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Trys bilijonai dol. taksų pripažinta
Pirmą kartą 
pripažinta tokia
milžiniška suma

♦
Atmestos vyrųX
su žmonomis
bendros pajamos
YVASHINGTON, rugp. 4. 

— Kongreso žemesnieji rū
mai šiandie popiet 369 bal
sais prieš 30 pravedė ir tuo-

čio mėnesio numeryje savo jau senatui pasiuntė 3,206,- 
editoriale be kitko pareiškė: ' 200,000 dol. naujų taksų bi-

Neseniai šiaudiniai balsavi
mai parodė, kad 80 nuoš. pi
liečių stovi prieš Amerikos 
kišimąsi į karą ir tik 20 
nuoš. stovi už kišimąsi. Da
bar laikraštis “Editor and 
Publisher” paskelbė, kad I 
kreipėsi j Amerikos dienraš
čius su karo klausimu. Tai 
prieš kišimąsi balsavo 615, o 
už — 250 dienraščių. Reiš
kia didesnė dienraščių pusė 
stoja už nesikišimą.

Amerikos legionierių met
raštis “The Legion’’ rugpiū-

“Mes amerikiečiai turime be
galinę ir lygią neapykantą ir 
Naciams ir Sovietams”.

Tai tiesa. Bet ką Ameri
kos Legionas sako Amerikos 
vyriausybininkams, kurie

Iių.
Prieš galutiną balsavimą 

dauguma atstovų pasisakė 
prieš vyro ir moters bendrą
sias pajamas. Dėlto ši provi- 
zija pašalinta iš biliaus. Va-

nuo seniai biąiuliauja su So- j dinasi, vyro ir žmonos paja- 
vietais. Dabargi tos bičiulys, mos yra atskiri dalykai 
tės sustiprinimui Washingto
no vyriausybininkai nepaken 
čiamiems Sovietams žada vi 
sokeriopą paramą! Tai kaip 
čia galima kalbėti apie lygy 
bę neapykantos ir Naciams 
ir Sovietams?

Pasauly
BERLYNAS. — Vokiečiai 

praneša, kad Kijevo srity so 
vietų kariuomenės užnugary 
je perkirto svarbiausią bolše

. .. . , . vikų geležinkelį — gyviausią
rą Amerikoje daug girdeda-, susisieki ,5nij 
vome apie streikua.ir sabotau — * — —
žus. Tam karui prasidėjus1

Prieš vokiečių-sovietų ka-

nesigirdi nei apie vieną, nei 
-apie kitą. Dabar ir aišku, 
kieno darbas buvo tie strei
kai ir sabotažai. Iš to taip-gi 
darosi aišku, kokias jėgas 
čia turi naciai ir kokias ko
munistai. Galop aišku, katrie 
Amerikai pavojingesni — na 
ciai ar komunistai.

•
Jei Maskvos viešpačiai su

YVASHINGTON. — Pra
nešta, kad artimiausiomis 
dienomis čia bus pasirašyta 
nauja U. S. prekybos sutar
tis su sov. Rusija. Šiaja su
tartimi Amerika pasižada 
remti Maskvą jos kare su Vo 
kieti ja.

LONDONAS. — Artimiau 
šioj ateityje sąjunginės vals-

Amerikos ir Anglijos talka t5'b*s žla tur8s
Bus svarstomos ekonomines 
problemos kai pasibaigs ka
ras. Konferencijoje dalyvaus 
ir sov. Rusija.

LONDONAS. — Sunday

atsilaikytų ir savo kailį iš
gelbėtų, tai nesunku atspėti, 
kuo tada jie Amerikai ir An 
glijai atsilygintų už jų talką.

Amerikos karo šalininkai 
dažnai ir plačiai įrodinėja,
koka baisus pasaulis būtų,. Oirontcle paskelbė, kad, ra, 
jei Hitleris imtų viršų. Bet »W“»”t| rudeni »*- 
jie užsimerkia ir nenori paž- i P** prraidento Roosevelto 
velgti į tai. kas būtų. jei ruI,,nasl bnt,( val’
Maskvos viešpačiai imtų vir J ūkimu, 
šų.

Komunizmas ir nacizmas, 
tai it dvi žmonijos ligos — 
džiova ir vėžys. Žmonija 
trokšta lygiai nuo abiejų li
gų pasigydyti — ir nuo džio 
vos ir nuo vėžio. Ar yra ne-

BERLYNAS. — Praeitą 
naktį vakarinėj Vokietijoj 
vokiečiai numušė tris britų 
bombonešius.

SIS TAS NAUJO YTŲ FRONTE

C’Draugaa" Acuio teiepuoxu.

Sužalotas mūšyje kareivis rytiniame froMte nešamas į orinį ambulansą. Taip pri
krautas, kiek telpa ambulansas skris į ligoninę toli nuo fronto. Paveikslas atėjo iš 
Berlyno.

Popiežius sveikina vokiečių ir
f . .. SOVIETŲ PRANEŠIMAI
Šveicariją
BERNAS, Šveicarija, rugp.

4. — Šveicarijos federalinė 
taryba (vyriausybė) šiandie 
gavo šventojo Tėvo Pijaus

MASKVA, rugp. 4. —
Sovietų informacijų biuras 
pripažįsta, kad vokiečių ka
riuomenė jau įsiveržusi į 
Ukrainos plotus. Bet, anot 
biuro, raudonoji armija vi-

XII nuosava ranka rašytą vokiečiams nastoia ke 
apie. 400 žodžią latf^ Po.

ROMA. — Mussolinio lai
kraščio redaktorius Virginio

.. , .Gayda pareiškia* kad arti-
išmanėlis, kurs sakytų, kad mia„si,loju laiku aSies vals_

piežiuo nuoširdžiai sveikina 
Šveicariją, kuri mini 650 me
tų savo valstybės sukaktu
ves. ’

Britai nepaiso
įspėjimų .

LONDONAS, rugp. 4. — 
— Vakar ir šiandie milijonai 
anglų buvo išvykę į rezortus 
ir pajūrius praleisti links
mai laiką, nepaisant, kad ant 
jų galvų priešas gali išmesti 
orines bombos.

Ministras pirmininkas ir 
spauda įspėja žmones būti 
namie ir ramiai laikytis, pri 
sidėti prie šalies apsaugos 
darbų. Bet žmonės nepaiso. 
Sako, reikia paįvairinti gyve 
nimą. Pakanka baimės ir 
nuobodumo.

"Laisvieji" laimės,
pareiškia Hull

YVASHINGTON, rugp. 4. 
— Per porą mėnesių sirgulia

priešu.
t

Pasak biuro, dienomis ir 
naktimis vyksta kruviniau
sios kautynės Kijevo pietuo
se ir šiaurvakaruose, taip 
pat Estijos fronte ir Smo
lensko srityje.

Biuras sako, kad vokiečiai 
pasišovę paimli Kijevą. Bet 
jie turi atsiminti, kad Ki
jevą gina parinktiniausia 
raudonosios armijos dalis, 
kuri turi griežčiausius ir ap- 
sukrausius politinius komi
sarus.

Toliau biuras sako, kad 
beveik kiekvieną naktį vokie 
čių lakūnai bando pulti Ma-* 
skvą. Bet visados puolimai 
nepasiseka. Sako, per raudo
nųjų saugumo liniją prasi- 
siskverbia vos keli priešo la
kūnai. Padaro nykus nuosto
lius. Vietomis sukeliami gai
srai greitai užgesinami. Nu
kenčia tik civilinių gyvento
jų gyvenami namai. Karinės 
įmonės nekliudomos.

Baltijos jūroje sovietų tor

AŠIS PRIEŠ AMERIKĄ, 
PAREIŠKIA MUSSOLINI

Roma, Berlynas ir Tokijo sutriu
škins Rusijos bolševikus

ROMA, rugp. 4. — Itali-I 
jos premjeras Mussolini lie
pos 29 dieną iš Mantua išly
dėjo italų kariuomenės dali
nį, kurs išvyko Rusijon kovo 
ti su bolševikais — padėti 
vokiečiams nugalėti raudo
nuosius. Ta proga jis kalbė
jo ir tik šiandie vieMimon 
paduota jo kalba.

Išvykstantiems karo lau
kan Mussolini pareiškė, kad 
šiandie pasaulis jau ryškiai 
yra pasiskirstęs į dvi viena 
kitai priešingas dalis, kurios 
tarpusaviai žūt-būt kovoja. 
Vadinasi, du pasauliai susi
kerta vienas prieš kitą. Vie
noje pusėje yra ašies vals
tybės — Roma, Berlynas ir 
Tokijo, kitoje — Londonas, 
Washingtonas ir Maskva. 

Anot Mussolinio, tas yra
BERLYNAS, rugp. 4. —> reikšminga. Nuo kurios pu- 

Vokiečiai praneša, kad jie• sės laimėjimo priklausys vi- 
žymią pažangą daro Kijevo so pasaulio likimas ir pasi-
srity, Ukrainoj, taip pat Ma
skvos ir Petrapilio frontuo
se. Pripažįsta, kad vietomis 
susiduria su atkakliu sovietų 
prieš i niūri obl Tachtų bolševi
kai visur nugalimi su di
džiausiais jiems nuostoliais.

Vokiečių vyriausioji vado
vybė paskelbė, kad šiaurva
karuose šarvuotoji nacių di
vizija padarė žymią pažan
gą. Tūkstančius raudonųjų 
paėmė nelaisvėn. Vokiečiams 
teko 71 sunkiųjų ir lengvų
jų tankų. Apie 2,300 bolševi
kų nukauta ir sužeista.

Vakaruose nuo Peipus eže
ro, Estijos šone, vokiečiai 
apsiautę nelaisvėn paėmė 
apie 10,000 bolševikų su dau
gybe įvairių rūšių patrankų 
ir daug karo medžiagos.

Nelaisvėn pakliuvo taip 
pat sovietų vieno korpuso va 
das su jo štabu. Korpuso ir 
jo vado vardai dar nežinomi

tvarkymas. Anot jo, ašis tu 
rėš laimėti, nepaisant prieš 
ją trijų galingųjų valstybių 
susibūrimo.

Kiti keturi fašistų ak
tai, anot jo, buvo šie: fa
šistų žygiavimas į Romą, 
Etiopijos užkariavimas, ko
munistų nugalėjimas Ispani
joje ir Prancūzijos sužnybi- 
mas.

Kaip anais keturiais atve
jais italai fašistai laimėjo; 
taip jie laimės kovoje ir su 
bolševikais Rusijoje.

“Legijonieriai”, sakė, Mu
ssolini, “ didelė garbė ir pir
maeilė privilegija jus laukia 
ir aš tikiu, kad jūs tai jaučia 
te savo sielose kaip tinka sa 
vanoriams kovotojams...

“Per dvidešimts metų pa
saulis — visa žmonija, blaš
kosi, nežinodama, kas jai 
pasirinkti fašizmą, ar bolše
vizmą, Romą, ar Maskvą. 
Bolševizmas reiškia baisų te 
rorą. Žmonija seniai laukė, 
kad kas nors išnaikintų bai
sų raudonąjį terorą. Dabar 
šis darbas jau pradėtas. Bol
ševizmui ir Maskvos raudo-

... . „ . - v. niesiems valdovams bus pa-
Mussolims sak!, - kad m r(ioifl JfcOegljonie-

kartą fašistai imasi “penk
tojo alfto” — padėti vokie
čiams sutriuškinti bolševiz
mą — didžiausią žmonijos 
skaudulį praplauti ir tą bai
sią žaizdą užgydyti.

rai, gelbėsite vokiečiams bol 
ševizmą parblokšti ir pašar
voti. Grįžusiuosius iš kovos 
laukų laukia nevystąs vaini
kas”.

Kq suomiai yra
laimėję

HELSINKIS, rugp. 
Suomijos vyriausybė

, bia, kad liepos mėnesį suo
miams tekę šie bolševikų ka 
riniai grobiai:

Daugiau kaip 10,000 šautu 
vų, 400 automatinių šautu
vų, 250 kulkosvaidžių, 300 
mortirų (trumpųjų vamz
džių patrankos), daugybė

Anglija susimeta
vaduoti sovietus

4. — LONDONAS, rugp. 4. — 
skel- čia kilę gandų, kad Anglijos 

vyriausybė planuoja vokie
čius užpulti per Murmanską. 
Kalbama, Anglija nuspren
dusi ten pasiųsti rinktiniau- 
sią kariuomenę, ir per Suo
miją ir Daniją įsiveržti Vo
kietijon.

Pagaliau vokiečiai iSgrio- įvairi patrankų, tarp
ve Petrapilio saugumo lini
jos svarbiąją dalį.

Iš Švedijos pranešta, kad 
Norvegijos šiauriniuose pa

kurtų yra eilė stambiųjų kraščiuose pastebėtas britų
Ukrainoje, anot vokiečių ^”±2? 8 Vavoono^ ' J“

pranešimų, kaip paprastai, š,mtal vaogm|- Vag0nU03e turi paruoSt, iSlaipmti ka- 
gausingi sovietų kariuome-

kovojant prieš abi ligas, vie 
ną iš jų reikėtų remti ? Tokia 
kvailystė niekam į galvą ne
pareina. Bet kovoje su na
cizmu ir komunizmu atsira
do tokių, kurie sako, kad ko 
munizmą reikia remti.

Naujas australų 
vyriausias vadas

tybės susimes prieš Ameri
ką. . j

GUAM. — Šią salą ištiko 
šiurpus viesulas (taifūnas). 
Apgriautas U. S. marynų 

| postas. Daug įvairaus der
liaus sunaikinta, šimtai žmo 
nių neteko pastogės.

vęs grįžo prie savo pareigu ™k,‘ toTo
valstybės sekretorius Hull.I į?’??0 t,onų 1 ansportų ir ku
Spaudos konferencijoje jis *llmių .laiVU- ? šįaunniuO8e 
pareiškė, kad pasaulio “lais-, Norvegijos pakraščiuose so- 
vieji žmonės” vienijasi prie6 Į vietai nuskandinę 8,000 tonų

vokiečių prekinį laivą su gin 
klais ir amunicija.

LONDONAS. — Britų la
kūnai kaskart intensyviau 

MELBOURNE. Australi- susimeta prieš Vokietijos uo 
ja. rugp. 4. — Australų ka- stus ir miestus. Dienomis ir 
riuomenės vyriausiuoju va- naktimis puolimai iš oro vyk 
du paskirtas maj. gen. Sir domi.
Iven Mackay. Jis yra pirmo
jo pasaulinio karo veteranas. BERLYNAS. — Ašies la-

barbarizmą ir jie laimės išsi
laisvindami iš baisios vergo
vės.

Sekretorius Huli sakė, kad. Nutraukia lai Vais
J. A. Valstybės visu gal»nu I . . 
spartumu turi ginkluotis ir SUSlSleKimų 
būti pasirengusios atremti
kiekvieną pavojų.

TOKIJO, rugp. 4. — Japo

nės daliniai apsupami ir su
naikinami, jei atsisako pasi
duoti. Daugiur bolševikai ta 
čiau nepasiduoda ir ligi pas
kutinio žūva.

