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Kai šiandie kalbama apie 
Anglijos ir Rusijos pareiš
kimą Turkijai, jog šios vals 
tybės teiksiančios Turkijai 
visokeriopą paramą, jei su
sidarytų pavojus Dardane- 
liams, tenka prisiminti Tur- 
kijos-Vokietijos paktas.

Po Graikijos karo Turki
ja pareiškė Anglijai, jog ap 
linkybių verčiama, ji turinti 
sudaryti paktą su Vokietija.

Londonas tebeturėdamas 
sutartį su Turkija nepasi
priešino. Diplomatiniai susi
tarta, jog Turkijai esą gali
ma susitarti su vokiečiais ir 
tuo pačiu nenutraukti santy 
kių su Anglija.

Vadinas, iki šiol Turkija 
vis dar įstengia dviem po
nams tarnauti.

tai praneša, kad 
kariuomenė žaibo
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Kokių priemonių
imsis Amerika

WASHINGTON, rugp. 13.
— Neokupuotai Prancūzijai 
pasisakius, kad dedasi su 
Vokietija prieš bolševistinę 
Rusiją, čia tuojau išjudo va 
dinamieji intervencijonistai.
Jie reikalauja, kad J. A.
Valstybės užimtų visas 
Prancūzijos posesijas, esa
mas vakariniam žemės pus- 
kamuoly (Amerikų juosto
je). Kiti sako, kad J. A. Vai 
stybės turėtų užimti dar ir 
prancūzų strateginę bazę 
Dakar, Vakarų Afrikos pa
krantėse. '
Valstybės sekretorius Hull 

tuo klausimu turėjo pasita- (
rimus su karo ir laivyno de Senatoriai 
partamentų sekretoriais. Ka • 
dangi prezidentas Roosevel- nepripažino 
tas yra kažkur “atostogo- j .
se”, tad nieko tikra nenutar Specialmių 
ta, kas bus daroma dėl Pran . ,
cūzijos galutino nusistaty- i išlaidų

SPAUDOS PIKNIKAS 
Vasaros metu

piknikai, piknikėliai, įvai
riausi suėjimai ir išvažiavi
mai. Visa tai sveikintina ir 
remtina.

Ateinančio mėnesio pirmą 
dieną, kai Amerikos darbi-

ruošiama

C'uraugaa*' Acme lę.epnou.
Septyni Amerikos lakūnai žuvo, kai didelis bombonešis Anglijoj padangėse užside

gė ir nukrito. Čia parodoma trys iš septyfcių žuvusių.

IŠSILAISVINUSI IŠ BOLŠEVIKŲ 
LIETUVA TVARKOSI
Kooperatyvų Sąjungos “Li- paramos darbininkai ir tar

nas” pirmininkas J. Krikš- nautojai su ginklu rankose

mo.
Neintervencijonistų vadas 

senatorius Wheeler sskosi 
jis nėra priešingas, kad J. 
A. Valstybės užimtų šiam 
puskamuoly esamas prancū-

ninkai švęs savo šventę, La Zų posesijas, jei būtų pavo 
bor Day, Draugas vienintė-i jaus, kad prieš jas kėsinasi 
lis 'katalikiškas lietuvių dien! naciai. Bet persimesti Afri- 
raštis, jau per dvidešimt kon ir ten bandyti užimti 
penkerius metus tarnaująs Dakar, reikštų įsikišimą ka- 
visuomenei kasdien, rengia ran ir patį karą. .Prancūzai 
savo jubiliejinį išvažiavimą, juk atkakliai gintų tą savo 

Čia kiekvieno lietuvio ben bazę. Tas ir yra negeistina 
drai ir kiekvieno • lietuvio Amerikai susimesti prieš 
kataliko ypatinga pareiga šį Dakar.
Draugo išvažiavimą parem-1 Šen. Wheeler pareiškia, 
ti, nes tuo bus paremta lie- kad neokupuotoji Prancūzi- 
tuviškoji spauda ir prailgin ja visą laiką buvo neutrali, 
tas lietuvių tautos gyveni- Bet Anglija ir Amerika pri 
mas. vertė ją viešai ir formaliai

• S pasisakyti, kur ji tikrai turi
PAVARGĘ DARBININKAI stovėti. Anot senatoriaus, 

“Vilnyje” Prūseika džiau-; būtų visai pigus ir nepatei- 
giasi, kad komunistų valdy- sintinas pretekstas dėl šio 
mo metu Lietuvos Druski- neokupuotosios Prancūzijos 
ninkuose buvo įrengtas pui- vyriausybės nusistatymo im 
kus kurortas ir jog ten “pra tis bet kokių griežtųjų prie- 
džioje birželio jau buvo monių. Prancūzijai nebuvo 
daug ligonių, pailsusių. Dau kitokios išeities.
giausia darbininkai”. “Mes graudenome Prancū

Kad Druskininkuose va- ziją kokio nusistatymo ji 
sarvietę būtų įrengę komu- turį laikytis ir atsisakėme 
nistai. mes nežinome,, nes jog alkstantiems gyvento- 
tenaį jau nuo seno buvo va- jams parūpinti maisto. Ne- 
sarvietės, bet mes pilnai ti- ieį<iome įr Anglijai rūpintis 
kime Pruseikai, kad komu- alkstančių prancūzų liki

mu”, pareiškia senatorius
Wheeler.

nistų viešpatavimo laikais 
atsirado daug ligonių ir pa
ilsusių darbininkų.

Mat, vis ta stakanovietiš- 
ka tvarka, draugas Prusei- 
ka. •

Anglijos nuomonė 
apie Prancūziją

Kaina 3c VOH XXV

MARŠALO BUDENNYO 

ARMIJOS UŽDUGNYTOS

Bolševikai grasina išgriauti O- 
desą ir kitus pajūrio miestus. - 
Maskva tyli apie savo armijų 
likimą Ukrainoje

BERLYNAS, rugp. 13. — LONDONAS, rugp. 13. — 
Vokiečių kariniai autorite-1 Čia sovietų sluoksniuose 

vokiečių tvirtinama, kad jei vokie- 
smarku-' čiams bus lemta paimti Ode 

mu naikina pakeliui pasisu- są ir kitus Juodosios jūros 
kančias maršalo Budennyo bolševikų uostus, ten jie ras

WASHINGTON, rugp. 13. 
— Karo departamentas rei
kalavo kongreso pripaiSnti 
1,347,000,000 dolerių specia- 
linių išlaidų ginklų atsargai, 
jei J. A. Valstybės įsiveltų

iran.
Senato komitetas skirti iš 

laidas atsisakė ir atmetė de 
partamento reikalavimą.

