginti savo gyve- vienos komunistinės celės- 
dėjo smarkiai loti, aš pasiėmiau raktą ir nuėjau atidaryti, nimą su tų, jaunuolių, kurie ratelio. Greit gavau vyriau- 
Motina ir teta skubiai prišoko prie tachtos ir ją uždarė. , pro mane ėjo į medicinos ko sios vadovybės įsakymą įeiti už kalėjimo grotų ir priver-

— Nu, ar Nikalojus Michailovičius dar vis nepastipo? legiją. Man atrodė, kad jų nariu į Komunistinio jauni- tė mane pamiršti tėvynės
— paklausė ciniškai šypsodamasis manęs prie vartų vie-' gyvenimas žymiai geresnis, mo komitetą. Nebereikia nė vargą ir net badą, kuris bu 
nas ligi kulnų apsiginklavęs jaunas kareivis. ikaip mano. Aš ilgėjaus pro- kalbėti, kad nuo to laiko vo jaučiamas nuo vieno Is

— Kaip jums ne gėda taip kalbėti? — atkirtau aš, bai- gos, tokios kaip jie turėjo,1 mano mėgiamiausiu skaity- panijos krašto ligi kito. V; 
siausiai perširdus. — Fui! — ir piktai pažiūrėjau į jo mon- padidinti mano žinias ir už- mu buvo raštai Markso, En- sus sunkumus aš pakėliau st

TeetV

GnmlnAtnc Fleitas tiktai 
dantistų receptų.

ift

goliškas akis. Aš stengiausi kiek begalėdama jį sulai-i 
kyti ilgiau prie vartų, kad tuo tarpu viduj sukubtų pas
lėpti visas įtartinas žymes.

Kareivis nuo tokio mano aštraus žvilgsnio išsyk su
mišo, bet paskiau ironiškai pastebėjo:

baigti savo lavinimąsi Greit gelso, Lenino, Bucharino, entuziazmu ir pasitikėjimu 

------------------- Mano tikėjimas į revoliuci

RO Dienų Išmėtdnfmttl. Jei 
nebūsite pilnai patenkinti, tai 
siiKrąilnarae klek vieną |mo- 
hf-tą centą.

— Jis dar tebėra gyvas, ir aš prašau nekelti triukš- jos pergalę buvo taip stip 
mo! — atsakiau aš. 1 f < rus. Aš laukiu naujo visur.

— Nu, nu, ne taip karštai! — vėl atkirto mongolo s., menės pertvarRymo. Norė 
—'Atsipurašau, gerb. panele, aš tik norėčiau pasitei-' — Mes atėjom daryti kratos. Matote, Vasilijus Nikolaje-’ damas greičiau sulaukti tų 

rauti, ar gerb. ponas jau spėjo su visais atsisveikinti? vičius parėjo atlankyti savo tėvelio! • siekimų įgyvendinimo, aš
Dėl tokio jo tono jo draugai pasielido kvatoti, kiek dirbau be pertraukos. Var-

tik išnešė jy. gerklės. I jBua BaugteuJ giai ar išėjo koks vienas ko-

vMlVAYr'DAI*tSBBT*,*O,ne *r _P^rd*rb*m»’ fenas 

PIJtlTV
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Prea čl*l- 1 dljnos patarnavimas.
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IŠ MARIANAPOLIO 
PADANGĖS

(Tęsinys)

Gyventojų ir svečių labai

lių judėjimas ir sukimąsis 
turi tikslą aptarnauti stu 
dentą. Čionai viskas ir vis.yra mėgiami šeimininkių pa*

ruošti valgiai, lietuviški aki- «yvena del mQ8ų 8tudento;
landžiai, aūriai, uogienės, Lietuvių vi8UO,nenž

... . . ... atsilanko ir myli Mariana-rudbins, sunkos, rugusis pie-į J
nas, šalti barščiai, juoda P0*1' M“ų vi8u0menS P“° 

dytų didžiausį prijautimą,duona ir visokie kepiniai bei 
dezertai. Viskas iš šviežių, 
įvairių produktų, skaniai, 
švariai pagaminta, puikiai 
papuošta, laiku ir tvarkin
gai, taisyklingai paduota!

Daugelį maisto produktų 
imama iš savo ūkio. Pienui 
laikomos karvės, mėsai — 
kiaulės, raguočiai, paukš
čiai. Marianapolio ūkis pri
mena Lietuvos Žemės Ūkio 
Akademiją Dotnuvoje. Ten 
prieš D. Karą rusų valdžia 
dideliame kultūringame dva-

atiduodama auklėtis savo 
jaunimą, brolius ir vaikus. 
Turėdami tokią įstaigą kita
taučiai labiau brangintų, kas 
sava. Visuomenės dėka 
skaitlingai susitelkus stu
dentija priverstų kolegiją 
išaugti į pasaulinio masto ir 
garsenybės mokslo tvirtovę. 
Čionai atvyktų studijuoti ne 
tik iš užjūrio mūsų broliai, 
bet ir kitų tautų jaunuo
liai. Vieningi lietuviai gali 
kolegiją išugdyti iki tokio 
aukščio, kaip viduramžiais

TARIASI SUOMIAI IR VOKIEČIAI

i In'ttUgdB Le.vpiiuš-
Šie Vokietijos ir Suomijos vadai nepask elbtoj vietoj tariasi apie ofensyvą prieš 

Sovietų Rusiją.

Turtas Virš$6,000,000.00
Apart Apsaugos, Turime (rnn AAA flfl 
ATSARGOS FONDĄ Viri DUUrUUU.Uy

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų
Valandos: Kasdien — 9 vai. iki 4 vai. p. p.

Trečiadieniais — 9 vai. iki 12 vai. 
šeštadieniais — 9 vąl. iki 8 vai. vak.

m :and:
WINGS

LOAN ASSOCIATION ofCkicap 
JUSTIN MACKIEVVICH, P rea.

