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SV. SOSTO MISIJA
NCWC žiniomis iš Vatika* 

no, paskutiniais laikais 
Šventasis Tėvas Pijus XII 
priėmė naują Rumunijos 

^ministrą Vatikanui gen. Da 
nielį Papp. Atsakydamas į 
ministro prisistatymą popie
žius tarp kita pareiškė:

“Šventojo Sosto misija 
reikalinga pilnutinės laisvės 
atmosferos, taip kad visi 
žmonės galėtų, kreiptis Va- 
tikanan ir rasti savo reika
lams patartis ir visos žmo
nijos ir kiekvieno didžiosios 
tautų šeimynos nario troški
mams nuoširdžią paramą”.

•
KAIP IR PROTESTAS

Tas visais žvilgsniais sti- 
prus Šventojo Tėvo pareiš
kimas yra kaip ir protestas 
prieš visus tuos pasaulio 
valdovus ir galiūnus, kurie 
pageidautų, kad šventojo 
Sosto veikla dėl žmogaus 
buities gerinimo būtų truk
doma ir neigiama.

Tačiau jų visų pastangos 
trukdyti Šventąjam Sostui 
veiklą buvo ir bus berg
ždžios.

Naujas Rumunijos minis
tras Vatikanui gen. Papp 
yra katalikas.

k*

Naciai blaško bolševikus Ukrainoje
SUSKALDYTOS DIVIZIJOS 

BANDO PASPRUKTI 

Maskva pripažįsta, kad pieti- 
šiauriniam frontuose 

raudonieji "atsimeta." Pravda 
pareiškia, kad vokiečių armijos 
dar stiprios

niam ir

Karelijos jaunimas 
nepažįsta religijos

BERLYNAS, rugp. 11. —
Iš sovietų karo fronto prane 
ša, kad sov. Rusija netenka 
Ukrainos. Vokiečių kariuome 
nė nepaprastu smarkumu
blaško ir naikina suskaldy-j SU SUOMIŲ ARMIJA, 
tas ir pakirstas raudonųjų Karelijos fronte, rugp. 11. 
divizijas, kurios bando pas- — Suomių kariuomenė užė- 
prūkti iš vokiečių ugningų mė vieną Karelijos miestelį, 
spąstų. i kurį ilgiau kaip 20 metų

Vokiečiams Ukrainoje žy-1 bolševikai valdė. Protestan- 
miai gelbsti sąjunginių vals- j tų ir pravoslavų dvasiškiai 
tybių armijos, kaip tai veng. vakar miestely surengė pa
rų, rumunų ir kitų. Pastaro-. maldas. Susirinko daugiau
m a m 4 4a a n w v^va a w ra /"A /tr, 1 1  — —2  — 1 ——1 11 — 1 .sios pajūriu žygiuoja Odesos 
kryptimi.

Šiauriniam fronte vokie
čiai taip pat pažangiuoja. II 
meno ežero apylinkėje vo
kiečiai sunaikino bolševikų 
180-ąją lengvosios infanteri- 
jos diviziją.

Arktike vokiečių submari- 
nas nuskandino sovietų nai
kintuvą.

kaip 100 kareliečių civilinių 
— vyrų moterų ir jaunimo.

Po pamaldų jaunimas aps
pito dvasiškius ir ėmė klau
sinėti, kokios buvo tos pa
maldos, kurių jie niekad ne
matę ir apie jas negirdėję. 
Bolševikams valdant religi
jai nebuvo vietos.

Streikas BOLŠEVIKŲ AUKOS 

LIETUVOJE l?|

(“Draugui” telegrama

Lietuvoje bolševikai nu
kankino šiuos kunigus:

Lankeliškiuose: kleboną
kun. Balsį, kunigus Petriką 
ir Dabrilą.

Skaruliuose: sušaudė kuni 
gą Vaitkevičių, Skarulių kle- 
ir kun. Vėgėlę, Veprių kle
boną.

Alytuje: sušaudytas
kun. Paulavičius, Vilniaus 
Alytaus klebonas, ir kun. 
Mazurkevičlus.

Palemenėje: — kun. Jonas 
Tutinas.

Kaišedoryse sušaudytas: 
kun. Juknevičius, Merkinės 
klebonas-dekanas.

Malėtuose nužudytas: 
kun. Lajauskas, Malėtų kle
bonas-dekanas.

' Tabariškėse atsitiktinai
Šis darbininkas pats vienas atlieka “sitdown” streiką nuo kulkos žuvo klierikas

Pamaldos už
žuvusiuosius
Kauno arkikatedroj

Liepos 5 d. Kauno arkika
tedroje bazilikoje už žuvu
sius kovose su bolševikais 
Lietuvos karius ir partiza
nus buvo atlaikytos gedulin
gos pamaldos. Pontifikali- 
nes mišias laikė ir momen
tui pritaikintą pamokslą pa 
sakė JE. vyskupas dr. V. 
Brizgys. Mišių metu jam 
asistavo prel. Jokubauskas, 
kan. Meškauskas ir klieri
kai.

kai Ladies’ Garment Workers unijos nariai nesusitarė
su nepriklausą prie unijos darbininkais.

RAGINA PREZIDENTĄ 
PASIŪLYTI TAIKĄ

dijakonas Stulginskas. Nu
kankinti ar žuvę šie asme- 

| nys:
Partizanai: inžinierius

Patrijotų sukilimai 
Lietuvoje

Birželio 24 d. popiet į su
kilėlių užimtą Kauną įžy
giuoja pro išsprogdintą Vy
tauto tiltą 6 vokiečių kariai

Viktoras Lapas, Juozas MII-;su vienu leitenantu priešaky

U. S. KATALIKŲ AUKOS
J. A. Valstybių katalikiš

koji spauda praneša, kad 
šios šalies katalikų organi
zacijos ir pavieniai katali
kai surinko daugiau kaip 
1,445,000 dolerių šelpti nuo 
karo nukentėjusius ir perse- 
kįpjamus.

Vyskupų komitetas iš mi
nėtos sumos 245,000 dol. ati
dėjo priediniam nukentėju
sių katalikų šelpimui. Iš tos 
atidėtos sumos apie 93,000 
dol. išsiųsta j užsieniua ir 
152,000 dol. sunaudota bėg
liams Amerikoje. Pažymi
ma, kad vyskupų skirtos su
mos gausios dalys teko lie
tuvių ir lenkų šelpimui.

KODĖL VOKIEČIAI 
UŽTRUKO

Kolumnistas Boake Carter 
rašo, jam teko patirti iš vie 
no buvusio suomio karinin
ko, kurio sūnus šiandie pus

MASKVA, rugp. 11. — So 
vietų vyriausybė pripažįsta, 
kad ginimosi linijos visur at __ 
keliamos atgal atsižvelgus į Kremlių 
nepaprastą priešo veržimąsi.
Tačiau atkaklios kovos vi
sur vyksta.

Sovietai taip pat jau ima 
pripažinti, kad vokiečių laku 
nai jau ir Maskvai yra pada 
rę didelius nuostolius.

Komunistų organas Prav
da pareiškia, kad girdi, vo
kiečių armijos dar stiprios.
Bet sovietų kariuomenė visa 
dos gali su jomis sulygti.

Paskutinėmis dienomis so
vietai pradėjo organizuok 
miliciją, kurią siunčia prieš 
Vokiečius.

Vokiečių lakūnai 
bombardavo

BERLYNAS, rugp. 11. — 
Naktį prieš sekmadienį vo
kiečių lakūnai atakuodami 
Maskvą pagaliau bombarda
vo ir Kremlių — vyriausią 
ir svarbiausią bolševikų liz
dą. Išmesta keletas bombų 
ir sukelti gaisrai bolševikų 
režimo rūmuose.

Australija mato
vien pavojų

MELBOURNE,
ja, rugp. 11. — Sušauktam 
ministrų kabineto nepapras
tam posėdy ministras pirmi
ninkas R. G. Menzies parei
škė, kad Pacifike situacija 
yra nepaprastai įtempta dė

MILWAUKEE - Wis., rugp. .
11. — John Cudahy, buvęs Arkivyskupas

Suomiai, vokiečiai
apsupa Petrapilį

HELSINKIS, rugp. 11. —
; Petrapilis palaipsniui apsu- 

karininkiu tarnauja suomių pamas. Apie tai praneša šuo 
kariuomenėje. Tas buvęs ka- mių laikraštis Sanomat.
rininkas išaiškino apie vo
kiečių sutrukdymus suklup
dyti bolševikus.

Jis sako, kad vokiečiai per 
dėm yra susipažinę su bol
ševikų kariuomenės stoviu. 
Ir vokiečiai tikėjosi greitai 
suniužginti raudonąją armi
ją. Bet prasidėjus karui boi 
ševikai staiga pakeitė savo 
taktiką. Vokiečiams besi
veržiant bolševikų daliniai 
pasislėpė miškuose ir pradė
jo vokiečius pulti iš užnuga
rio. Vokiečiai tad ėmė keisti 
savo veiklos taktiką ir susi
metė tuos dalinius naikinti. 
Jiems tas pavyko.

je. Juos pasitinka sukilėliai 
ir veda į radiofoną. Čia lei
tenantas pasako kelis žo
džius ir praneša apie Kauno 
užėmimą. F6 kelių Valandą 
vokiečiai pastato tarp sus
progdintų geležinkelio ir Vy 
tauto tiltų pontoninį tiltą ir 
keliasi į Kauną. Minia juos 
sutinka. Sukilėliai palaiko 
mieste tvarką, vokiečių gi 
kariuomenė žygiuoja savo 
keliu. Tarp sukilėlių ir vokie 
čių kariuomenės užsimezga 
kontaktas. Vokiečių kariuo-

vydas, Kazys Matulis.

Nužudyti studentai: An
tanas Norkūnas., Povilas 
Vaškelis, Andrius Radvila, 
Antanas Gurevičius. Nužudy 
tas dailininkas Vladas Eidu
kevičius.

Dar daug-daug vardų trū
ksta.

U. S. ambasadorius Belgijai, 
kurs nesenai grįžo iš Euro
pos po aštuonerių metų tar
nybos ir kelionės Europos že 
myne, vakar vakarą per ra
diją ragino prezidentą Roo
seveltą, kad jis pasiūlytų 
taiką kariaujančioms Euro
pos valstybėms, kad jis pa
sisakytų arbitru nutraukti 
baisų kraujo liejimą.

Cudahy sako, kad šiandie 
yra tinkamiausia proga tai 
padaryti. Jo nuomone, prezi
dento pasiūlymo neignoruo
tų nei Churchillis, nei Hitle
ris. Remdamasis sumobili- 

Australi- zuota Amerika prezidentas

atidarė tarnybos 
centrą

WAUKEGAN, III., rugp. 
11. — JE. arkivyskupas S. 
A. Stritch, Chicagos arkivys 
kupijos ganytojas, vakar po 
piet čia pašventino ir atida
rė National Catholic Commu 
nity tarnybos centrą karei
viams ir jūrininkams.

Keletas tūkstančių žmo
nių dalyvavo iškilmėse. Ar
kivyskupas pareiškė, kad be 
religijos pasauly negali būti 
tikrosios žmogui laisvės. 
Tarp moralumo ir religijos 
negali būti pravesta linija. 
Nes kas gi yra moralumas? 
Kareivis visados pasirengęs 
būti Dievo aky vaizdo  j. Tai 
moralumas: Be religijos ne
gali būti moralumo. Kareivis 
turi būti ir religingas. Tik iš 
religijos kyla tikrasis patri-

1

Pasauly
NEW YORK. — The Fe-

deral Drydock and Shipbuil- menėg vadovybe paima į sa 
ding kompanija pasiūlė ša J vo rankas užmiesčio pašto 
lies vyriausybei užimti ir susisiekimą ir viso susisieki 
operuoti visus fabrikus Kear I Vl®a_?įį.^aF

ny, N. J., kur vyksta darbi
ninkų streikas. Matyt, laivy
no departamentas užims fa
brikus.

ko laikinoji vyriausybė ir 
jos administracija.

Birželio 25 ir 26 d. sukilė
liai dar labiau išvalo Kauną 
ir priemiesčius nuo raudo- 

Maskvos nųjų partizanų ir veda kovą 
apmoki-1 prie Kauno esančiuose miš

kuose su pasislėpusiais rau
donarmiečiais.

Lietuvių sukilėlių nepap
rastą drąsą ir pasiaukojimą 
patys vokiečių kariai taip 
apibudino:

“Narsiai kovojo suomiai, 
bet tokiam narsumui ir to-

vieną ir kitą įtikintų, kad 
tolesnis kraujo liejimas yra 
bergždžias, kad Europa rei
kalinga naujosios santvar
kos ir ramybės.

Tačiau prezidentas savo 
ka japonų veiklai. Pavojus taikingam žygiui turi gauti 
čia pat„ Singapore yra Aus
tralijos saugumo frontas, sa 
kė Menaies.

Anot laikraščio, suomių 
kariuomenė ant Petrapilio 
gula iš šiaurinio ir šiaurva
karinių šonų, o vokiečių ko
lonos — iš vakarų, pietų ir 
rytų šonų. Apsupamas pa
laipsniui ir atsargiai.

Petrapily su priemiesčiais 
yra apie 3,200,000 civilinių 
gyventojų ir apie vienas mi 
lijonas raudonarmiečių.

Patirta, kad Petrapilio gy 
ventojai jau vartoja paskuti 
nes maisto atsargas.

BIJO REVOLIUCIJOS 
Anot buvusio suomių ka

rininko, Maskvos režimas 
baisiai bijo rusų revoliuci
jos. Stalinas įsakė kariuo
menei nepasitraukti iš užim- žūsta nuo 
tų pozicijų ir jose žūti. Nes i ir kulkų.

atsitraukdama nuo vokiečių 
raudonoji armija užplūstų 
Maskvą ir kitus miestus. 
Stalinui tas pavojinga, nes 
rstudonarmieČiai galėtų nusi
sukti prieš Stalino režimą.

Tai svarbiausioji priežas
tis, kodėl raudonarmiečiai 
nepasitraukia iš pozicijų ir 

vokiečių bombų

U. S. aprūpins 
maistu okupuotus 
kraštus

WASHINGTON, rugp. 11. 
— Senatorius Arthur Ca- 
pper, resp. iš Kas., per radi
ją kalbėjo Norvegijai. Jis 
pareiškė, kad J. A. Valsty
bės nieku būdu neapleis kar 
žygingų norvegų ir kitų na
cių okupuotų kraštų. Sako, 
Amerika ras priemonių juos 
aprūpinti reikalingu maistu

LONDONAS. — Iš Pary
žiaus radijo stoties murai 
pranešė, kad prezidentas 
Roosevelt savo jachtoj Poto
mac konferavo su Chnrchi- 
lliu ir nusprendė sutartinai 
veikti prieš japonus Tolimuo 
siuose Rytuose.

kongreso paramą. Ir jis gali 
apeliuoti į vokiečių tautą . 
aplenkdamas Hitlerį. Nes jotizmas. 
daugumas vokiečių neapsi- .... 
kenčia karu ir begaliniais ka Kaliniai bandė 
riniais varžymais. Jie gali
priversti savo diktatorių, pabėgti, 5 užmušti
kad jis rimtai atsižvelgtų į _.. J.. 'Z .. * MCALESTER, Okla., rugp.Amerikos prezidento atsisau „„ ’ , . f
kimą taikai n- ~~ IŠ vietos valstybimo

Cudahy sako, kad jia buvo vak" su,simetS Pa'
vienas pirmutinių už prezi- katarl. ll®°,term,n0 ka
dento Roosevelto išrinkimą 1,nlal; Kalėjimo kieme Jle ,ls

MASKVA. — 
apylinkėse sovietai 
na dešimtis tūkstančių civi
linių — vyrų ir moterų, kaip 
jie turės kovoti su priešu, 
kai tas prisiartins arčiau 
sostinės.