Murmansko šone sovietai 
dar laikosi. Bet jie ten bus 
sunaikinti, pareiškia vokie
čiai.

Kareivių riaušės
Fort Knox t •

FORT KNOX, Ky., rugp. 
4. — Posto viršininkas, pul
kininkas Butler Briscoe, vie-

buvo prikrauta daug javų riuomenę. Britai planuoja 
grūdų, apie 100 automobilių bendrai su Murmansko bol-

CHICAGO, IR APYLIN
KES. — Iš dalies debesuota; 
ne taip daug šilta.

H. Hopkins jau 
Anglijoje

LONDONAS, rugp. 4. — 
U. S. “lend-lease” koordina-

kūnai šiaurinės Afrikos pa-1 torius H. Hopkins praeitą 
krantese bombardavo du bri Į vakarą grįžo iš Maskvos, 
tų naikintuvus, kurių Ilki-1 kur jis tarėsi su sov. Rusi
mas nežinomas. jos diktatorium Stalinu.

regulerinį garlaiviais subisie’ 
kimą su J. A. Valstybėmis. 
Ir artimiausiomis dienomis 
bus imtasi priemonių prieš 
Amerikos ir Anglijos iškeltą 
ekonominį spaudimą.

Japonijoje yra apie 600 
amerikiečių (U. S. piliečių). 
Nežinia kokiu būdu jie iš čia 
galės išvykti.

kad praeitą 
trečiadienį šiame /orte įvy
ko įkalintų kareivių riaušės, 
kai vienas įkalintas kalinys 
bandė pabėgti. Kai kareivių 
sargyba ėmė šaudyti į bė-

ir traktorių, taip pat daug 
gazolino ir apie 1,500 arklių.

Suomiai sako, kad kova 
prieš bolševikus yra apsun
kinta. Bolševikai pasitrauk
dami paminuoja visus ke
lius. Kur nesuspėja to pada
ryti, kelius naikina. Paga
liau degina sodybas, sukelia 
gaisrus miškuose.

Tačiau suomiai pasiryžę ir 
tikisi bolševikus sutriuškin
ti..

Daug sužeistų 
rumunų

ševikais smogti prieš nacius.
Žinovai tvirtina, kad britų 

žygis neįmanomas. Nes vieni 
suomiai pajėgtų iškloti ten 
išlaipintus britus.

Kai kuriais atvejais bri
tai gali ten sovietams pris
tatyti bombonešių, arba ir 
amunicijos. Bet kitomis prie 
monėmis jie negali Stalinui 
padėti, sako žinovai.

3 nušauti, 7 sužeisti
SEATTLE, Wash., rugp. 

4. — čia vieną taverno kliu- 
bą puolė plėšikai. 3 asmenys 
nušauti ir 7 sužeisti. Tarpe 
pašautųjų yra vienas plėši
kas.

ISTANBULAS, Turkija, 
rugp. 4. — Iš Rumunijos čia 
atvykęs vienas keleivis paša 

gantį kareivį, kiti kaliniai koja, kad Rumunijos sostinė 
sukėlė riaušės. Budintieji ka Bukareštas užgrūstas parvež 
reiviai nusisuko prieš riauši- tais iš karo lauko sužeistai- 
ninkus. Nušautas vienas siais rumunų kareiviais, ku- i traukinių, kuriais parvežami 
riaušininkas. rių būsią iki 70,000. sužeistieji iš sovietų fronto.

Sako, Bukarešte kasdien 
prie geležinkelio stoties sto
vi eilės ambulansų — laukia

A



į>’#-Ur

.„c,
DRAUGAS

lietuvių gyvenimas

t

Antradienis, rugp. 5 d., 1941 
——■■■■■■■■ ■ ■ ■ -r-

veikimas 4

Brazilija
Treji sunkaus darbo 
ir vargo metai
Sao Paulo.

, Lygiai prieš trejus, pre
latui M. Krušui tarpininkau
jant, išvažiavo Brazilijon, į 
Sao Paulo lietuvių koloniją 
penkios seserys pranciškie- 
tės. Darbas ten pradžioje 
nebuvo ir dabar nėra leng
vas. Nuvažiavusios seserys

i * ’ • a . <

.. turėjo apsistoti pas salezie
tes, kokių keturių mylių at
stu nuo lietuviškos kolonijos 
ir darbo vietos.
mo priemonės •— gatvėka- 
riai, kurie ligi vietos nepri- 
vėždavo. Reikdavo dar virš

f , » , . . - M

mylios, raudonu Brazilijos 
moliu, negrįstomis gatvėmis 
pėspioms eiti.

po kelių mėnesių pavyko 
gauti išsinuomuoti, lietuvių 
kolonijos centre ,arti baž
nyčios namelis iš trijų kam
barių ,kurianie ir dabar te- 
beg^vena. : J

Vietos lietuviai jaunosios 
kartos auklėtojas tikrai nuo
širdžiai sutiko. Sao Paulo 
stotyje laukė šimtai suaugu
sių ir mažųjų lietuviukų, ku-

deliame sklepelyje, kur ir 
dienos metu reikia žibinti 
šviesa. Mokiniai dėl patal
pų ankštumo suskirstyti 
dviem pamaionm. Darbas 
mokykloj pradedamas pu
siau aštuntos valandos ryte. 
Nuo dvyliktos ligi pirmos 
valandos pertrauka pietums. 
O nuo pirmos ligi pusiau 
šeštos vai. vakaro mokoma 
antroji mokinių grupė. Sese
rims mokykloj tenka dirbti 
po devynias valandas kas
dien. Be mokyklos yra viso 
eilė kitų darbų. Moko du 
jaunučių chorus, vadovauja 
sodalietėms, padeda katali-

Susisieki- kių raoterU draugijai, orga
nizuoja darbelių ir namų 
ruošos kursus.

Atsižvelgiant, į tokią di
delę# darbo dirvą vienuolyno 
vadovybė Brazilijon paskyrė 
dar dvi seseris, būtent sese
rį M. Pauliną ir seserį M. 
Dolores, kurios į paskyrimo 
vietą išvyks paskutinėmis 
rugpiūčio mėnesio dienomis.

Pirmieji treji metai buvo 
sunkaus, bet labai dėkingo, 
darbo ir vargo metai. To 
vargo užteks ir ateityje, nes 
tenka gyventi ir dirbti skur
džioj, proletariškoj koloni
joj. Bet seserys drąsiai ei-

KAS PASITAIKO GOLFININKAMS Mirė Amelija 
Kibartienė

Philadelphia, Pa. — Lie
pas 13 d. mirė Amelija Ki
bartienė (Dabrikyčė), gyv. 
101 Buck St., Pouisboro, N. 
J. Liepos 16 d. trys kuni
gai atlaikė šv. Mišias už ve
lionės sielą ir kūnas palai
dotas Šv. Marijos kapinėse. 
Velionė paliko vyrą Joną 
Kibartą, du sūnus: Edvar
dą, jau vedusį ir doną, ku

ris tarnauja kariuomenėj ir 
tris dukteris: Joaną ir Jo- 
sefiną, vedusias, ir Ameli
ją, mokytoją, viešosios mo
kyklos, Phila., Pa.

Velionė paėjo iš Gruzdžių M;; 
parapijos, Karvelių kaimo. 
Amerikoj išgyveno 38 me
tus.

Rašėjas šių žodžių reiš
kia užuojautos Kibartų šei
mai . ir seseriai Liudvinai 
Gedminienei. K. D.
REMKITE IR PLATINKITE * 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

• ra Vigas Acine1 leiephotol

“Triubelių” turi visi. Jų turi ir golfininkai. Štai golfą lošiant New Yorke vienam 
žaidikui prisėjo lipti į medį ir jis tą padarė ant savo “caddy” pasiremdamas, šiuo trik- 
su jis išvengė “penalty stroke”.

rie. busimas savo mokytojas j na į tos materialiai ir dvasi- 
apdovanojo gėlėmis. Katali-Įniai suvargusios minios tar- 
kiška visuomenė šiuo įvykiu pą. Nes šiandie išbadėję ir 
labai džiaugėsi, nes pasidarė apdriskę didmiesčių priemics
proga atsipalaiduoti nuo tų 
mokyklų, kuriose jaunąją 
kartą gyvenimui ruošia

čiai, anot Sao Paulo arki
vyskupo, yra reikalingi vie
nuolynų daugiau, negu puoš-

Markso gaidžio ir Darvino nūs ir prabangoj paskendę 
beždžionės garbintojai. miestų centrai.

Pirmutinis ir didžiausias . Javonis.
seserų rūpestis buvo atida
ryti mokyklą. Tai buvo ne
lengvas darbas, nes nebuvo, 
nei, patalpų, nei inventoriaus.
Vieno . dalyko nebuvo stoka,
— 'tai mokinių. Net prie 
geriausių norų Visų nebuvo 
galima priimti, nes nebuvo 
kur dėti. Šiais metais mo
kyklą lanko virš trijų šimtų 
lietuviukų. Vien pirmame 
skyriuje yra daugiau šimto 
mokinių. Brazilijoj pradžios 
mokyklos mokslas tik ketve- 
rių matų. Ketvirtasis sky
rius sugrūstas viename nedi-

Pietų Amerikoj 
jau žiema

Įdomus laiškas iš 
Buenos Aires, Argentina.• t

— Pas mus dabar yra žie
ma. Sniego pas mus n£ra, 
bet klimatas Labai drėgnas 
ir retkarčiais prieina prie 
ledo užšalimo, tai tada bū
na , užtektinai šalta,y ypač 
kambariuose, nes kambariai 
paprastai nešildomi. Turtin
gesnieji žmonės turi įsivedę

rf=

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

šildymo sistemą kaip ir 
Šiaurės Amerikoje.

Jau pradėjome statyti pir
mąją Argentinos lietuviams 
bažnyčią ir Marijonams gy
venamąjį dviejų aukštų na
mą, kurio pirmame aukšte 
bus vaikams Laikinoji pradi
nė mokykla. Bažnyčios ir 
namo sienos jau yra aplin
kui išmūrytos apie 8 pėdos 
aukščio. Rugpiūčio 17 dieną 
šventinsime naujosios baž 
nyčios kertinį akmenį. Ruo
šiamės, kad sėkmingai pa
vyktų.

“Lietuvai Išlaisvinti Cent
ras Argentinoje” liepos m. 
20 dieną minės lietuvių iš
eivių šventę. Bus iškilmin
gos Mišios ir pamokslas 
11:45 vai. Šv. Jono Evang. 
bažnyčioje, o po pietų 4 vai. 
Jose Verdi salione, prasidės 
pilietinė programa: 3 veiks
mų komedija “Jaunikis iš 
Kauno”, kurią suvaidins iš 
Berisso vaidintojų būrelis ir 
antrą programos dalį išpil
dys Šv. Cecilijos choras. Ir 
neskaitant įžanginės ir par 
dėkos kalbelių, pasakys kal
bą ir išaiškins išeivių šven
tės reikšmę Kazys Čibiras. 
Taipgi Lietuvai Išlaisvinti

čio 9 dieną minės Lietuvos labiau matomas reikalas or- 
Didžiojo Kunigaikščio Ge-i ganizuotis ir vieningo lietu- 
dimino 600 metų mirties vių katalikų veikimo. Rei- 
sukaktį. kia manyti, kad ir tos or-

Kun. A. Andriušis, mC.! ir draugijos, ku-
rios ligšiol savo metimų 
duoklių neužsimokėjo, ne
trukus tai padarys.

Leonardas šimutis,
Iš mūšy Veikimo 
Centro

Paskutinėmis dienomis 
prieš Federacijos 28-tąjį 
kongresą į Federacijos cent
ro iždą įplaukė šios pinigų 
sumos:

Chester, Pa., Aušros Var
tų par. Liet. Raudonajam 
Kryžiui $50.00.

Hartford, Conn., šv. Tre
jybės par. Federacijos sky- *
riaus mokestis $10.00.

Providence, R. I., Federa 
cijos 49-to skyriaus draugi
jų mokesčiai į Federacijos 
centrą $10.00.

Norwood, Mass., Federa
cijos 10-to skyriaus draugiu 
jų mokesčiai Federacijos 
centrui $12.00.

Philadelphia, Pa., Visų 
trijų parapijų draugijų mo
kesčiai į Federaciją $12.00.

Cicero, III., Federacijos 12 
skyriaus draugijų mokes
čiai... $5.00.

, Džiugu yra pabrėžti f ak-
Centras Argentinoje Tugp.u- |ų prie. siemetinį Fe_

deracijos kongresą dauguma 
Federacijos skyrių ir prie 
jų priklausančių draugijų, 1 
klūbų bei kuopų užsimokė
jo savo metinius mokesčius 
mūsų veikimo centrui — Fe
deracijai. Tai yra geras 
ženklas, kuris rodo, kad vis

ALRKF sekr.,
2334 S. Oakley Avė., 
Chicago, III.
įo *4* • > .4 LU

PIRM NEGU PIRKSITE
MATYKITE MUS!

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ 

STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS 

Finansuojame namų pastatymą ai 
pataisymą — Nieko Jmokfltl — I 
metai temokėti — Apkalnavlmas 
dykai.

Lietuvis Pardavėjas 
Stanley Lltwlnas — Vedėjas

Carr-Moody Lumber 
Company

3039 So? Halsted St. 
VIC. 1272

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

Tapkite Finansiniai NepriklausomilII

TAI IDYKITC ištaigoje. Jūsų Indeliai rūpee-
I T I E tingai globojami ir ligi $5,000 ap

drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame 
8 H*. Pinigai greitai iimokami ant pareikalavimo.

MCSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

<5 Metei Sėkmingo Patarnavimo, Neaasltriaaditent Nei 
Vieno KUjentol

Kelstuto ^avlngs and Loaa Association yra tymlausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė ištaiga.

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

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

RED- ITCHY- SČALY

ECZEMA
Effective Heme Treatment 
Premptfy ReNeves Torturel
Pirmas uitrpluUM* m stebėtinu j 
ŽEMO—(laktam Išrastas—tuojau 
sustabdo nepakenčiamą niežėjimą 
Kalvos Ir tuojau pradeda aiiffM- 
mą Jautrios odos. Stebėtinai sek- 
mingas per virš 30 metą! Gauna
mas vlsoae vals-

____ „ŽEMO

CONRAD
Fotografas

8tudlja JrAųjta pir
mos riteles su nio- 
derniAknmla užlai
domis Ir Hollywood 
ftvlesnmla. Darbas 
Garantuota*.

■f"
į'

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

420 W. 63rd Street
Tel.: Biznio - ENOIesrood 5888 

Bei.: . ENGIewood 5840

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora aklu visam <y- 
venlmul. Saugokit jaą leisdami 
Uoksamlnuotl jas modernlžklausla 
metodą. kurią rerBllmo mokslas 

gali sutelkti.
33 METAI PATYRIMO 

patrinkime akiniu, kurte pašaliną 
visą aklq įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampa* 13-tos
Telefonas ( ANAI. 0533 — Cbkago 

OFISO VALANDOS 
Kasdien #:to a. m. iki t.to p. m. 