4192 Archer Avenue
VlRginia ilU

f

re pastatė didžiulius moder- Europoje iš katalikybės cen- 
niškus rūmus ir daug kitų ^rų išaugo Sorbona (Sorbon- 
namų bei pastatų ir įsteigė ne), Bolona (Bologne), Cam- 
agronomijos mokyklą lietu- bridge (Anglijoj) ir kiti gar- 
viams rusinti. Nepriklauso- • šiauši pasaulyje universite- 
mybės laikais Lietuvos vai- įaį
džia ten atidarė Žemės Ū.

Būna daug progų kolegiją 
atlankyti ir geriau pažinti. 
Per rengiamas šventes, pik
nikus, susivažiavimus. Se-

Akademiją. Ana mūsų 
mokslo įstaiga taip pat ran
dasi kultūringo parko žalu
moj ir kaimų tylumoj. Ma- 
rianapolio dvaras irgi buvo įanti prOga bus ™gpiūčio6. 
svetimtaučių nuosavybė. Bu i. * dd" adce konferencijų 
v« ūkio valdytojai gyvenine lr Kalvarijų pašventinimo

Leiskime jaunimui dalyvau
ti, pamilti ir sugrįžti į Kole-

amagumams ir pasididžiavi
mui šią vietą puikiausiai, .. 
prabangiškaį įrengė. Rei- studijuoti, 
kėjo milžiniškų kapitalų, Į Medėja,
kad ją nupirkus. Ir ilgai
šio dvaro niekas neįkando. Ispanijos komunistas
Tik Tėvams Marijonams pa- . ». . .
vyko patogiu momentu pri- j skelbia savo gyvenimo
eiti ir geromis sąlygomis nu I SenaTmĮS
pirkti. Visgi tokį dideli l™dZHI11
objektą į nuosavybę be sko-j (Atkelta iš 5 pusi.) 

lų persivesti reikėjo ne tik tik apie save ir nuolaidas 
gražaus pinigo, bet ir vyris- darbo klasei darė tik tokias, 
ko sugebėjimo apsukrumo, kokias vertė aplinkybės, 
kad buvusias kliūtis apėj is Pas spiritistus
ir nugalėjus. Šitokiame sielos stovyje,

Lietuvių Marijonų vadą beklaidžiodamas viename Ma 
pasišvetnimo dėka iš links- drido parke aš sutikau vieną

pakvietė į vieną tokį seansą. 
Nors man tik juokas ėmė iš 
spiritizmo, vistik aš priė
miau kvietimą, vien tik kad 
turėčiau kaip laiką praleisti.

Kodėl aš nusipirkau 
Šv. Raštą

Kaip aš tikėjausi, negavau 
jokių naujų paslaptingų nu
švietimų, bet tie menkniekiai 
man atnešė kaikokio pasi
smaginimo. Tačiau atsitik
tinai įvyko kaikas, kas vė
liau turėjo didesnės reikš
mės. Man įdavė brošiūrėlę, 
kurioje buvo santraukos 
Allen Kardec’so mokslo. To
je knygelėj buvo dažnai mi
nimas Dievo vardas. Tas •
vienas žodis man priminė 
praeitį: mokyklą, mokyto
jus, su kuriais aš lankyda
vau šventadienio mišias, pri
minė man dieną mano, pir
mosios komunijos. Su to
kiais atsiminimais aš pra- 
leidžiau likusią dienos dalį ir 
nutariau sekantį rytą eiti į 
antikvarą, kur suradęs Šv. 
Raštą norėjau pasižiūrėti

bent į kaikurias vietas. Nu
sipirkau Šv. Raštą. 
Evangelija komunisto 
rankose

Pradėjau skaityti. Greit 
suradau evangelijos vietas, I 
kurios kalbėjo apie teisinge
snę visuomenės tvarką. Tas 
eilutes aš skaičiau su didėliu 
dėmėsiu. Juo daugiau skai
čiau, tuo labiau keitėsi mano 
pažiūra į gyvenimą. Toli

mesnės studijos mane įtiki
no, kad gal krikščionių reli
gija galėtų išpręsti klausi
mus, kurie mane užgulė. Bet 
tas atradimas kaip tik dai 
labiau supainiojo mano pa
dėtį. Prisiminiau, kad jei ir 
nuspręsčiau mesti komuniz
mą, aš juk turiu pareigas 
link savosios žmonos, kuri 
buvo duktė vieno iš garses
niųjų Ispanijos komunistų 
vadų. Aš buvau iš širdies , 
prie jos prisirišęs. Paga
liau, kaip gi bus su mudviejų 
dukrele, už kurios ateitį mes 
abu atsakingi?

(Bus daugiau)

Vestuvės Bridgeporte
Adelė Razbadauskaitė, 

duktė p-nios A. Razbada is- 
kienės, priims moterystės 
sakamentą laike gražių ce
remonijų šv. Jurgio parap. 
bažnyčioje, šeštadienį, rugp. 
2 d., 10 vai. ryte susituo
kiant su Bronislovu Sargu- 
čiu taip pat iš Bridgeporto.

P-lė Razbadauskaitė yra 
buvusi aktyve narė mergai
čių Sodalicijos. Yra baigus 
Šv. Jurgio parapijinę mo
kyklą ir taip pat Šv. Kazi
miero mergaičių akademi
ją

Jaunos porelės daugumas 
draugų-gių ir pažįstamų lin
ki kogeriaosios laimės ir pa
sisekimo gyvenime.

“Draugo” reporteris

OA&Y, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Ctorlatuiai Patarnavimai — Moteria patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

'Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS 

ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

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

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

mo, triukšmingo dvaro virto 
ramaus darbo, tikėjimo gai
vinimo, šviesos spindūliavi 
mo šaltinis;

Įdomu, kad Marianapoiis 
įkurtas, egzistuoja ir gyvuos 
visada ne įsteigėjų ir jų įpė
dinių naudai, bet lietuvių 
jaunosios kartos ir visos 
tautos labui! Viso koloni
jos aparato, jo ūkio šakų, 
namų ruošos skyrių, skyre-

Mažai anglies 
mainieriai
atostogaus

LONDONAS, liepos 30. — 
Kasyklų sekretorius. D. R. 
Grenfell parlamento rūmuo
se pranešė, kad jis nepasiža
da per ateinančias šešias sa
vaites pristatyti pakanka
mai reikiamos anglies vi
soms viešosios naudos įstai
goms.