TOKIJO. — Japonijos vy
riausybė paskelbė visoj im-
perijoj pilnutinį ekonominį kiam pasiryžimui bei ištver- 
karo stovį. Numatomas san-, mei, kokį šiandien mes ma- 
tykių nutraukimas su Britą- tome Lietuvoje, niekas nega 
nija ir U. S. 'j li prilygti. Jie kovojo ne

Ikaip žmonės, bet kaip liūtai. 
LONDONAS. — Laborltų iTai geležiniai žmonės, tai

(darbiečių) partijos parla- pasakiški vyra!
mento narys šiandien ataka
vo ministrą pirmininką

Ir kas gi gali patikėti, 
kad 17-18 metų vyrai durtu-

prezidentu 1940 m. Nes jis P.asa^ užPuo]ė kalėjimo vir- į churchillį, kuris nori būti vais, per savo draugų lavo- 
ryškiai žadėjo, kad neleis a’n*nk4 Je®8t^unn ir Oklabo- , premjeru jr visakuo lr neįsi- nūs, ėmė įstaigas, sandėliuskad
Amerikai įsikišti karan ir 
darbuosis už pilnutinę tai
ką.

Tad šiandien ir laukiama, 
kad prezidentas pildytų sa
vo pažadus, kuriuos jis skel
bė šalies piliečiams per pre
zidentinę kampaniją ir mel
dė Dievo grąžinti taiką ir 
ramybę Europai.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — šiandie numatoma 
giedra ir kiek vėsiau.

ma City telefonų inžinierių IeldžIa kabinetan 
J. H. Tentriss. Abiem surišę' 
rankas su viršininko pagal
ba jie išleisti iš kalėjimo ir 
pagrobtu automobiliu išdū
mė su minėtais dviem įkai
tais. Kalėjimo sargai pradė
jo vytis. Pavijus kilo apsi
šaudymai.

Žuvo kalėjimo viršininkas 
ir Pittsburg apskrities kalė
jimo galva ir trys kaliniai.
Sužeisti 1 kalinys ir 3 kiti

už save vyrų.

gabesnių

WASHINGTON. — Sena-

ir atskirus Kauno namus. 
Jų šūkis buvo pirmyn. Lais
vė arba mirtis.

Apie 70% visų Kauno lan-
to finansiniam komitetui pa : gų kulkų subadyti, ne vieno 
siūlyta skirti pirkimo taksus 
perkant nebūtinus gyveni
mui daiktus.

j VATIKANAS. — Popie- 
i žius priėmė amerikieč.ų gru 
pę, kurios priešaky buvo U. 
S. atašė Vatikanui Harold

asmenys. Tittman.

namo • slenksčiai, ' sienos 
krauju aptaškytos.

BERLYNAS, rugp. 11. — 
— Vokiečiai praneša, kad 
per paskutines dvi paras vo 
kiečiai nuskandino šešis bri 
tų laivus apie 37,000 tonažo 
ir numušė 28 britų lėktuvus.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
KUNIGŲ VIENYBĖS SEIMAS 

Pamaldos. - Pirmasis posėdis. - Nuotaika.
Iš vakaro j Kunigų Vie

nybės seimą pradėjo rink
tis patys tolimiausieji dele
gatai : Chicago, Philadel
phia, Scranton Provincijos 
kunigai. Buvo jaučiama, jog 
šis kunigų seimas bus gau
sus, rimtas ir paliks istori
nis.

dr. J. Vaškas. Sudaryta sei
mo darbų tvarka.

Centro valdybos pirm. 
kun. P. Juras patiekė centro 
valdybos apyskaitą. Ji pri
imta su padėka. Kai pirmi
ninkas kalha, sekretorius 
pravedė kunigų registraciją. 
Seimo pirmajame posėdyje

centro valdybos dalyvavo: Prelatas J. Am-Atvyko 
sekretorius, kun. J. Balkū- 
nas, ir apdalino kunigus K. 
V. Metraščiu. Tai sudėtinis 
rimtas informacijų istorinis 
dokumentas. Jis daro garbę 
redaktoriui. Atvyko K. V. 
centro pirmininkas, kun. P. 
Juras. Jisai patenkintas Ku
nigų Vienybės nuveiktais 
darbais, nore pačiam teko 
pridėti ne vien daug darbo 
bet ir stambių aukų.

— Bet be aukų ir pasi
šventimo negalima ką nors 
gero padaryti, — raminasi 
jisai. Daug smagaus džiaugs 
mo įnešė Vienybės kasinin
kas kun. J. A. Karalius, be
veik pasiryžęs skirti savąjį 
Ministerių Kabinetą ir pra
dėti ‘‘naują erą”.

Išaušo gražus rugp. 6 d. 
rytas. Nuo pat ankstybos 
valandos prie visų kolegi-

botas, J. Karalius, F. Nor 
butas, P. Juras, J. Balkū- 
nas, A. Petraitis, K. Urbo
navičius, A. Kacevičius, dr. 
V. Andriuška, dr. J. Star
kus, dr. K. Matulaitis, J. 
Mačiulionis, M. A. Pankus, 
P. Juraitis, A. Barauskas, 
J. Jančius, V. Puidokas, J. 
Vaitekūnas, dr. J. Vaškas, 
dr. J. Navickas, J. Vosy
lius, dr. K. Rėklaitis, P. Moc
kus, P. Čėsna, Juoz. Pet
rauskas, J. Padvaiskas, J. 
Paškauskas, K. A. Vasys, 
J. J. Valantiejus, J. Švagž- 
dys, J. Šukevičius, J. Bag
donas, dr. J. B. Končius, A. 
Raila, J. H. Čepukaitis ir 
B. F. Gauronskis.

Seka provincijų praneši
mai. Philadelphijos veiklą 
apibudina kun. Čepukaitis, 
“mainierių Klonio” darbus

C‘Ui u Ūgius AcUie lo.oiiuuii,
Ugniagesiai kovoja su ugnimi, kuri prasidėjo šiame Kanados aliejaus laive. Tik 

du iš septyniolika įgulos narių neišgelbėta.

LIETUVIAI BRAZILIJOJ
(Tęsinys)

Atsisveikinti su farmomis čiančio Jtaro. Viena Ameri- 
buvo ten lengviau, kur būda- ka to viso supirkti, ką su ' 
vo daugiau lietuvių, ypač 1 pirkdavo Europa nebeįsten 
stiprių, muskulingų vyrų, gia. Kiek geriau tiems ūki 
kurie pradėjus kabinėtis far- ' ninkame, kurie verčiasi įvai 
mų administracijai ir jų pa- rių kultūrų ūkiu. Tačiau
samdytiems juodukams, žar
stydavo juos kaip kuolus į

taip staigiai persiorientuoti 
nėra lengva. O ypač, kad vi-

į visas puses. Ir iš ne vie- sur ir žemė yra tam tinka- 
nos farmos, tik per tokį ma. 
partzanišką karą pavykdavo

jos altorių buvo laikomos praneša kun. Čėsna, kaip
šv. Mišios. Seniai tiek daug 
kunigų čia buvo nakvoję.

Chicaga yra susirūpinusi 
jaunimu etc. praneša kun.

Bet stambiausios dienos pa-1 Paškaiuskas, kaip veikia
maldos, tai seimo Mišios. 
Jas laikė J. M. Prelatas J. 
Ambotas. Dijakonu buvo 
kun. J. šukevičius, subdija- 
konu A. Sandys, MIC. Apei
gas tvarkė kun. A. Naudžiū
nas, MIC. Akolitais patar
navo klierikai: A. Gurklys, 
MIC., A. Šeputa. Turif. — 
J. Petrauskas, MIC.

Pamokslą pasakė K. V. 
dvasios vadas kun. dr. K. 
Urbonavičius. Savo kalboje 
jisai pažymėjo, jog dabar
tiniai laikai yra panašūs į 
pirmuosius krikščionijos 
amžius, kad pildosi Kristaus 
pranašavimai, jog skaitys 
Dievui darą garbę, jei yra 
persekiojami kunigai. Nieks 
negalėjo tikėtis, kad grynai 
katalikiškoje Ispanijoje į- 
vyktų kruvina revoliucija 
ir namų karas. Kad per jį 
būtų naikinamos šventovės, 
užmušami kunigai, naikina
mi Sakramentai. O taip bu
vo.

Pas mus ramu. Bet ten
ka visko Laukti. Neramūs 
laikai. Būkime pasirengę iš
gerti gyvenimo kartybių ir 
kankinių taurę su Išganyto- 
jumi, kad su juo kartu vieš
patautume, baigė pamoksli
ninkas.

Lygiai 11 v. prasidėjo pir
masis seimo posėdis.

Išrinktas seimui vesti pre
zidiumas. Garbės pirm. Prel. 
J. Ambotas, seimo vedėjas 
kun. J. A. Karalius, vice 
pirm. kun. J. Paškauskas, 
raštininkas kun. F. Norbu- 
tas. Rezoliucijų komiaijon 
įėjo: kun. Konst. A. Vasys, 
kun. J. B. dr. Končius, kun.

Bostono provin. kalba kun. 
Norbutas. Scranton provin
cijos žinias patiekė kun. J. 
Karalius. Iš kitų provincijų 
kunigai nesuskubę atvykti.

išvažiuoti į miestus.
Pasiekti miestą nevisi iš

kart galėjo, nes daugelis ne
turėjo kelionei pinigų. Daž
niausiai vyrai pėsti kelis 
šimtus mailių eidavo mies
tan, kitus šeimos narius 
palikdavo pakelėje, kol jiems 
prisiųsdavo kelionei pinigų.

Nevisi ir farmeriai buvo 
nesąžiningi, darbo žmonių iš
naudotojai. Kai kurie labai 
gražiai atsisiskaitydavo su 
darbininkais. Pas tokius il
giau pasiliko ir lietuviai gy

Nors krizio laikus gyvena 
Brazilijos ūkis .tačiau jis tu
ri gražią ateitį, ypač kvie
čių, pieno, bulvių ir kitų ja 
vų niekad nebus perdaug 
Brazilijos rinkoje. Daug ir 
lietuvių eitų ūkininkauti, bet 
nėra kaip pradėti. žemės

Ypač buvo pasigendama I venti. Kai kurie net ir da.
New Yorko provincijos at
stovų.

Visi pranešimai įnešė 
daug naujų klausimų. At
rodo, seimas turės gana 
daug nelaukto darbo. Visi 
užsimoję dideliems ir nau
jiems darbams. Reik tik 
juos suvienodinti.

Pirmasis posėdis baigėsi 
12 v. Sekė nusifotografavi- 
mas ir pietūs, o 1:30 po pie-

bar dar tebegyvena.

Yra lietuvių įsigijusių jau 
ir nuosavus ūkius. Ypač 
gražiai ūkininkauja gyveną 
P. Brazilijoj prieškarinės 
imigracijos lietuviai. Jie sa
vo sumanumo ne kiek ne
atsilieka nuo savo kaimyno 
vokiečio, ar austro ūkininko. 
Žeme vietomis labai der
linga. Kviečiai duoda net

tų prasidėjo naujas, antra- aštuoniasdešimtą grūdą
sis posėdis su naujai atvy
kusiais kunigais. Bet apie 
tai bus vėliau. -Reporteris

Ekonominė depresija 
Dabartiniu metu Brazilijoj

pergyvena ekonominę depre
siją. Kava — buvo Brkzili- 
jos auksas. Jos ūkis pergy
vena didelį krizį prasidėjus 
dabartiniam karui, nes daug 

per anglų

Kaip per debesų nuolatinį 
lietų amžiais net uolos pa- 
veikimą ir jų įkūnijimą net 
virsta į naudingą molį, taip rinkų Europoje
per nuolatinį mokslą, idėjų blokadą negali pasiekti. Tas 
laukinės tautos virsta kul- pat ir su vatos, oranžų, ba- 
tūrinėmis ir naudingomis nanų ūkiais. Jie visi pergy- 
valstybemis. vena sunkų krizį dėl siau

Everybody ravės about your 

salads, Peg.Whaf s the secret?

< -

miuions AM 18—Miracle Whip does work u/onders 
with salads! A uniąue combination of old-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip is 
by far America’• favorite salad dressing.

MIRACLE WHlP! 
J. Its "different" ffavor 

always makes a hit.

pirkti ir bent porai metų 
prasimaitinti, kol šį tą jau 
gausi iš žemės bei gyvulių 
ūkio. O kapitalo pradžiai 
ūkininkavimo lietuviai kaip 
tik neturi ir prie geriausių 
norų negali susitaupyti prie 
taip ubagiško atlyginimo. 
Kitaip būt buvę

tautininkų partijos filijas. Didžiausias pasaulio poe- 
Dar keisčiau, kad tokiam tas, Dante, — buvo katali- 
katalikiškam kraštui, kaip kas. Ai
Argentina keletą metų įga
liotu ministerių buvo protes
tantas Aukštuolis, kuris pa
laikydavo kontaktą su ko
munistiniu elementu, o ka
talikams kiekviena proga 
kenkdavo.

(Bus daugiau.)

žmonėms jėgų netrūksta; 
jiems trūksta valios.

V. Hugo

oosenedRrsfDay
For Thousands of Suff erers

Choklng, gasping, wheezlng spasma ot
Bronchlal Asthma ruin sleep and energy. In-
f:redlents ln the prescrlption Mrndaru quick- 
y clrculate through the blood and common
ly help loosen the thiek strangltng mucus 

the flrat day, thus oidinj nature in paUlatlng 
the terrlble recurrlng choklng spaama, and 
ln promotlng freer breathlng and resttul 
sleep. Mendui-o ls not a smoke, dope. or ln- 
jection. Just pleasant. tasteless polllattng 
tablets that have helped thousands ot sut- • 
terers. Prlnted guarantee wlth each package 71 
—money back unless completely satlsfactory. 
Ask your drugglst for Meodaou today. Only 60c„

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Res. 0968 So. Talman Ats. 
tisą. TaL GROvohill 0617 
Office teL HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

2423 W. Marąuette Road

PHYSICIAN AND SURGEON 
Jei buvusioms Lietuvos 4645 So. Ashland Avenue 

vyriausybėms bet kiek at
čiau širdies būt buvę lietu
vių išeivių reikaali P. 