U. S. medikai turi 
būti paruošti

LONDONAS, rugp. 12. — 
Laikraštis Evening Stan
dard pareiškia, kad, atsi
žvelgus į tarptautinę situa
ciją, ypač į padėtį Tolimuo
siuose Rytuose, Amerikai 
patartina savo medikalinę 
tarnybą turėti pilnutėliai pa 
ruoštą. Sako, pati Amerika 
apie tai pilnai įsisąmoninu
si. Tad ateityje Anglija ne
galės gauti iš Amerikos rei
kalingo medikalinio patar
navimo.

LONDONAS, rugp. 13. — 
karo; Neokupuotosios Prancūzijos 

vyriausias vadas maršalas 
Petain perorganizavo minis 
trų kabinetą ir formaliai pa 
sisakė, kad Prancūzija eina 
išvien su Vokietija prieš 
sov. Rusiją..

Tas įvykis sukrėtė Londo
ną ir Washingtoną. Angli
jos vyriausybės sluoksniuo
se pareiškiama, kad neoku
puotoji Prancūzija pakeista 
fašistine valstybe. O Wa- 
shingfone galvojama, kokių 
priemonių bus imtasi prieš 
maršalo Petaino vyriausybę, 
kuri dedasi su Vokietija.

čiūnas skelbia, kad Lietuvos 
linai, pakrauti į vagonus ir

apgynė savo fabrikus ir įmo 
nes. Niekas iš šių fabrikų ir

turėję būti išsiųsti Rusijon,i įmonių nenukentėjo ir dar- 
turi būti siunčiami į Šiau- bas jau varomas toliau vi- 
lius-Gubernijos “Lino” fab- sai normaliai. Parama duo-
rikan.

Apie Kauno aprūpinimą
ną kepa pilnu tempu. Dėl 
transporto priemonių neteki

armijų liekanas vakarinėj 
Ukrainoj ir šauja stačiai į 
Juodosios jūros pakrantes 
tarpe Bugo ir Dniepro upių. 
Pranešta, kad viena vokie
čių šarvuotinė kolona yra 
ties Odesa, kita smogia Ni
kolajevo miesto link.

Vakarinėj Ukrainoj už- 
dugnytos maršalo Budennyo 
armijų dalys netvarkingai 
blaškosi ir kovoja už savo li 
kimą. Kai kurios puolasi į 
jūros pakrantes, kad jūro
mis pabėgti. Bet pakrantė
mis budi vokiečiai.

tik vienus griuvėsius ir pele 
nūs.

Sako, maršalas Budenny 
pasidarbuos viską sunaikin
ti, jei jam reikės apleisti pa 
jūrio miestus.

Bolševikų
nelaisviai
patenkinti
likimu

HELSINKIS, rugp. 13. — 
Iškeliama aikštėn, kad suo-maistu birželio paskutinė- mo buvo sutrikęs prekių iš

mis dienomis pranešama: l vežiojimas, bet dabar trans , . ....................-1Paskutinėmis dienomis buvo portą priemonių jau gauta kaiP Sau8^a .vakan^ Vk kU kar61Viai ne8au^am> ir 
klek ąutrikęe- fcauno preky- ir prekių išvežiojimas vyks- faiaoj uz^ar^.a Te7lk? 
bos ir maitinimo įmonių ap- ta tvarkingai. kariuomenė. Tik aiškiai zi
rūpinimas būtino reikalingu Pionnrpntma ai™ non\a’ kad sulužus bolševi
mo prekėmis. Prekių trūku- . .Pienocentras .emesi sku- kų frontui Ukrainoje, sus
inąs buvo pasireiškęs ne dėl
prekių neturėjimo, bet dėl 
transporto, nes bolševikai, 
visai neatsižvelgdami į mie 
sto gyventojų padėtį, jaa 
sekmadienį konfiskavo visas 
įmonių susisiekimo priemo
nes ir didžiumą jų išvežė.
Dalis maisto produktų krau 
tuvių keliom dienom turėjo 
užsidaryti dėl išdaužytų lan
gų ir kitų sužalojimų, ypač i Japonų kariuomenė 
tose vietose, kur ėjo didės-1 
nės kovos. , Indo Kini]O]G

Pasiteiravus atitinkamose MANILA, „gp. 13. _ MASKVA, rugp.

ta tvarkingai
Pienocentras ėmėsį sku

biai organizuoti pieno pris
tatymą į Kauną. Į visas 
Kauno apylinkes išsiųsti in 
struktoriai, kurie tuč tuo
jau sutvarkys visų apylin
kės pieninių veikimą ir su
organizuos pieno pristaty
mo punktus. Kauno apylin
kių pieninės nenukentėjo, 
pieno yra ir jis jau vežamas

Kol kas nėra dar žinoma, miU paimti nelaisvėn bolševi 
kų kareiviai nesaugojami 
jie patenkinti savo likimu.

Ladogo ežero fronte bol
ševikų nelaisviams skiriami 
bet kokie darbai. Jie nešau

kite visas jų ilgasis frontas gomi. Po dienos darbo grįž 
nuo Juodosios jūros iki Mur,įa į savo stovyklą ir dažnai 
mansko. I jar atsiveda daugiau bolše-

Vokiečių pranešimais, vo-i viklĮ> kurie pereina suomių 
kiečių kariuomenė pasparti Pusėn.
no savo veiklą Petrapilio ir Bolševikų nelaisviai ir de 
Maskvos frontuose, kad bol zertyrai pripažįsta, kad pas 
eevikams nedavus progos suomius jie gyvena kai rojų 
niekur stiprinti naujų lini- i Je- ® pas sovietus — tikras 
jų. Kas ypatingiausia, kad i pragaras.
vokiečiai, visur bolševikų 
dalinius dažniausia apsiau

Laikraštis nurodo, kad 
Anglija šiandie reikalinga

prekių aprūpinimo organiza 
ei jose patirta, kad Kauno 
maitinimo padėtis diena iš 
dienos gerėja ir maitinimo

nacionalizuoti savo mediką- problema jokio nerimo ne- 
linę vyrų pajėgą. '.kelia. Maisto, Pienocentro ir

U. S. VYRIAUSYBĖ IMASI 
TVARKYTI KAINAS

ATAUŠO
Vokietijos-Rusijos 

pradžioje įvairiausi Mas
kvos simpatizatoriai garsiai 
kalbėjo apie raudonosios ar 
mijos galybę taip pat kaip 
ir nacių simpatizatoriai skel 
bė, jog vokiečiai sunaikinsią 
rusus į tris ar keturias sa
vaites. •

Neįvyko nė viena, nė kita.
Sunku buvo tikėti, kad vo 

kiečių legijonai taip greit 
pereitų milžiniškus Rusijos 
plotus, bet nemažiau buvo 
sunku tikėti ir sovietų armi 
jos pajėgumu.