Treti. Ir leftt: •:•<> a m. Iki
P. m.

Res. 6958 So. Talman Ava.
Res. Tek GROvehilI 0617
Oftice tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus.

2423 W. Marąuette Road

Tek OANal 6122 .

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

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

6631 S. Califomia Avė. 
Telefonas REPublic 7868

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARds 4787
Namų tek PROspect 1930

Ofiso teL VTRgima 0036 
Rssidendjos teL: SEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL CANal 0257
Rea. tek: PROspect 66tk

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

Residendja: 6600 So. Artecten Avi 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet 

• iki 9 vak vakare.

Tek YARds 5921.
Res.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
'AANTTHTAfl

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

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

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

OfiM tok OAMal 8846 
Ofiso VaLi 2—4 ir 7-6 

Trečiadieniais p«al sutarti. 
Re*. Tėti nFMhu* >1—

Tai. YARda 2246

DR, C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

3409 S. Halsted St.
Didelis pasirinkimas laikrodėlių

Akiniai teisingai prirenkami 
per patyrusį lietuvį daktarą.

Dėl sąžiningo radijo pataisymo 
pašaukite Yards 3088.

i •

Budrlko Radijo Progoramal:
WCFL 1000 K. Sekmadieniais 6:30 
vai. vakare
WHFC 1450 K. Ketvirtadieniais 
7 vai. vakare.
WAAF 950 K. Hawaian — sekma
dienyje 4:30 po pietų.

Telefofnaa; IIEMtock 584#

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
Ofiso valandoj:
Popiet — nuo 1 Iki S! Vak. 7 Iki B

Nedėliomis pagal sutarti

Telefonas CANal 7829

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal sutartį.
Res, telefonas SEEley 0484.

Tel. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ’ 

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

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

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 

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

Taipgi pagal sutartį, 
tolefa------Ofiao PBOepael 0787

Tel. YASds 8146
- VALANDOS: Nuo ii iki 12,

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

Sekmadieniais 11 iki 12 e

DR. V. A. ŠIMKUS v
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS / /

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

TeL CANal 5969

OR. WALTĖR J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2155 West Cermak Roac 
OFISO VALANDOS

1 — 4 ir 9:30 — 8«0 vakare 
ir pagal sutartį.

Ofiao TaL: Raeid. Teki
VIRginla 1886 PROipert 86*4 /

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 VVeet S5tb Street
LIGONIUS PRIIMA i
Kasdien auo 2dM iki 8:00 vaL

Trečiad. Ir Sekmą d. Uk susitartus.

DR. V. E. SIEDUNSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonas LAFayette 3650 ?

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARda 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
____________ Šeštadieniais.______________

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

(2-tros lubos)
Tek MIDway 8880 Chicago, HL

OFISO VALANDOS: .
Nuo 10 iki 12 vak ryto, nuo 2 iki * A 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

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

TaL TARds 0994 T ’ 
Rez. Tek KENwood 4300 ,' 

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

Kautynėse per nepriklau
somybės karą mes parodė
me pasauliui, kad esame lais 
vėn verta tūta.

>
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Antradienis, rugp. 5 d., 1941 jsxvaxv
Ar gali naciai įsiveržti Brazilijon?

Amerikos spaudoj dažnai 
talpinami straipsniai apie 
galimą nacių įsigalėjimą 
Brazilijoj. Sąryšyje su tuo 
Amerika planuoja steigti 
karo bazes Brazilijoj ir ki
tose P. Amerikos valstybė
se.

Baimė nebe pagrindo. Pa
vojus tikrai yra realus. 
Vien Brazilijoj vokiečių ar
ba vokiškos kilmės brazilų, 
kurie savo širdyje yra tik
riausi vokiečiai priskaitoma 
ligi keturių milijonų, kurie 
yra apsigyvenę pradedant 
Sao Paulo valstija, pietinėj 
Brazilijoj. Sao Paulo mies
te išeinąs dienraštis “O Est- 
dado” praėjusiais metais ra
šė, kad vien tik vienoj pie
tinėj Rio Grande do Sul val
stijoj (Brazilija susideda iš 
21 valstijos) vokiečių ūki
ninkų esą penki šimtai tūks
tančių. O keliaujant per San
ta Catarina valstiją, trau
kiniuose ir busuose bent du 
trečdaliu kalbasi tik vokiš
kai. Blumenau ir visoj eilėj 
kitų miestelių Santa Catari- 
nos valstijoj oficialioji kal
ba dar prieš tris metus bu
vo vokiečių. Net ten apsi
gyvenę juodukai pamiršda
vo portugališkai, kalbėdavo 
vien vokiškai. Straipsnio 
autoriui teko keliauti pa
čiam po pietinę Braziliją ir 
būti liudininku giliai įlei- 
dusio šaknis vokiškumo. 
Portoalegre mieste, kuris 
Brazilijoj savo didumu yra 
trečias, vokiškai galima su
sikalbėti daugelyje biznio į- 

' staigų, vaistinėse, policijoj, 
kurijoj, nes visur vyrauja 
vokiškos kilmės elementas. 
Kunigų ir vyskupų daugu
ma P. Brazilijoj yra vokie
čiai, arba vokiškos kilmės, 
puikiai vartoj ą vokiečių kal
bą. Tai yra natūralu, nes ir 
to krašto daugumą katalikų 
sudaro vokiečiai.

Mokyklose vokiškumas ir 
gi buvo stiprus. Lankant 
Portoalegre lietuvius, teko 
užtikti šeimų, kurių vaikai 
grįžę iš mokyklos tarpusa
vyje vartojo ne lietuvių ir 
ne portugalų kalbą, bet vo
kiečių. Pasirodo, kad jie 
lanko vokiečių mokyklą. Ir 
tose mokyklose vokiškumas 
buvo toks stiprus, kad ir 
gatvėj mokiniai, lietuviukai 
vokiškai kalbėdavosi ir dai
nuodavo.

Kartą važiuojant trauki
niu besikalbant su vienu 
jaunu vyruku paklausiau, 
ar jis seniai atvažiavęs iš 
reicho Brazilijon, kadangi 
taip puikiai vartoja vokiečių 
kalbą. Jis man atsakė, kad 
esąs vokietis, bet tik... Bra " 
zilijoj gimęs.

Kai Brazilijoj buvo įves
ta privaloma karinė prievo
lė, kai mobilizavo jaunus 
vyrus iš P. Brazilijos, tai 
daug buvo tokių, kurie gi
mę ir augę Brazilijoj, bet 
nė žodžio nemokėjo portų-' 
gališkai, oficialiosios kraš
to kalbos.

Inspektoriai tikrindami 
vokiečių mokyklas P. Bra
zilijoj irgi panašų reiškinį* 
pastebėjo. Paklausus moki
nių, kur yra jų tėvynė, vi
si sutartinai choru atrėžda
vo, kad trečiasis reichas.
O kas yra prezidentas Bra
zilijos? — Adolfas Hitleris, 
kuris suvienijo visus pla
čiame pasaulyje išsisklai
džiusius vokiečius — trum
pai ir aiškiai atsakydavo.

Brazilijoj vokiečiai stip
riai palaiko savo tautinę in
dividualybę. Kur susitiks du 
vokiečiu kitaip nekalbės, 
kaip vokiškai. Labai gudriai 
panaudoja ir propagandą. 
Vokiečiai bent penkias de
šimts kartų sąžiningiau iš
naudoja visas progas ir ga
limybes propagandai negu 
anglai ir amerikonai.

Daug smulkios ir stam
biosios pramonės yra vo
kiečių rankose. Portoalegre 
mieste gyveną lietuviai pa
sakoja, kad fabrike gauni 
geresnį darbą, jei kiek į- 
stengi kalbėti vokiškai.

Organizuoti yra labai stip 
riai. Net veikia hitlerinin
kų būriai. Policija nekartą 
susekė rudmarškinių vadų 
slaptus kursus. Turi įvairių 
kultūrinių ir sporto orga
nizacijų per kurias varo sa
vo propagandą. 1938 m. ge
gužės mėnesį įvykęs gink
luotas pasikėsinimas nuvers 
ti dabartinį Brazilijos reži
mą buvo įkvėptas iš užsie
nio.

Prieš pora metų Sao Pau
lo mieste, “Antarctica” a- 
laus fabrike federalinės vy
riausybės policija padarė 
kratą, rado kulkosvaidžių 
ir įvairios rūšies šovinių. 
To fabriko savininkai yra

CEMENTINIS LAIVAS

* (“Draugias” Acme teiepnotot

Išradėjas Hoskins su savo nauju 22 tonų laivu, padarytu iš cemento ir plieno Blue 
upėje netoli Kansas City, Mo. Tas laivas būsiąs greitesnis už submariną.

vokiečiai. Ginklų buvo ras
ta ir kitose vietose.

Brazilijos vyriausybė 
prieš trejus metus pradėjo 
griežtai reaguoti. Uždarinė
jo tūkstančius vokiečių 
(taipgi italų, lenkų) mokyk
lų. Pradėjo drausti net pa
mokslus bažnyčiose sveti
momis kalbomis sakyti, ar 
net giedoti. Svetimšalių 
spaudos laisvė taipgi pusė
tinai apkarpyta. Nors prie
monės yra labai griežtos, ,

tačiau pasekmės galės būt 
jaučiamos tik tolimesnė a- 
teityje.

Iš šių pavyzdžių matyti, 
kad vokiškas elementas Bra 
zilijoj yra palyginamai gau
sus, ekonomiškai stiprus ir 
tautiškai sąmoningas.

Tiek Brazilija, tiek ir ki
tos P. Amerikos valstybės 
vokiečius po truputį suvirš
kins ir nebus kraštui jokio 
pavojaus, jei vokiečiai pra 
loštų dabartinį karą. Prie
šingu atveju, P. Amerikoj

DAFFY DRAMAS
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Wives, mothers, sisters-they’re often 
forced to point the way fo hair 
health to their men folkl For women 
know that a healthy head produces 
handsome hairl And that’s why 
vvomen everyvvhere are pointing to 
Fom-ol, the remarkable foaming oil 
shampoo which first nourishes the 
scalp, then takes the dūli, parched 
hair and brings it back to glowing 
health. Fom-ol is so economicai; a
little goes a long way. Ask your 
druggist for the regular 50c size. 
Or, vvrite for a generous trial bot
tle, enclosing 10c to cover packing 
and postage.

FOM-OL
More then o stampeo 
—o (rootmentf

Getting Up Nighls
MakesManyFeelOld

DO fead older than 70a ara or auffer 
Up Nighta. Backache. Nerroua- 
-- Dlatlneaa, B-olIen Antie*. 

1, Burnlng, acanty or fra- 
ouant paaaagee? lf *o, remember that your 
Kidneya are eltai to your health and that 
thene nrnptomi may be due to non-organlo 
ond non-ayatamle Kldney and Bladder trou- 
blea—tnauch eaaag OTffrtZ <a phyalęlan'a

I _H . . . ____ have
•verythlng to galo end nothlng to loee la 
trylng Cyates. An lron-elad guarante. 
er.np.d around each package aaauree a re-

M

rrapped
fund of your monay on return ot empty 
package unleaa fully aattafled Don't lak. 
chancea on an, Kldney medlolne that la 
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prie Brazilijos krantų, prie 
sostinės Rio de Janeiro ir 
atlėkus dar karo lėktuvams, 
įgaliotas vokiečių ministe
ris vyriausybei įteiktų no
tą reikalaujančią leisti iš
lipti įgulai. Priešingu atve
ju pradėtų iš vandens ir oro 
puolimą. Vokiečių tikslas y- 
ra kontroliuoti pramoningą
sias Brazilijos teritorijas.

Jei vokiečiams pavyktų 
paimti Dakaras, tąi iš ten 
ligi Brazilijos krantų tik 18 
šimtų mailių. Pavojus P. 
Amerikai dar padidėtų. 
Jungtinių Amerikos Valsti
jų vyriausybė visas šias ga
limybes pramato ir iš anks
to stengiasi už akių užbėgti 
visiems galimiems pavo-

&
jams, padedant apsiginkluo
ti P. Amerikos valstybėms 
ir ten įsikuriant savo karo 
bazes. Ateitis parodys kiek 
vienoki ar kitoki spėlioji
mai turėjo konkretaus pa
grindo.

Kun. P. Ragažinskas
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galima laukti įvairių neti
kėtinumų.

Kai tik prasidėjo dabar
tinis karas, Sao Paulo mies
te išeinąs dienraštis “Folha 
da Noite”, persispausdino iš 
“Le petit Parisien” straips
nį, kaip vokiečiai okupuotų 
Braziliją. Planus esą turįs 
Hitlerio štabas paruošęs.“ 
Hitleris laimėjęs karą ir su
sitvarkęs Europoj, vieną 
dieną iš Vokietijos uostų iš
siųstų nežinoma kryptimią

i karo laivyną. Prisiartinus
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* AMLETO GIOVANNI CICOGNANI, 
Laodlcea Arkivyskupas,

Vakarų fronte viskas ramu!
Vykstant aršioms kovoms Rusi jos-Vokietijos fronte, 

atrodo, jog Vakarų fronte viskas ramu. Tik kartais 
anglai pasiunčia vieną kitą bombonešį, sakytum, norė
dami paerzint vokiečius.

Tačiau ištikrųjų Vakarų fronte vyksta pasiruošimas 
visu smarkumu. Hopkins iš Londono Maskvon orlaiviu 
vyko ne be reikalo, Anglijos diplomatijos ir slaptųjų 
agentų pastangos konsoliduoti aktyvų pasipriešinimą 
vokiečių okupuotuose kraštuose*, neramumai Norvegi

joje if pagaliau Anglijos bombanešių atakos šiaurinėj 
Suomijoj, Petsamo apylinkėje, aiškiai duoda suprasti, 
jog galima tikėtis staigmenų Vakarų fronte.

Paskutinieji pranešimai iš Londono pabrėžia, jog 
Anglija ruošianti ekspedicinę kariuomenę. Kur ji bus 
siunčiama — nieko nesakoma, bet esamomis aplinky
bėmis galima spėti, kad ji greičiausiai gali pasirodyti 
rusų-vokiečių šiauriniam fronte, kur šiuo metu esą su
koncentruota didelės Anglijos laivyno pajėgos.

Tu-o būdu Suomija, kuri dar taip neseniai buvo lai
koma didvyriška demokratijos gynėja, kuriai anglai 
kovoms prieš rusus rengėsi pasiųsti apie 100,000 kar 
riuomenės, kuriai Amerikoje viešai buvo renkama pa
rama, netrukus gali pradėti kovoti prieš anglus.

Kokia skaudi tarptautinės politikos ironija! Suomi
ja kovoja prieš tuos pačius rusus, kurie taip neseniai 
išžudė šimtus ir tūkstančius geriausių Suomijos vyrų, 
kurie atplėšė prievartas taika dalį Suomijos žemės ir 

prievarta toje dalyje gyvenančius suomius norėjo pa
daryti Stalino garbintojais, bet... šiandie Rusija yra 
demokratijų pusėje, o Suomija tapo agresore.