'Amerikoj, tai ir prie nedi
delių išlaidų būt galėję su
kurti puikią žemės ūkio ko 
loniją, kurios paramą šian
dien Lietuvą irgi galėtų jau 
sti. Dėja, įgalioti minist
rai, pasiuntiniai P. Ameri
kon buvo siunčiami, kurių

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak 

Nedėliomis pagal sutartį.
Office teL YARds 4787 
Namų tel. PROspect 1930
TeL YARda 5921.
Rea.: KENvvood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Otiao vai. nuo 1—3; nuo 0:30—8:30
756 VVest 35th Street

TeL OANal 0122

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 REPūblic 7868

Ofiao teL VIRginia 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244 *

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ti 

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

Trečiadieniais pagal sutartį
TeL CAN&l 0257

Rea. tel.: PROspect 065.

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

Rezidencija: 6600 So. Artedan An 
VALANDOS: II t. ryto iki 3 popiet

• iki B TaL vakare.

kur toliau nuo geležinkelių ■Kaune neturžl° kur d6tt 0 
atvykę į savo paskyrimo 
vietas tie poneliai nesirūpino 
lietuvio išeivio reikalais,

LIETUVIAI DAKTARAI

galima gauti labai pigia kai
na. Bet vargas su produk
tų pristatymu miestan. Ar 
čiau geresnių kelių — bran
gi žemė. O ir pradžiai yra 
reikalingas kapitalas žemei, 
trobesiams, gyvuliams nusi-

kiek savo karjerą gelbėda
mi ir norėdami Kaune įgyti

I
simpatijų, organizuodavo

Wives, molhers, sisters—they’re often 
forced to point the woy to hair 
health to their men folkl For wcmen 
know that a healthy head producet 
handsome hair! And that's why 
women everywhere are pointing to 
Fom-ol, the remarkable foaming oi) 
thampoo which first nourishes the 
scatp, then takes the dūli, parehed 
hair and brings it back to glovving 
health. Fom-ol is so economical; a 
little goes a long way. Ask your 
druggist for the regular 50c size. 
Or, write for a generous trial bot
tle, enclosing 10c to cover packing 
and oostage.

FOM-OL
Mere than e shantpoo
—e treatmantf

Bukite Malonus 
SAVO AKIMS

Ttk viena, pora aklų visam (gy
venimui. 8&ugoklt Jaa, leisdami 
Uekzamlnuotl Jaa moderniškiausia 
metodą, kuria regljlmo mokslas 

galF sutelkti.
SI METAI PATYRIMO 

pririnkime akiniu, kurie pašalina 
visa aklų (tempimą.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0623 — Chicago 

OFISO VALANDOS 
Kasdien 8:00 a. m. iki 8.20 p. m. 

TreC. Ir Oešt: 8:00 a. m. iki 
7:80 p. m.

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

3409 S. Halsted St.
Didelis pasirinkimas laikrodėlių

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniaia 

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. C. WINSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGEON
2158 West Cermak Road 

Ofiso tat OANal 2846 
Ofiso Valu 2—4 ir 7—6 

Tračlnfllanlalg pagal sntartf,
Bm. Tel.: HMkUook

TaL YARda 2246

DR. G. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Telufotaaej HEMloek 6840

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. tVestern Avė.
Ofiso, valandos:
Popiet — nuo 1 Iki S! Vak. 7 Iki I 

Nedėliomis pagal sutarti

TeL YARda 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12,

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

Sekmadieniais 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS •
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

y

Tel. CANal 6969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Roet 
OTlfiO VALANDOS 

1 — 4 ir 6 JO — 8:3© vakan 
ir pagal sntartį.

Ofiao TaL: Rodd. TaLi
VIRginia 1886 PROspect MM .

OR. RAUKUS /
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS , 

1853 Weot S5th Street
LIGONIUS PRIIMA i
Kasdien ano 2:00 iki 8:00 vaL 

Trečlad. Ir Sekmad. tik auattarlus.

Akiniai teisingai prirenkami 
per patyrusį lietuvį daktarą.

•

Dėl sąžiningo radijo pataisymo 
pašaukite Yards 3088.

Telefohas CANal 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2202 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS: 2 4 ir 7-8 

ir pagal sntartį.
Res. telefonas SEEley 0434.

OR. Y. L SIEDUNSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė. 
TsL YARda 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
šeštadieniais.

TsL CioL Cicero 1484

DR. S. R. PAIUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 15tos gat Ir 49th Ct
OFI8O VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak.
’ ir pagal sutarti.

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

Budriko Radijo Progoramai:
WCFL 1000 K. Sekmadieniais 6:30 
vai. vakare
VVHFC 1450 K. Ketvirtadieniais 
7 vai. vakare.
WAAF 950 K. Hawaian — sekma
dienyje 4:30 po pietų.

JENKINS
tetaria)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

ofiso Balandos :
Nuo 1—4 ir «no 7—9 vakare 

Taipgi pagal sutarti.
Ofiso telefonas PROspect 6717

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS < 
4729 So. Ashland Avė. 1

(2-tros lubos)
TeL MIDivay 2880 Chicago, UL

OFISO VALANDOS:
Nno 10 iki 12 vaL ryto, nno 2 iki G \ 
vai. popiet ir nno 7 iki 8:30 va). vak.<-^

Sekmad. nno 10 iki 12 vai, rito.

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

Tsl. YARda 0994 
Rez. Tel. KKNuood 4300

VALANDOS
Nno 10-12 T. ryto; 2-3 ir 7-3 v. vak. 
Nedėliomis nno 10 iki 12 vai, dient

Kautynėse per nepriklau
somybės karą mes parodė
me pasauliui, kad esame laln 
vės verta tauta.

flea. BkomBakifl
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
— Lietuvos laikraščiai 

pateikia žinių, kaip sukilė
liai prieš bolševikų jungą 
veikė kitose Lietuvos vie
tose; iš tų pranešimų taip 
pat matome, kurios Lietu
vos vietose; iš tų praneši
mų taip pat matome, kurios 
Lietuvos provincijos vietos 
nukentėjo daugiau ir kurios 
mažiau:

Pilviškiai: Miestelis ma
žai nukentėjęs. - Sudegė me
dinė bažnyčia. Tiltai liko 
sveiki. Pilviškių tilto bolše
vikai nesuspėjo susprogdin
ti, nes buvo apeiti iš prie
šingos pusės.

Vokiečių kariuomenė įžy
giavo birželio 25 d. apie 10 
vai. vakaro. Miestelyje nu
aidi galingi tautos himno 
žodžiai. Visi atsidūsta ir 
užmiega jau seniai nemie
gotu miegu, tik partizanai 
sago miestelio ramybę.

Birželio 27 d. susirėmime 
su gauseseniu rusų karių 
būriu garbingai žuvo parti
zanas P. Stasiulionis ir su
žeistas partizanas Grikinis. 
Birželio 29 d. kovos draugų 
ir tūkstantinės minios žu
vęs partizanas iškilmingai 
palaidotas.

Druskininkai: Birželio m. 
22 d. nuo 3 iki maždaug 12 
vai., kai raudonieji, krau
dami į lagaminus išplėštą 
vasarvietės turtą, įtikinėjo 
vietinius gyventojus, kad 
tai manevrai, aktyvūs lie
tuviai jau organizavo mili
ciją ir partizanus. Nors rau
donųjų vadai ir spėjo iš 
Druskininkų pabėgti, bet ne
toli, nes Pariešėje jiems jau 
buvo užstotas kelias. Aps
kritai, Druskininkų vasar
vietė nuo karo nenukentė
jo.

Dusetos: Nors karas ir 
baisi rykštė ramiems gy
ventojams, bet birželio m. 
22 d. žinią apie prasidėju
sius karo veiksmus Lietu
vos pasienyje dusetiškiai 
lietuviai sutiko džiaugsmin
gai, vildamiesi greito išva-

Zarasai: Sudegę daug me
dinių namų. Išžudyta daug 
gyventojų, sušaudyta daug 
kalinių. Raudonųjų teroras 
siautė birželio 24 ir 25 d.

Utena: Buvo paimta par
tizanų, todėl išliko beveik 
sveika, išskyrus keletą tro
besių. Iš partizanų ypatin
gai pasižymėjo du broliai 
Straižiai iš Nemeikių kai
mo; vienas brolis su per
šauta gerkle guli Utenos li
goninėje. Janina Mickūnai- 
tė (iš Panevėžio) drąsiai nu
ginkluodavo bolševikų ka
reivius. Apskrities viršinin
ko pareigas eina B. Stosiū- 
nas, miesto tyirmistro — dr. 
Steponaitis. Miestas ir aps
kritis energingai tvarkomi. 
Utenoje pasislėpė automo
bilio šoferis, kuris vežė bol
ševikų partijos generalinį 
sekretorių A. Sniečkų. Kai 
tas nuėjo į banką sužvejo-

VftL ATSIRADUSI ARTISTE

( "Draugas" Acme telephoto)

Per metus laiko nieko nebuvo girdima apie pagarsė
jusią artistę Shirley. Dabar ji sugrįžo į Hollywood iš
pildyti rolę viename veikale. Ji dabar yra 12 metų amž.

nėję grįžta į normalines vė
žes.

Vilkaviškis: Miestas nu
kentėjęs. Policija veikia. 
Paštas išlikęs. Nuo Žalio
sios į Naumiestį ryšys yra 
Rusai dar naktį į birželio 
22 d. pasienyje prie sustip
rinimų maišė cementą ir 
dirbo kitokius darbus. Pra
dėjus skraidyti vokiečių lėk 
tuvams, jie išbėgiojo.

sandėlių pastatus. Patsai 
miestelis mažai tenukentėjo, 
tik tiltas per Nemuną rusų 
susprogdintas dar tuo lai
ku, kada ne visi rusų ka
riuomenės daliniai buvo pa
sitraukę.

davimo iš raudonųjų bude- ti dar pinigų, šoferis pa
lių jungo. Daug dusetiškių 
išvežtų, sukištų į kalėjimus. 
Dar daugiau jų išsislapstė 
miškuose ir, susiorganizavę 
į būrelius, puldinėdavo rau
donuosius. Birželio 24 d. ry
tą raudonieji iš Dusetų iš
bėgo. Neįmanoma išreikšti 
žodžiais dėl to kilusio kiek
vieno doro lietuvio džiaugs
mo, entuziazmo ir pasiry
žimo. Miestelyje, prie suža
loto paminklo, ant aukšto 
stiebo suplevėsavo trispalvė. 
Visų lietuvių akyse spindi 
džiaugsmas ir pasiryžimas. 
Iš miškų renkasi partiza
nai, ginkluoti beveik prieš
istoriniais ginklais arba be
veik visai beginkliai. Mies
telyje tik svetimtaučių kaip 
ir nėra, bet jų lietuviai ne
pasigenda.

griebė jo portfelį, prikimš
tą rublių, ir neatsisveikinęs 
dingo.

Aukštadvaris: Birželio 23 
d. 11 Vai. Aukštadvaryje 
pasirodė tautinė vėliava. 
Partizanai, ginkluoti tik 4 
revolveriais, nuginklavo bol
ševikus. Tuoj buvo perim
tos, sutvarkytos ir pradėjo 
veikti vietos įstaigos.

Kačerginė: Atsitraukda
mi bolševikai Kačerginėje 
sušaudė 3 partizanus: Dauk 
šį, buvusį policininką, Lin
kevičių, buvusį tarnautoją, 
ir Seniūną, ūkininką. Dar 
trys partizanai žuvo Zapyš
kio apylinkėje. Žuvę parti
zanai buvo iškilmingai pa
laidoti. Gyvenimas Kačergi-

Prienai: (Karui prasidė
jus, Prienų aerodrome so
vietai ture joapie 100 lėk
tuvų. Atskridę vokiečių bom 
bonešiai daugumą jų žemė
je sunaikino. Tie, kurie pa
kilo, vokiečių lėktuvų bema
tant buvo numušti ir gyven
tojų akivaizdoje vienas po 
kito nukrito. Antrą karo 
dieną, pirmadienį, gyvento
jai norėjo kai kur pradėti 
vėl savo kasdieninius dar
bus, bet sprogstančios gra
natos vertė žmones slapsty
tis. Pasirodė, kad Prienų 
kai kurias įmones patran
komis apšaudė patys sovie
tai, iš Prienų kareivinių pra
dėję dar sekmadienį trauk
tis. Rusai norėjo sunaikin
ti plytines ir kitas įmones, 
bet granatos apnaikino tik

Miškuose liepos pirmomis 
dienomis dar slapstėsi bol
ševikų likučiai, kurie ūki
ninkus plėšia ir šaudo. Sa
vivaldybės ir kitokios įstai
gos Prienuose vei veikia,

MIDDLE-AGED
PEOPLE

are common offenders

kooperatyvai taip pat. Vėl 
pradėjo veikti dalis lentpjū
vių, paleidžiama taip pat į 
darbą valstybinė plytinė. 
Partizanai pradėjo jau ant-

7. Stimburis (lietuvis) tu
rįs žydą padėjėją.

8. Pakarklis, švietimo ko
misaras, vedęs žydę.

Žydai išvaryti iš buvu-

1937 — 450,000.
Kas septintas , Maskvos

gyventojas yra žydas. D.

rą karo dieną organizuotis, sios Austrijos, Čekoslovaki-
Tuoj pradėjo kurtis ir po
licija.

Ramygala: Ramygalos
miestelis (Panevėžio apsk.) 
žymiau nukentėjo. Keliais, 
kurie eina į Vadoklius, bėgo 
labai daug besitraukiančių 
rusų. Miškuose Ramygalos 
apylinkėje dar slapstėsi bol
ševikų likučiai. Jie šaudė 
be atodairos žmones, grobė 
maistą, drabužius. Šiuo me
tu miškai nuo tų gaivalų 
valomi.

(Bus daugiau)

Maža statistika apie 
žydus Lietuvoje

Lietuvos komunistų viršū
nėse buvo šie:

1. Niunka (lietuvis) vyr. 
prokuroras, vedęs žydę.

2. Didžiulis (pasivadinęs 
Grosmanas), latvis, vedęs 
žydę.

3. Meskovas (ps. Ado
mas), Ukmergės žydas, bai
gęs ten rabinų mokyklą; jis 
komjaunimo vadas.

4. Fridmanas (ps. Lat
vis), žydas advokatas.

5. Koganas, žydas.
6. Epsteinas ir Kučinskas, 

žydai.

jos ir Vokietijos rado Lie
tuvoje prieglaudą ir, nemo
kėdami lietuvių kalbos, bu
vo užėmę aukštas vietas: 
ligoninių direktorių, sindi
katų vedėjų ir panašiai.

O Rusijoje?
Stalinas, vedęs žydę. 
Molotovas, vedęs žydę. 
Kaganovičius, Stalino švo

gėris, SSSR geležinkelių ko
misaras, žydas. Stalino pa
tikimas asmenis gydytojas- 
žydas, taipgi visa jo as
mens gvardija, apsauga su
sideda iš žydų.
Žydai Maskvoje:

1923 — 86,000.
1931 — 131,000.
1934 — 250,000.

Nesekime tų, kurie išsiža
da savo kalbos ir katalikų 
tikėjimo, nes ir Dievas jų 
išsižadės paskutinę teismo 
dieną. — I. Leščius

IF you sufter monthly

Nervous
Blue-

.king
Plnkham'a vegetable Compound 
at once. It’s one medlclne made 
especially for women that helps re
lleve headache. backache, eramps. 
weakness, nervousness—due to 
functlonal monthly dlsturbances- 
lt's helped hundreds of thousanda 
of women to go "smlllng thru” dla- 
tress of euch dlfflcult days.