Paskutinieji pranešimai, 
lyg lr duoda suprasti, jog
rusų-vokiečių karas krypsta j ir šiandie peranksti drąsiai 
vokiečių pusėn. Tačiau ' dar i vienaip ar kitaip tvirtinti.

WASHINGTON, rugp. 13.
— Vyriausybė pagaliau ima 
si tvarkyti valgomiems pro
duktams kainas. Vakar va
karą kainų kontrolės admi
nistratorius Leon Hender- 
son pirmiausia nustatė au
kščiausią kainą cukrui — 
žaliąjam cento už svarą 
Vadinasi, vartotojas už cuk 
raus svarą mokės tik 5.8 
centus (beveik pusšešto cen- 
to.) Ši cukrui kaina įsigalio 
ja nuo rytdienos (ketvirta
dienio, rugp. 14 d.) Krautu 
vininkams bus uždrausta 
daugiau imti už cukrų.

Šios priemonės imtasi, |lusios. Tada vyriausybė su- 
kad sulaikyti kainų kilimą simetė saugoti vartotojus.

bus keliamos. Jis sako, kad 
kainų kilimas yra be mažiau 
šio pagrindo. Tai tik norė
jimas pasipelnyti iš vartoto 
jų. Spekuliatoriams turi bū 
ti užkirstas kelias.

Pirmojo pasaulinio karo 
laikais spekuliacija valgo
maisiais produktais pasiekė 
tokių aukštumų, kad kai ku 
rie produktai nebuvo jau 
įperkami. Kai kur už cukrų 
parduotuvėse imta reikalau
ti net 30 centų svarui. Kitų 
valgomų produktų kainos 
taip pat buvo smarkiai paki

Sužinota, kad Japonija pla
nuoja į prancūzų Indo Ki
niją pasiųsti 180,000 kariuo 
menę ir jos žymiąją dalį su 
traukti Thailando (Si j amo) 
pasieny. Sakoma japonų ka 
riuomenė bus paruošta tuo
jau įsiveržti, jei britų ka
riuomenė iš Burmos būtų 
sutraukta į Thailando pasie 
nį.

Bolševikai norėtų 
sutarties su 
japonais

ŠANGHAJUS, rugp. 13.

WASHINGTON. — čia 
kalbama, kad tomis dieno
mis vyriausybė iškels viešu 
mon kažkokius svarbius da

x- i j i - lykus. Aukštieji valdininkai tą pranešė, kad karo fron- , , ., . . . .. « . i , vieni kitus lanko, bet tyliTiman avrnvnniin *ioi_ ' v
apie turimus pasitarimus.

čia ir sunaikina.

13.
Maskva šiandie pirmą j i kar

tuose “nieko svarbaus neį- 
vykę”. Nepaduoda jokių ži 
nių apie vykstančias kauty
nes Ukrainoj ir Petrapilio LONDONAS. — Suorgani 

zuota čekų kariuomenė An-
šone. TO pareiškia, kad m-; Ujoje nerimsta. veržiasi 
vietų lakūnai puolę Rumum I kara„ „„ vokiežiais
jos teritorijas.

Vienu balsu nusver
tas tarnybos 
pratęsimas

WASHINGTON, rugp. 13. 
— Kongreso žemesnieji rū-

Bolševikų atstovai Toki- §aiįes administracijos reika 
jo iškėlė reikalavimą, kad Javimą pratęsti tarnybą dra 
Japonija be jokių rezervų
padarytų nepuolimo sutartį 
su sov. Rusija.

Suomiai numušė 
262 sovietų 
lėktuvus

už valgomuosius produktus. 
Administratorius Hender- 
son sako, kad bus nustaty
tos aukščiausios kainos ir 
kitiems valgomiems produk 
tams, jei ir toliau kainos

Ir daugeliui valgomųjų pro
duktų nustatė aukščiausias 
kainas. Tas gelbėjo. Speku
liatoriams sukoneveiVti visi 
planai. Taip daroma ir šian
die.

WASHINGTON. — Atsto 
vas Dies kongrese iškėlė rei 
kalavimą, kad prezidentas 
Rooseveltas pašalintų visus 
komunistus iš visų vyriausy 
bės departamentų.

WASHINGTON. — WPA 
praneša, kad liepos mėnesį 

mai vakar vakarą pravedė ] J. A. Valstybėse buvo apie 
5,600,000 bedarbių.

ftininkams, nacionalinei ROMA. — Italijoje ame- 
gvardijai, atsargoms ir atsi rikieįiams neleidžiama iš 
tarnavusiems reguliari- banky ištraukti savo fon- 
niams kariams. dus. Atsakoma, kad Ameri-

Tas įvyko tik vienu dau- kok su italais tas pat daro 
gumos balsu. Už pratęsimą ne
balsavo 203 atstovai, o prieš
— 202. Vadinasi, adminis
tracija vos ne vos laimėjo. 
Ji norėjo, kad tarnyba būtųHELSINKIS, rugp. 13. —

Suomiai išleistu komunika
tu pažymi, kad nuo šio su 
bolševikais karo pradžios nu prie originalinių vienerių 
mušta ir sunaikinta 262 so- metų pridėjo tik pusantrų 
vietų lėktuvai. į metų.

LONDONAS. — Britų la
kūnai smarkiai atakavo Ber 
lyną ir kitus Vokietijos mie

pratęsta neribotam laikui, i stus. Sukelti dideli gaisrai. 
Bet rūmai, kaip ir senatas,

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandie numatoma 
giedra; kiek šilčiau.