DBSOflAI Antradienis, rugp. 5 d., 1941

Komunistinė politika
Kaip greitai keičiasi komunistų politika aiškiai pa

rodo jų “Daily Worker” pareiškimai. Štai 1941 m., bir
želio 22 d. editoriale “Daily Worker” rašo:

“Ir taip, veiksmas po veiksmo ir colis po colio — 
prieš žmonių valią — Rooseveltas stumia šį kraštą 
į įsivėlimo (į karą) pavojų. Imperialistiniai reika
lai už kuriuos. Baltieji Rūmai ir Wilhelmstrasse ko
voja jokios gerovės žmonėms nežada. Tie žmonės 
nenori šio karo. Jie turės tai griežtai pareikšti, kad 
sulaikytų karo grupės ranką*'.

Bet štai 1941 m. birž. 23 d. “Daily Worker” jau rašo:
“Sovietų Sąjungos reikalai yra mūsų reikalai. A- 

merikos žmonės —darbininkai, ūkininkai, negrų ma
sės, vidurinis luomas — visi, kurie ųekenčia fašiz
mo ir priespaudos ir brangina taiką ir laisvę, So
vietų Sąjungos ir jos gyventojų reikaluose įžiūrės 
visos kultūringos ir progresyvios žmonijos reikalus. 
Jie turi dėti pastangas už aktyvų draugingumą ir 
brolišką vieningumą su Sovietų Sąjungos žmonėmis. 
Už pilną paramą ir kooperaciją su Sovietų Sąjunga.
Prieš tuos reakcionierius, kurie bet kokiu būdu nori 

padėti Hitleriui ir atakuoja Sovietų Sąjungą....’’ 
Tačiau komunistai pamiršta, kad remdama pilnuti

nai Sov. Rusiją Amerika yra tiek pat artumo prie ka
ro, prieš kurį taip neseniai jie kovojo, kaip ir remda
ma Angliją kovoje prieš Hitlerį.

A

Bedievybė Pabaltyj
Mūsieji komunistai nuolatos tvirtina, jog spaudimo 

prieš religiją Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje rusų oku
pacijos metu nebuvę, jog, girdi, tikintiesiems buvo pa
likta pilna laisvė reikšti savo religinius įsitikinimus, 
tačiau Sov. Rusijos bedievių sąjungos organas štai 
prisipažįsta, kad savo pastangose apšviesti žmones, 
mes turime panaudoti ypatingas taktikas pabrėždami 
religijos žalingumą.... Bet kadangi net per dvidešimt 
dvejus metus neįstengta likviduoti religijos Rusijoje, 
mes susitiksime daug sunkumų Pabaltije naikindami 
religinius įsitikinimus «••• 9

Šiandie mums miela pabrėžti, jog komunif tinęs GPU 
teroristinė taktika ne tik neįstengė sunaikinti religi
nių įsitikinimų Pabaltyje, bet net nepalietė nė pačių 
pirmųjų pamatų, nors yra žuvusių už savo įsitikinimus 
ir tikėjimą ir nemaža skaisčių asmenybių.

Saude savuosius, kogi gailėsis lietuvių
Brazilijos lietuvių laikraštis “šviesa“ rašo:
“Maskvos diktatūros gynėjai spaudoje ėmė kelti baL- 

są — prirodykite, kad bolševikai žudo ir kamuoja Lie
tuvos žmones! Džiaugiamės, kad sąžinė nors tiek atbu
do, kad šiuos barbariškumus laikoma nežmonišku ir ne
leistinu dalyku. Geriausias įrodymas — Maskvos dik
tatoriaus taktika: jei Stalinas išžudė bolševizmo kūrė
jus, kaip Kamenevą, Zinovjevą, Buchariną ir kitus, — 
jei Stalinas išžudė aavo generolus, kaip Tuchačevskį, 
Putną, Ubarevičių ir kitus, kurie savo gyvybe rizikuo
dami kovėsi raudonosios armijos pulkuose ir iškėlė Le
niną ir patį Staliną į Maskvos valdovus, jei tuos išžudė, 
kogi Stalinas gailėsis vargšo neginamo lietuvio, jei tik 
Maskvos viešpačiui atrodo, kad kuris jų pavojingas?!

“Dabar, rusams iš Lietuvos negarbingai išbėgus, pa
sitvirtina žinios apie masinius deportavimus, kalėjiman 
grūdimus, kankinimus, mirtis. Dešimtys tūkstančių ge
riausio lietuvių elemento dingo. Tautai padaryta baisi 
žala. Rusai ėmė pirmoje eilėje inteligentiją. Kiekvienas 
žino, kiek darbo, laiko ir lėšų reikia padėti vienam in
teligentui parengti. Vien tik valstybei kiekvieno stu
dento išmokyma8 apseidavo netoli 100,000 litų. O kas 
įvertins protinę jėgą, asmenybę, kuri užgęsta kalėjimo

rūsy? * * -
“Ačiū Dievui, likusieji bent saugiau atsidus. Jaunoji 

lietuviškoji karta su didžiausiu pasiaukojimu kurs atei
ties Lietuvą ir papildys spragas, barbaro lietuvių ei-, 
lėse padarytas. Papildys spragas, užgydys žaizdas. Ru
sų ir žydų vergija jau tik praeities juodas šešėlis, tik 

šiurpus sapnas.“

Už kų kovoja....
Sąryšyj su paskutiniaisiais Jungtinių Valstybių žy

giais prieš Japoniją Hearstas “Chicago Plerald-Ameri- 
can” rašo, jog Amerikai nepavyko iššaukti Japoniją 
į karą ir, girdi,

“...the only countries that America, under our in- 
spired military leadership, has been able to pick a 
fight with are the republies of Pinland, Esthonia, 
Latvia and Lithuania.*

“These heroic little democracies are struggling to 
the death to recover their lands and liberties from 
the bloody grasp of Stalin and we, while posing as 
noble and devoted cruaaders for the four freedoms 
throughout the world, are supporting Russian tyran- 
ny in its effbrts to re-enslave these true democra
cies.

“If our politicians were not our own representati- 
ves, the choice of our free baltot and the swom sup- 
porters of our high American ideals, we would al- 
most be inclined to think they were a lot of vain 
pretendere and faithless four-fhuhers.

“Būt of, course, we know their hearts are in the 
right place, even if their heads are not“.

Nuo tos dienos, kai Vokietija pradėjo karą prieš Ru
siją Amerikos ginklų gamybos dirbtuvėse nepaskelbta 
rė vienas streikas. Argi galėtų būti, kad komunistai 
savo saulės Stalino gerovei paaukojo Amerikos darbo 
žmonių reikalus?

Taip pat nuo rusų-vokiečių karo pradžios demokrar 
tinė Suomija staiga tapo nedemokratinė, o diktatorinė 
Rusija tapo didžiausia demokratijos gynėja. O tempo- 
ra, o mores!

• (“Draugas“, rugpiūčio 5 
d., 1916 m.) *

žuvo* kovotoja už Airijos 
laisvę.... Casement, Airijos 
kovotoja už nepriklausomy
bę, buvo anglų suimtas ir 
pasmerktas mirtin. Gaser 
ment buvo protestonas, bet 
vėliau perėjo katalikų tiky
bom Bausmės įvykdymo me
tu dalyvavo minios žmonių.

Prancūzai atmušė vokie
čius prie Verdūno... Visu 
frontu nuo Thiaumont iki 

Chenois per dvi dienas vy
ko žiaurios vokiečių-pran- 
cūzų kovos. Prancūzams pa
vyko vokiečius nugalėti ir 
atmušti vieną mylią....

•

Lietuva nori būti liuosa... 
Šveicarijoje neseniai pasi
baigė tautų konferencija, 
kurioje dalyvavo atstovai 
28 tautų. Kun. Bartuška 
perskaitė lietuvių deklaraci
ją, kuria lietuviai reikalau
ja visiškos neprigulmybės. 
Lietuvių vardu kalbėjo bar 
ronas Roppas iš Kaimo...

•
Danija sutinka parduoti 

salas... Nuo seno Jungtinės 
Valstybės rūpinasi atpirkti 
nuo Danijos Rytinės Indijos 
salas. Pranešama iš <Kopen- 
hageno, jog Danijos parla
mentas sutinkąs salas par
duoti. Už jas Jungtinės Val
stybės siūlo $25,000,000...

•
Rusų lakūnai mėto dide

les bombas... Rusijos vei
kiančioji kariuomenė turi 
keli* didelius lakstytuvus, 
pavadintus “Uja Muromec“, 
kuriais gabenamos 42 cent
nerių bombos... Rusai tomis 
bombomis padarą pasibaisė
tinų nuostolių...
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NAUJAS PERGALĖS ŽENKLAS - 
STALINO RUBLIS

(Tęsinys)

Ir svarbiausia šis perga
lės ženklas nėra žiaurus, 
tai ne rusiškas piautuvas ir 
kūjis. Jis net ir už buvu-^ 
sįjį angliškąjį lietsargį švel
nesnis, nes juk ir su tuo per
galės siekiant galima kam 
makaulę perskelti. Vienu 
žodžiu tai labai švelnus ir 
parankus ženklas.

O jo patogumas koks, tai 
ir apsakyti negalima. Saky
sim, priešas tave jaučiasi 
nugalėjęs remdamas prie 
sienos, o tu jau jokio perga
lės ženklo parodyti nebega
li. Tada panėrei ranką į ki
šenių ir ten sau rodąi Sta
lino Rublį, atseit, pergalės 
ženklą. Nors priešas tave 
gali ir užskaityti nugalėtu, 
bet juridiškai tu nesi pra
laimėjęs, nes pergalės ženk
las tau iš rankų neišmuštas.

Kaip jau praktikoje iš
bandyta, to lietuvių perga
lės ženklo, ar kaip jis pa
vadintas, Stalino Rublio, vei 
kimas labai geras, jis ypa
tingai veikia prieš visokius 
bimbukus, lietuviškus kaca- 
piukus bei burliokiukus.

Netaip seniai Bostone kal
bėjo lietuviškai toks kaca- 
pų komisariukas ir paskui 
prašė jam paaukoti. Vienas 
lietuvis brykšt brykšt ant 
popieriaus Stalino Rublį ir 
įdėjo į aukų kepurę. Komi
sariukas skaito gautą rublį, 
nugi žiūri — Stalino Rub
lis. Visas pabalo, pradėjo 
drebėti, o vėliau kuo ne į 
druskos stulpą pavirto... To
liau jau visą vakarą apie 
nieką kitą nebekalbėjo, kaip

tik apie Stalino Rublį. Kaip 
jau po Lorimer strytą vaikš
to gandai, tai dėl to Rublio 
jis ir miegoti negali, visas 
išsikamavęs vaikšto danti
mis grieždamas ir bambė
damas: “Stalino Rublis,
Stalino Rublis...“

Tai buvo tik vienas Star 
lino Rublis, o kokį skanda
lą jis sukėlė. Na, o jei to
kių lietuviškų pergalės ženk 
lų, atseit, Stalino Rublių 
pasirodys visais pakampiais, 
tai iš lietuviškų Maskvos 
bernelių Amerikoje liks tik
rai trijų pirštų kombinacija, 
kitaip tariant, Stalino Rub
lis.... A. Patrimpas

Prašau Nesijuokti
Atvyksta farmerys pas 

daktarą, kuris apžiūrėjęs li
gonį sako:

— Kodėl taip ilgai vilki
nai su savo liga? Dabar bus 
gana sunku.

— Aš tyčia taip dariau. 
Aš žinojau, jog iš pradžių 
liga greičiau išgydoma, ale 
pamislijau sau: tegul dakta
ras daugiau savo galvą pa
suka.

N. Valstybėj vedamas ant 
kartuvių mirti vienas pikta
darys. Praeinant pro galiū
ną jis paprašė, kad leistų 
jam paskutinį sykį išsigerti. 
Jo noras buvo išpildytas. Iš
gėręs keletą “kriaučių“ jis 
sako saliuninkui:

— Dabar nneturiu pri esa- 
vęs pinigų. Kai kitą syk už
eisiu — atiduosiu.

I

Įdomus žaislas!.
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Nežiūrint pakartotinų pranešimų apie anglų bomba
nešių atakas ant Vokietijos industrinio centro Mann- 
heimo, gaunama tikrų žinių, jog milžiniškas I. G. Far 
ben fabrikas, kur gaminama įvairiausi chemikalai ir 
sprogstamoji medžiaga vokiečių karo mašinai, yra ne
paliestas. Kai kurie šaltiniai tvirtina, jog šių dirbtu
vių anglų bombanešiai neliečia, nes jos esančios ap
draustos Lloyd's of London, Anglijos didžiausioje ap- 
draudoa firmoje.
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Alla Rachmanova

Studentai, Meilė Ir Ceka ANGLIJOS KRIZE

(Užbaiga)

Pranas Pranskus Žuvo už Tėvynę

Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų Nacių V1,dinink,i r~ W-
ję savo vietas tais pačiais

Išvertė Ant Paullukonis metodais kaip čia Ameriko
je gengsteriai užlaiko “va
do” pirmenybę, būtent jėga 
ir revolveriu. Iš šio atžvil
gio, komunistų ir nacių 
draugystė > nenuostabi ir 
viens gerbė kito žulikystes 
tol, kol jos buvo pildomos 
kitur kaip sąjungos nario, 
taip sakant teritorijoje.

Naciai pripažįsta kariau
ją prieš Anglijos imperia-

konominį susikryžiavimą su 
vokiečių pasaulinės preky
bos metodais, šis faktas bu- 

įrodinėtas pastarosiosvo

' H. TOMAS

(Tęsinys)

Gruodžiu 13 d.
Šiandien mieste tarp “sovietų” ir “bobų” kilo tikras 

mūšis. xMat, bažnyčioje yra viena ikona, kurią žmonės 
laiko vietos šventenybe. Gorbūnovas norėjo ir tam šven 
tųjų paveikslui įrodyti, jog nėra jokio Dievo. Su “karo 
tribunolo” ir ispolkomo nariais jis nusitrenkė į bažnyčią 
ir jau norėjo šventąjį paveikslą suskaldyti kirviu, bet bo
bos pakėlė tokį triukšmą, jog jis pats gavo netrukus iš Įįznją jįg mėgindami au- 
ten nešdintis. , klupdyti britų valdžią, ir

Kai tik jie paveikslą pajudino ,tai bobos, kurios buvo I patys kuria savo imperiją, 
bažnyčioje, visos kas gyvas puolė bolševikus. Prie jų da.\ apsišarvavę šūkiu, kad vo- 
prisidėjo nemažas skaičius ūkininkų ir aplinkinių kaimų, kiečių tautai reikalinga dau 
kurie jau žinojo apie atsiskyrėlio nužudymą Su lazdo- giau gyvenamos vietos. Šio
mis, kačergomis ir tuo,kas ką nustvėrė po ranka, jie kaip pindami vieną pyktį jie sta

to kitą.

kyti

Anglai iš savo pusės tik 
po Lenkijos užgrobimo su
prato, kad jeigu vokiečių 
imperializmui pasiseks pla
čiau išsišakoti, Europoj ne
liks jokios vilties demokra
tizmui plėtoti. Tuomet ma
žoms, nepriklausomybę my-

vienas šoko ant kareivių ir pradėjo juos daužyti.
a

— Tu bastry! — šaukė jie. Mes neleisime taip 
bjauroti mūsų ikonus!