Taken regularly —Lydia Pink
ham’s Compound helps bulld up 
realstance against auch tlred, 
eranky feellngs. Try lt t

SICK, NERVOUS
P D AII lf V “every nLKANIVl month** :

Then Read WHY 
Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound Is 
Real“Woman’s Friend”!
Some women euffer Severe monthly 
pain (eramps, backache. headache) due 
to female functlonal disordera while 
other'a ntrvet tend to become upset and 
they get cross, restless and moody.
) So why not take Lydia G. Pinkham’s 
Vegetable Compound made eaptcially 
to help tired. run-down, nervous wom- 
en to go smiling thru "difRcult days.” 
Pinkham’s Compound ccntalns no opi- 
ates or hablt-formlng ingredients. It

is made from nature'a own beneffclal 
roots and herbe — each vith its own 
tpecial purpose to HELP WOMEN.

Famoua for over 60 years—Pinkham’s 
Compound is the beat knovn and one 
of the most effectivt "voman’a" tonies 
obtainable. Tm iii į

Dienraščio "Draugo fi

25 METU JUBLIEJAUS

PI ĮKAS
"DRAUGO" MAŠINŲ FONDUI

\

("Draugas” Acme telephoto) 
Rytai susieina su vakarais įvykusiame National Junior 

Teniso turnyre Culver, Ind., kai Victor Seikas iš Phila
delphia, Pa.

U you’re past 40, the chances are 
that your breath will be offensive 
oftener than that of a young person. 
Fermentation of tiny food particles 
caught by partial platės and den- 
turea freąuently cause this eondition 
which you yourself may not detect 
būt whlch is so offensive to others. 
Why not take the easy, pleasant pre- 
caution that so many fastidious peo
ple ūse to halt thia fermentation— 
Listerine Antiseptic amployed as a 
mouth rinse. It immediately makes 
the breath svreeter, purer, lesa likely 
to offend. Lambert Pharmacai Co., 
St. Louia, Mo.

Btfort Any Data Uaa
LISTERINE ANTISEPTIC

To Moka Your Braoth Su/aatar. '
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

. Bendradarbiams lr korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto • ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
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Lietuvių katalikų dienraščio “Draugo” rčmSjama lr skaitytojams 
siunčiu sveikinimus ir geriausius llnkSjlmuBi

Jūsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams, Informuodamas 
apie įvairius katalikams Įdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo tie. 
•as, gina Ir saugo Jas nuo amžinojo Išganymo priešų.

^Daugarlopal tapadaugtja Jūsų katalikiško dienraščio skaitytojų skal-

* AMLETO GIOVANNI CIOOGMANI. 
Istodlcea Arkivyskuiias,
Apaštališkas Delegatas

galia pravesti savo tarimus net jėga.
Netenka manyti, kad buvęs ambasadorius savo pa*

reiškimus būtų daręs nenuoširdžiai arba vokiečių pa
siūlymų inspiruojamas, taip pat netenka abejoti, kad 
Hitleris sutiktų vesti taikos derybas, bet labai ir labai 
tenka abejoti, kad dabartinė Vokietija pilnai sutiktų 
su laisvu tautų apsisprendimu, kad Vokietija sutiktų 
suteikti pilną politinę ir ekonominę laisvę okupuoto
sioms valstybėms.

Rusų moralė

•z
I

Amerikos saugumas
Savo paskutiniojoj kalboj senate dėl pratęsimo kari

nės tarnybos senatorius Hiram Johnson pareiškė, jog 
pavojus Amerikai nepadidėjęs. Jo kalba buvo kaip tik 
priešinga senatoriaus Pepper pareiškimams, jog karo 
tarnyba turinti būti pratęsta, kad Jungtinių Valstybių 
kariuomenė galėtų susitikti “paskutiniojoj, mirtinoj ko
voj sni Hitleriu”.

Savo kalboje senatorius Johnsonas pareiškė abejo
jimą, kad kas nors galėtų tvirtinti, jog “dabar Jung
tinėms Valstybėms gręsia didesnis pavojus, negu prieš 
karo tarnybos įstatymo pra vedimą”.

“Mes visi žinome įvykusius pasikeitimus”, kalbėjo 
senatorius. “Paveiksle pasirodė didysis Juozas Stali
nas, kuris visados laikėsi savo žodžio”.

“Tie, kurie Juozu Stalinu tiki, kad jis visados lai
kėsi duotojo žodžio, jei jie nori, gali tikėti, kad pa
vojus — didesnis, negu prieš įstatymo priėmimą — 
dabar gręsia mums.

“Juozas Stalinas! Tik įsivaizduokite. Didžiausios ka
da nors šiam pasaulyj įvykusios skerdynės jo suruoš
tos. Didžiausias kraujo praliejimas bet kada šiam pa
saulyj suruoštas jo pastangomis. Jis visados skelbė 
pasaulio revoliuciją, skelbė mūsų namuose, mūsų žmo
nėms. Jis yra tas žmogus, kuris atnešė tą kai kurių 
vadinamą padidėjusį pavojų. Galbūt, kiti tai pavadin
tų didesniu saugumu”.

Ir baigdamas senatorius Johnson pareiškė, jog tas 
pat Stalinas, kuris dar taip neseniai draugavo su Hit
leriu, kuris draugavo su kiekvienu, jei tik pramatė tu
rėsiąs sau naudos, to paties Stalino atstovai priimami 
“čia su pompa ir ceremonijomis”.

Sąryšyj su iškeltuoju klausimu dėl didėjančio pavo
jaus Amerikos saugumui, senato Laivyno reikalų ko
misijos pirmininkas David I. Walsh iššaukė senato 
kariuomenės reikalų komisijos narius nurodyti bet ko

kias žymes, jog Jungtinės Valstybės nėra saugios
prieš invaziją.

Senatorius Aiva Adams pažymėjo, jog visu pripažį
stama, kad Amerikos laivynas yra galingiausias pa
saulyje. Amerika šiuo metu turi 10,000 orlaivių ir 
34,000 užsakyta naujų. Senatorius griežtai užginčijo, 
kad Vokietija, Italija ar Japonija galėtų pasiųsti Ame
rikon “vienu kartu 250 kovos orlaivių ar bombonešių”.

Tačiau Amerikos saugumu įsitikinę tėra tik mažu
ma senatorių.

Paskutinieji pranešimai iš rusų-vokiečių fronto aiš
kiai duoda suprasti, jog rusų kariuomenės ir gyven
tojų gynimosi instinktas nuo priešo labai didelis. Vo
kiečiai to kažkodėl nesitikėjo. Tačiau rusų atsparumas 
pasaulio nustebinti neturėtų.

Šiandie Rusija jau ne ta Rusija, kuri prieš porą ar 
mažiau metų kalbėjo apie pasaulio revoliucijas, kurios 
valdovai savo pavaldinių sąskaiton darė komunisti
nius eksperimentus. Šiandie raudonoji armija ir Ru
sijos gyventojai jau nebekovoja, nors jie niekados ir 
nenorėjo kovoti, už komunizmą už darbo žmogaus “iš
laisvinimą”. Šiandie rusai kovoja už savo namus už 
savo tėvų kraštą.

Praktiniais savo sostų išlaikymo sumetimais ir da
bartiniai Kremliaus valdovai išmainė kosmopolitaniz- 
mą į siaurą tautiškumą ir bedievybę į religingumą. 
Šiandie jau Maskvos ponai neskelbia apie pasaulio dar
bininkų išlaisvinimą, nes jie gerai žino, kad rusas, kaip 
ir bet kuris kitas pasaulio žmogus, susirūpinęs savųjų 
namų savosios pastogės gynimu. Jie skelbia apie gy
nimą “motinos Rusijos” nuo priešo. Šiandie didieji 
Maskvos “bezbožnikai” jau neskelbia savo pavaldiniams 
apie religijos “prietarų kenksmingumą”, nes jie žino, 
kad nuoširdus religingas pilietis mokės garbingai ko
voti už savo kraštą ir prieš svetimųjų priespaudą. Jie 
šiandie atidarė uždarytuosius maldos namus ir džiau
giasi, kad dvasininkai ir žmonės meldžiasi už krašto 
laisvę. Kad ir pervėlai, bet nors laikinai susiprasta.

Rusų tautos kovoje prieš svetimuosius užpuolikus 
mūsų širdys su jais, bet mes negalime nebūti neatviri 
ir neprisipažinti, kad šiose kovose mes tikrai trokš
tame bolševizmo pralaimėjimo kartu su fašizmu.

Kaip mes netikime fašistiniais pažadais ir sutarti
mis, juo mažiau pagrindo yra tikėti Maskvos valdovų 
pažadais ir dabartiniu momentu sudaromomis sutarti
mis.

Maskvos valdovų suktumas ir kreiva politika pa
sauliui aplamai ir lietuviams ypatingai gerai žinoma. 
Todėl tikėti, kad karą laimėjęs, jei tai įvyktų, bolševiz
mas ir jo vadai parodytų žmonišką veidą, daugiau negu 
neįmanoma. L

r Yra žmonių, kurie niekados nieko neišmoksta ir ne
pasimoko. Tokiais žmonėmis kaip tik ir yra pasauli
nių revoliucijų ir visokeriopos priespaudos skleidėjai 
ir apaštalai komunistai.

Taikintojo vaidmenyj
Ne taip seniai iš Turkijos buvo pranešta, jog vokie

čiai sudarę naujuosius taikos planus ir juos įteikę a- 
merikiečių sluogsniams perduoti anglams.

Paskutiniomis dienomis buvęs paskutinysis Jungtinių 
Valstybių ambasadorius Belgijai John Cudahy radio 
kalboje kreipėsi į Prezidentą Rooseveltą, kad šis pasi
siūlytų būti arbitratorium pasaulio taikos sudaryme. 
Buvęs ambasadorius pareiškė įsitikinimą, kad Ameri
kos pasiūlymams nedrįstų pasipriešinti nė Hitleris, nė 
Churchillas.

Prezidentas Rooseveltas, pasak Cudahy, turėtų kon
greso sutikimu, patiekti Amerikos taikos planus nau
jajai pasaulio santvarkai, paremtai tautų sąjunga ir 
įvedant tarptautinę vyriausybę, kuriai būtų suteikta

Rusijos ''amnestija"
Sąryšyj su sudarytąja Lenkijos-Rusijos sutartimi, 

pagal kurią paleidžiami iš Rusijos kalėjimų lenkai, “Vie
nybė” rašo: į

“Kremliuje dar besėdinti kruvina Stalino klika pa
skelbė amnestiją lenkams. O kur kitos jų paverg
tos tautos? Kur šimtai tūkstančių Lietuvos, Latvi
jos, ir Estijos dorų ir nekaltų žmonių? Bet, matyti 
Kremliaus kruvinieji valdovai savarankiškai galvoti 
nemoka. Anksčiau jie darė viską, ką jiems liepė vo
kiečiai, trėmė svėtimų valstybių pasiuntinius, nes 
to norėjo Berlynas. Dabar susitaria su lenkais, nes 
tai liepia Londonas. Išlaisvino lenkus, nes to pano
rėjo anglai. O patys bolševikai nesupranta, kad Vi
sas pasaulis piktinasi jų baisiu elgesiu su lietuviais, 
latviais ir estais.

“Išlaisvinadmi lietuvius, latvius ir estus, suteik
dami bent kokį galimumą nekaltiems žmonėms grįž
ti į savo tėvynę, bolševikai bent dalimi nuplautų tą 
didelę gėdą, kurią jie užsitraukė paskutiniais me-

taia" . . .^lasiaBisi

Anglijos slaptąją tarnybą, kitaip tariant, špionažą 
Europos kontinente sudaro patriotiniai norvegai, kurie 
kartais net įstoja nacių judėjiman, kad gautų plates
nių informacijų pasiųsti Londonan slaptais radio siųs-
tuvaia..... „

•

Iki šiol Kanada palaikė santykius su Vichy vyriau
sybe. Tai vienintėlė Anglijos dominija palaikanti su 
dabartine Prancūzija normalius santykius. Tačiau dėl 
Indokinijos įvykių, manoma, jog ir Kanada nutrauks 
normalius santykius....

(“Draugas”,- rugpiūčio 12 
d., 1916 nl.)

Prasidėjo mūšiai Balkaz- 
auoae..... Iš Londono prane
šama, jog pagaliau ir Bal
kanuose, Salonikų fronte 
prasidėjusios atakos prieš 
centralinės valstybes... Bal
kanuose sąjungininkai turi 
apie 700,000 kariuomenės...

•
Kazokų pasižymė jimas.......

Vienas kazokų pulkas už
puolė skaitlingą austrų rai
telių būrį ir jį įveikęs, pa
ėmė 200 nelaisvėn ir tris 
kulkosvaidžius....

Užpuolė Veneciją.... Dvi
dešimt vienas austrų orlai
vis išnaajo bombardavo I- 
talijos gražuolį miestą Ve
neciją. Numesta trys ir pu
sė tonos bombų....

•
Austrijos Imperatorius 

sveikas.... Tvirtinama, jog 
Austrijos imperatorius Pra
nas Juozapas, turįs 86 me
tus amžiaus, esąs sveikutė
lis ir visados dalyvaująs ka
ro tarybos posėdžiuose... 
Austrijoje bado nesą, nes 
turtingieji maistu dalinasi 
su neturtingaisiais....

ū

Pabėgėlius varo iš Vil

niaus.... Karo metu Vilniu
je susispietė iš įvairių Lie
tuvos vietų didelis skaičius 
pabėgėlių. Dalis tų pabėgė
lių buvo pasilikę Vilniuje. 
Dabar vokiečiai juos varo 
vykti į savąsias sodybas....

•
“Lietuvių Diena” Kroku

voje.... “Gviazda Polarna” 
praneša, kad Krokuvos 
moksleivija, atsiliepdama į 
H. Sienkevlčiaus atsišauki
mą, nutarė Krokuvoje su
rengti mokyklose “Lietuvių 
Dieną”...... Tą dieną būsian
čios renkamos aukos nuken
tėjusiai nuo karo Lietuvai....

f
Pabrangins duoną.... Šio

mis dienomis žymiai pakilo 
miltų kaina. Manoma, kad 
dėl to pabrangs žymiai ir 
duona....

Po svietų pasidairius
Daina apie Adolfą 
ir jo pačią Mešką

Ickės, Mauškės ir kacapai 
Ir kitoki jų satrapai 
Iš Lietuvos kailį nešė,
Kai vokietis “saulę” pešė... 
Na, ir juokas ir tiktai,
Va, va, va kaip bematai, 
Medaus mėnesy sus’pyko, 
Viens ant kito galvos tyko.

Gi atsimenam gerai,
Kai visai dar neseniai, 
Vpkios Adolfas slaunus 
Vedė Mešką kruviną.

Ir be deitų ir raidų, 
Medaus mėnesį jau leido... 
Buvo nebloga porelė — 
Neb’laikė jokia tvorelė, 
Galėj’ viens kitą myluot, 
Apie laimę vis dainuot.