To priežastis yra ta, kad 
Pietinės Valijos anglių ka
syklų apie 110,000 darbinin
kų nusprendę ateinančią vi
są savaitę atostogauti. Sako, i 
karas ne karas, o jie turi i 
gauti vieną savaitę atsilsėti.!

Laikraštis Daily Express 
pareiškia, kad dėl mainierių' 
švenčių situacija nejauki. Ga 
limas daiktas, kad ateinan
čią žiemą Anglijai pritruks 
anglies. O čia dar baisus ka
ras.

Su juo besikalbėdamas aš 
savo senų laikų pažįstamą, 
sužinojau, kad mano drau
gas pasidarė spiritistu (— 
žmogumi, kuris tiki į galimą 
iššaukti mirusiųjų dvasias, 
kurs tuo užsiima). Jis mane

DOMICĖLĖ
ZDANAUSKIENE
(po tėvais Oglntaltč)

Oyveno 2425 W. 69th ht. 
Mirė liepos 29. 1 941. 10:3#
vai. vak.. sulaukus pjaės aini.

Oimua Lietuvoje. Kilo IS 
Panevėžio apskr.. Naujamies
čio parap., Micklemės kaimo.

Amerikoje ISg.vveno 28 m. 
Paliko dideliame nuliOdlme

aOnų Bonifacą, broli Steponą, 
brolienę Marijoną Oglntus; b 
pusseseres: Domicėlę Mazdel- 
klenę, Anelę čiurlenę, Ste
faniją KrlSkevIČIenę, Lticllą 
Kundrotienę lr Eleną Pllltaus- 
klene; S pusbrolius: Steponą 
Ounčlauską. Stanislovą Ir Le
oną ArtISauskus, l’alnm’-ą. 
Prancišką lr Kazimierą Pa- 
ljontus lr Ju visų Seimas Ir 
daug kitų giminių, draugų Ir 
pažįstamų Amerikoje; Lietu
voje dvi seseris Juzefą čiur
lenę Ir Anstallją Kisielienę; 
brolj Kazimierą Oglntą, Jų 
Seimas Ir kitas gimines.

K Onas pašarvotas Amano 
M. Phillips koplyčioje,, 3807 
S. Lituanica Avė.

laidotuvės jvyks SeStadlenj, 
Ttugplflčlo 2 d. IS koplyčios 
10:2# vai. ryto bus atlydėta j 
Sv. Jurr'o parap. bažnyčią, 
kurtofe jvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta j Sv. 
Kazimiero kapines.

NunSirdžial kviečiame visus 
gimines, drauguf-ges Ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Kflnus, Ilrcdls. Bro- 
llcr V. Puseeserys. Pusbroliai 
Ir filminės.

laidotuvių Direktorius An
tanas M. Phillips. Tel. YABds 
4908.

(Įsteigta 1889 m.).

PEIER TROOST 
MONUMENT 

CO.
MENIŠKI — VERTINGI 

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS

Si firma virš 50 m. tos pačios 
šeimynos rankose!

KREIPKITĖS Į

LIETUVĮ VICE PREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
OFISAS IR PARODA:

4535 W. YVashington Blvd. 

Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA: 
5919 South Troy St. 
Tel. REPublic 4298

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

HIAPGUTI^
RADIO LAIKRAŠČIO 10-ti METAI

APTARNAUJA CHICAGOS Ir APYLINKftS LIETUVUA 
Vienintėlis Vakarinis Lietuvių 

Programas Amerikoje — 
Leidžiamas 9 Sykius J Savaitę

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

WHFC-I45O kil.

-t/usn, vfrf'h'

UIRINL

te E Ves

Murinę soothes, cleanses and refreshes 
irriiated, reddened membranes caused 
br head colds, driving, winds, movies, 
elose work, late hours. Free dropper 
with each bottle. At all Drug Stores.

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

VISOSE MIESTO DALYSE

JOHN F. EUDEIKIS

LaiMii Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

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

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
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: Y ARds 1419

*1

ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. YVestern Avenue 

Tel. GROvehIU 0142

J. LIULEVIČIUS 
4348 S. California Avė. 

Tel. LAFayette 3572

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

LACHAWICZ IR SCNAI 
2314 West 23rd Plaee 

Tel. CANal 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULlman 1270

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

ANTANAS M. PHILLIPS 

3307 Litnanica Avenue 

Tel. Y ARds 4908

t
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
B Vargonininkų Sa gos 30-jo seimo
Popietinis posėdis

Popietinis posėdis pradė
tas po gerų vaišių, kurias 
paruošė Gimimo Panelės Šv. 
parapijos šaunios šeiminin 
kės, vadovaujant dain. M. 
Janušauskienei.

Pirmiausiai išklausytas 
“Draugo” redaktoriaus L. 
šimučio, sveikinimas — kal
ba, kurioj jisai iškalbingai 
atpasakojo vargonininkų 
profesijos vaidmenį, suvai
dintą ne tik Lietuvoj dar

spragą išleisdama komple- 
tus.

Seimui pasidžiaugus dide
le kultūrine vaga, kurią, ne
žiūrėdama įvairių kliūčių 
varo Vargonininkų Sąjur, 
ga, padaryta svarbių nuta
rimų Parapijų Chorų Sąjun
gos atžvilgiu.