Ispolkomo narių įtūžę žmonės vos .neužmušė. Ir pa
čiam Gorbūnovui pasisekė tik per didelį vargą iš prie
šakinių minios eilių prasimušti. Bet vienas iš jų šiandien 
mirė. Paskum ūikninkai nuėjo prie ispolkomo ir nuėmė 
nuo baslio pasmeigtą atsiskyrėlio kūną, norėdami jį tin
kamai palaidoti.

Bet netrukus po to prasidėjo areštai. Buvo suimtos I linčioms tautoms, teks ver- 
beveik visos moterys, buvusios bažnyčioje, o kai kurias iš gauti po sunkiu nacio batu. 
jų ten pat sušaudė. Į kaimus buvo pasiųsti baudžiamųjų ] Demokratijos, Anglija 
ekspedicijų būriai.

Aš vakar pasmerkiau ru3ų liaudį ir piktinausi, kad 
ji tyli, bet iš tikro pasmerkiau kiek per daug. Šiandien, 
kaip matom, ji už savo šventenybę jau'užsistojo.

Gruodžio 14 d.
Senelį paladojom “ten, kur ir reikėjo,” netgi su po

pu, kurį pasikviesti mums leido Gorbūnovas. Laidotuvėse 
dalyvavom ne tik mės — ir tas pats Gorbūnovas! Kiti 
bijojo ateiti. Taip, sako, dabar ateiti jie leidžia, bet pas
kum surašys, kas dalyvavo, ir pradės visaip kamantinėti.. 
Buvo labai šalta, šaltis siekė 35^ Reomiūro, be to, putė 
smarkus vėjas.

Po pakasinų mes užsukom minutėlei namo, tikriau sa
kant ,į namą, kuris seniau buvo mūsų. Prie vartų mūs jau 
laukė vežikas, kuris nuvežė į stotį.

Teta taip pat norėjo su mumis važiuoti, bet Gorbū
novas ją pasiliko kaip įkaitą už dėdę.

— Kai aš jį nudėsiu, tai tu tada galėsi važiuoti, kur 
tik norėsi, kad ir į patį dangų, — pasakė jis, — bet kol aš 
jo ncsustvėriau, tu turi pasilikti čia!

Palikdamos tą senąjį namą, mes karčiai apsiverkėm, 
Kaip liūdna pasaulyje gyventi!

Pakeriui matėme iš dėdės fabriko paimtas sulaužytas 
mašinas, kurios dabar kyšojo iš sniego, tartum subjau
roto lavono sąnariai. Kaip džiaugėsi senelis ir dėdė, kai 
jas dar visai naujas parsigabeno iš Vokietijos, ir su kokiu 
malonumu dabar šitie hunai jas sudaužė ir išvertė į mė
šlyną! \

Vos nuvažiavom 3 verstus, užpakalyje išgirdome at
skambant rogelių skambalus. Tai buvo Gorbūnovas, kuris 
lėkė paskui mus ir greitai su savP troika pasivijo.

— Aš palydėsiu jus į stotį, — ^ūktelėjo jis mums, — 
kad jums neatsitiktų nieko blogo! Dabdr labai pavojinga 
vieniems keliauti!

Daugiau jis neištarė nė žodžio ir visą laiką" važiavo 
paskui, beveik guldamas ant kulnų. Jis sėdėjo grasiau
sioj senelio “košovkoj,” (Tam tikra rogučių rūšis) į kurią 
buvo pakinkyta geriausioji senelio arklių troika, ir net bu
vo įsirupūžinęs į pačią gerąją senelio dochą (Viršutiniai 
kailiniai). Jis užmušė senelį ir išvijo tiesiog į mirtį dė
dę .. . bes mūs vis dėlto atvyko palydėti tokiam šalty, kad 
net ausys spirgėjo, prie 30^, ir važiavo 40 kilometrų, nors 
pats sirgo džiova! Kas tai gali suprasti?------------

Gruodžio 16 d.
Namie. Vėl prie knygų. Graikų gramatika, lygina

moji kalbotyra, bent jūs suteikiate mano sielai paguodos! 
Dabar tegali tik su knygomis gyventi, jei žmogus nori 
viską užmiršti ir nematyti, kas dedasi aplinkui.

Gruodžio 18 d.
Vakar bolševikai atidarė miesto globėjo ir šventojo 

su relikvijomis karstą, norėdami tuo būdu parodyti žmo
nėms, kad jie dvasininkų ir tikinčiųjų buvo visą laiką tik 
mulkinami ir apgaudinėjami.

jBu« daugiau.)

ir
Prancūzija pirmiau mėgino 
numalšinti Hitlerio aštrius 
reikalavimus Čekoslovakijos 
ir Sudetų atidavimu. Veltui. 
Šis numalšinimas suteikė 
trumpą tarytum atsikvėpi
mo laikotarpį demokrati
joms. Chamberlainas ir Da- 
ladier buvo pasirengę ati-\ 
duoti Lenkiją vokiečiams. 
Vienok britų ir Prancūzijos

Lease-Lend bilos J. V. se
nato debatuose. Anglai ne 
tik kovoja prieš nacių nihi
listinę ideologiją, kuri nu
rodo, kad jėga perviršija 

valstybės teisę tvar- 
dvasinius reikalus,

žmogus gyvena vien valsty
bės garbę ir įtaką sugrą
žinti, bet taipogi prieš eko
nomines išvadas, kurios sek
tų vokiečiui laimėjus. Įves
ti valstybės finansinį pasto
vumą, kuris dabartiniu lai
ku aiškiai svyruoja, nacių 
valdovai išnaudotų visų pa
vergtų tautų Žmoniją, žemę 
ir turtus. Tatai jeigu gyve
nimas po nacių jungu ranr 
dasi toks ideališkas kokį jų 
propaganda nupiešia — gy
vas pavyzdys yra vokiečių 
anglų kalboje New Yorke 
spausdintas, Facts in Re- 
view, Amerikos visuomenės 
peršvietimui — tai paverg
toms tautoms, kaip tai Len
kijai, antrojo pakvietimo ne
būtų reikėję. Anaiptol laiš-

Daug žydinčių Lietuvos 
jaunuolių paguldė savo gal
vas gindami gimtuosius kai
mus, saugodami tėvynės 
turtą ir gelbėdami savo ša
lies gyventojų laisvę ir gy
vybę nuo sužvėrėjusių lau
kinių rusų, kurie nejausda
mi jokio prielankumo vis 
nuožmiau teriojo visą kraš
tą, masėmis trėmė ir žudė 
ramius ir laisvę mylinčius 
žmones. Kiek tokių jaunuo
lių žuvo mes tikrai nežino
me, taip pat mums nėra ži
nomi ir jų vardai.

Tačiau mus yra pasieku
si liūdna žinia, kad žuvu
siųjų karžygių tarpe yra la
kūnas leitenantas Jonas 
Dženkaitis.

Joną Dženkaitį pažinojau 
per paskutiniuosius septy
nerius metus. Jo tėvai gy
veno Skaudvilėje, vienas 
brolis Rokiškyje, kitas Kau
ne. Sesuo ir dabar gyvena 
Kanadoje.

Jonas Dženkaitis baigė 
Karo Mokyklą, buvo karo 
lakūnu karo aviacijoje ir 
paskutiniu laiku būdamas 
atsargoje visas savo jėgas 
ir visą laiką buvo pašven-

kai ir žinios iš Lenkijos tęs civilinei aviacijai.
mus kitaip įspėja. Kores
pondentai grįžę iš karo lau
kų, pastebi, kad Vokietijoj 
nors Hitlerio agentų pas
tangomis visai kitas pa
veikslas nupiešiamas, eko
nominė valstybės būklė daug 
žemesnė negu oponentų an
glų. Anglai nevien prieš ka
riniame gyvenime bet net ir 
jos įbrukime kaskart sten
giasi patobulinti darbininkų

žmonių nerimastis privedė padėtį. Kiek naudos ši poza 
vadus griebtis griežtesnių1 atneša valstybės visuome-
priemonių. Patys žmonės su
vokė kur vadų akių vokai

nei, įrodo žmonių didi drą, 
sa ir ištikimybė dabartinė-

neleido matyti; kad naciuo- je krizėje. Anglai ir toliau 
se randasi gyvas prieštara- nori laikyti tą pačią politi- 
vimasis laisvam gyvenimui nę valdžią, kuri suteikia ga- 
vykdynimui. Šios dvi tau- jĮįmybę vis aukščiau tobu- 
tos vienuoliktoje valandoje Įjnti gyvenimo stovį. Jų vie- 
nusprendė gyventi demokra- • ningumas pavojuje įsidėmė- 
tinėje laisvėje verčiau negu tinai gražus ir heroiškas. 
nacių užtrauktoj vergijoj.' visų šių ypatybių nuosavu 
Ir tad nenuostabu, kodėl da-1 mas greičiausia išaiškina 
bar jos turi kęsti jų vėlyvo tradicinis anglų šaltumas, 
apsisprendimo pasipriešin- laikomas net ir dabartinėje
ties vaisius. Prancūzija šian 
dien panaikinta. Anglijos li-

žiaurioje krizėje. Kai britai 
gieda “God Save the King”,

kimas toks pat jeigu neteks galima tikėtis, kad yra vil- 
laiku Amerika pristatyti tis demokratizmo išsivysty- 
reikalingos medžiagos. Su muį palyginamai “tamsioj”
jos parbloškimu demokra
tizmas išeitų iš Europos 
kontinento. Štai ir antroji 
Anglijos krizė.

Jeigu naciai laimėtų karą 
tai nėr klausimo, kad An-, 
glijai tektų pereiti sunkų e-

Europoj.

Ant tų namų, iš kurių yra 
kilęs kunigas, stovi palaimos 
žvaigždė. —

Kard Faulhaberis
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iki vėlyvaus vakaro dirbda
vo Lietuvos aviacijos gero
vei ir vis būdavo matomas 
spindintis ir linksmas ir už 
tai visų draugų lakūnų my
limas. Jisai kaipo atsargos 
karo lakūnas buvo griežtas,

nebuvo palaužta, nes jisai 
kitame laiške man vėl rašo: 
“turime stropiai sekti, kad 
Tėvynei pareigą atlikti. Aš 
esu su geriausiomis vilti
mis ir ūpu. Aziatams vieta 
Azijoje”.

Ir štai, sugaudus išsilais-
mėgo tvarką ir drauamą ir.vini“° Jonas kalP

Buvo viršininku
Jisai ėjo Kauno Aero Sto

ties viršininko pareigas, bu
vo pilotu Orinio Susisiekimo 
linijoje Kaunas-Palanga, tuo 
pačiu laiku daug dirbo Lie
tuvos Aero Klube, eidamas 
vyr. skraidymų instrukto
riaus pareigas, laikas nuo 
laiko būdamas Aero Klūbo 
Valdybos ar Tarybos nariu, 
o paskutiniu laiku ir įlietu, 
vos Sklandymo Komiteto 
pirmininku.

Pažinojau a. a. Joną ge
rai, nes daug laiko kartu 
praleisdavome aerodrome, 
Aero Klube ir aviacijos die
nose provincijoje. Jisai vi
suomet pasižymėjo nepa
prasta energija, širdingu 
bičiuliškumu ir karšta mei
le Tėvynei. Jisai kasdien, 
nuo pat saulės patekėjimo

ši ypatybė sudarė a. a. Jo
nui užtikrinimą jo darbų 
pasisekimo.

Jonas Dženkaitis buvo gi
lus patrijotas ir labai sie
lojosi dėl visų Lietuvos sun
kumų, giliai atjautė ir per
gyveno visas savo krašto 
nelaimes.

Rusams užplūdus Lietuvą, 
kada daug jo draugų slap
toji policija buvo nežinia 
kur nudanginusi, vengda
mas ištrėmimo ar sušaudy
mo Jonas Dženkaitis slap
tai pereinu į Vokietiją.

A. a. Jonui esant Vokie
tijoje mes su juo susiraši
nėjome ir kiekviename jo 
laiškų glūdėjo gilus skaus
mas dėl baisios mūsų Tėvy
nės nelaimės. Iš jo žodžių 
matėsi, kad jisai visais jaus
mais, visa energija ir visu . 
protu buvo atsidavęs savam 
kraštui ir jo gerovei. Štai, 
jisai viename laiške man 
rašo: “važiuoti niekur ne
manau, kol neįsitikinsiu, 
kad aš Tėvynei daugiau ne
reikalingas. Pirmiausiai aš 
visas pastangas dėsiu, kad 
atlikčiau pareigą Tėvynei,

liūtas stoja, kartu su tūks
tančiais kitų jaunuolių prieš 
daug skaitlingesnį, žiaurų 
ir ginkluotą priešą... kova 
verda kiekvienas lietuvis 
grumiasi prieš dešimtį ru
sų... ir šventas pasiryžimas 
ima viršų, sukilėliai laimi, 
skelbiama Lietuvos Nepri
klausomybė... Daug jaunų 
lietuviškų širdžių nustojo 
plakusių, daug užsimerkė 
žydriųjų akių, daug užgeso 
tauriųjų gyvybių ir Jonas 
Dženkaitis niekšingo priešo 
ginklo pakirstas virsta kaip 
audros palaužtas ąžuolas 
galiūnas.

Taip jaunas karžygis aa
vo pareigą Tėvynei didvy
riškai atliko ir savo širdį 
paguodė, žydinčią jaunystę 
Tėvynės Aukurui paaukojo, 
bet jisai nemirė, jisai tebė
ra mūsų tarpe, jo balsas 
tebeskamba jo draugų ausy
se, jo veidas tebešviečia jų 
akyse ir jo ryžtingas ir kil 
nūs pasiaukojimas bus 
mums pavyzdžiu ant visa
dos. Ilsėkis brangus Jonai 
savo Tėvų žemėje, kurią 
taip mylėjai, ją gynei ir sa

tai būtų bent lengva pas- krauju aplaistei, o Aukš- 
kiau ilsėtis”.
Aziatams vieta Azijoje 

Taip galvojo ir jautė di 
dysis patriotas gyvendamas 
svetimoje šalyje ir dirbda
mas dėl duonos sunkų dar
bą, tačiau nenuliūdo, jo jau
na ir garbinga dvasia dar

čiausias suteiks tau poilsį, 
kurį tu esi nusipelnęs. J. J.

“Draugo” spaustuvėje at
liekama gražiausiai, geriau
siai ir prieinamiausiomis są
lygomis visokie spaudos dar
bai.