Meška gavo daugaiu lais
vės,

Tad drąsiau prie nosies šavi 
stės

Ir ( lyg kiaulė neraliuota, 
Slinko vis arčiau gauruotė.

’ Na dar bučkis jr gaha 
Laižės sena Ragana,
Meilės niekad nepažinus, 
Daugel vaikų išmarinus . . .

Vokios Adolfui nus’bodo, 
Jau ir jis meilės neb’rodo, 
Šlykščiai Meškai kruvinai 
Taikliai nosį “gurina” . . .

Kas ją gali bemylėti? 
Kas gi gali nutylėti?
Kad ji sena kraugerė, 
Viena akia neregė . . .
Nė ji graži, nė turtinga, 
Tiktai vyriškai petinga, 
Kreivakojė, kreivažandė,
Vis patamsėmis telandė.
Bet nagai, — tai jau ilgi, 
Plaukai vietomis pilki,
Akys išverstos ir biaurios, 
Lūpos iškreiptos taip žiau

riai . . .
Kad pamatęs tokią “paną” 
Kiekviens turi trakti “dzva-

ną:”
Šaukt faimonus greičiau, 
Kad neslinktų ji arčiau . . . 
Visi bijo, kaip ugnies,
Nors vyrs būtų iš peties...

Tik tai Adolfas iš Vokios, 
Buvo drąsos štai tokiosa

R DEKORUOJA LAKŪNUS

Su ja laisnius išsiėmė 
Ir už pačią ją paėmė . . . 
Meška džiaugės, cypė, sauge 
Ką tik nugriebė, pasmaugė. 
Ko gi dabar ji bijos? 
Adolfas yr’ vyras jos . . .

Bet palauki, tu Biaurybė, 
Laisniai buvo—tik suktybė, 
Kad tau gailį išvanotų,
Kad galėtum tu žinoti 
Jog už skerdynes kitų 
Seniai reikė tau švinu . . . 
Taigi Adolfs Mešką peša,
O ji vis kudašą neša . . . 
Pažiūrėsim, kaip .dar bus 
Ar ištikro Meška žus? 
Meškos vaikams priper

tiems
Nėra vietos pasidėti,
Kai forstfader leidžia kul

koms,
O jų Motės plaukai dulka...

K. Š.

Spicpirvirvio Dumkos
Vokiečiai brukos į Tobru- 

ką, dabar brukąs iš Tobru- 
Kd.: ’

Piicas ir Ivanas dainuoja 
duetą:

Bombos krina ant Berlyno, 
Bombos kritna ant Krem-

lino.
Kas čia bus? Kas čia bus?

Šeimininkės noriai davė 
senus alumino indus karo 
reikalams Amerikoje. Spic- 
pirvirvis alumino neturėjo, 
tai šias eiles sudėjo:

Duokit seno alumino, 
Surauks Adolfas sau miną; 
Alumino jeigu duosi,
Duosi Adolfui į nosį!

LDS organas sako, kad, 
žmonės, kurie nei žodelio 
prieš Hitlerį netaria, yra 
Hitlerio pagelblninkai.

Tokiais pagelbininkais, 
tokiu būdu, iki birž. 24 die
nos buvo visi balševikų lai
kraščiai, nes prieš Hitlerį 
jie iki to anei mikt!

1 “DrauKM' Acme teiepnovu>»

M. Kalinin, Sovietų Rusijos prezidentas, dekoruoja medaliais lakūnus, kurie pasi- 
jymėjo karo lauke.

r*



* Antradienis, rugp. 12, 1941

Alis Rachmanova

Studentai, Meilė Ir Čeką
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

c ll.

Išvertė Ant Pauliukonis
H. TOMAS 

(Tęsinys)

Liepos 5 d.
Zinaida Vasiljevna labai susirūpinusi didžiojo kuni

gaikščio likimu. Jis negali miegoti ir yra baisiausiai nu
siminęs, kad Leninas dar vis neduoda ligi šiol atsakymo 
į jo prašymą, leisti jam išvykti į užsienį. Neseniai jis 
buvo vakare pas ją užsukęs ir išbuvo porą valandų. Ji 
papasakoja, kad keli draugai jam pasiūlė persirengti 
kiaušinių pirkliu ir taip mėginti pabėgti; jam pažadėta 
net netikrą “projuską” (pasą) išgauti ir nugabenti ligi 
A ... , kur juo būtų turėję toliau pasirūpiAti kiti.

— O kaip bus su mano tarnu ir sekretorium? Ar 
jie galės vykti drauge? — tada jų paklausė didysis ku
nigaikštis.

— Žinoma, ne, nes trims pabėgti jokiu būdu nebus 
galima! — pastebėjo Zinaida .Vasiljevna.

— Tai tada ir aš nebėgsiu! — atsakė didysis ku
nigaikštis.

Dėl to Zinaida Vasiljevna yra labai nusiminusi ir 
nežino ką daryti.

DBAUGAS

1 Diuutfus ACiue It.tpUUk-
Kuomet save randi panašioj padėtyj, ne sikarščiuok! Tai Col. A. J. Drexel Briddle 

patarimas (stovi viduryje), kuris nors ir jau pasitraukė iš tarnybos, apsilankė pas 
Philadelphia, Pa., jūrininkus suteikti atatinkamų instrukcijų.

FEDERACIJOS KONGRESAS
y

Gausus kongresas; pakili nuotaika, malda ir darbas

HF !Til Liepos 9 d.
Zinaida Vasiljevna rašo, kad ji vakar vėl mėgino 

perkalbėti didįjį kunigaikštį, jog persirengtų ūkininku ir 
bėgtų. Padėjimas paskutiniu metu taip pablogėjęs, jog. 
bijoma, jį gali suimti kiekvieną dieną, jei jau ne dėl ko 
kito, tai bent norėdami, e3ą, apsaugoti nuo darbininkų 
keršto. Komunistai tarp darbininkų leidžia paskalas, 
kad monarchistai norėjo didįjį kunigaikštį pagrobti ir 
paskelbti caru. Todėl dabar darbininkai, ypač X fabri 
ko, kasdien šaukia mitingus ir reikalauja, kad jis būtų 
sušaudytas. Tokia žinia jam padarė labai slegiantį 
įspūdį, bet jis, gerokai pagalvojęs, vis dėlto nusprendė:

— Bet tuo būdu aš pražudysiu tuos žmones, kurie 
manim pasitiki, o pats vistiek negalėsiu išsigelbėti. Jie 
taip sustiprins sargybas, jog mane tikriausiai sugas!

Šiemet suėjo 35 metai kai didelės vėliavos; Amerikos 
įkurta L. R. K. Federacija ir Kolegijos. Viduryje aukš-

Ra-

Gavau iš Vadimo laišką.
Liepos 10 d. 

Jis buvo suimtas ir jau

Amerikoje. Jos 28 kongre
sas įvyko Marianapolio Ko
legijoje, rugp. 7 d. 1941 m.

Besibaigiant Kunigų Vie
nybės seimui Marianapoly
je, pradėjo rinktis į kolegi
ją Susivienijimų, Sąjungų, 
Centralinių Organizacijų, 
Federacijos Apskričių ir 
Skyrių atstovai, Draugijų 
įgaliotiniai ir visuomeniniai 
veikėjai sekančios dienos 
rimtam darbui. Kaip vėliau 
sužinota, kongrese dalyvavo 
91 veikėjas.

čiau dvi Lietuvos vėliavos 
ir kryžius.

J. B. Laučka atidaro kon
gresą. Prelatas Ambotas 
sukalba maldą. Per 15 mi
nučių išrenkamas prezidiju- 
mas, komisijos: Garbės pre
zidijumą sudarė prel. Am
botas, dr. K. Urbonavičius 
ir dr. J. Navickas, MIC. 
Darbo prezid.: Kaz. Vilniš
kis, dr. P. Atkočiūnas, A. 
J. Aleksis. Sekretorijatą su-

pakviestas kl. dr. A. 
kauskas, MIC.

Kongreso vedėjas K. Vil
niškis jautriai prabilo rim
tam kongresui įžangos žodį 
ir pakvietė visus sugiedoti 
Tautos himną. Galingai ir 
stebėtinai sutartinai, it bū
tų geriausio choro gieda
mas, suskambėjo himnas, 
kurio metu matėsi kai ką 
susijaudinusių. Seka garbės 
prezidiumo sveikinimai.

Kun. dr. J. Navickas, MI 
C., pažymėjęs savo lūkes
čius ir džiaugsmą, kad gali

"bon?“ KAS reikia žinoti
Apie Defense Benus

Kl. Kur geriausia lai
kyti Defense Bonus?

Ats. Saugioje vic' oje 
dėlto, kad jų vertė nuolat::! 
auga. Jei ..nori, tai Traasu- 
ry Department arba Fede
ral Reserve Bank išluos 
jnms kvitą ir jūsų boaua 
saugiai užlaikys be joki) ut 
lyginimo.

Kl. Ar Albumas, prųj’.- 
dytas stampėmis automati
škai tampa bonu, mokančiu 
nuošimčius ir prir.okstan

čiu per 10 metų?
Ats. Ne. Pripildyto al

bumą reikia pakeisti bonu. 
Nežiūrint kiek piuigų į 
stampes investuotum, jie 
nuošimčių neneš tol, kol ne
pakeisi juos į bortą ar bo 
nus.

Pasabts. — Bonų ar tau
pymo stampių galima pirk
ti pašte, banke arba taupy
mo ir skolinimo bendrovėse, 
arba tiesiai iš Treasurer of 
the United States, Wash- 
ington, D. C. Taupymo 
stampių galima pirktis 
“Draugo” ofise.

manė, kad sušaudys. Bet jį išgelbėjo jo vienas ben^ a- 
klasis čekistas. • Jis turėjo tris dienas, uždarytas kažin 
kokiam užkabory, išbūti negaudamas nieko valgyti nei 
gerti. Kiek vargšas turėjo iškęsti! Jis į mus negali 
atvykti, nes savo parašu pažadėjo, kad iš gyvenamosios 
vietos niekur neis.

Aš vis mąstau apie Vadimą. ,

v Liepos 14 d.
Zinaida Vasiljevna visiškai nusiminė. Bolševikai 

suėmė didįjį kunigaikštį ir išsivedė su savim, ir vargšė 
dabar graužiasi, kad dėl tos nelaimės ji pati esanti kal
ta. Ji apie viską parašė Vienam savo pažįstamam — 
bent tai, ką galėjo sužinoti iš kunigaikščio tarno pasa
kojimo.

Naktį į viešbutį, kuriame gyveno didysis kunigaikš
tis, atėjo penki vyrai. Du iš jų liko stovėti žemai, o kiti 
žhuožė į viršų. Jie prisistatė, kad čekos nariai ir parodo

darė: Ant. Tamulis ir E
Samienė. Rezoliucijų komi-1 pag save priimti garbingąjį 

Pasitaikė labai gražus ir 8įjOn išrinkti: kun. J. Bal-1 Federacijos kongresą, pridė- 
nekarštas oras. Su didelio' kūnas, kun. dr. J. Vaškas/jo:
malonumu svečiai naudojos MIC > A Rneižys, adv. St.

1 proga, kol nepradėtas kon- Gabaiiauskas, J. B. Laučka,
Mandatų komisijon įėjo:, x . ,
, , mente, jog esame patikimikun. dr. V. Andriuška, MIC., ' ■ .
.x, ... - - draugai ir Kristaus Ispa-Atkociumene, Dulke. Kny- , T _ . x _ , .

... ... .. . ... zintojų Lietuvoje Broliai,goms peržiureti išrinkti .. \.
° i ,, ue3 jie nukankinti, ar kan-Darbimnko ir ‘Amerikos | .. . ’ ,

kmami, jie pusta kaleji-

gregas, aplankyti gražųjį 
Marianapolį, jo mišką, sta
tomus Kryžiaus Kelius — 
Kalvarijas, ūkį. Kaikas pa
sirinko mėlynių, gervuogių, 
grybų...

Išaušo rugp. 7 d. Prie vi
sų kolegijos koplyčios alto
rių nuolat buvo laikomos 
Mišios, nes buvo pasilikę 
gana daug svečių kunigų 
po savo seimo. Federacijos 
kongreso posėdžiuose daly
vavo 26 kunigai.

Pamaldos už Lietuvos

administratoriai.
Kongreso tvarkai žiūrėti

— Šiar>3 rimtam Tautos 
skausmo ir džiaugsmo mo-

desnę garbę turėtume tik 
patys tapę kankintai cž ti
kėjimą ir tautą! —

Prel. Ambotas palinki 
kongresui atlikti didelių 
darbų, Dievui padedant, is
toriniame Tautos laikotar
pyje.

Kun. dr. K. Urbonavičius 
sveikina kongresą savo 
„Studentų žodžio” ir “Dar
bininko” vardu. Nurodo į 
du kongreso tikslus: nuola
tinį stiprėjimą visų mūąų 
organizacijų ir skubotus 
mūsų Tautos ir Tėvynės gel
bėjimo reikalus.

Seka centro valdybos vei
kimo apyskaita ir praneši
mas. Tie pranešimai - ra
portai yra atspausti specia
liame leidinyje. Visi kon
greso dalyviai iš vakaro ga
vo leidinį ir buvo gerai ap 
sipažinę su visa dviejų me
tų Federacijos veikla. Pažy
mėtina tik šie nespausdinti 
papildymai.

Dr.. A. Rakauskas, MIC., 
buvęs centro Valdytos pir
mininkas, kol neįstojo į Ma
rijonų vienuoliją, dėkojo už 
parodytą jam Federacijos

pasitikėjimą, — jis per aš
tuonis metus vadovavo Fe
deracijai; bet pasirinkęs ki
tą luomą, ir jausdamas, jog 
reikia įnešti į visą Feder. 
veiklą naujos ugnies, užlei
do savo vietą vice pirminin
kui.

Seka platus sekretoriaus 
L. šimučio paaiškinimas 
prie spausdinto pranešimo, 
aiškus iždininko kun. Pr. 
Juro žodis skaitlinėmis, 
Laučkos, Kneižio, Aleksio 
ir Z'.ijąus raportai.

Iš tikrųjų, buvo kuo 
džiaugtis: Federacija žymiai 
sustiprėjus, vieninga.

Redaktorius J. B. Laučka 
savo išsamioj paskaitoje: 
“Amerikos Lietuvių Katali
kų Veikla” drąsiai nurodė 
į mūsų katalikiškos visuo
menės organizacijų trūku
mus ir patiekė vaistus: į 
mūsų veikimo centrą skirti 
tris katalikiškam darbui 
žmones: a) viešąją tautinę 
veiklą praplėsti, b) katali
kiškų draugijų organizato
rių ir c) jaunimo vadą.

(Nukelta į 6 pusi.).

dokumentus; tada juos beregint įleido į vidų. Tuo metu didvyrius ir mūsų 
didysis kunigaikštis jau miegojo, todėl jį reikėjo pabu- mirusius veikėjus 
dinti. Kunigaikščio tarnas pasakoja, kad kunigaikštis,
netikėtai iš miego pažadintas, baisiausiai persigando i) 
kai jam pranešė, kad su juo nori kalbėti čekos nariai, su
mišo. Jis ėmė skubiai vilktis drabužiais, bet vis niekaip 
negalėjo surasti rankovės; jo rankos ėmė drebėti, ir jis 
pats visą laiką klausinėjo:

— Kaip jie atrodo? Kiek jų yra? Ko jiems iš ma 
nęs reikia?