Kaip žinoma, prie Vargo
nininkų Sąjungos gyvuoja 
ir Parapijų Chorų Sąjunga, 
kitaip sakant augzilerinė 
Varg. Są-gos organizacija,

jai būnant Maskolijos carų kurios veikimas po pastaro-
junge, bet ir vėliau, pasi
skelbus nepriklausoma, kaip 
ir didelį vaidmenį, atvaidin 
tą ir dar tebevaidinamą, A- 
merikos lietuvių tarpe. Ka
dangi kruvinoji Sov. Rusi
jos okupacija begaliniai nu- 
teriojo Lietuvą, neaplen-

jo seimo buvo nežymus. Sei
mas tą plačiai apsvarstęs 
priėmė rezoliuciją, kuria 
Parapijų Chorų , Sąjungos 
veikimui nustatomas naujas 
kelias, būtent per provinci
jas. Kiekviena provincija 
veikia savy stoviai, žiūrint

kiant muzikos ir dainos me-1 vietos sąlygų. Mokestį cho- 
no, kalbėtojas ragino ALRKI rai sąjungai mokės taip pat 
Vargonininkų Sąjungą būti per provincijas. Vargon. Cą-
didžiausia pagalbos nešėja 
dabar, po kruvinos bolševi
kų okupacijos, giesmes ir 
dainos menui taip pat var
gonininkų profesijai atsista- 
tančioj Lietuvoj.

jungos seimuose bus skiria
mas vienas posėdis provin
cijų atstovų posėdžiui — iš
klausyti pranešimų, kas ku
rioj provincijoj nuveikta ir 
veikiama. Provincijų atsto-

Perskaityti dar gauti sei- vai galės dalyvauti ir Var
mui sveikinimai nuo komp. 
kun. J. Čižausko iš Detroit, 
Mich., su auka 10 dol., ir 
J. Žemaičio iš Worcester, 
Mass.

Paskui išklausytas pasta
rojo seimo protokolas, kurį 
perskaitė centro valdybos 
sekr. N. Kulys ir eita prie 
centro valdybos pranešimų, 
kurie buvo įdomūs. Pafiro- 
dė, kad Vargonininkų Są
junga, nežiūrint, jog kai ku
riose parapijos vargoninin
kų vietas užėmė merginos,

goninikų Sąjungos seime pa
tariamuoju balsu. Kadangi 
tuo būdu atpuola Parap.
Chorų centro valdyba, '•» tai 
provincijos Vargonininkų 
Sąjungos centro valdyboje
turės savo atstovybę. Šis jenybė. 
klausimas bus dar labiau išr 
riškintas sekančią dieną at
skirame Parapijų Chorų Są
jungos posėdyje.

Seimas taip pat nutarė ir 
toliau leisti ir palaikyti ‘Mu
zikos Žinias’, įvairinant jų 
turinį, kad jomis labiau eo-

paskelbs centro valdyba.
Centro valdybon išrinkta;
Dvasios vadas — seimas 

nutarė prašyti Kunigų Vie
nybės, kad paskirtų tą patį 
kun. J. K. Miliauską.

Pirmininku išrinktas kom
pozitorius A. Aleksis.

Vice pirm. — P. Dulkė.
Sekret. — N. Kulys.
Iždininku — J. Šiaučiū

nas.
“Muzikos Žinių’* redakto

rium ir knygium — N. Ku
lys.

Meno Tarybon, vietoj at
sisakiusio kun. J. Balkūno, 
pakviestas Ig. Sakalas, dien. 
“Draugo” red. narys.

Seimas baigtas malda, 
Lietuvos ir Amerikos him
nais.

Bankietas pas Mondeikus
Vargonininkų Sąjungos 

seimo finalas buvo pas Mon
deikus Ciceroje. Be svečių 
atstovų ir Chicagos vargo
nininkų, buvo sukviesta ir 
kitų žymių Cicero veikėjų. 
Dalyvavo taip pat kun. A. 
Linkus, Šv. Kryžiaus par. 
klebonas, ir abu kunigai 
Deksniai. Visuomet vaišin- I
ši šeimininkai iškėlė turtin
gą puotą, per kurią pasaky
ta kalbų, palinkėta sąjun
gai ir toliau vieningai dar
buotis, o vaišingiems šeimi
ninkams — Mondeikams su
dėta daug karštų ačiū, taip 
pat padainuota šeiminin
kams naujas toastas, ku
riam vadovavo P. Dulkė, 
čikagiečiams tai buvo nau-

Tuo ir baigėsi Vargoni
ninkų Sąjungos 30-sis sei
mas.•- •

Rytoj bus iš Parapijų 
Chorų Sąjungos posėdžio.

Spaudos atstovas

per pastarąjį metą paaugo ( sidomėtų chorų nariai. Sei-
narių skaičiumi. Finansinis 
sekretoriaus ir iždininko 
pranešimas parodė, kad Są
junga per pastaruosius me, 
tus narių mokesčiais, pre
numeratomis, skelbimais ir 
už parduotas gaidas pajamų 
turėjo arti pusantro tūks
tančio dolerių. Apmokėjus 
visas lėšas, kurių didžiau
sia suma buvo už spausdi
nimą “Muzikos Žinių”, ižde 
liko virš 400 dol., neskai
tant pastarojo "Muzikos Ži
nių” pikniko, kurį nuošir
džiai parėmė Chicagos pro
vincija.

Bažnytinės muzikos ir lie-* 
tuvičkos dainos meno srity
je Vargonininkų Sąjunga ir 
atskiros provincijos pasta 
ruoju metu daug pasidarba-

mas ragino provincijas tu
rėti nuolatinius korespon
dentus, kurie trumpai kiek
vienam numery nušviestų 
chorų veiklą.

Lietuvos 2b metų nepri
klausomybės paminėjimui 
nutarta 1943 metais visose 
provincijose surengti Dainų 
Dienas., t

Pasiųstas sveikinimas A- 
merikos J. V. prezidentui ir 
pasižadėta remti vyriausy-

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

Taupykite Vartotus 
Pašto Ženklus

Ar norite prisidėti prii 
tikro misijonieriško darbol 
Taupykite vartotus pašto 
ženklus? Štai lengvas ir vi
siems prieinamas būdas, ku
ris neša misijoms didelės
naudos, o bendradarbiams 

bės planus Amerikos saugu- gausių nuopelnų.
mui. Taip pat nutarta, kad 
visi chorai užprenumeruotų Šioj srity daugiausia ga-
“Muzikos žinias” visiems , pasidarbuoti tie, kurie 
savo nariams, kurie yra pa- dirba krautuvėse, bankuose,
šaukti Dėdės Šamo kana tar
nybon. <

Sekantis seimas (seimai 
bus laikomi kas du metai)

vo ir lėšų padėjo išleisda nutarta šaukti Pennsylvania 
mos daug įvairių dainų ir valstybės — Schuylkill, ar- 
giesmių chorams, o. Chicago i ba Wyoming Klonio provin- 
provincija užpildė didelę rijose. Apie tai pasitars irt

SICK, NERVŪUS 
CRANKYS?