Skaitykite Katalikišką Spaudą
Remkite tuos viai ta. kurie skelbiasi “Drauge*

KNYGOS! KNYGOS!

BUY
UNITED
STATES

SAVINGS
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ANDSTAMPS
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AMERICA ON GUARD!
Above i* a reproduetion of the 

Treaeury Department'* Defense 
Savings Poater, thowing an exact 
duplication of the original "Minute 
Man” atatue by famed aculptor 
Daaiel Chestej Trandį. Defenae 
Bonds and Stamps, on sale at your 
bank or post office, are a vital part 
of America’* defenae preparationa.

Pirkite “Defense štam
pas” šiandien ir taupykite
rytojui! Stampos parsiduo
da po 10, 25 ir 50 centus. 
Kiekvienas pirkėjas gauna 
knygi-itę, kurioje gali tau
pyti “Defense Stamps”.

Sustokite “Draugo” ofi
se ir nusipirkite nors kele
tą “Defense Stamps”!

Būkite nuoširdūs ameri
konai!

Mfisą knygyną* dar galima gauti pasirinkimą lietuviško* 
literatūros tr poezijos rinkinių. Dabar komunistų valdžiai 
užkirtus kelią lietuvišką knygą spausdinimai, LIETUVIŠKA 
KNYGA pasidarys retenybė, įsigykite savo kopijas. Imi 
ją dar lieka. *
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VIENAS IS DAUGELIO
KNYGOS, KURIAS TURĖ
TI PASKAITYT KOMU
NISTĘ DRAUGAI IR PRIE
ŠAI

žmonių rankose, yra Urani
ja, biauri priespauda).

2. B. Souvarine ‘ ‘Stalin,” 
pusi. 690. Išleido Longma- 
nas, Green and Co., New 
York, Trečia laida išėjo 1939 
m. Kaina $1.89.

Šios knygos jdomi istori
ja: Souvarine, žymus pran-

— Parncūzų komunistas 

ištrūkęs iš Maskvos para

šė veikalą apie Staliną.

— Knyga, už kurią auto

rius užmokėjo savo gyvy-. _ „ x .

be. - Veikalas, kurį ntt »uvo verkius
komunistas, kuri laiką netketurius metus.

Neteisybė, kurią ilgą laiką 
turėjo kentėti darbo žmo
nės, buvo taip didelė, ir pa
žadai, kuriuos jiems bėrė ko
munistai buvo tokie beribiai, 
jog minios žmonių jiems pa
tikėjo. Marksistų, arba jų 
valdžioje esančiu žmogumi, 
pasidarė kas šeštas pasaulio 
gyventojas. To sąjūdžio mes 
negalime ignoruoti (—nema
tyti). Taip pat neturėkime 
iliuzijų (— netikrų nuomo
nių), kad griūvant bolševiz-

vadovavo komunistų sąjū
džiui Prancūzijoje. Komin- 
ternas, pripratęs prie parti
jos valymo, 1924 metais ir 
Souvariną pašalino iš pran
cūzų komunistų partijos va
dovybės ir parkvietė į Rusi
ją. Šou varinas pamatė, kad 
jis atsidųrė pavojingoj pa
dėty. Būtų gal ir jis pražu-

aprašomas GPU veikimas, 
Maskvos garsieji teismai ir 
likvidavimai bolševikų vadų 
ir generolų ir tt. Krivitskis 
turi daug slaptų žinių ir at
skleidžia daug naujų dalykų, 
ši knyga autoriui brangiai 
kaštavo. Kaip žinoma, ne
seniai Amerikoje autorius 
“nusižudė.” Spaudoje buvo 
daug balsų, kad tai są GPU 
rankų darbas.

K. J. Prunskis. 

(Daugiau bus)

Virgil Ezra, Christian 
county, III. šerifas, rastas

vęs, kaip daugelis kitų už- Į kaltu, kad dangstė gemble- 
sienio komunistų susilaukda- rystę.
vo mirties Rusijoje, tačiau --------------------------------------  -
jo draugai iš Prancūzijos pa- toji. Jos autoriaus likimas 

._ . . reikalauja, kad jam leistų tikrai ypatingas: buvęs Šta
X1 . . . L,, grįžti iš SSSR j savo šalį, lino patikėtinis, bolševikųžlugs ir komunizmas. Gal . . .........................k..., , . , .
jis gaus mirtiną smūgį, bet
“partizanų kovos” dar tęsis 
įvairiuose kiaštuose, kur tik 
buvo susukti stipresni ko
minterno lizdai. Taigi kad 
ir su merdėjančiu komuniz
mu mums dar teks susidurti 
ir mes jį visų pirma turime 
pažinti. Tam gali padėti vi
sa eilė puikių veikalų anglų 
kalboje:

1. Chr. Hollis “Lcnin.” Iš
leido The Bruce Publishing 
Co., Mihvaukee.

, Mėgstantiems skaitymą 
autorius jau bus pažįstamas 
iš kitų jo veikalų apie garse
snių žmonių gyvenimą. Šioj 
storokoj knygoj jis nupasa
koja, kaip Lenino smegenyse 
brendo marksistinė mintis, 
kaip jis kūrė slaptą bolševiki 
jos sąjūdį, kaip brendo Rusi
jos revoliucija, kokie buvo

V

daug žmonių pavėlinta 
vykti iš nekuriu šalių tik 
kada jie sutinka būti tų ša
lių agentai.

Nors kiekvienas atsitiki
mas ir bus atskirai svarsto
mas, bet patartina sulaikyti 
vizas tiems žmonėms, kurie 
turi vaikus, tėvus, vyrus, 
žmonas .brolius ir seseris to
se teritorijose.

Ateivių reikalai
Pervažiavimas per 
Portugaliją Sustabdytas

Pabaigoje balandžio mė 
nėšio Portugalijos valdžia 
laikinai sulaikė išdavimą 
pervažiavimo vizų.

Tai blogas dalykas atei
viams, nes Lisbonas yra 
vienintelis neutralis uostas 
visoj Europoj.

PAULINA
YUARGAITlENfi

(po pii-inu vyru GMlbtaiė 
tėvais Meėaltė)

ir

■1TurtasVIrš$6,000,000.00
' Apart Apsaugos, Turime 
ATSARGOS FONDĄ Viri S500.000.M

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

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

FED1 =*ad:
WINGS

LOAN ASSOClATIONof Qdcaf» 
JUSTIN MACKIEYVICH, Pres.

4192 Archer Avenue
VlRginia 1141

J)

.i

grasindami, kad jei neleis- žvalgybos viršininkas Vokie- 
įsikiš Prancūzijos vyriausy- tijoje ir vidurio Europoje, 
bė užstodama savo pilietį. į Vėliau, paveiktas žudynių 1 Aplikantams, Kurie Turi

Atsakymas Vizų

Souvariną bolševikai palei- Rusijoje, metė komunizmą ir 
do. Grįžęs jis parašė tą sa- • persikėlė į Prancūziją, čia 
vo storąją knygą apie Stali- jį bolševikų agentai norėjo
ną. Suprantama, kad Sou- 
varinas, kurs vadovavo Pran 
cūzijos komunistams, kurs 
pažino SSSR gyvenimą 
turėjo daug medžiagos. Ją 
jis gražiai ir sudėjo į šią 
savo knygą.

Veikalas ne tik paduoda 
Stalino gyvenimą, nušvies
damas jo santykius su Le
ninu, Trockiu ir komunistų 
partija, bet ir vaizdžiai 
nupasakoja bolševikų par- 

: tijos vidaus kovas, 
paduoda sąrašus nuo dikta
toriaus Stalino žuvusiųjų 
komunistų. Knyga gal kiek 
sunkesnė skaityti, bet duoda

nudėti, bet jam laimingai 
pasisekė atvykti į USA. Sa
vo turiningus pergyvenimus 
jis aprašė Amerikos žurna
luose, kol pagaliau medžiagą 
sutvarkęs išleido šią knygą. 
Joje jis labai įdomiai nupa
sakoja,

kaip Stalinas ieškojo susi
tarimo su Hitleriu, kaip 
raudonasis diktatorius sa
vo režimui pajungė Tre 
čiąjj internacionalą, kaip 
kominternas kišosi į Ispa
nijos vidaus karą, kaip 
Stalino globoje bolševikai 
gamino netikrus dolerius,

Artimų Giminių Vokietijoj
Birželio 5 d. Valstybės 

Departamentas įsakė konsu
lams atsakyti immigracijos 
vizas arba pasporto vizas 
aplikantams, kurie turi arti
mų giminių Vokietijoj arba 
jos okupuotose šalyse. Taip 
įsakyta todėl, jog Departa
mentui buvo pranežtA. jog

VVDLK STUDI
1945 Wes» 35* Street

Z*,** ,/./*.**

compiltP

ADVANCED PHOTOGRAPHY 

IOWEST POSSIHI.E PRICES 

PHONE LAFAYETTE 2»13

pirmieji metai Sovietų Są- labai daug medžiagos. Svar- 
jungos, kaip brendo nesuta- bu, kad pabaigoje yra smulk- 
rimai tarp Lenino ir Stalino, meningas sąrašas knygoje
Autorius duoda daug me
džiagos ir moka įvilkti į

suminėtų dalykų. Tas labai 
patarnauja paskaitininkams

gražią formą. Kaikurios ir laikraštininkams, 
mintys tiesiog virsta aforiz- 3. W. G. Krivitsky “In 
mais (— pilnais sąmojaus Stalin’s Secret Service,” pusi. 
posakiais), pvz. pusi. 173 ra- 273. Išleido Harper and
šo:

— Mažai turi reikšmės,
ar jūs žmogų pavadinsite monweal” (386 Fourth avė., 
komisaru, ar privačiu finan- New York), kaštuoja tik 
sininku - biznierių: tokia $1.§8.
santvarka, kurioje kredito Į Nedaug knygų susilaukė 
kontrolė yra nedaugelio tokio susidomėjimo, kaip ši-

('•Draugas" Acme telephoto)
Pagarsėję žaidėjai Ruffin ir Belloise ėmėsi New Yor

ke. Ruffin laimėjo.

Brothers, New York. Kaina 
$3.00. Užsisakant per “Com-

John W. Pachankis

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT 

CO.
MENIŠKI — VERTINGI 

PAMINKLAI 
MAUZOLEJAI 

ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS

Ši firma virš 90 m. toa pačios 
šeimynos rankose!

KREIPKITĖS. Į
LIETUVĮ VICE PREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
OFISAS IR PARODA: 

4535 W. Washington Blvd. 
Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCUA: 
5919 South Troy St. 
Tel. REPubllc 4298

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

............... ■ ■ ■■ « .... .

MARGUTI/
RADIO LAIKRAŠČIO !0-ti METAI
APTARNAUJA CHICAGOS Ir APYLINKES LIETUVU4 

Vienintčlis Vakarinis Lietuvių 
Programas Amerikoje — 

Leidžiamas 9 Sykius J Savaitę

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

WHFC-I45O kil.

Mirė Rugpiūčio 4 d.. 1941. 11 
vai. ryte.

Gimus Lietuvoje. Kilo is 
Raseinių apskr., Kaltinėnų pa- 
rap.. Gaidienų kaimo.

Amerikoje išgyveno 49 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrų. Andriejų, dukterj Kotry
ną, anukus Eduardų, Antanų 
lr Lurilie Jankauskvs. Vale
rijų Gulbinas. Juozapų Ro- 
tjerts. Clarence ir Kotrynų 
Nazinskus, du pusbrolius Vin
centų lr Stanislovų Mečius, 3 
pusseseres: Kazimierų Shad-
barienę, Paulinų Saunorienę ir 
Paulinų Budzienę. sesers duk
teris Sofijų Piliponienę. Onų 
Aleksiunlenę ir jų šeimas ir 
daug kitų giminių ir pažįsta
mų Amerikoje. O Italijoje se
sers sūnų kun. Stasi Bartkų. 
Lietuvoje paliko seserj Anta
niną Bartkienę.

Velionė priklausė prie Tre
tininkų Brolijos. Maldos Apaš
talystės Draugijos ir prie Ca- 
thollc Order of Foresters.

Kūnas pašarvotas 704 3 So. 
Artesian Avė., Tel. Hemlock 
8124.

Laidotuvės Jvyks Ketvirta
dieni, Rugpiūėio 7 d. iš na
mų 8:30 vai. ryto bus atlydė
ta j Gimimo Švenč. Panelės 
parap. bažnyčių, kurioje Įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus 
nulvdėta j Šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę Vyras. Duktė, A- 
nūkc.i. Anūkės, Pusbroliai. Pu- 
seserės, Sesers Dukterys, Se
sers Sūnus, Seserj ir Gimines.

laidotuvių Direktorius An
tanas M. Phillips, Telefonas 
YARds 4908.

PLATINKITE “DRAUGA’

Murino soothes, cleanses and refreshes 
irritated, reddened membranes caused 
bv head colds, driving, vvinds, movies, 
ciose work, late hours. Free dropper 
with each bottle. At all Drug Stores.

VISOSE MIESTO DALYSE

GABT. IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
dariausia. Patarnavimas — Moteris 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

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotm Direktorius
AMBULANCE Dieną lr Naktį

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

4609-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

TeL LAFayetta 0727

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

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS 

3354 South Halsted Street
J. LIULEVIČIUS 

4348 S. California Avė. 
Tel. LAFayette 3572

ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. Western Avenue 

Tel. GROvehiU 0142

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

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

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

LACHAWICZ IR SŪNAI 
2314 Weat 23rd Plaee

Tel. CANai 2515 
42-44 Eaat 108th Street

Tel. PULIman 1270

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue

Tel. YARda 4908
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Klebonas ir vikaras 
aukojo $50.00, ir 
mes aukokim ir 
dirbkim

West Side. — Praeitą sek
madienį turėjau progos bū
ti Aušros Vartų parap. baž
nyčioj, kuri šiuo Laiku puo
šiama. Ir ką pastebėjau, kad 
jau . pradėtos dekoracijos. 
Ištikrųjų, nepaprasto įspū
džio man suteikė ir net šir
dį iš džiaugsmo kuteno, kad 
Aušros Vartai tokio pasi
puošimo neturėjo nuo pat 
jos įsikūrimo. Tai didelė 
garbė jaunam ir sumaniam 
gerb. klebonui kun. J. Dam
brauskui, kuris turi nepa
prastą skonį ir sumanumą. 
Por pamokslą kun. M. Jod- 
ka pranešė, kad klebonas 
kun. Dambrauskas ir pat
sai vikaras, kun. M. Jodka 
irgi prisideda prie dekorą-

Iš Labdariu, centro 
susirinkimo

Liepos 30 d. Šv. Kryžiaus 
parap. salėj įvyko Labda
rių centro susirinkimas. Kuo 
pų atstovai išdavė rapor
tus iš veikimo. Pasirodė, 
visos kuopos smarkiai dar
bavosi pereitą mėnesį. Lie
pos 20 d. rengtose iškilmė
se — šventinime ūkio ir na
mų — nemažai kuopų pasi
darbavo, o kelios turėjo ir 
biznius, kuris gerai pasise
kė. Centrui pridavė pinigų. 
Garbės nariai: iš Town oi 
Lake — Anelė Jesutis, Ona 
Švažas, iš North Side Ona 
ir Volteris Kavaliauskai.