Kai jis pasirodė, atvykusieji jam pareiškė, kad jie 
nėra joki čekistai, bet jo didžiojo kunigaikščio šalinin
kai ir kad atėjo jam padėti, norėdami galutinai įvykdyt 
jau senai sustatytą bėgimo planą. Didysis kunigaikšti? 
kelias akimirkas akylai žiūrėjo į jų veidus ir jiems at
sakė, kad jis nieku gyvu nesutiks su jais vykti, pirma 
nesusižinojęs su čekos viršininku. Bet tada atvykusiej 
susijaudinę atkirto:

— Bet, jūsų didybe! Dėl Dievo! Ką jūs sau mano 
te! Taip tik jūs savo pražudysite ir mus! Matot, šta. 
įsakymas jus areštuoti! Mes jį patys pasidarėm, be' 
mes tikrai žinome, kad jūs vėliausiai po kokios valandos 
laiko būsite suimti ir sušaudyti! Juk žinote, kaip ne 
girdėtai darbininkai reikalaja jūsų mirties, ir dabar tą 
jų reikalavimą jau sutiko patenkinti.

Didysis kunigaikštis ėmė neramiai vaikščioti ir štai 
ga paklausė:

XBU1 OttUgiAUj

Radio
Dainuos “Granadiertai,” 
juokai, muzika, linksmy
bes, dramos, ir t.t. 
Šiandien, Antradienį, ra

dio klausytojai turės daug 
smagumo pasiklausyti gra
žaus ir įdomaus radio pro
gramo. Jo išpildyme daly
vaus žymūs talentai, tarpe 
jų ir “Granadierių” trio,

Gedulingos šv. Mišios pra-? 
sidėjo 8:30. Jas laikė Jo Ma- 
lonybė Prelatas J. Ambo-karie P«lai™o» gra
uš. Dijakonu pabuvo gerb. žia daineli,<- Pr,e to >"*"• 
kun. J. J. Valantiejus ir sub- dr-mttiSki veikalėliai, nau
di jakonas A. Sandys, MIC., zika ir visokie ’varbūs bei
kuris šį šeštadienį po kon
greso Šventinamas į dijako 
nus ir rugp. 10 d. — į ku 
nigus.

Gerb. dr. J. B. Končius 
pasakė kongresui pamokslą. 
Jis pažymėjo, kad mūsų

įdomūs pranešimai sudarys 
vieną iš žingeidžiausių pa- 
siklausimu. Ma’onėkite ne
pamiršti šio “Peoples” ra
dio programo šiandie 7 vai. 
vakare iš stoties WGES.

Rep. xxx

BUY
UNITED
STATES

SAVINGS
BONDS

ANDST/\MPS

7ENSE

on sai f at'ini R povt n'FFinr 0r bank

broliai ir seserys Lietuvoje .
savo skausmu ir krauju, įsaku-.................kiu į
savo gyvybės auka išpirko 
Lietuvos kaltes. Dievas pri
ėmė jų auką už savo Tėvy
nę ir galime tikėtis skaid 
rios ateities Lietuvai, — 
Dievas leis pakilti Lietuva! 
į laisvę.

Dar prieš 10 vai. susirin
ko kongresas posėdžiui. Sa 
lė gražiai dekoruota. Pre- 
zidijumo stalo šonuose dvi

typewriurs
it nniN r. m « r Hl n f s

— tMAll MONTHIV PAVMINTI— 

AU MAKtt

SOLO, RENTED 
AND REPAIRED
•M amm'a aaaat •aa.taaa iiuoruraw.«a<M«MS •eaaaNfM

*CfAD TYPIWRITIR 
COMPANY

tOMBT C. AOtMlAn.
IK W. MADISON ST.

t
Phone DEARBORN 8444
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America on Gvard!
Above ia a reproduction of the 

Treasury Department’s Defense 
Savings Poeter, showing an exact 
duplication of the original “Minute 
Man” statue by famed sculptor 
Daniel Chestei Yrench. Defense 
Bonds and Štampe, on sale at yoOr 
bank or post office, are a vital part 
of America’s defense preparations.

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

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

Būkite nuoširdūs ameri
konai!

muos tik už tai, kad buvo 
katalikai, lai mums yra 
kuomi džiaugtis ir didžiuo
tis, — jie mūsų garbė. Di

thia cheete 
fooa thal’t digestible

as m ilk itselfl

SPREADSI SUČISI TOASTSI 
“ MELTS PERFECTLYI *

« . * » • • »
1

DOCTOR’S AMAZiHG UOOID
GREAT SUCCCSS FOR .

SKIN TROUBLES
(extemalfy caused)

PRMSEB
O j from

COAST 
TO

COAST!
No matter wh«tvou’ve tried witheut 
suecen for uneightly surface p i ruples, 
blerrflshee and eimilar akin irritationa, 
here’s tn amazingly nucceesful doc* 
tor’s formula—powerfully soothing 
Liauid Žemo—which quickly relieves 
itening soreness and atarta right in to 
help nature promote FAST heating. 
80 years contanuous euccees! įet 
Zemo’s 10 different marvelouaiy effec- 
tive ingredients help YOUR skft>. 
Also ointment form. Severe ci 
■aay neod Katra Strength Žemo.

D A C 1/ I C ~ namams statyti, remontuoti ar 
’ O pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planaa.

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

1

Tapkite Finansiniai Nepriklausomilll
• .m ............................. a .. ■ mui.Į.a ■■ .■ — -r — ■ - -
TAI IPYI/ITP įtaigoje. Jūsų Indeliai rūpee-■ T 1x1 I C tingai globojami ir ligi $5,000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame

Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo. ,

MUSU PASITfKBJINO IR IŠTVERMES REKORDAS

45 Metai Sėkminga Patarnavimo. Neira*kr1aad2Iant Nei 
Vleao KMjeatol

Keututo Savings and Loa* Aaaociation yfa tymiaufrta, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.

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

3236 So. Halsted St. Chicago, IIL
los. M. Mozeris, Sec’y.

.. ■
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Gausus Federacijos 
kongresas

(Tęsinys iš 5 pusi.)
Prie paskaitos kalba ke

letas žmonių.

L. šimutis nurodė, jog da
linai šie pageidavimai pildo
mi: j kuriamąjį Federacijos 
Informacijų Biurą kviečia 
mas dirbti prof. K. Pakš
tas, Susivienijimas R. Kat. 
turi jau savo pastovų ins
truktorių. Tenka rasti jau
nimui vadą, geriausia —ku
nigą.

Adv. St. Gabaliauskas 
reiškia pageidavimų, kad 
mūsų katalikiškas veikimas 
būtų Bažnyčios apribuotas 
ir Episkopato globojamas 
kaip visas katalikiškas vei
kimas. Be to, jis pasakė ki
tą tiesos žodį:

— Lietuva yra kalta, kad 
jūs amerikiečiai esate silp
ni ir nepilnai organizuoti. 
Mes neįvertinom jūsų dar
bų. Nuo pat prezidentūros 
iki DUL remti raštinės visi 
klydome. Mums buvo sako
ma: “Amerikos lietuviai
miršta. Tad imkime iš jų, 
ką galime”. Pietų Amerikos 
bolševikuojantiems vadams 
ir neaiškiems reikalams Lie
tuva skirdavo iki 400,000 
litų, o Amerikos lietuviams 
paskupėjo net pasiūlytų 
50,000 litų. Lietuva nepa
matė J. A. V. lietuvių pir
maeilės reikšmės veiklos.

Prie paskaitos kalbėjo 
kun. dr. Vaškas, MIC., kun. 
J. Mačiulionis, MIC., nuro
dydami į praktišką siūlymų 
reikšmę. Kun. dr. K. Matu
laitis, MIC. priminė Chica
gos kunigų pastangas skir
ti jaunimui vadovauti vieną 
jauną kunigą. Tą pat galė
tų padaryti ir kiti miestai.

Nusifotografavus ir pa
valgius pietus, kongreso da
lyviai susirinko 2 vai. į po
pietinį posėdį.

Perskaičius visus sveiki
nimus ir Mandatų komisi-

Jess Dunn, Oklahomos 
valstybės kalėjimo sargas. 
Šiomis dienomis to kalėji
mo kaliniai padarė maištą 
ir to maišto metu nužudė tą 
sargą.

jos pranešimus, išklausyta 
prof. K. Pakšto paaiškinimų 
prie jo spausdintos Kongre
sui paskaitos: “Lietuvos 
vadavimo problemos”. Rim
ti, gilūs ir pamatuoti pro
fesoriaus žodžiai padarė vi
siems gilaus įspūdžio. Nors 
jo paaiškinimai tęsėsi dau
giau valandos, nepabodo. Il
gėliau jis sustojo prie Lie
tuvos fronto.

— Birželio 22-24 d. suki
limu Lietuva apsaugojo sa
vo gyvybę ir nesunaikintą 
turtą, bet laisvės dar nelai- 
mėjom, — kalbėjo profeso
rius K. Pakštas.

— Valdžios galva, minis- 
teris pirmininkas K. Škirpa 
neleidžiamas į Lietuvą: vo
kiečiai jį laiko namų areš
te uždarę, kam jis, jų ne
atsiklausęs, skelbė Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę 
atstatąs. —

Prof. Pakštas nurodė kas 
Amerikos lietuviams dary
tina šiuo momentu ir kaip 
ruoštis prie taikos derybų.

Priminė, jog sukako 600 me
tų nuo Gedimino mirties. 
Tas sukaktuves turėtume 
panaudoti. Būtinai reikia su 
daryti Lietuvos valdžią e- 
migracijoje. Verta šaukti 
Antrąjį Pasaulio Lietuvių 
kongresą. Federacijos Infor
macijos Biuras turėtų pa
stoviai veikti, net Lietuvai 
iškovojus laisvę ir nepri
klausomybę, nes darbo daug.

Dr. J. B. Končius prie 
paskaitos padarė ryškių 
pastabų, kurias kiek sušvel
nino dr. Vaškas. Visi suti
ko, jog negalima snausti, 
jog reikia išjudinti visą 
Tautos organizmą.

Adv. Gabaliauskas pabrė
žė, jog mums trūksta Vyk
domojo Komiteto. Jis su In
formacijos Biuru sudarytų 
Politinę Tarybą. Patarė ne
skubėti su valdžios klausi
mu. Į Lietuvos frontą pa
tarė gauti draugų iš 22 mi
lijonų Amerikos katalikų.

Diskusijas baigus, Rezo
liucijų komisija patiekė kon
gresui atatinkamas rezoliu
cijas, kurių vienos priimtos 
kaip skaitytos, o kitos — 
su žymesniais pataisymais. 
Ginčų iš esmės nekilo, tad 
greit visa sutarta.

Po trumpai atvangai, 5:30 
prasidėjo paskutinė kongre
so sesija. Išrinkti į L. G. 
Tarybą: kun. J. švagždys, 
L. Šimutis ir J. B. Laučka. 
Lietuvos Ministerio laiškas 
skaitytas, svarstytas ir pa
vestas vykinti centro valdy
bai. Kai Mandatų komisija 
su skirtais padėjėjais skaitė 
balsus, kalbėjo Norkūnas L. 
Vyčių reikalu. Paskelbti iš
rinktieji centro valdybos na- 
liai: Laučka, šimutis, Bal- 
kūnas, Vilniškis, Aleksis, 
kun. švagždys, kun. Juras,

kun. Navickas, Kneižys, 
kaip daugiausiai gavę bal
sų. Jie savo tarpe pasidali
no pareigomis: pirm. J. B. 
Laučka, sekretorius L. ši
mutis, iždininkas kun. P. 
Juras.

Kongresas baigėsi gražiu 
pakeltu ūpu ir užsimojimu 
dirbti daug ir nariai Bažny
čios, Tautos, Lietuvos ir šio' 
krašto lietuvių naudai.

Daug kas sakė: — taip 
gražaus, sklandaus, turinin-' 
go nutarimais kongreso ne
same matę. — Padėka ir 
pagarba priklauso kongreso 
rengėjams ir dalyviams.

K. Bitikas

Pasisekimo paslaptis yra 
ne tame, kad niekad nesu- 
kiydus, arba neapsivylus, 
bet tame, kad nenupuolus 
dvasia. — Aistis.

A. t A.
JUOZAPAS MALINAUSKAS

Gyveno 1309 S. 5l)th Court, 
Cicero, III.

Mirė rugp. 10, 1941, 8:45 vai. 
ryte, aulaukęa pusėn amž.

Gimęs Lietuvoje. Kilo ift 
ftiuulių apskr., Glūdžių m. 

Amerikoje iftgyveno 30 m. 
Paliko dideliame nuliūdime 

dvi seseris: Marijonų Morkū
nienę, jos vyrų Jonų ir jų 
fteimų; Onų ftlūftlenę, jos vy
rų Antanų ir jų fteimų, pus
brolius: Pranelftkų Sabulluus- 
kų lr fteimų ir Petrų Kubu- 
lluuskų, Svogerj Pranciškų 
Žukauskų ir fteimų lr daug ki
tų giminių, draugų ir pažys
tamų.

Velionis prikluusė prie Lie
tuvių Raudonos Rožės kliubo. 

, Kūnas paftarvotus Antano B. 
Petkaus koplyčioje, 1410 So. 
49th Court, Cicero.

Laidotuvės Jvyks trečia,lle- 
nj, rugp. 13 d. ift koplyčios 
8 vai. ryto bus atlydėtas J 
ftv. Antano parap. bažnyčių, 
kurtoje jvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į ftv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ar pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Seserys, š.ogei-iai, 
Pusbroliai ir GlmitižAa.

laid. direktorius Ant. B. 
Petkus, tel. Cicero 2109.
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Apart Apsaugos, Turime tlAA AAA AA 
ATSARGOS FONDAVirijJV VrUU v.UU

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

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

LOAN ASSOCIATION ofChkaf* 
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.

4192 Archer Avenue
Vlliginia Utį

4A&T, UTD. laidotuvių DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
OorianriM Patarnavimu — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

UŽUOJAUTA
DOMININKUI .BALIUI mirus reiškiame gi
liausią užuojautą jo moterei BARBORAI 
BALIENEI, mūsų ilgų metų narei ir veikė
jai. Liūdime kartu su jų visa Šeima.

MOTERŲ SĄJUNGOS 1-ma KP.

MENIŠKI — VERTINGI 
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS

Ši firma virš 50 m. tos pačios 
šeimynos rankose

DOMINIKAS BALIS
Gyveno 6558 S. Morgan Street 

Wentworth 0418

Mirė rugp. 10 d., 1941, 12:30 vai. ryte, sulaukęs pusės amž.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskr., Liažavos parap., 

Purplių kaimo.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Barborą (po tėvais 

Šumpaitė), sūnų Dominika, marčią Oną, anūką Thomas, bro
lį ir brolienę Joną ir Magdaleną Balius, brolio dukterį Bemice 
Beacon, 2 sesers dukteris Prudenciją Račiūnas ir Magdaleną 
Kraučiūnas ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų, o Lietu
voje brolį Juozapą, 3 seseris — Marijoną Katelienę, Oną 
Dargienę, Ievą Paulikienę ir jų šeimas ir gimines.