Then Read WHY 
Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound Is 
Real“Woman’s Friend”!
Rome women suffer aevere monthly 
pnin (rramps. barkarhe. headache) due 
to female funrtlonal dieordera whilt 
other'n nerrea tend to hernme upnet and 
they get croea, rcstleen and moody.

> So why not take Lydia F. Plnkham’z 
Vegetable Compound mede taperioS/y 
to help tired, run-dosm, nervous wonv 
en to go Rrpįling thru "difficult days.” 
Plnkhama Compound rontalns no opl- 
at«a or hablt-formlng Ingredients. lt

la made from nature’z own heneflrlal 
mota and herbą —aarh wHh Ita uwn 
epecuU purpoaa to HELP WOMEN.

Famoua for over S0 yeara— Ptnkham’a 
Comoound la the beat known and ona 
of the moef • ffeefive "wonun’i" tonica 
obtainable. ii l į

Lietuvių Vaizbos 
Buto pranešimai

Lietuvių Vaizbos Butas 
(Lithuanian Chamber of 
Commerce of Illinois) nusi
tarė išdėstyti tikslus šios 
organizacijos per radio sto
tį WHFC 7:45 P. M. (J. F. 
Budriko valandoje),

V/V ' ■ <
Vardu Lithuanian Chamb

er of Commerce of Illinois, 
arba Lietuvių Vaizbos Buto 
sveikinu visus klausytojus.

Lietuvių Vaizbos Butas 
nutarė oro bangomis supa
žindinti lietuvių visuomenę 
su šios organizacijos tiks
lais bei darbais, ir laikas 
nuo laiko darys pranešimus 
svarbiais reikalais, kūne ly- 
ti gyvenimą lietuvių visuo
menės ir jos biznierius ir 
profesionalus Chicagoje.

Vienas svarbiausių tikslų 
šios organizacijos yra iš
plėsti gerbūvį tarpe Chica
gos lietuvių. Kad pakelti 
gerbūvį lietuvių tarpe, rei
kalinga įgyvendinti pasaky-. 
mą “Savas pas savą”, arba 
“Lietuvis pas lietuvį”.

Ši organizacija ragino ir 
ragins lietuvius daryti biznį 
su lietuviais biznieriais, ra-' 
gino ir ragins naudotis dar
bais ir patarnavimais lietu
vių profesionalų ir amati
ninkų.

Iš kitos pusės si organ.

i zacija stovi ir stovės sar- 
įgyboje lietuviškos visuome
nės, kad lietuviška visuo
menė inebūtų išnaudojama 
tiksliai paeudo-amatininkų. 
profesionalų ir biznierių 
Kad lietuviška visuomenė 
nebūtų apgaudinėjama, taip 
sakant, “per akis ,

ši organizacija priima į 
tarpą savo narių tiktai lie
tuviškas firmas, tik lietu
vius bisnierius ir profesio
nalus, kurie turi gerą ir ne-’ 
suteptą vardą tarpe lietu
vių ir kitataučių.

Kiekvienas narys įstoda
mas į šią organizaciją pa
sižada visuomenei ištikimai 
patarnavimą teikti. Tiktai 
tokius narius ši organizaci
ja priima į sąyę tarpą, ir 
visuomenei rekomenduoja 
juos remti ir su jais biznį 
daryti ir profesijos patar
navimu naudotis.

Per šią radio stotį kas 

(Nukelta į 8 pusi.)

Remkite “Drąugą**, nes jis 
tarnauja Bažnyčiai, Tėvynei 
ir Jūsų reikaladis^

CLASSIFIED
I6HENDAVIMUI 4 KALIU. FLETAS
Išrcndųvlmul 4 ktunbųi-lų fletua unt 
t-ra aukšto. Marinta nuniųa. Mie
gamas porCtas. K a rito vandeus At. 
tuma. Bevaike šeima pageidaujama. 
145.00 j menes). Kreipkitės adresu:

7120 Ho. ltlctimunri Avc.^___
TURI PARSIDUOTI — Dviejų fle
tų marinis namas, vienas 4 kamb. 
kitas 4 kambarių ir krautuvė. Na
mas moderniškai (rengtas ir tildo
mas karėtu vandeniu. ) mokėti tik 
reikia 43.000. Namus randasi po 
adresu 7310 S. Rac'ne Avė.

Dėl aptiūrėjtmo ir tolimesnių in
formacijų kreipkitės telefonu

DAWndulo 6882_________
TKIklNOl HA HG EN AI

6 fletų geras mūro namas, mai
nomas ant 2 fletų namo.
' ti kambarių nauja moderntftka 
mOrinė restdunclja tinkama bl»nię- 
riarns arba profeBlJonalams.

Biznio namas, krautuvė ir 3 fle
tai.

4—5 kambarių naujus moderniš
kas mūrinis namas.

Pigiai parsiduoda — lotas 30x125, 
geroj vietoj,

Viršminėtos nuosavybės parsiduo
da uš teisingus pasiūlymus ir ran
dasi gerose vietose Marųuette Park.

Kas norite gauti teisingų pirki
nių, atsišaukite arba rašykite ):

JUfcEPH VILIMAS CO.,
•753 t><>. Koekwell St.,

JPhk«gg>, AU. . .
Tel’ HE.tituck 2Š33
RENDON ATOHAS 

Per daugel) metų buvo bučernė. 
Tinka bile bizniui: barberiui, kriau
čių!; nėra arti tokio biznio. Švari 
vieta, didelė. Tinka tavernai su rū
mais. Arba parduosiu ar mainysiu 
ant paprastos nuosavybės. Pigi kai
na, pigi renda. Savininkė našlė, par
šunku bizny būti. 3435 So. Wallaee 
St., 3 floor front.

SKAITYKITE “DRAUGĄ I

FINANCJS AND LO AN S 
Finansai ir Paskolos

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

ofisuose ir panašiose vieto
se, kur kasdien pereina 
daug pašto.