1 kuopa turėjo bažnyčioje 
rinkliavą; surinko $82.50.

2 kp. iš kapų dienos ir iš
važiavimo pridavė $200.00.

3 kp. — $95.20, 4 kp. — 
$70.00, 5 kp. — $60.00, 6 
kp. — $50.00, 8 kp. — $95.

Centro pirmininkė K. Sriu

Įdomios ir naudingos 
paskaitos

Bridgeport. — Rugpiūčio 
1 dieną įvyko labai įdomios

1 paskaitos. Nors dabar yra 
labai šiltas oras, bet į pas
kaitas sflsirinko virš 200 
žmonių. Šv. Jurgio parapi
jos salė yra vėsi, tai buvo

I visiems lengva šilumą pa
kęsti.

Paskaitas surengė Kata
likų Federacijos vietinis 
skyrius. Prelegentu buvo dr. 
J. J. Poška. Bet, ant laimės, 
dabar pas prelatą M. L. 
Krušą svečiuojas kun. P. 
Ragažinskis iš Pietų Ame
rikos. Tad, iki dr. J. J. Poš
ka atvyko, jis kalbėjo apie

Keistučio Klubas 
auga

Bent kiek susipažinusiam 
lietuviui-ei su lietuviškų 
draugijų kiekiu, neabejoti
na, kad turėjo girdėti apie 
vieną didžiausių lietuvių 
klubų Chicagoje. Tai Liet. 
Keistučio Pašalpos Klubas.

Klubas turi apie 1600 na
rių. Mokestis 55c į mėnesį. 
Pašalpos ligoje nariai į są

vajaus darbą ir auginkime ’ 
klubą, kuris širdingai ištie
sia pagalbos ranką nariams 
visokiose nelaimėse.

Vajaus kęm. sekr., 
J. Skeberdytė

Smulkūs “Drauge” skelbi
mai nedaug kainuoja, bet 
rezultatai esti geri. Bile ko
kiu reikalu pasiskelbk ‘Drau 
go’ “Classified” skyriuje.

CLASSIFIED

jungos 49 kp. susirinkimas 
įvyks rugp. 5 d., parapijos 
mokyklos kambary, 8 vai. 

vaitę.?aUna $5-°°: Pomirti‘, vakare. Prašomos visos są-
nės $300.00, neskaitant grab Į jungietSs 8usirinkti RciJlia 

aptarti bėgamus reikalus.

Valdyba

ncšių, automobilio jiems nu- 
vešti ir gėlių.

Šiuo laiku eina naujų na 
rių vajus. Tenką priminti 
visiems klubo nariams, kad 
jų pareiga stoti į darbą, nes 
niekas kitas klubo nepadi
dins nariais. Kiekvienas na-! 
rys, arba narė, gali įrašyti

NAMŲ — FAKMV RARGENAI
10 fletų, Marąuette Turke Įmo

kėti $5000. 4 fletų mariais. $12,-
500, 2 fletų mūrinis po 4 kamba- 

cs„ I riu» $6,800. 6 kambarių mūrinisBridgeport. ---  Moterų Są-j tungalow |4,900. 5 kambarių me
dinis cottage kaina $2,7 50.

Turime taipgi gana didelj pasi
rinkimų bizniavų namų

* urlme visokių kitokių bargenų 
po visų Chicagų. Taipgi apie 150 
abai gražių fartnų, prie vandenų, 

tinkamos 'dėl resortų. Galima pi-, 
giai pirkti arba mainyti.

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

Jeigu norite greitai parduoti ar
ba pigiai pirkti, išmainyti bile kų 
Jūs turite, kreipkitės pas:
CHARLES P. SVROMSKIS & CO. 

6821 S. Westcra Avc.'
Tel. REP. 3713 Vak. PROs. 1111Nesiduok blogam įveikti 

bet įveik tu blogą geru. ,
lietuvių gyvenimą Pietų A- 

Alton Picketts, 16, iš Hol-1 merikoj. Kalba labai vaiz- 
land, Mich., kure nužudė de- jįiai. Iš kalbos paaiškėjo, 
tektyvą Irwin. Tas detekty- ka(į įun Ragažinsko para- , 
vas jį buvo suareštavęs už pijos ribos tenai iki 2000 * i klūbą vieną’ kitą n*r*- Ko' 
automobiliaus vogimą. j mylių. Tose ribose gyvena dėl nePaimti pavyzdžio klū- 
------------------------------------------ 40,000 lietuvių. Jau turi pa-lbiečh*’ kurie Poruoju lai-

ARTHRITIS
Don't despair 

irot

REIKALINGAS . DARBININKAS 
SPAUSTUVĖJE

Reikallngaa tuojau prityręs spaustu 
vės darbininkas. Pastovus darbas.Kreipkitės-
2334 So. Oakley Avė- Chicago. IU.

vimo ■ bažnyčios su auka foienč įgaliota atstovauti 
$50.00. Tai tikrai didelė pa
rama parapijai. Aušros Var
tų parapijiečiai džiaugiasi 
ir didžiuojasi savo gerb. 
dvasios vadais, kurie tiek 
darbštumo ir pasiaukojimo 
rodo parapijai. Už tat ir pa
tys neužmirškime savo stam 
besnėmis aukomis prisidėti 
prie šio kilnaus ir gražaus 
dekoravimo fondo bažnyčios, 
kuri išrodys kaip kokia did
miesčio katedra.

Labdarybę Moterų Sąjungos 
seime.

Labdarių rudeninis išva 
žiavimas įvyks rugpiūčio 31 
d., ūky.

Dabar visų Labdarių pa 
rengimu pelnas skiriamas 
senelių namo statymui. Prie
glauda kasdieną auga. No
rima, kad šįmet būtų sienos 
išmūrytos ir stogas uždė
tas. P. Fabijonaitis

Brangūs parapijiečiai, par 
skutinė savaitė bėga, nepa
jusime,kad jau ir sekmadie- 

v nis, rugpiūčio 10 d., kuri _ 
įvyks mūsų parapijos meti- P°racU°s 
nis1 piknikas-jomarkas. Ma- 

’ lonūs parapijiečiai, priete
mai, draugai bei draugės —
Aušros Vartų parapijos pik
nikas, tai bus nepaprastas, 
įvairumo netruks, visi dirb
kime ir rengkimės prie jo, turėjo, 
kiek kas tik galime, kvies-' 
kime savuosius gimines iri 
pažįstamus atvykti, platin
kime dovanų tikietus ir grą
žinkime išparduotus, o jei 
galime, pasiimkime ir dau
giau. Ką šią savaitę atlik

sime, ir jei tų dovanų tikie- 
tų kuo daugiausia išplatin
sime, tuos geresnis ir sekr 

•mingesnis pasisekimas iš 
kalno užtikrintas.

Ankstybas
maldininkas

PAIEŠKOMA SENA PORA
Paieškom© senų porų Ir duodame 
kambarius uždyka, už prižiūrėjimų 
krautuvės nakties melu.

Kreipkitės;
OVERLING TAILOR SHOP 

46U2 So. WimmI St.
Tel. VIR. 1883

HOUSEHOLD FURNISHINGS 
KAURAI (RŪGS)

Lietuvalnis nepaprasta proga
Esu priverstas parduoti du žavėti
nai gražiu 9x12 Persų Ir Arabų sti
liaus kauru. Taipgi tikras Broad- 
loom — tiktai $25.00.

kreipkitės:
5748 So. Troy St. 

arba šaukite:
GROvehlll 4182

come relief in 
Arthritii dae 
to Sulphur de- 
ficiency. Small 
daily cost. Mon
ey back if no 
relief after 30 
days* dosage. 
Be itin taking 
TODAY.

VourPruggistha. SUIPHO-KAPS

Don’t 
g i ve 
up
hope

of relief from 
terribie Arthri- 
tis aches or 
pains. The 
NEW Colloidal 
lodized Sulphur 
capsules ralled 
SULPHOKAPS 
often bring#el-ku padirbėjo ir įrašė eilę 

narių. Pav., N. Sharka, dr. 
F. A. Zubas, J. Stulgaitis, 
M. Sakalienė, S. Zerdel ir k.z

Keistutiečiai! Stokime į

sistatęs bažnyčią, tik trūks
ta mokyklos. Mokyklą no
rinčių lankyti vaikučių tik 
Saint Paulo mieste yra 1000.

Dr. J. J. Poška taip pat 
pasakė labai įdomią kalbą 
apie medikalę pagalbą. Dr. 
Poška yra labai nuoširdus' 
žmogus, tai ir šioj paskai-, 
toj 'suteikė labai dailg svei
katos atžvilgiu svarbių pa 
tarimų. Klausytojai pagei
davo, kad ir daugiau pana 
šių paskaitų būtų sureng
ta. Įžanga buvo nemokama, 
bet buvusieji paskaitose sa 
kė, kad šios paskaitos buvo 
vertos pinigo.

Praėjusį sekmadienį Jos. 
Kowalskį, 33, 4626 S. Honore 
st., anksti rytą atsikėlė, sė
do ant dviračio ir vyko į 
bažnyčią. Nuvyko į šv. My
kolo bažnyčią, kuri randasi 
prie 48 st. ir Damen avė 
Kaimynai tą pastebėjo ir 
abejojo apie to ankstybo 
maldininko gerą tikslą. To
dėl vienas iš kaimynų pra
nešė apie tai policijai. Tuoj 
atvyko du policmonai pa
žiūrėti, ką tas maldininkas 

, bažnyčioj daro. Ogi randa
f Commercial Credit kc-U> PMlsl«PU3i P°

Randa pas jį daug raktų ir 
visokių įsilaužimui įrankių.

FINANCE AND LOAN S 
Finansai ir Paskolos

WHOLESALE
LIQUOR 
{STAIGA

Pavyko paslėpti t

Sesės ir broliai, visi į dar
bą, kadangi šiuo ląiku para
pijoj eina dideli darbai ir 
pataisymai, klebonas ir ko

ofisą, 309 W 
Jackson blvd., buvo įsibrio- 
vęs vagis ir iš iždininkės pa 
reikalavo atiduoti pinigus. 
Plėšikas pagrobė $23.31, bet 
iždininkei pavyko paslėpti 
$781, kuriuos savo žinioje

Ant Wadsworth mokyk 
los sienų iš nakties rasta 
išmalevotos dideles svasti
kos — nacių ženklai. Poli
cija sako, kad tą padarė ne 
kitkas, kaip išdykę vaikai. 
Minėta mokykla randasi 
prie 64 st. ir University avė.

mitetas susiduria su nema
žomis išlaidomis; jie patys 
dirba, padėkime ir mes vi
si, o sekmadienį kuo skait
lingiausiai suvažiuokime į 
Vytauto parką, kad daržas 
būtų kimšte prikimštas.

DAFFY DRAMAS

, .^1! M
SKAI

Tyrinę j mai parodė, kad 1927 
m. jis buvo nuteistas kalėti 
už automobilių vogimą. Da- ,r 
bar jis prisipažinęs, kad lau
kė progos minėtoj bažnyčioj 
plėšmą padaryti.

• Liittn to

PILINDECH'S 
TUGOSLAV-AMERICAI 

RADIO BROADCAST
Jnry Saturday, 1 l30 te 2:30 PU.

STATION WHl£
L 1480 kilocydM
| (Tint StotlM m Tmt DtoQ

* Featurlng a prograa af #
Yugoslav Folk Musie

J

PASKOLOS
GREIT IR PIGIAI 

ANT 1-mų MORGICIŲ 
Mėnesiniais atrnokėjimais

Mutual Federal 
Savings

and LOAN ASSOCIATION
OF CHICAGO

2202 W. Cermak Ra.
R^nnr^ri«* EEN' J KAZANAUSKAS, Sec. įveporieris Turtas virš $1,000,000.00

t-
“DRAUGĄ! j

Naudokitės pilnesniu 
Draugo” patarnavimu
Ar reik pašto ženklelių? 

Ar norit registruoti lalSKą, 
.pirkti “Money Order”, ad- 
-rausti siuntinius? Kreipki
tės į “Draugo” raštinę!

Ar reik notaro parašo an 
ba antspaudos? Ar gavote 
iš valdžios kokias nore blan
kas, kurių visiškai nesu* 
prantat? Kreipkitės į “Drau 
go” raštinę!

Ar reik kokio nors verti
mo anglų ar lietuvių kalbo
je? Kreipkitės į “Draugą' 
2334 So. Oaklęy Avė., Chica
go. DI, Canal 8010

ARCHER STOKER SALES
FREEMAN STOKERIAI

Įsigykite FREEMAN STOKERĮ Ateinančiai žiemai. 
Sutaupysite pinigus, laiką ir šilumą.

JOKIA PRIEŽIŪRA NEREIKALINGA 
VIENODA ŠILUMA

GALIMA VARTOTI PIGIAUSI KURĄ
NESUGENDAMAS (sutriušKina akmenis be 

sugedimo)
šalia Freeman įrengiame dar kitų keturių 
išdirbysčių stokerius.

TAIPGI PARDUODAME:
Refrigeratorius 

Radios
Plumbing Įrengimus 

Aliejinius Pečius 
Skalbiamas Mašinas

JOSEPH BAGDON
— Savininkas —

4704*06 So. Western Ave„ Chicago, III.
Tel.: LAFayette 3138

Jūsų Gražus 
Apsirėdymas

-Mūsų Specialybė

ŽAVIAUSIAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ

BLIUSKELIŲ
piratinių

KOJINIŲ
POCKET’BOOKŲ

KORSETŲ
KŪDIKIAMS DRABUŽIŲ 
V. VILEIŠIENE, SAV.

GLAMOUR
FROCK SHOP

5922 W. Roosevelt Rd. 
Tel. AUSTIN 1175

N. SANTER. Sav.

Išvežiotame 
po visų 
Chicago

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 S. Halsted St
Tel. BOULEVARD (MII4

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

Nereik vilkui kelio rodyti.

Šio pasaulio žmonėms pa 
prastai virsta džiaugsmas 
kančią, o Dievo vaikams — 
kančia į džiaugsmą. — Ri-
ihard Oetll.

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

DIN1NU ROOM SETO — PAR
LOR SETS —- BEDROOM SETS 
— RIGS — RAI) KIS — RE- 
ITUGEKA'I'ORS — WASHER8 — 

MANGELS — STOVĖS.
A U Nationally Advertlsed ltema

Alf X ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. Western Avenr’
Telefonas REPUBLIC 6051

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

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

AGENTAI: 
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas 
Ant. Labanauskas 

H. Rajewski 
“Shorty”

Rez. TeL VICTORY 2499

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 West 31st Street 
Chicago, III. 