I
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PITTSBURGH LIETUVIŲ ŽINIOS
Iš Lietuvos Vyčiu North Side

LIETUVIAI BRAZILIJOJ
» Kun. Ragažinskas

(Tęsinys)

Praeitą sekmadieni net 
keturios porelės tapo užsa 
kytos mūsų bažnyčioj. Vin
cent Tamalunas iš Esplen 
su Mary Willis (Veliūte) iš 
North Side. Francis Walter

Ir motinos dirba. Vaikus 
užrakina kambaryje.

Vienam vyrui nepajė
giant šeimos išmaitinti ir 
motinos yra priverstos eiti 
fabrikuosna. Neturėdamos

reikalinga šv. Mišių laiky
mui, nes kaikuriose vietose
nesant bažnyčios ar koply- statytos duoanių brolių ame 
čios reik patiems pasidaryti rikiečių aukomis. Yra vii

jau pastatyta, nors d,a r yra nučių chorą mokamą seserų 
skolos statytojams. Nuo pranciškiečių. Dalis jauni- 
liepos mėn. 7 d. mokykla mo yra susiburusi į “Vyčio” 
pradėjo darbą jau nuosavo- sąjungą, kuri turi suaugu- 
se patalpose, kurios yra pa- eių ir jaunučių chorus. Mo

terys priklauso Katalikių

Cummings su Sophie Papu-; kur paxikti mažų vaikų, iš
ga. Vytautas Virbickas su 
Josephine Rukis ir George 
Tamaševičius su Helen Sa
vickas iš Carnegie, Pa. Jei 
visos porelės, kurios suku-

seimo
Rašo J. L. Juozaitis

Pittsburgh, Pa. — Itogp.
12 d. Lietuvos Vyčių 29 sei
mas pradėtas iškilmingomis 
šv. Mišiomis Šv. Vincento 
bažnyčioje. Mišias šv. laikė 
kun. Jonas Misius iš Pitts
burgh. Diakonais buvo kun.
Juozas Pikulis ir kun. Al
fonsas Jurgutis iš Bridge-
ville, Pa. Pamokslą pasakė šeimas, tuojau pataptų 
centro dvasios vadas kun. I mūsų parapijos nariais, tai 
J. Kripas iš Hartford, Conn. j Parapija greitai padidėtų ir

■Seimą atidarė centro pir-! sustiprėtų. Tačiau daug jau- 
mininkas Antanas Mažeika,nU porelių po vedybų kaz- 
10 vai. ryto Šv. Vincento,kur dingsta. Kartais pasi-

eidamos darban juos užra
kina kambaryje, o atsar
gumo delei kartais net, kaip 
viščiuką, virvute pririša 
prie stalo. Vaikų darželių, 
ar lopšelių, kur galėtų pa
likti mažus vaikus, dauge-

ir altorius.

Ir mokykla , . .

Tiek tikėjimo, tiek lietu
vybės palaikyme daug pa
deda katalikiška mokykla 
Tuo reikalu jau senai sielo
jasi lietuviai katalikai. Tą

ties, kad ir kitą mokyklos 
dalį duosniems lietuviams 
remiant bus galima pasta
tyti. Arti tūkstančio vai
kučių galės semti mokslo 
mokyklose pastatytoje Ame 
rikos lietuvių aukomis. Tai 
yra pirmoji lietuvių katali-

Moterų Draugijai. Iš baž
nytinių brolijų daugiausia 
veiklumo rodo sodalietes, 
kongregadai, eucharistijos 
karžygiai . . .

(Bus daugiau.)

sunkų darbą pasiryžo paim- kų mokykla P. Amerikoj, 
ti seserys pranciškietės gy- kpau(ja 
venančios Pittsburghe. Rei • 
kalaį smarkiai pasistūmė

lyje priemiesčių nėra. Aiš- pirmyn kai Brazilijon atsi

Visų mūsų bendri idealai 
turi būti Dievas ir Tėvynė.

.this cheese 

fooJ that’s digestible
as m i Ik itself I

SPREADS! SLICES! TOASTSI 
' MELTS PERFECTLYI *

parapijos gražioje salėj, Tav- 
bor ir Carson St. Pittsburgh 
miesto majoras Cornelius 
Scully, teisėjai John P. E- 
gan ir Michailą Mussano 
pasveikino seimą asmeniš
kai.
7 » i t < » ? 1

Į prezidiumą išrinkti: Juo 
zas Bulevičius, iš Brooklyn, 
— pirm., Pranas Razvadaus- 
kas iš Boston, ir Vincas Gre 
nevičius iš Harrison, vice 
pirmininkais, raštininkais 
Juozapina Adomaitis iš Eli
zabeth ir Alfonsas Jakštis 
iš Boston.

Mandatų komisijon: J. 
Juozaitis ir Zigmas Vyš-

rodo po metų kitų kokiam 
“trubeliui” atsiradus, o kar
tais visai nepasirodo. “Nu- 
žioplina” pas airius, vokie
čius arba italus, arba nie
kur “nežioplina”, nejaučia 
reikalo, nei pareigos kokiai 
nors parapijai priklausyti. 
Vadinu tai žioplumu, o ne 
amerikoniškumu. Kam bėgti 
nuo parapijos, kurią mūsų 
tėvai tvėrė, su dideliu pasi
šventimu, aukomis užlaikė 
ir dabar dar užlaiko. Bene 
kitur geriau? Lietuvybės 
pajautimas pas kitus yra vi
sai dingęs. Tačiau yra daug 
jaunų šeimų, kurios tvirtai 
laikosi savo parapijos ir už

niauskas iš Chicago, ir Ona i jokius pinigus jos nemestų,
Žemaitis iš Bayonne, N. J.

Rezoliucijų ir sveikinimų 
komisijon: kun. J. Kripas 
iš Hartford, kun. M. Urbo
navičius iš Thompson, Vin
cas Kereišis iš Worcester, 
Vincas Senkus iš Elizabeth, 
ir Steponas Mickevičius iš 
Boston.

Atstovaujama 22 kuopos 
ir 3 apskritys. Pirmam po
sėdy dalyvavo 8 kunigai, 4 
garbės nariai ir 20 svečių.