Priklausė prie Tėvynės Mylėtojų dr-stės.
Kūnas pašarvotas Mažeikos koplyčioje, 3319 Lituanica Avė.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugp. 13 d. iš koplyčios 8:30 

vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Jurgio parap. bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų 
bįus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę Moteris, Sūnus, Marti, Brolis, Brolienė, Brolio Duk
tė, Sesers Dukterys ir visi Giminės.

Laidotuvių Direktorius S. P. Mažeika, Tel. YARds 1138.

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

KREIPKITĖS Į

DONPT
NEGLECT 
A COLD

Krūtinės slogos, kurtos gali Išei
vy* tyli t nelaimę, paprastai pa 
lengvėja pavartojus raminančių, 
šildančių Musterole. Musterole nė
ra tiktai montė. Jinai yra “Goun- 
ler-irrllant.” Milijonai Jti varto
ję jų per 36 m. Daktarai rekomen
duota Galima uiti optie^non

'Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS 

ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

Venetian Monument Co. Į
527 N. VVestern Avė. Tel. See. 6103

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotum Direktorius
AMBULANCE Dieną lr Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

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

MAGDALENA
ROMANSKIENft

(po tėvais Famlnikalt-ė)
Gyveno 833 W. 33rd Place 

Mirė rugp. 10, 1941, 2:30 vai. 
ryte. Kniaukus pusės amž.

Gimus Anglijoje.
Paliko dlil.lame nullfldlme 

2 tetai, — Gnu Schukle.ę ir 
Elzbietą Mlkrilalnlenę Ir jų 
šeimai, ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažjntamų.

Priklausė prie S. L. A. 36 
kuopos.

Kūnas pašarvota Mažeikos 
koplyčioj, 3319 Lituanica Avė.

I-aldotuvės jvyks ketvirtad., 
rugp. 14 d. IS koplyčios 8:00 
vai. ryto bus atlydėta j Sv. 
Jurgio parap. bažnyčių, ku
rioje jvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta j ftv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines. draugus Ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

J-aldotuvėmln rūpinasi Ona 
flehukienė.

Nuliūdę Tetos ir Jų šeimos 
ir visi Giminės.

laidotuvių Direktorius 8. P. 
Mažeika, Tel. YAltds 1138.

A. "f" A.
STELLA STEINER
(j» tėvais Mltekevlėifltė)

Mirė Rugp. 11. 1941, 7:15 v. 
ryte sulaukus 30" metų amž.

Gimus Cicero. Iii., Liepos 
21 d.. 1911 m.

Paliko dideliame nuliūdimo 
vyrų Jerome, dukterį Geral- 
dlne. du brolius: Antanų Ir 
jo moterj Alice Ir Jų šeimų 
Ir Vladų, uošvienę Catherlne, 
4 švogerius; Krank, Bernard. 
Joseph Ir John. 3 svaines — 
Madge, Rose. Catherlne Ir jų 
šeimas, dėdę Ir dėdienę Mr. 
and Mrs. John Mackewlcz; 
tetų Elzbletų Paszkowskas Ir 
Jos šeimų ir daug pusbrolių ir 
pusseserių ir kitų giminių.

Kūnas pašarvotas namuose. 
1811 8. 49th Avė., Cicero, Iii.

iAldotuvėa jvyks ketvirtad., 
Rugp. 14. Iš namų 8 vai. ry
to bus atlydėta Į ftv. Antano 
parap. bažnyčių, kurioje jvyks
gedulingos pamaldos už ve
lionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta j flv. Kazimiero ka
pines

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

Nuliūdę Vyras, lbikft’*, llro- 
llai. ftvngcriol. Uošvė. Pėdė, 
Bėslld P, Teta Ir Giminės.

lAld. Direktorius Anthony 
Petkus, Tel. Cicero 2169.

LIETUVĮ VICE-PREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
OFISAS IR PARODA: 

4535 VV. VVashington Blvd. 
Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA:
5919 South Troy St. 
Tel. REPublie 4298

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

I.MGITIJ
RADIO LAIKRAŠČIO 10-ti METAI
APTARNAUJA CHICAGOS lr APYLINKES LIETUVI4Ą

Vienintelis Vakarinis Lietuvių 
Programas Amerikoje —

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

WHFC-I45O kil.
6755 So. VVestern Avenue 

Phone: GROvehlll 2242

VISOSE MIESTO DALYSE
KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE

DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVTŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

P. J. RIDIKAS 
8354 South Halsted Street

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

ANTHONY B. PETKUS 
1410 Sonth 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. VVestern Avenue 

Tel. GROvehiU 0142

- J. LIULEVICIUS 
4348 S. Californla Avė.

Tel. LAFayette 3572*

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

LACHAVYICZ IR ŠONAI 
2314 VVest 23rd Place 

Tel. CANal 2515 
42-44 East 1081 h Street 

Tel. PULlman 1270

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenne 

Tel. YARda 4908
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Cicero žinios , Visų kolonijų kviesliai
Ciceriečiai stoja į darbą
liūdi netekę vieno žymaus J&u kad

‘Draugo” piknikas šiemetbiznierio — a. a. Jono Kai- 
kario, kuris mirė rugp. 8 
d. Velionis buvo pasižymė-

įvyks Darbo Dienoje, rug-
, sėjo 1 d. Vytauto Parke 

jęs tuo, kad mokėjo kepti; Ta, bua pirmutinis siy metų 
skanią lietuvišką ruginę ..Dra,Jg0„ piknika8. irtai 
duoną, taipgi nebuvo sku-'ne koka paprastaa piknikaa, 
pus geriems tikslams. Daug Q jubjliejinis Mat siemet
sykių ir Draugo piknikie-.<*praugui” Seina 25 metai 
riai yra valgę a. a. Jono Kai- nu<> įateigtoo 
kario keptą duoną, kurią jis, visose kolonijo8e dabal 
paaukodavo. Buvo nuolat!- 8markiai eina prisirengimo 
nis “Draugo” skaitytojas ir darbai kad pikniką
rėmėjas. - darius sėkmingiausiu. Į tą

Dieve duok jo šie i am-( turim važioti di-
žiną atilsį. Laidotuvės įvyks minios žmonių. Ir

CLASSIFIED
GERA PROGA PIRKTI 

Pirkite lė senesniųjų namų, kuriuo* 
Kaliniu pigiau nupirkti au mažes
niu įnešimu. Kurie atneša didesni 
nuošimtį pelno. Turime visokių na
mų, didelių ir mažų — pigiai. Tei
singas patarnavimas. Kreipkitės prie

CHARLES VRMICH (IRMKAH) 
2300 W. OSrtl Kt., Aut 2-rt» aukšto

Telefonas: PROspect tt<>23 -

PLATINKITE “DRAUGĄ’*

rugp. 12 d. iš Šv. Antano 
parap. bažnyčios į Šv. Ka

Acine teiepnoto*

Antanas Smetona, ištremtas Lietuvos prezidentas ir žmona, kurie nuo birželio 1 d., 
tykiai gyvena Bačiūno ūkyje (Tabor Farm) arti Benton Harbor, Mich., laukdami pro
gos grįžti Lietuvon.

PIRM HMUI 1’IKKKIIK
MATYKITE MCS!

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ 

STATYBAI
MEDŽIAGOS STOGAMS T

Finansuojame namų pastatymą ai 
pataisymą — Nieko įmokėti — 2 
metai Išmokėti — Apkalnavlmas 
dykai.

Lietuvis Pardavėjas 
Stanley Lltvvinas — Vedėjas

Carr-Moody Lumber 
Company

3039 So. Halsted St. 
VIC. 1272

.UAKŲKl’lK PARK IR APYLINKEI 
KAS KA TURITE MAINYTI ARBA

NORIT PIGIAI PIRKTI:

6 8th ir S. Campbell Avė. 5 kam
barių matiniu cotluge kulną 23,500, 
įmokėti 2500.

Ant Hockvvell St. lr 64th 6 kam
inui ų mariniu bungulotv, 2 kuru 
mūrinis gurudžius, kainu 25.350.

6 kambarių medinis cotLuge — 
reikia pataisyti, kuiną 21.250.

4 fletų kumpini* marinta namus 
po 4 kumburlua, kulnu 212,500.

2 fletų po Ii kambarius — 2 boi
leriui —* bungulow stogas, kaina 
23,500. 4 fletų mūrinis iiuinas po
5 kuutburluB. ant 2 lotų pastatytus, 
įmokėti 21,600.

Bizniavus namus, randasi tarp di
delių dirbtuvių — taverno Jr lunch 
biznis — 5 gyvenamieji kaniburlai. 
Kaina 24.500. Savininkas priims į 
mainus lotus arba didesnį numiį— 
pridės pinigui*.

Taipgi turime dideli pasirinkimą , 
visokių namų po visą Chicagą: pri- 
vatiškų ir bizniavų, farmų mažų ir 
didelių, gailina pigiai pirkti arba 
mainyti.

Jeigu norite greitai parduoti ar
ba pigiai pirkti, išmainyti bile ką 
jūs turite, kreipkitės pas;
CHARLES P. SUKOMKK1S « CO., 

0021 S. NVestern Avė.
Tel. Rep. 3713 — Vak. Prus. 1111

jų ten tiek bus, nes ir pačioj 
Chicagoj ir apylinkėse pik-

zimiero kapus. Gilios užuo-;nayuo. vr v ' niko garsinimas uoliai va
jautos žmonai ir visai Kai- . , .J romas ir platinami “Bui-

Kal)‘ 1 cko“ tikietai. Čia pravartu 
priminti, ‘kad tas Buickas 
yra pirmos klesos. Jis yra 
imtas iš plačiai pagarsėju
sio automobilių pardavėjo 
D. Kuraičio, 907 W. 35 st.

kario šeimai.

West$idiečiai 
pirmoj vietoj

Nelaimė prieš šliubą
Iškilmingam šliubui vis

kas buvo prirengta ir žmo
nės rinkosi į bažnyčią. Bet 
susirinkusieji vietoj* pama
tyti iškilmingą šliubą išgir-

Daugiau parku i
Chicagos miestas valde 

daug tuščių lotų. Majoras 
Kelly patarė miesto taryba* 
svarstyti ar negalima būt 
tuos piečius paversti į ne-

“Draugo” kviesliai West 
Sidėje, broliui Vladui vado
vaujant ir klebonui kun. J. 
Dambrauskui pritariant, 
smarkiai organizoja biznie
rius, draugijos ir apskri
tai visus westsidiečius ge
rai pasirodyti Darbo Die
noje “Draugo” piknike. 
Aušros Vartų parapijos 
piknike, įvykusiame rugpj. 
10 d. Vytauto parke, brolis 
Vladas su “Draugo” pikni
ko kviesliais iš visų koloni
jų pasidarbavo prie įvairių 

-biznių ir iš savo pusės pa
rapijai padarė gryno pelno

Nepavyko pavogti 
automobiliu

Prie Chicago Club, 404 
So. Michigan avė., stovėjo 
du geri automobiliai. Savi
ninkui matant, į vieną iš 
tų automobilių sėdo vagis, 
i> pasileido smarkiai va
žiuoti. Pavogto automobi
liaus savininkas sėdo į kitą 
mašiną ir pasileido vytis. 
Vagis važiavo į pietus, pas
kui pasisuko į Cermak Ra

do pranešimą, kad jaunave-, didelius parkus, kokių jau 
dį ištiko nelaimė. Jo name nemažai randasi Chicagoj 
6946 Dorchester avė iškri- Majoras sako, kad galima
to langas ir jam krito ant 
galvos. Buvo taip sužeis
tas, kad buvo nugabentas į 
Jaekson Park ligoninę, kui 
ir buvo suteiktas šlubas. 
Jaunavedis yra Willis J. 
McAley, o nuotaka Charlot- 
te Marrtin. Jaunavedis už 
sąvaitės busiąs sveikas ir

butų dabar padaryti 18 nau 
jų parkų su žaismevietū- 
mis.

Sūnus prigėrė
Milton Hoffman, 14 m 

prigėrė prieš savo motinos 
akis. Sūnus su motina bu- 

honey moon praleisti vyks. vo išvykę žuvauti ant Navy
į Wisconsino valstybę.

Paskolos namams
___  Chioagoj per pirmąjį šių

$75 su viršum. Tame para- *r į vakarus. Besisku- metų pusmetį FHA. paskolų

Pier ir sūnus bežuvaudamas 
prarado savo lygsvaros 1/ 
įkrito į vandenį. Vaikai re 
mokėjo plaukti,

pijos piknike bindamas vagis užgavo kitąwestsidiečiai
pareiškė, kad darbuosis prie mašiną, kuri apvirto ir su- 
bingo. Biznieriai pažadėjo ' moterį. Tada atsira • 

gražios paramos ir daug^° baugiau tokių, kurie vi 
dovanų.

\ Kvieslys.

Kaip išsigydė galvos 
skaudėjimą

George Palmer, 39, 1617 
W. Monroe st., kentėjo di
delį galvos skaudėjimą. No
rėjo pasigydyti blyneliais 
nuo galvos skaudėjimo. Jis 
besigydydamas ir mirė. Jį 
rado negyvą lovoj jo moti
na. Daktarai jį ištyrę rado,

Josi vagį ir pavijo prie 54 
Į PI. ir Halsted st. Vagis 
besąs John Morphy, 25 me 
tų amžiaus.

Duonos kaina 
aukštyn

New York, Detroit, Cle
veland ir didžiuma Naujos 
Anglijos miestų jau pakėlė 
duonos kaina vienu ventu. 
Viena Chicagoę krautuvių 
kompanija taipogi panašiai

namams padarė už $10.127 
543. Tai 7 nuoš. daugiau 
negu per tą laikotarpį per 
nai.

420 W. 63rd Street
Tel.: Biznio - ENGlewood 5883 

Rez.: - ENGlewood 5840

Murinę soothes, cleanses and refreshes 
irritated, reddened membranes caused 
bv head colds, driving, winds, movies, 
close work, late hours. Free dropper 
with each bottle. At all Drug Stores.kad jis buvo prarijęs 80 bly- padarė. Sakoma, kad ne- 

nelių nuo galvos skaudėji-' užilgo visur kainos bus pa- 
mo. keltos. Priežastis dėl kai-

----------------------- nos kėlimo yra, anot vieno
REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

dunokepio,
dos.”

‘didesnės išlai-
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RA SC AL -ARE N' T You 
ASHA^EO OF YOURSELFJ

(JUST A SUPOF THE J

H (l/l HV -Va*4**^

125 nauji namai
Marionette Parke prie 

113 g-vės ir Kedzie avė. 
pradėta statyti nauji namai 
Ant 35 akerių ploto bus pa
statyta 125 namai. Namų 
kainos nuo $4.450 iki $5.- 
450. Jų statybą finansuoja 
F. H. A.