Telefonuolcite:
VICtory 16 9 6

BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:

907 WEST 3STH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022
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Antradienis, rugp. 5 d., 1941
k

JAU ARTĖJA REIKŠMINGOJI LABOR DAY 
PIKNIKO DIENA

Leidžiamas automobilis visus žavi; 
Tikietėliai labai sparčiai eina

P-Lft ROSE HAYDAS TARPE GLADIOLŲ

Reikšmingoji diena jau 
artinasi. Labor Day “Drau
go" piknike bus didelis lai
mėj imas. Tai bus Vytauto 
parke per dienraščio “Drau
go" Sidabrinio Jubiliejaus 
pikniką, rugsėjo 1 d.

“Draugo” duodamoji do
vana yra “Black Beauty", 
$1,200.00 vertės automobi
lius.

Dovana mašinų fondo 
naudai

Šiais metais, kaip ir pra 
eitais, “Draugas" duoda šią 
dovaną, kad papildžius Ma
šinų Fondą. Būtinai reikia 
baigti mokėti už nupirktas 
mašinas. Šis fondas yra pa
daręs daug naudingų per
mainų “Draugo” turiny ir 
technikoj. Dabar bereikia 
tik tęsti pradėtus darbus. 
Kiekvienas centas, gautas 
už 1941 m. Buick Special 
automobilį, eis tam reikš
mingam tikslui.

Rakandų^ Baldų, Parlor 
Setų, Pečių, LoVų, Matra
sų, Karpetų, Elektrikinių 
Šaldytuvų, Skalbiamų ma
šinų, Radio ir Radio Kom
binacijų. ' ’

Čionai kainos n"ra ke
liamos. Lengvi išmokėji
mai. - • - .

Daug nuoširdžių prietelių
“Draugas daug turi ir dar 

vis susiranda nuoširdžių 
prietelių. šiomis dienomis 
mato, kad visuomenė irgi 
įvertina “Draugo" pastan
gas dirbti jos labui.

Štai, šiomis dienomis J. 
Žvirblis iš Melrose Park iš
pardavė net tris knygutes.

1
Jš Brighton Parko Julė 

Rasteinis ir Elena širvins- 
kaitė veikėjos, po dvi kny
gutes išpardavė.

Sekantieji išpardavė po 
vieną knygutę:

Jutelis iš Divemon, III., 
Mrs. F. Petraitis iš Chica
go, UI., S. Litvinavičius iš 
Cicero, UI., S. Blaškevičius 
iš Detroit, Mich., S. Šidlaus
kas iš Chicago, III., M. Kir- 
tiklienė iš Seltzer City, Pa., 
J. Garbuzas iš Chicago, III., 
Ig. Kumpis iš Chicago, UI'., 
A. Ralchiunas iŠ Chicago, 
Bl., F. J. Manchun iš Hart
ford, Conn., Mrs. Kobelienė 
iš Melrose Park, III., Mrs. 
Kissel iš Melrose Park, III., 
Ant. {Kairys /iš Rockford, 
Bl., Šv. Onos draugija iš 

| Melrose Park, III., R. Sokie- 
! nė iš Philadelphia, Pa., O. 
Valiauskienė iš Kenosha, 
Wis., Rose Barauskis iš Chv 
cago, III., J. Galevičius iš 
Worce8ter, Mass., Kun. J. 
Dambrauskas, M.I.C., iš Chi 
cago, III., S. Straukas iš Chi
cago, III., Mr. Nausėda iš 
Chicago, Bl.

Išpirko šilkines 
pančekas

Kai Washingtono vyriau
sybė pertraukė prekybinius 
ryšius su Japonija, tai visi 
suprato, kad neribotam lai
kui neateis iš Japonijos šil
ko. Todėl Chicagoj tuoj 
prasidėjo šilkinių daiktų 
toks pirkimas, kokio nėra 
buvę Chicagos istorijoj.

Vyriausybė buvo įspėjusi 
visuomenę, kad šilko dar 
užteks keliems mėnesiams, 
bet žmonės to nepaisė ir pir
kosi šilkinių pančekų, marš
kinių ir tt. be jokio saiko.

mu

vo artimas drauges.
X Lucija Alellūnaitė, dūk

tė žinomos Chicago lietuvių 
veikėjos ir DKK narės, atos
togauja St. Louis, III., apy
linkėje pas savo draugus.

k*!1

... r. *]

i

1941 Elektrikinai Šaldi- 
tuvai 6 pėdų po

$99.95
Naujos Radios po

$9.95 ir po $19.95
Nauji Bulovą Laikrodė
liai, vyriški ir moteriški, 

PO
$14.95

Auksinės Plunksnos: Wa- 
terman, Eversharp ir Par
kers, po

’ $1.49
Patyręs Lietuvis Akiu Daktaras 
Optometristas prirenka akinius
saiininKai.

JOS. F. BUDRIKį

Furniture House
3409-11 S. Halsted

Tel. Yards 3088
Budriko Radio Programai:
WCFL, 1000 K. 6:30 nedėlios 

vakare.
WHFC, 1450 K. 7:00 vai. vak

fUraugiui' AČ1U« l«uepuuk0>

Chicagoj Garfield Parke rugp. 9 ir 10 dienomis įvyks 
gladiolų paroda. Konservatorija, kur paroda įvyks, bus 
atdara nuo 8 vai. ryto iki 10 vai. vakare. Tai parodai 
gladiolų prigabenta iš visų Jungtinių Valstybių ir Ka
nados. Įžangos nebus.

Atsirado tėvai
Pagalios prapuolusio vai

ko tėvai atsirado.
Prieš tris savaites Chica

gos žvėryne buvo rastas vai
kas be tėvų ir be globėjų. 
Tas vaikas tik galėjo paša-, 
kyti, kad jo vardas Tommy 
ir daugiau nieko? Buvo apie 
tai rašyta laikraščiuose, bu
vo skelbta per radio ir ki-

Susišaudė del 
dvieju centu

Niek Perry Ir Carmelo 
Rinaldi bai. 25 d. kaziriavo 
adresu 763 So. State st. 
Perry pastebėjo, kad jo 
draugas nusuko 2c. Tai Per
ry tiek įširdo, kad griebė re
volverį šovė ir sunkiai savo 
draugą sužeidė. Per visą 
tą laiką Perry slaptėsi ir 
policija jį tik dabar tesučiu- 
P°- ; !

X A. Vaišvilienė, žinoma 
Chicago lietuvių draugijų 
veikėja ir didelė rėmėja kil
nių darbų, su Ežerskiene iš 
Bridgeport, grįžo iš malo
nių atostogų, kurias pralei
do Michigan ir Indiana val
stybėse.

X L. Vyčių 36 kp. jaunų
jų kuopelė rugpiūčio 6 d., 
Jackson parke turės “win- 
nie roast" pramogą. Visi 
nariai susirinks 6 vai. va
kare prie Nekalto Prasid. 
Panelės šv. bažnyčios. Sy
kiu galės dalyvauti ir tie, 
kurie dar kuopai nepriklau
so, bet mano prisirašyti. 
“Lunch" kiekvienam kai
nuos 10c. Išvažiavimui va
dovaus J. Brazauskas.

sulaukė gerų parapijonųj X Lietuvių maldininkų 
Pasisekimo naujoj vietoj, .ekskursija į Šventąjį Kalną

X S. Šimkienės, Town of 
Lake veikėjos, dukrelės: 
viena — Magdalena neseniai 
ištekėjo, o kita — Jadvyga 
ruošias vestuvėms. Abi pa
vyzdingos lietuvaitės.

X M. Sudeikienė, žinoma 
lietuvių organizacijų veikė
ja rugsėjo mėn. vyks į Pitts
burgh, Pa., Šv. Pranciškaus 
Akademijos Rėmėjų seimą. 
Prieš tai dar ji savo namuos 
turės pramogą, kurios pel
nas skiriamas seimui.

v

Apsigynimo Bonai
Kl. Kokiomis kainomis 

parduodamos Apsigynimo 
Taupomosios stampės?

Ats. Po dešimt centų, 25c.,
50c., $1.00 ir $5.00. Su pir-Į ______________
mu stampių pirkimu duoda-J
mas albumas, kur galima ; Kaipir prohibicijos 
klijuoti visokias taupymo 
stampės.

Kl. Kokiomis kainomis

Pradėjo valyti 
unijas

• Chicagos Amenaus Darbo x Juozapo ir Elenos Ged-
Federacija pradėjo valyti] vilų sūnus ir marti Jurgis 
unijas. Prie to paskatino įr Elenora Gedvilai iš Town 
Max Caldwell, buvusia Re- of Lake pirko namą West 
tail Clerks’ unijos bosas. Da- Side apylinkėj 22 ir Leavitt 
bar pašalintas Chas. F. St. Aušros Vartų parapija 
Wills, minėto rackteeerio
uošvis. Jis buvo manadžie- 
rius laikraščio Federation 
News. Buvo įrodyta, kad 
Wills veikė išvien su savo 
žentu ir išnaudojo darbinin
kus. «

tais budais bandyta surasti1 gaunami Apsigynimo Taupo- 
tėvai arba globėjai. Bet vis mjejį Bonai?
neatsirado.

Išrodė, kad čia kas nors 
negerai su tėvais ar jo glo
bėjais. Galima buvo spėti, 
kad jo norėta nusikratyti.

Dabar tėvai atsirado. Jie 
besą Detroite. Tai Walter 
ir Lyllian Argo. Tėvas 
draiveris, o motina — pa
tarnautoja vakariniame klu
be. Vaikas pas juos negy
veno, o per du pastaruoju 
metu gyveno pas pažįstamus 
Troškius. Tie globėjai tą 
vaiką buvB atvežę į Chicago 
pas pažįtsamus ir čia jis bu
vo žvėryne paklaidintas.

Dabar valdžia tyrinėja ar 
tas vaikas tyčia ar netyčia 
buvo žvėryne paliktas.

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

laikais

Ats. Serijos E bonų gali 
gauti po $18.75, $37.50, $75, 
$375, arba $750. Serijos F

Kaikurių Chicagos taver
nų savininkai šiomis dieno
mis pasijuto, kad pergyvena 
prohibicijos laikus. Mat val
diški agentai lanko tavernas 
ir žiuri ar vyro ir degtinės

bonų gali gauti nuo $75 iki buteliai turi naujų tok8tt 
$7.400. Serijos G bonų gauti 
nuo $100 iki $10.000.

Pastaba. — Apsigynimo 
Bonų arba Taupomųjų stam
pių gali gauti pirktis pašte, 
banke, tapymo ir skolinimo 
bendrovių ofisuose, arba ga
lima kreiptis tiesiai į Trea
surer of the Utited States, 
Washington, D. C. Taupymo Į 
stampių galima gauti “Drau ' 
go” ofise.

Austin Newby, 15 metų 
vaikas, McKinley Parke žiu
rėjo į bolės žaidimą. Be
žiūrint, bolė atsimušė į pil
vą ir vaikas apalpo.

Į “THAT LITTIEGAME" -They Know Him

V4HO
THAT FAT
SLOB’

Thahks.

Tjont lbt 
THAT FAT 
BmD KNO*f 
UlE'fLE - 
GBYTIn’ op

A UU GAME

tJONT UBT 
HtM COA* 
VOU INTO 
A GAME 
IF YOU WAHT 
To (šo HOME 
LOOKiN’

Respectable.

HE'S A 
SHARK

Hovurf Bgothbr,-
NiCB "DAY Fofl OUR 
PltMlC , HEY?
AlNT IT A CORUER ? 

SAY, HOUJ ABOUT A 
Nice u u Qoiet Game 
0F STUD od SuMPin' 
oveą in The shade ?

B Rot h e n. ?

I’M OFFA \T 
Fon mfe.
Not For 
mine .

X Muz. J. šaučūnas, 
Scranton provincijos atsto
vas Vargonininkų S-gos sei
me, ilgiausia viešėjo Chica
goj. Buvo apsistojęs pas 
Mondeikus, Ciceroje.

X Apie penkiolikai Chica
go lietuvių katalikų veikė
jų — vyrų ir moterų — yra 
išvykę į Rytus: į Federa
cijos Kongresą (Marianapo- 
ly) ir Moterų Sąjungos sei
mą (Baltimorėje). Visiems 
laimingai grįžti namo.

X R* Mazeliauskienė, ži
noma Bridgeport veikėja, ir

(Holy Hill, Wis.) įvyks šeš
tadienį, rugp. 9 d. Ekskur
sijai vadovaus kun. J. Prun
skis. Susiregistravusių as
menų jau pilnas busas ir 
daugiau jau nepriimama.

X Dievo Apvaizdos para
pijos piknike praeitą sek
madienį, Vytauto parke da
lyvavo lietuvių iš visos Chi
cago. Daugelis atsimena sa
vo pirmąją parapiją.

ženklus. Agentai konfiska-| Sof. Pipiraitė atostogų iš- 
vo šimtus tokių butelių. Vie; vyko į Carter, Wis., pas Sa
noje tavernoje — King’s Pa-
radise, 555 W. Madison st., 
konfiskavo virš 100 degtinės į 
butelių.

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

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus 
matote “Drauge”.

Nukrito ir užsimušė
Frank Krall, 66 metų am

žiaus, nukrito nuo trečio 
aukščio namo 1027 North 
Damen avė. ir užsimušė. 
Kiti sako, kad jis pats nu
šoko, kad papildyti saužu- 
dystę.

nz M AKIS -NIW<». RIBUILT

'TYPEVVRITERS
A D D I ii G MACHINES

— SMALL MONTHIV PAVMINTI—

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED
•m <amr •m.tim mw.aacimn •■SIMTT.NV-MBCMIMI •VASANVM

+ CTAD typiwritir "□IMK COMPANY
IOWT C, MtMUkTT.

IN W. MADMOM IT.
Phone DEAR3ORN P444

^ISTUIATSS—PMi—OTMOMURAnONjl

Taking your giri to tho 
movies?

VVATCH OUT!
Watch out that your breath doea nei 

offend ... you youraelf probably don’t 
fcnow vrhether lt'a offrtial ve or othenrtae. 
If you want to make a hit wlth your 
giri friend, there’a a way to make your 
breath more agreeable. And lt’a eaay. 
Slmply rinse the mouth wlth Llsterine 
Antlseptle before you start out. Llsterina 
halta food fermentatlon ln the mouth. 
the usual cause of breath odors accord- 
ln< to aome authorltles, then over- 
comes the odors fermentatlon produces. 
Lambert Pharmacal Co., St. Loult, Mo.

Motoro Any Dato lito

LISTERINE ANTISEPTIC
To MaAo T our Br.afh S.Mfar

JUBILIEJAUS PROGA
A 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- 
liam8, giminėms ir draugams — užsakykite jiems “susi
pažinimo prenumeratą" už vieną dolerį. Pasinaudokite ju
biliejaus proga!

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

Užsakymus siųskite šiuo adresu:
"DRAUGAS"

2334 So. Oakley Avė. Chicago, Illinois 

arba šaukite CANal 8010

MARGUTIS

jiouu im
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PIKNIKĄ
Rugp. (August) 24 d., 1941 

RIVERVIEW PARKE 
We8tem - Clybourne - Roscoe
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