Sekantieji kunigai daly va 
vo pirmam posėdy: kun. J. 
Vaišnoras, kun. A. Karužiš
kis, kun. J. Misius, kun. A. 
Jurgutis, kun. J. Pikutis, 
kun. M. Urbonas, kun. Jus
tinas Vaškys, kun. Pius Ra
gažinskas, kun. Jonas Kri
pas, kun. M. Urbonavičius, 
ir kun. J. Paulekas.

net ir toliau gyvendamos 
savo bažnyčios nepamiršta.

Dangun Įžengimo parapi
jonys labai susirūpino įren
gimu tėvams pranciškonams 
namo. Kas ką gali, tai au
koja: daiktais arba pini-

e

<

ku, kad prie tokių gyveni
mo sąlygų išlaikyti baž
nyčią ir mokyklą, leisti sa
vas laikraštis yra sunku. 

Turime bažnyčią

Nors ir prie sunkių sąly 
gų, bet vieną kitą centą nu
traukiant nuo savo reikalų, 
o be to parėmus dar duos
niems Š. Amerikos lietu
viams Sao Pallo lietuvių 
kolonijoj buvo pastatyta 
pirmoji Pietų Amerikoj 
lietuvių švento Juozapo 
vardo bažnyčia. Tiesa, vi
duj dar neįrengta, sienos 
netinkuotos, altoriai irgi 
laikinai iš lentų sukalti, nė
ra dar sakyklos, grotelių, 
nedaug dar turime ir litur
ginių rūbų. Nors ir nepuoš
ni, tačiau sava. Čia kiek
vieną sekmadienį atvykęs

Jau septinti metai leid
žiamas Brazilijoj lietuvių 
katalikų savaitraštis “Švie
sa,” kuris išeina šešių, o 
kartaig net dvylikos pusią 
pių. Laikraščio leidimas 
yra viena sunkiųjų pareigų, 
nes reikalauja nemaža iš
laidų. Kuriems būtų idomu 
pažinti Brazilijos lietuvių

lankė piermieji Š. Amerikos 
lietuviai J. M. prelatas Kru
šas ir gerb. klebonas Paš
kauskas. Jie pralaužė le
dus artimesniam bendra
darbiavimui abiejų Araeri- 
kų lietuviams. Vos grįžęs 
namo, prelatas Krušas dėjo 
pastangų, kad seserys pran-
čiškietės ten kuogreičiausiu raštį galėtų užsisakyti tie- 
laiku nuvažiuotų. Ir po ke-1 S*°S rašant Brazilijon įdė
lių mėnesių jos jau buvo
Brazilijoj. Pirmas uždavi
nys buvo suorganizuoti mo
kyklą. Tas jau padaryta. 
Jau tuoj bus trys metai kai 
seserų pranciškiečių moky
kla veikia turinti virš trijų 
šimtų lietuviukų keturiuose 
skyriuose. Mokyklai teko 
ligi šio laiko patalpas nuo- 
muoti. Točiau ir čia kliu 1

jus vieną dolerį šiuo adre
su: Rev. A. Arminas, caixa 
postai 4118, Sao Paulo, Bra- 
zil, arba per šio straipsnio 
autorių, kuris dabartiniu 
metu yra apsistojęs Čika
goje, Bridgeporte, švento 
Jurgio parapijoje.

Brazilijos lietuvio? turi 
šias katalikiškas organiza
cijas: Liet. Rymo Kat. šven

Res. 6968 So. Talman Are.
Bet. TeL GROrehiU 0617
Oftics 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

TeL OANal 6122

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

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

6631 S. California Ave. 
Telefonas REPnblic 7868

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

i 4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARda 4787
Namų tel. PROspeet 1930

Ofiso teL VIRgima 0036 
Rezidencijos tel: B EVerly 8244

DR. T. DUNDULIS ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL CANai 0267
Rea. taL: PROspeet 666.

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

Reaidencija: 6600 So. Arteaian A f 
VALANDOS: H ▼. ryto iki 3 popiet

8 iki 9 vaL vakare.

TeL TARds 6921.
Res.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Otiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30
756 YVest 35th Street

LIETUVIAI DAKTARAI

TaL YARda 8140
, VALANDOS: Nuo ii iki 12,
1 ar iki 4 ir 7 iki 9

Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 
Sekmadieniais 11 iki 12

tys jau nugalėtos. Garbin
gajai Amerikos lietuvių

lietuvis išgirsta taip jo šir- Dvasiškija! per Kunigų Vie-
džiai mielas ir artimas gies- nybę pritariant šio rašinio Irų chorą vadovaujamą kom- 
mes “Pulkim ant kelių,' ( autorius atvyko Amerikon | pozitoriaus Stankūno, jau- 
1‘šventlas Dieve.” Didesnė- rinkti aukų pirmajai lietu
mis šventėmis žmonių la- J vių katalikų mokyklai • P. 

bai gausiai susirenka. Pil- Amerikoj. Dalis mokyklos 
tik bažnyčia, L, . x , na būna ne

gaiš. k. Šauliene aukojo pen- ... » ' . . ......, . „ bet ir sventonus. Brazilijoj
kinę. Kun. J. Vaišnoras su , ... .x T .dar palaikomas iš Lietuvos
savo tretininkų pagalba nu
pirko pilnai įrengtą lovą 50 
dolerių vertės. Ačiū.

Vyčių seimas vyksta mū
sų pašonėje Šv. Vincento 
parapijoj, Esplen. Garbė ne 
tik tai parapijai, kur Vyčių 
seimas susirinko, bet ir vi
sam Pittsburghui.

Apelsinų (oranges) 
mieji augintojai Amerikoje, 
buvo katalikų misionieriai.

to Juozapo Bendromenė, 
prie kurios veikia jaunimo 
sporto, meno sekcijos, stip-

Bukite Malonus 
SAVO AKIMS

DANTISTAS
1446 So. 49th Court, Cicero

Antradieniais, Ketvirtadieniais 
ir Penktadieniais

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Še&tadieniais 

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

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

f

atvežtas paprotys giedoti 
šventą rožančių prieš sumą 
sekmadieniais.