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

MARIAN MISSION CLUB 
Marian Hills Seminary, 
Hinsdale, Illinois.

Wive», mothers, »ijteM—4hey're often 
forced to paini the way »o halr 
Health to their men f olai Far wamen 
know that e healthy head producet 
handiome hairl And that’i why 
women everywhere are polnting to 
Fom-ol, the remarkable foamino oil į 
ihampoo which firit nouriihei the 
Kaip, then taket the dūli, parched 
halr and brings it back to glovving 
Health. Foimol is so economicalj a 
little gees a long way. Ask your 
druggist for the regulai- 30c size. 
Or, write for a generous trial bat- 
tle, enclosing 10c to cover packing 
and Dostaae.

FOM-OL
More M»eo e eKompoo
■—e treotmentf

. v*-
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TYPEWRITERS

AODING M A C H I N r S

— SMALL MONTHIY rAV*IMTS —

AU MAKIS

SOLO, RENTED 
AND REPAIRED

>« BA«m3M evaazMuaxCTAD typewritkr 
COMRANY

BOBIRT C. •OtOBUkTT.

IK W. MADISOM ST.

•va UMttti caaav •m-viae imr azcrnaa •vaeamta

Phone DEAR3ORN P 4 4 4

L liriMATIS-FK c I-OI*OH»T« ATION

PASKOLOS
GREIT IR PIGIAI

ANT 1-mų MORGICIŲ 
Mėnesiniais atrnokėjimais

Mutual Federal 
Savings

and LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO 

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

Turtas viri $1,000,000.00

• Liittn f e
MLUDEOH'S 

TUtOSLlV-AMERICII 
RADIO BROAOCIST

Bvery Saturdny, Lt30 te 1:30 PJL 

3TATION WHlį
1480 kflocytlee
Staltaa ea Tew BU| g 

• leatartac a prapaa W « *
Yugoalav Folk Muile

I

Jūsų Gražus 
Apsirėdymas

-Mūsų Specialybė

ŽAVIAUSIAS FA8HUNUMAS suurr 
BDlUfi

KORSETŲ 
KCDIKIAMS DRARl'OŲ
V. VUJBUIENk, SAV.

GLAMOUR
FROCK SHOP

5922 W. Roosevelt Rd. 
TeL AUSTIN 1178

IAveJUoJame 
po visų 
Ghlcago

REMKITE
8EN4T

RIETUVIŲ
DRAUGĄ

M. KANTER, 8av.

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 8. Halsted St
Tel. BOULEVARD OOA4

WHOIESALE
FURNITURE

BROKER

NAMŲ — FARM V BAKGENAI
10 fletų, Marųuett* Parke įmo

kėti 45000. 4 fletų mOrikis. >13,- 
400, 2 fletų mūrinis po 4 kamba
rius 43,800. 6 kambarių mūrinis

, A>augalow 44.900. 5 kambarių me
dinis cottage kaina 42,750.

Turime taipgi gana didel) pasi
rinkimų blsntavų namų

'Aurime visokių kitokių bar genų 
po visų Cbicugų. Taipgi apie A50 
Sbai grašių fartnų, prie vandenų, 

tinkamus dėl reaortųs Ualima pi
giai pirkti arba mainyti.

Kas norite naujų n aunu pastaty
ti, senų pataisyti, apfikaittlavimas 
dykai. , ' U-

Jeigu norite greitai parduoti ar
ba pigiai pirkti, išmainyti bile kų 
Jūs turite, kreipkitės pas:
CHAKDEK P. HUKOMSK1S A OO. 

II1A S. H vali ni Avė.
Tel. RKP. 3713 Vak. A'KOs. 1AAA

KKIKALIMOAH DARBININKAS 
gPALSTUVEJE

Reikalingas tuojau prityręs spaustu
vės darbininkas. Pastovus darbas.

Kreipkitės;
2334 So. Oakley Aveų. Chicago. IU.

PARSIDUODA GAZOUNO 
STOTIS SU MIŠKU 

Parsiduoda 11 ukeglų lemos su miš
ku. Tyxaco gazolinui stotis. 7 kati - 
barių namas. Elektra. Gązas. 2 ku.

lus.lj vttt taikli A ir kit 
Pfie Archer Avi ■ 

’Kfešpkitės tęlc • 
fonu — LEMONT 87-J-l.

•ų ;-garajžtua,♦ fvts 
pastatai. Kandai | 
nue ir’ 135 atreet.

PAIEŠKOMA SENA PORA 
Palaikome senų porų ir duodame 
kambarius uždyka, ui prižiūrėjimų 
krautuvės nakties metu.

Kreipkitės;
OVERL1NG TAIIX)R SHOP 

4U02 So. YVuml St,
Tel. VIR. 1093 i

■ .IIMIHU ..................................................

HOUSEHOLD PUKN1KH1NUS 
KAURAI (BIOS)

UettivaJms moutjirasta proga
Esu priverstas parduoti du žavėti
nai gražiu 9x12 Persų ir Arabų sti
liaus kauru. Taipgi tikras Broad- 
loom — tiktai 425.00.

Kreipkitės:
5748 So. Troy St.

arba šaukite:
GROvehlll 4192

PUIKI PROGĄ
Parsiduoda krautuvė Ir dviejų fle
tų mūrinis namas šildomas karštu 
vandeniu. Nuosavybė geriausioj pa
dėty. Rendų gaunam* 4117 į me
nes). Jmokėjus tik >800 cash ga
lima pirkti už $7,000. Randasi Bri
ghton parko kolonijoj.

šaukite P. JAHKOAVHKI, 
PlbOtųMit 0386. Dotnhmu Št Co.,

5100 S, Marshficld A ve.

PLATINKITE 'DRAUGA”

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

DINUNO ROOM SETS -w. PAR
LOR SETS — BEDROOM SETS 
— RŲUb — UAUIOS — HE- 
PR1GERATORS — WASHER8 — 

■AANGEDS — STOVĖS.
AU KetšMMUly AdverUeed Benu.