FINAN€E AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

PASKOLOS
GREIT IR PIGIAI 

ANT 1-mų MORGIČIŲ 
Mėnesiniais atmokėjimais

Mutual Federal 
Savings

and LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO 

2202 W. Cermak Rd.
mokančių' EEN. J. kazanauskas, See. 

, ... - - .. , Turtas virš $1,000,000.00plaukti nebuvo arti.

N. KANTER, Sav.

Išvežiotame 
po v isą 
Chicago

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

JSL

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

Jr

CONRĄD
Fotografas

Studija (rengta pir
mos rūšies su nio-lUi-nijUnn...- .i/li.l-
domis ir Hufey wood 
šviesomis. Darbas 
Uurantuotas.

ttlllk STUDIO'
1945 VVest 35* Street 1

ADVANCED PMOTOGRAPIH 

I.OMESt POSSIRLE PRI t ES

PHONE IAFAYFTTI ŽMfrt

ARCHER STOKER SALES
FREEMAN STOKERIAI

ATYDA. Laike dabartinio Išpardavimo iki Grand 
Opening, kiekvienas pirkėjas FREEMAN STOKE- 
RIO gaus veltui gražų Stewart-Warner Radio.
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 Avė., Chicago, III.
Tel.: LAFayette 3138

jūsų Gražus . 
Apsirėdymas

-Mūsų Specialybė

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

ŽAVIAUSIAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ

BLIUSKELIŲ
PIRŠTINIŲ

KOJINIŲ
POCKET’BOOKŲ

KORSETŲ
KŪDIKIAMS DRABUŽIŲ 
V. VILEIŠIENĖ, SAV.

GLAMOUR
FROCK SHOP

5922 W. Roosevelt Rd. 
Tel. AUSTIN 1175

7
DARBININKAS TIAS 1

SPAUSTUVĖJK 
Reikalingas tuojau prityręs spaustu
vės darbininkas. Pastovus darbas.

Kreipkitės;
2334 So. Oakley Avė- Chicago. IIL

PARSIDUODA GERAS NAMELIS 
PARSIDUODA — 6 kambarių cot- 
tage, karšto vandens šiluma. Ap
taisytas porėius. Randasi netoli 47 
St. ir Wentworth Avė.

Kreipkitės telefonu — VTNccnnes 
3784.

RIJIKAM N G/

Didžiausias pasaulyj gam 
tos mokslų žinovas Fabre, 
— buvo katalikas.

RED—ll’CHV- SC ALY

ECZEMA
Effective Home Treatment 
Promptly Relieves Terturei

Pitonas užteplmas su stebėt tau 1 
ŽEMO—daktaro išrastas—tuojau 
sustabdo nepa kenčiamą niežėjimą 
galvos Ir tuojau pradeda suglū
mą jautrius odos. Stebėtinai sėk
mingas per virš 30 metui Gauna
mas visose vais-

_____ »ZEMO

SKAITYKITE “DRAUGĄ!

DINING ROOM KI'ŽTS — PAK
LOK SETS — SKTS
— RKGK — RADIOS — liE- 
rRIGKBA'l'ORS — WASHERS —- 

MANGKLS — STOVĖS.
AU Nattaoally Advertised lt

AlfX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. Western Avenf*
Telefonas REPUBLIC 6051

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

DOMINIKAS KURAITIS, Sav. Rez. Tel. VICTORY 2499
DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ KARŲ

AGENTAI: 
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas 
Ant. Labanauskas 

H. Rajevvski
' “Shorty”

MŪSŲ
NAUJAM VARTOTŲ 

KARŲ SKYRIUJE

935 West 35th Street 
Chicago, III.

MILDA BUICK SALES
VIENLNTELB LIETUVIŲ* BUICK’O AGENTŪRA

Nauja Vieta:

907 WEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022
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PASKUTINES DIENOS PRIEŠ LAROR DAY 
PIKNIKĄ IR DIDELĖS "DRAUGO" DOVANOS

Stanley Metriko orkestrą grieš 
lietuviškus ir paprastus šokius

Šiomis dienomis vyksta 
paskutinis “Draugo” pikni
ko ruošimo karštis ir visi 
planai po biskį bus skelbia
mi visuomenei, šiandien no
rime pranešti, jog Stanley 
Metriko ’aštuonių muzikan
tų orkestrą pasamdyta griež 
ti per šaunų dienraščio 
“Draugo” pikniką Vytauto 
parke, Labor Day, rugsėjo 
1 d. Stanley Metrikas yra 
pasižymėjęs su savo orkes
trą per šokius po “Draugo” 
koncerto sausio mėnesyje, 
tad jis ir vėl pasamdytas 
linksminti “Draugo” priete- 
lius.

Didelis laimėjimas 
ir kokiu būdu

Šiais metais per “Drau
go” Labor Day pikniką bus 
leidžiamas $1,200.00 dova
na, kuri visus žavi kas sa
vaitę per piknikus Vytau
to parke. Ši $1,200.00 dova
na yra 1941 Buick Special 
automobilis! ši dovana teks 
vienam Amerikos lietuviui. 
Praeitais metais “Draugo” 
dovana teko D. Žilinskienei 
iš Brighton Park. Jai tai

PIRKITE DABAR
Pečius, Rakandus, Parlor 
Setus, Karpetus, šaldytu
vus, Skalbyklas ir Radios. 
Budriko krautuvė dar kai
nų nepakėlė. Dabar pirkai
te žemomis kainomis, o to
liau bus brangiau.

Galite pirkti įmokant 
$1.00 depozitą dėl tolesnio 
palaikymo ir pristatymo.

Išsirinkite dabar sau 
žieminį, Gesinį, Anglinį ar 
Aliejinį Pečių. Sutaupysi
te vieną trečdalį!

Atsilankykite pamatyti 
visus naujus radios 1942 
metų išstatyti ilgiausiomis 
eilėmis. Išsirinkite naują 
radio dabar.

Išmainykite savo seną 
radio.

JOS. F. BUDRIK 
Furniture House
3409-11 S. Halsted

Tel. Yards 3088

Bndriko Radio Programai:
WCrL 1000 K. Nedėlios vaka

rais 6:30.
WAAF 940 K. Nedėliomis 4:30 

vakare.
WHFC 1450 K. Ketvergo va

karais 7:00.

buvo labai didelė laimė, nes, 
kai pardavė laimėtą auto
mobilį, buvo daug reikalin
gų pinigų šeimos reikalams.

«
Praeitais metais buvo nu

statytos sąlygos laimėjimo 
klausime.

Pirmma svarbi sąlyga y- 
ra: laimėtojui nereik būti 
darže traukimo laike.

Antra sąlyga: laimėtoju- 
mi negali būti joks “Drau
go” darbininkas ar jo šei
mos nariai.

Trečia sąlyga: laimėjimo 
bilietas sykiu yra ir įžan
gos bilietas į daržą pikniko 
dienoje, Labor Day, rugsėjo 
1 d., Vytauto parke.

Praeitais metais 12 teisė
jų huvo išrinkti prižiūrėti 
laimėjimo eigą ir tie teisėjai 
buvo parinkti iš pačios su
sirinkusios minios; jie at
stovavo ir visą Ameriką. 
Tada gražioji vestsaidietė, 
mažytė Patsy Anzilotti, bu
vo minios išrinkta ištrauk
ti laimingąjį numerį. Trys 
tikietai buvo traukiami; 
pirmi du nesiskaitė, o tre
čias buvo laimingas. Tikie- 
to savininke buvo iš Brigh
ton Parko Domicėlė Žilins
kienė.

Tokia pat tvarka bus ir 
šiais metais Vytauto parke 
laimėjimo metu ir sąlygų 
klausime. Dieve duok, kad buvęs popso išdirbėjas.

(“Drauga." Acme teiepnou,,

Šie septyni Jung. Valstybių jūrininkai yra tikri broliai Patten šeimos, kilę iš Lake
City, Ia.

“THAT LITTLE GAME” ■■■ — Framing a Getaway > į

DISHRSB

Pernai gavę “Draugo” dovaną — automobilių, 
Žilinskų Seimą iš Brighton Park

sėkmės būtų ir panašios į 
praeitų metų sėkmės.

Įsigykite tikietėlių kuo 
greičiausia ir jų galus grą
žinkite į “Draugo” ofisą. 
Kiekvienas nupirktas tikie- 
tėlis gali būti giliukis.

Sekantieji sugrąžino po 
knygutę:

F. Jesinskas iš Chicago.
O. vakūnienė iš Chicago.
A. Bartenek iš St. Louis, 

Mo.
V. Janikas iš Chicago.
A. Yurgaitis iš Chicago.
Guzailienė iš Chicago.
J. Cernavičius, iš Cicero, 

III.
J. Beliūnas iš Bayoone, 

N. J.
M. Marcinkus iš Cicero, 

III.
Mrs. Visockienė, iš Chi

cago.
V. Zalatorienė iš Montel- 

lo, Mass.
ZL Dereškevičienė iš De- 

troit, Mich.

D. Servą iš Cicero, III.
L. Antanavičienė iš Bos

ton, Mass.
O. Kleidienė iš Chicago. 
Mrs. Gendralienė iš Chi

cago.
Ačių visiems knygučių 

grąžintojams.

Maria Radziwell mirė
Kunigaikštytė Maria Ra- 

dziwell, 77 metų, žymi Eu
ropos aristokartijos narė 
mirė Romoje. Maria Radzi- 
well buvo Rusų suimta 193& 
m., ir tik jos įtakingų drau
gų dėka buvo paleista. Tuo
met ji nuvyko Romon ir ter 
gyveno.

Staiga mirė
Louis Stryk, 72, 5201

Woodlawn avė., bevaikščio
damas prie savo namų stai
ga apleipo ir mirė. Jisai yra

X Bertininkienė su Raš- 
kevičiene iš St. Louis, Mo., 
šiomis dienomis viešėjo pas 
savo giminaitę — Balsienę,
gyvenančią West Side. Vieš- jas, išvyko atostogų į Sand 
nios, aplankiusios Kanadą, Dunnes, Ind. Bizny pava-
Detroit pakeliui į namus su
stojo ir Chicagoj. Ta proga 
grąžino “Draugo” Labor 
Day pikniko tikietus.

X J» ir J> Čepulių name 
praėjusį sekmadienį buvo M. 
S. 21 kp. narių suruošta 
jauki puota pirmininkei J. 
Čepulienei, kuri dalyvavo 
M. S. seime ir išrinkta pir
mąją vice pirm. pagerbti. 
Be narių, puotoj dalyvavo 
kitos M. S. centro valdybos 
narės*ir kleb. kun. A. Lin
kus.

X Elena Mickeliūnienė, 
žmona žymaus veikėjo Juo
zo Mickeliūno ir p-nia Ka-
zakauskienė, žmona biznie- •
riaus Kass Jewelry Store, 
su vaikučiais šią savaitę 
leidžia atostogas Anselmo ir 
Agnietės Kudulių vasarna
my Bass Lake Indiana. Lin-

z
kiu visiems malonaus poil
sio.

X M. Vaičūnienė, Moterų 
Są-gos centro sekretorė, grį
žus namo iš seimo, buvusio 
Baltimore, Md., gavo teleg
ramą, kad Wilkes Barre, 
Pa.,» mirė sesers vyras. Tą 
pačią dieną išvyko į laido
tuves.

X Katriutė Balčiūnaitė, 
duktė senų ir žymių West 
Side gyventojų ir veikėjų 
parapijoj ir draugijose, šio 
mėnesio 23 d. susituoks su 
Petru J. Czopek. šliūbas 
bus Aušros Vartų bažnyčio
je^ •

X Aušros Vartų parapi
jos piknikas praėjusį sek
madienį, Vytauto parke, bu
vo tikrai rekordinis. Be pa- 
rapijonų, skaitlingai daly
vavo ir eksvestsaidiečių.

%
X Katalikiškų organiza

cijų seimai šįmet skaitlingi 
atstovais. Pav. Kunigų Vie
nybės seime dalyvavo net 
42 kunigai. Išnešta reikš
mingų rezoliucijų. Valdy-

ARTHRITIS
Don't deipair 
of relief from 
terrible Arthrl- 
ti« achei or 
paini, The NEW klitoriai 
lodized Sulphur 
cap«ulea callcd 
SULPHOKAPS 
oftea brlng wel-

oome relief fat 
Arthrltia da. 
to Sulphur de- 
flciency. Small 
dali* coat. Mon
ey back if no 
relief after 30 
daya* doaaga. 
Begia taklng 
TODAY.

YourDn«KKi«thatSULPHOKAPS

arba šaukite CANal 8010SKAITYKIT^ “DRAUGĄ!

• Litttn to #

FALAIDECH'S
YDBOSLAV-AH-tRICAI,

RADIO BROADCAST £
0v«r; tearia.;, 1:30 to 2 t30PJf.

STATION W H IR
»14M kflocydaa

(Vlrat autlM aa Tmv DUQ j 
• Teatariag a pragros af • 

Yugoalav Follc Muoi«

MARGUTIS
■ py

bon išrinkta: kun. P. Juras
— pirm., kun. J. Balkūnas
— sekr., kun. J. Karalius
— ižd.

X “Moterų Dirvai”, Mo
terų Sąjungos organui, šį
met sueina 25 m. amžiaus. 
Sukakčiai paminėti, buvęs 
seimas nutarė išleisti padi
dintą numerį spalių mėnesį.

X Stasys šimulis, žino
mas Chicago jaunimo veikė-

duoja P. Zaura.

X A. Mondeika, Šv. An
tano parapijos, Cicero, var
gonininkas, bu šeima sma
giai atostogavo Crooked 
Lake. Dėkingas Grand Ra- 
pids, Mich., lietuvių para
pijos kleb. kun. J. Lipskiui, 
kurio viloj puikiai pasilsėjo.

Susirinkimai
- Rado prigėrusi? 

moterį
Lietuvių Demokratų Klfl- Prie Lawrence st. parko 

bo 15 l^ard susirinkimas į- darbininkai rado skenduolę 
vyks rugpiūčio (Aug.) 21 moterį, ežero bangų išmes- 
d., 7:30 vai. vakare adresu tą. Ji buvo apsirėdžiusi ir 
2910 W. 59 St. Visi nariai apie 55 metų amžiaus.

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 & Necfar
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

JUBILIEJAUS PROGA
10 Savaičių Prenumerata Siūloma 

UŽ VIENĄ DOLERĮ

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
Štai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams: 

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

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

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

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

Užsakymus siųskite šiuo adresu:

"DRAUGAS"

2334 So. Oakley Avė. Chicago, Illinois

kviečiami atsilankyti. Taip 
gi kviečiami atsilankyti ir 
tapti nariais visi šiam war- 
de gyveną lietuviai. Organi- 
zuokimės, nes tik organi
zuoti žmonės gali daug nu
veikti, taip pat tiktai su 
organizuotais žmonėmis po
litikoj skaitomasi. Taigi, vi
si į šaukiamą Lietuvių De
mokratų Klubo 15 Wardo 
susirinkimą.

A. Jonaitis, koresp.

Draugystės Palaimintos 
Lietuvos reguliaris mėnesi
nis susirinkimas įvyks rugp. 
13 d., 7:30 vai. vak. Chica
go Lietuvių Auditorijoj, 
3133 S. Halsted St. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti 
šiame susirinkime.

Lucille S. Dagis, rašt.