Lietuvių dvasinius reika-1 

lūs aptarnauja iš Lietuvos , 
atvykę kunigai. Jie turi 
aprūpinti nevien Sao Paulo 
mieste gyvenančius lietu
vius, bet ir kituos miestuo
se bei tolimoj provincijoj,

pir- kur reik keliauti lig pusant
ro tūkstančių mailių, kartu 
su savim vežantis visa, kas

Tafc/ng your giri to tho 
movies?

WATCH OUT!
Watch out that your breath doea no* 

offend . . . you yourself probably don't 
Know wbether It’s offensive or otherwlae. 
If you want to make a hlt wlth your 
giri friend, there’s a way to make your 
breath more agreeable. And It’s easy. 
Simply rinse the mouth wlth Listerine 
Antiseptic bef ore you start out. Listerine 
halts food fermentatlon ln the mouth, 
the usual cause of breath odors accord- 
lng to some authorltles, then over-* 
comes the odors fermentatlon produces. 
Lambert Pharmacal Co., St. Louit, Mo.

Bafora Any Date U»a

LISTERINE ANTISEPTIC
Ta Maka Your Braath J

Tik viena pora aklu visam gy
venimui. Saugokit Ju, leisdami 
Uekaamlnuotl Jas modernUklausla 
metodą, kurto regUJlmo mokslas 

gali suteikti.
*1 METAI PATYRIMO 

pririnkime akiniu, kurte peieltne 
viso aklu Įtempimo.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenne 

Kampas 11-tos
Telefonas CANAL 0533 — Cbk-ago 

OFISO VALANDOS 
Kasdien 3:90 o. m. lkl S.3Q p. m. 

Trefi. Ir Sekt: »:00 a m. lkl
t:SS » m.

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

Ofiso ML OANal 8846 
Ofiso Vol. j 2—4 ir 7—9

idleolole pasai outortj. 
Tet: KEkOook SIM

TaL YARdi 2846

' DR. C. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

vai.: nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak 
Seredoj pagal sutartį.

TTtAT UTTLE GAME" Sem *0MSteT
7^.

OHCk YMSSS 
«4o«rr M A 
Mtor gP vu 
5TVFF OH

KAMYN.

OH.
BoY

DR. VAITUSH, OPI.
LIETUVIS 

AKTU GYDYTOJAS 
SPECIALISTAS

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

3409 S. Halsted St
Didelis pasirinkimas laikrodėlių

Telcfofna»: HEMlock AS4*

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Ave.

Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 lkl >! Tak. 7 lkl • 

Nedėliomis pagal autartj

Telefonas OANal 7829

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Res. teh
ir pagal sutartį, 
telefonas SEEIey 0434.

rui
/

ks»«a.-

,T
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Kuvlri 20 metų praktikavimo aklu 
taisyme lr gydyme 

GERAI PRITAIKINTI AKINIAI 
pataisys kreiva* akla, trumparegyett
ir tollregyitp;
palengvina aklų (tempimą, praSallm 
raivo* alcaudejlmg, avalglmg lr aklu 
kartų.

MODERNISKIAL'SI, TORVLIAUSI 
EGZAMINAVIMO BUDAI 

Specialu atyda atkreipiama J valkuMkls.
Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia 

VALANDOS;
10-toa Iki 8-toe valandoa kasdien. 

Sekmadieniaia Pagal autartj.

4712 So. Ashland Ave.
Tok YARDS 1378

Akiniai teisingai prirenkami 
per patyrusį lietuvį daktarą.

Dėl sąžiningo radijo pataisymo 
pašaukite Yards 8088.

Sudriko Radijo Progoramal:
WCFL 1000 K. Sekmadieniais 6:30 
vai. vakare
1VHFC 1450 K. Ketvirtadieniais 
T vai. vakare.
WAAF 950 K. Haivaian — sekma
dienyje 4:30 po pietų.

TeL OANal 6969

DR. VVALTER J. PHILLIPS
GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS 
2155 VVest Cermak Roa ‘ 

OFISO VALANDOS 
1 — 4 iz IdO — 600 vakare

ir pagal gutarij. 

Ofiso ToL: Raaid. TaLj
VIRginla 1886 PROspeet SM4

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 Weat 85th Street

LIGONIUS PRIIMA i
Kasdien ano 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. Įr Sekmad. tik auaitariua.

DR. V. L SUSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LATayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais u 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Ave. 
TeL TARds 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Še&tadieniais.

TsL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Ave,

(2-troe lnboe)
TeL MIDtray 2880 Chicago, HL

OFISO VALANDOS:
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki I 
vai. popiet ir nno 7 iki 8 □O vai. vak.

8ekmad. nue 10 iki 12 vai, ryto.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR 0HIRURGA8 
2500 YVest 63rd Street 

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

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS EEt CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Ave. 

TeL TARds 0994 
Rez. Tel. KENirood 4300

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

ofisu Uiafonsa PROspeet 878T

Kautynėse per nepriklau
somybės karą mes parodė
me pasauliui, kad esame lais 
vėa verta tauta.



^Setylrtaa., rugp. 14, lim

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
ELTA skelbia: nuo 1941

m. liepos 1 d. panaikinami 
šie teatrai: Kauno muziki
nės komedijos, Kauno žydų 
dramos, Vilniaus lenkų dra
mos, Vilniaus lenkų muzi
kinės komedijos, Vilniaus 
jaunojo žiūrovo, Vilniaus 
žydų dramos, Vilniaus lėlių, 
o taip pat ir valstybinis cir
kas.

I

Iš Vilniaus praneša, kad 
nežiūrint nepaprastai sun
kių aplinkybių, kuriose at
sidūrė buv. lietuviško kor
puso mūsų kariuomenės da
lys karui prasidėjus, lietu
vių kareivių ir karininkų 
daugumas išliko gyvi ir 
sveiki.

Besitraukdami bolševikai 
be jokios i priežasties nužu
dė dailininką tapytoją Vla
dą Eidukevičių, kuris gyve
no Linksmadvaryje, Alekso
te. Bolševikai iš pasalų su
žeidė jį į galvą ir nuo tos 
sunkios žaizdos jis ir mirė.

Dailininkas Vladas Eidu
kevičius gimė Kaune 1891 
m. rugpiūčio 9 d. Mokėsi Ry
gos realinėje mokykloje, 
studijavo Rygos dailės mo
kykloje, vėliau mokėsi me
no (tapybos) M’iencheno a- 
kademijoje. Šiaip jis buvo 
daug pasaulio matęs žmo
gus, nes jis studijų reika
lais apvažinėjo Vokietiją, 
Italiją, Prancūziją, Šveica
riją, Švediją ir kitas valsty
bes.