AlfX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. Western Aveci( y*
Telefonas REPUBLIC 6051

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

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

AGENTAI: 
Joną* Rodliuua 

donas Jasinskas 
Ant. l^hanauskas 

H. Rajewakl 
“Shorty”

ez. TeL VICTORY 2499

VARTOTU KARU 
SKYRIUS:

806 Weat 3lst Street 
Chicago, III.

Telefouuokite: 
VICtory 16 9 6

MILDA BUICK SALES
VIENINTfiLB LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022 (



DIStlVKI Penktadienis, rugp. I, 1941

Maloni pramoga 
vargo žmonėms

Paskutiniame liepos mėn. 
sekmadienyje buvo suruoš
tas Šv. Jurgio parapijos ne 
turtingųjų išvažiavimas į 
labdarių ūkį. Čia atvykusie
ji visą pusdienį naudojosi 
tyru oru ir vaišinosi, klau
sydami muzikantų grojimo.

Neturtingiesiems išvažia
vimas ir vaišės buvo nemo
kamai. Tas galima buvo pa
daryti dėka visos eilės ge
raširdžių žmonių. Tam rei
kalui aukavo A. Leščinskie
nė 10 dolerių, Liesis davė 
troką puse kainos, A. Phil
lips nupirko 5 sv. hot dogs, 
Milašienė aukojo rutbirio, 
Kalašinskaitė — mėsos ir 
melonų, O. Kazlauskaitė — 
pyragaičių, p. Milkus 5 sva
rus dešrelių, Rimkai daug 
bulkučių. Be to pinigais nuo 
pusės dolerio iki dolerio au
kavo Giržaitienė, Balčiūnai
tė, Jancevičienė — kugelį, 
Puidokienė, Budrevičienė, 
Valatkienė, Kežienė, " Pet
rauskienė, Antikauskaitė, 
Kalašinskaitė, Sereikaitė 
$1.25 ir European Style Ba- 
kery daug duonos.

Rengėjai labai dėkingi au
kotojams, malonioms šeimi
ninkėms ir atvykusiems sve
čiams, kurie pirkdami gėri
mus ir valgius sudėjo pini
gų dar ir sekantiems paren
gimams mūsų biednuomenei.

J.

mergina virto į stiklines šė
pos duris ir susižeidė taip, 
kad negalėjo pati pasigel- 
bėti.

Už plėšimą
Wayne Whittler, 29 metų 

amžiaus, 3220 Jackson blvd., 
nuteistas 30 dienų kalėjime r. 
už tai, kad jis iš moters bu
vo išplėšęs rankinuką. Nors 
ten tebuvo 85c., bet čia svar
bu ne suma, o nusikaltimas.

Gabus vagis
Sidney Postraw, laikrodi

ninkas, 2706 Milvvaukee 
avė., pranešė policijai, kad 
po atsilankymo vieno negro 
jis pasigedo septynių laikro
džių, kurių vertė esanti $297. 
Tas negras vis rinkosi lai
krodį ir derėjosi. Prie pro
gos, savininkui nematant, 
alikrodžius vieną po kitam 
kišo sau į kišenių.

Išėjo į krautvę 
ir negrįžo

Mildred Halford, 18 metų 
moteris, pranešė policijai, 
kad jos vyras, birželio 28 d. 
išėjo į krautuvę ir iki šiol 
dar negrįžo. Jie buvo vedę 
prieš porą metų ir turėjo 
vieną vaiką. Pęr ištisą mė
nesį moteris nieko negirdė
jo apie savo vyrą. Jie gy
veno adresu: 1143 E. 93 st.

Nelaimė krautuvėj
Policmonas Daniel E. Do- 

noheu inėjo aptiekon 6859 S. 
Halsted st. ir rado paradvė
ją Bell Hillerory, 20 metų 
merginą, už baro kraujuose. 
Policmonas suteikė jai pir
mąją pagelbą ir išgabeno į 
ligoninę. Paaiškėjo, kad

Traukia atsakomybėn 
hotelį

Prieš Alcazar hotelį, 3000 
'W. Washington st., užvesta 
[byla. Reikalaujama $10.000. 
Mat kovo 31 d. Frank Darch, 
10 metų vaikas, žuvo prie 
to hotelio. Tėvas tvirtina, 
kad to hotelio darbininkas 
jį vijęs. Vaikas smarkiai

HENRY FORD FARM O J

("UrauKas" Acme telepnuio,
Garsusis automobilių išdirbėjas Henry Ford savo 78 metų sukaktuves leidžia ant 

savo farmos, kurią valdė per 60 metų.

bėgęs gatvėn ir pateko po nerado ir niekas nežinojo,
važiuojačio automobiliaus ra 
tais.

Protestuoja prieš 
vardo vartojimą

Chicagoj gyvuoja Yellow 
Cab Co. Tokiu pat vardu ir 
tokiam pat bizniui įsisteigė 
tokia kompaija ir Maywoo- 
de Chicaginė kompanija tam 
pasipriešino ir Maywoodinę 
kompaniją patraukė teismo 
atsakomybėn.

Prapuolė portfelis 
ir pinigai

Berth Lathrop, 1662 W. 
105 st., pranešė policijai apie 
savo bėdą. Jisai vidurmies- 
tyje užėjo į valgyklą ir val
gydamas savo portfelį su 
$551 pasidėjo ant stalo. Pa
valgęs, užmiršo savo porte- 
felį ir išėjo. Kai po kiek 
laiko pasigedo portfelio ir 
kai sugrįžo, tai žinoma jo

kur jis dingo.

Dar yra progų
Illinois valstybėje dar te

betrūksta kaikurių rūšių dar 
bininkų ginklų fabrikuose. 
Dar gali surfaudoti 10.000 
darbininkų. Tie darbininkai 
tam tikrose mokyklose pri
rengiami ir išmokinami dar-

to lietuvis teisėjas. Jis da
bar klauso skundų ‘Felony* 
teisme.

Pirmininkas — John Pa- 
kel — generalinis kontrak- 
torius, namų statymui ir iž
dininkas Chicago Savings 
and Loan Assn. Jo raštinė 
yra 6816 S. Western Avė.