Kaip dailininkas VI. Ei
dukevičius buvo gana pro
duktyvus: jis yra sukūręs 
daug originalių paveikslų, 
kurių dalis yra Kauno dai
lės muziejuje, o taip • pat 
Vilniaus muziejuje, Vilniaus 
rašytojų ir menininkų klu
be. Dalis jo kūrinių liko Lie
tuvos dailininkų sąjungoje 
ir jo privačiame bute.

nosios vergijos išsivadavęs. 
Mieste maisto pakanka, at
vežama iš kaimų.

Kauno Universiteto Kli
nikose liepos 1 d. mirė inž. 
Viktoras Lapas. Gimęs 1917 
m. VIII 15 d. 1934 m. bai
gęs Kėdainių valstybinę gim 
naziją pirmuoju mokiniu, į- 
stojo į technikos fakultetą. 
Po kelių metų išvyko Pran- 
cūzijon, į Brestą speciali
zuotis karo laivų inžineri
joj. Į Lietuvą grįžo prasi
dėjus karui. Karinę • prievo
lę atliko Karo Mokykloje. 
Buvo paskirtas į mūsų karo 
laivą “Prezidentas Smeto
na”. Universitete buvo vy- 
rijos “Plienas” narys. Pas
taruoju metu dirbo Vilniu
je.

Birželio 24 d., vykdyda
mas gautus uždavinius, sun
kiai sužeistas į krūtinę prie 
Aleksoto tilto. Tuoj nuvež
tas į Universiteto klinikas. 
£mė sveikti, bet paskutinę 
parą, staiga sveikatai pa
blogėjus, mirė. Palaidotas 
liepos 2 d. iš Kauno kapi
nių koplytėlės partizanų ka
puose.

— Lietuvos švietimo įstai 
gose panaikinti visi sovie
tiniai įstatymai, švietimas 
vėl eina pagal programas, 
kurios buvo nustatytos ne
priklausomos Lietuvos įsta
tymais iki bolševikų okupa
cijos.

•— Papildomai pranešama, 
kad Kauno Arkikatedroje 
atlaikytąsias pamaldas už 
Lietuvoje žuvusius lietuvių 
karius ir partizanus bei vo
kiečių karius aplankė vo
kiečių armijos Kaune feld- 
komendantas gen. Pohl su 
didele vokiečių karininkų 
delegacija, gen. Raštikis, 
Kauno miesto burmistras, 
daug žymių lietuvių veikė
jų ir daugybė kitų žmonių. 
Garbės sargybą sudarė lie
tuvių Tautinio Darbo Ap
saugos bataliono būrys.

Jurbarke, kaip pasienio 
mieste, karas truko trum
pai. Daugumas raudonosios 
armijos dalinių iš pasienio 
pasitraukė birželio 20 ir 21 
naktį. Sekmadienio rytą vo
kiečių lėktuvai bombardavo 
dvare esančių raudonųjų 
stovyklą. Apie 6 vai. ryto 
miestą pasiekė vokiečių mo
torizuotosios dalys. Susišau
dymas truko neilgai. Saude 
iš pašto ir kitų trobesių pa
silikę raudonieji. Dėl to ke
letas namų yra apgadinta.

Tą pat dieną mieste buvo 
atstatytas normalus gyve
nimas. Pradėjo veikti poli
cija, paštas (tik vietoje), 
bankas, miesto ir valsčiaus 
savivaldybės, kooperatyvų 
krautuvės, kiek vėliau Lie- 
tūkis ir pieninė. Iš miesto 
pabėgo tik komunistai, če
kistai žydai ir stambieji ko
munistų pareigūnai. Kai ku
rie jų, kaip Joffė, Pranckai- 
tis, Mickūnas ir Aksionaitis 
iššaukti į Raseinius ir iŠ 
ten negrįžo. Bolševikai taip 
greit bėgo, kad net savo 
šeimų nespėjo pasiimti. Li
ko keletas rusų moterų su 
vaikais, o viena, vaikus pa
likusi, pabėgo.

Žmonių nuotaika labai ge
ra. Kiekvienas atsiduso leng 
viau ir džiaugiasi iš kruvi-

— Privatinėmis žiniomis, 
Kaune buvo sušauktas pla
tus vyriausybės pasitarimas 
su lietuvių visuomenės at
stovais. Pasitarime dalyva
vo taip pat buv. Respubli
kos Prezidentas dr. K. Gri
nius ir keli gyvi išlikę buvę 
Lietuvos ministeriai pirmi
ninkai.

— Gaunama žinių, kad 
Vilniaus sukilėlių komitetui 
vadovavo St. Žakevičius.

— Iš privatinių šaltinių 
patirta, kad Kražiuose su
degusios abidvi bažnyčios. 
Taip pat sudegęs ir pats 
Kražių miestelis. Minėtą 
padegimą atliko bolševikai, 
traukdamiesi iš tos vietos. 
Radviliškio stotyje riogso 
nepaprastai didelis kiekis 
sudegusio laužo. Tai dau
giausia likučiai subombar 
duotų prekinių traukinių.

— Patikrintomis žiniomis, 
sukilime prieš bolševikus 
dalyvavo iš viso 35,600 or 
ganizuotų lietuvių. Prie jų 
prisidėjo 80 90,000 neorga-

UKXT7BXW

Kauno, laikinosios Lietuvos sostinės, ir valstybės moderniškų rūmų atvaizdai. Visuose tuose rūmuose maskoliai-bolševikai, okupavę Lie
tuvą, buvo susukę lizdus, iš kurių dirigavo nežmoniškam gyventojų spaudimui ir persekiojimui. Jausdami, kad čia tik laikini svečiai, bolše
vikai buvo užminavę visus didžiuosius pastatus, tiltus, geležinkelio stotį, radio ir k., kad besitraukdami galėtų Kauną paversti griuvėsiais. De
ja, nespėjo. Sukilę lietuviai patys visa apgynė. Bolševikai sudinamitavo tik vieną tiltą. Skaitykite “Drauge” dedamus aprašymus iš Lietuvos.