1- mas vice pirm. ir rašti
ninkas — J. P. Varkala, 
valstijos registruotas audi
torius, kuris ruošia meti
nius raportus Korporacijos 
ir Taupymo Bendrovėms, ir«
prirengia Income Taksus ir 

’kitus valstybės raportus — 
raštinė 3241 S. Halsted St.

2- ras vice pirm. J. P.
Rakštis — farmaceutas, ku
ris t/.ri vaistinę arba “Drug' 
Store” po adresu 1900 So.
Halsted St. »

3- čias vice pirm. Dan Ku
raitis, kuris turi agentūrąk

į Buick automobilių ir gara- 
džių taisymui automobilių, 
907 W. 35th St.

Iždininkas — Wm. J. Ka
reiva žinomas kaip “Whole- 
sale Butter and Eggs man”. 
Reikale kreipkitės adresu 
4644 S. Paulina St.

Ateinantį ketvirtadienį 
šiuo pačiu laiku per šitą pa 
čią stotį WHFC jums pra
nešiu apie kitus tikslus šios 
organizacijos ir paminėsiu 
vardus kitų direktorių bei 
narių.

Lietuvių Vaižbos 
Buto pranešimai

(Atkelta iš 2 pusi.)

ketvirtadienis šiuo pačiu 
laiku, jūs gerbiamieji, turė
site progos pavardes narių 
šios organizacijos išgirsti 
ir jų biznį bei profesijas pa
tirti.

Lithuanian Chamber of 
Commerce of Illinois arbabų. Tose amatų mokyklose 

jau yra 25.000, bet to dar. Lietuvi>* Vaizbos Butas gy- 
neužtenka. Norintieji temis • .vuoia Chicagoje jau per 
progomis pasinaudoti tesi- ^auSeU metų

kreipia -į Illinois State Em- šią organizaciją valdo 15 
ployment ofisus, kurių Chi
cagoj yra keletas.

Lietuvių Keistučio Pašal
pos Klubo mėnesinis susi
rinkimas įvyks rugpiūčio 3 
d., Hollywood svetainėj, 
2417 W. 43rd St. 12 valan
dą dieną. Duoklės bus prii
mamos nuo 11 vai. ryto. Ma
lonėkite atsilankyti.

Helen C. Rimkus, rašt.

mu
X J- Aukškalnis, “Drau

go” agentas Gary, Ind., lan
kėsi “Draugo” ofise su sa
vo dukteria Darata, savo 
broliene Barbora Aukškal- 
niene ir jos dukteria Anne, 
kuri atvažiavo atostogų į 
Chicago iš Detroito.

Taipgi aplankė kitas žy
mias liet. įstaigas

X Šiandie “Drauge” lan
kėsi iš Bostono dr. Pranas 
Galinis. Chicagoje mano pa
silikti keletai dienų ir vė
liau vykti į E. Moline, III. ir 
Milwaukee, Wiss.

X “Drauge” taip pat lan
kėsi ir muz. A. Aleksis iš 
Waterbury, Conn., naujasis 
Vargonininkų są-gos pirmi
ninkas, kuris kelioms die
noms vieši Chicagoje.

kinėmis šviesomis pagražin
tas. Dalyvavo indijonų, 
“cowboys” ir “boy scouts”. 
Oras vuvo vėsus ir tarpais 
lijo. Programas suruoštas 
parko komisijos.

Čia daug švedų gyvena. 
Buvau pas World Chamber- 
lain Pierport ant Mississip-

direktorių, kuriuos išrenka 
nariai metiniame susirinki 
me sausio mėnesyje. Direk
toriai iš savo tarpo išrenka 
valdybą ir paskiria pirmi
ninkus įvairių komisijų.

šiais metais jos priešaky
je arba valdyboje yra se
kanti nariai:

Garbės pirmininkas — tei- 
sėjas John T. kuris, visiems 
gerai žinomas Chicagos mies

Reikalais šios organizaci
jos malonėkite kreiptis į jos
raštinę, 3241 S. Halsted St. pį Up§g kranto. Ten karei- 
Telefonas Calumet 7358. viai „kridime. Ma

Iki ateinančio ketvirtadie
nio, vardu Lithuanian Cham 
ber qf Commerce of Illinois, 
tariu geros kloties.

Sekretorius ir anaunceris,

J. P. Varkala

Harboro Aidai

no giminaitis, Dominikas 
Daraitis iš Minneapolis ten 
dirba fabrike ir taipgi mo
kinasi skridimo.

Pasibaigė mano atostogos. 
Visur gerai būti, bet namie 
geriausia.

Motiejus

MEILE OBERON,
ivoigldė Al«(c>nder Kordą pat.ltmingo 
veikalo “LYDIA", per United Artisto iilei- 
stos, <la rodoma duodant odorotoiai savo 
paraig.

Coppifto ttol. Uoorrt • Mm* Tomus Co.

Lengvesnis, Geresnio-Skonio uzsirūky- 
mas švariame baltame pakelyje

Su daug jūsų mylimiausių žvaigždžių,
ir su vyrais ir moterims, jūsų pažystamais, 
Chesterfield lošia svarbių rolę duodamas 
daugiau malonumo su jo Vešesniu, Lengves
niu, Geresniu Skoniu.

/r it ai kodėl Jie Patenkina,,.rūkytojai gauna 
ko jie pageidauja Chesterfield*s Tikroje Kom
binacijoje pasaulio geriausių cigareto tabakų.

mis buvo surengtos pasi
linksminimo programos taip 
vadinamos “The Minneapo
lis Aąuatennial”. Buvo iš
taisytas laivas ir 2000 loši
kų įvairiausiuose kostiu
muose — indi jonai, karei
viai ir kiti. Vieną vakarą 
buvo puiki paroda, kurioje 
dalyvavo 500 papuoštų ve
žimų ir trokų įvairių kom
panijų ir draugijų. Gražiau
sias reginys buvo Amerikos 
Legijono “float” su elektrį-',

SKAITYKITE “DRAUGĄ!

Kas nemyli tėvų, tas nieko 
nemyli pasaulyje.

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!

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

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

Užsakymus siųskite šiuo adresu:

"D R A U G A S"

2334 So. Oakley Avė. Chicago. Illinois 

arba šaukite CANal 8010