3^ Juose aprašoma visa lietuvių sukilimo eiga. Vidury Laisvės Paminklas ir Karo Muziejus, ant kurio plevėsuoja trispalvė.

nizuotų žmonių ir apie 6,000 
lietuvių karių, kurie tarna
vo raudonosios armijos Lie
tuvos teritori alini ame kor
puse. Šie kariai pirmąją ka
ro dieną išsiskirstė, kas kur 
galėjo, ir tokiu būdu prisi
dėjo prie sukilimo. Ypač 
mūsų kariai daug padėjo 
Vilniaus sukilėliams. Jei ne 
jie, gal būt sukilėliai ir bū
tų vieni nepajėgę sutriuš
kinti bolševikų įgulų. Iš ci
vilių sukilime aktlngmusia 
dalyvavo gimnazistai ir stu
dentai, taip pat buvę šau
liai, savanoriai, kariai, be 
to, nepaprastai daug lietu
vių darbininkų.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

MIDDLE-AGED
PEOPLE

are common offenders

If you’re past 40, the chancea are 
that your breath will be offensive 
oftener than that of a young person. 
Fermentatlon of tiny food particles 
caught by partial platės and den- 
tures freąuently cause this condition 
whieh you yourself may not detect 
būt which is so offensive to othera. 
Why not take the easy, pleasant pre- 
caution that so many fastidious'peo- 
ple ūse to halt this fermentatlon— 
Listerine Antiseptic employed as a 
mouth ringe. It immediately makes 
the breath svreeter, purer, less likely 
to offend. Lambert Pharmacal Co., 
St. Ltniit, Mo.

Bafora Any Data U ta
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Lietuvių 
siunčiu sveiki

Jūsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams, informuodamas 
apio Įvairius katalikams įdomius dalykua bet nurodo UkSJlmo tl©. 
saa gina ir saugo Jas nuo amžinojo išganymo priešų.

Daugeriopai tapadaugija Jflsų katalikiško dienraščio skaitytojų skai
čiusi

4, AMLETO G1OVAMMI CICOGMANl 
Laodlcea Arkivyskupas,

tr skaitytojams

Skaudūs kaltinimai

Prie laisvės kapo
Buvo laikai, kai Prancūziją buvo plačiausios demo

kratijos ir įvairiausių laisvių simbolis. Bet šiandie 
Prancūzija aavo valstybės galvos maršalo Petaino lū
pomis palaidojo paskutiniuosius buvusios respublikos 
likučius.

Senis maršalas, gyvenimo naštos Ir susidėjusių ap
linkybių slegiamas, nebeatlaikė ir suklupo. Jam pasi
rodė, jog Prancūzija permaža, o Vokietija perdidelė.

Prancūzijos žlugimo pradžios netenka ieškoti po ne
pavykusio karo su vokiečiais, kai iš Flamandijos lau
kų grįžo suvargusi Prancūzijos kariuomenė, kai sk/u- 
bomis sudaryta taika, kad tik išlaikyti nors dalį ne
priklausomos valstybės. Prancūzijos respublika pradė 
jo merdėti tada, kai iškilo populiarusis frontas, kai ko
munistinis gaivalas pradėjo skelbti sėdėjimo streikus. 
Tai buvo pora metų prieš dabartinį karą.

Iš vidaus kosmopolitinių gaivalų ėdama ir iš lauko 
priešo spaudžiama suklupo Prancūzijos demokratija ir 
ant joe griūvėsiu kyla diktatorinė, fašistiniais pagrin
dais tvarkoma valstybė.

Būtų labai neteisinga šiandie smerkti visą prancūzų 
tautą už laisvės išsižadėjimą. Ji nekalta. Kalti tie, ku
rie trečiojo internacionalo doktrinų sužavėti ar už sve
timuosius grašius pardavę sava tautą palengva ruošė 
jai pražūtį. Kalti tie, kurie privedė Prancūziją prie 
dabartinės padėties.

Dėl savo paskutiniųjų žygių Prancūzija gali susi
laukti skaudžių pasėkų. Iš pirmaeilės pasaulio valsty
bės gali likti tik kontinentalė Europos Prancūzija, be 
savo imperijos ir kolonijų.

j

Kai suiro Vokieti jos-Rusi jos santykiai ir nacių legi- 
jonai pasuko Maskvos linkui, Lietuvoje ūžtelėjo suki
limų banga prieš atplūdusius iš rytų vergijos sklei
dėjus ir lietuvis dar kartą pasiryžo brangiausią auką 
sudėti už savo krašto, savo namų laisvę.

Sušvito tada pasaulio lietuvių širdyse džiaugsmo ir 
vilties spindulėliai, nes jis nuoširdžiai tetroško išvysti 
savo tėvų ar tėvų žemę laisvą ir jos vaikus taikiai gy
venančius laisvam krašte. Tačiau jų lūkesčiuose glū
dėjo ir juodos baimės šešėliai, nes iš vakarų kyląs mil
žinas rodė tendencijų valdyti visa, kiek tik jo geležinė 
ranka apglėbti galėtų.

Kiek mes džiaugėmės Lietuvos antru kartu pasiskel- 
bimu nepriklausoma ir sudarymu laikinosios vyriau
sybės, tiek pat mums skaudu, kad mūsų reikštoji bai
mė atrodo nebuvo be pagrindo.

Bet mes nesijaučiame galį mesti bet kokį kaltinimą 
susidariusiai laikinajai Lietuvos vyriausybei ar paski
riems asmenims, dirbantiems jos naudai. Tai būtų per- 
ankstyva ir neteisinga.

Tačiau mūsų lietuviškoje spaudoje yra tokių, kurie 
nepabijojo pasiskubinti. Vienas laikraštis neseniai me
tė skaudų kaltinimą pulk. Škirpai ir dabar vėl pasi
skubino dėl “kokios tai ‘Laikinos Lietuvos Vyriausy
bės’ veikimo, kurios pryšakyje stovi docentas Ambro-' 
zevičius” ir kuri garbinanti Hitlerį ir pataikaujanti 
Vokietijai, pastebėti, jog “Lietuvos žmonės smerkė 
parsidavėlį Paleckį. Paleckio vietą užėmęs koks nors 
Berlyno tarnas garbės Lietuvai irgi nesuteiks”.

t

Laikraščio insinuacijos laikinosios vyriausybės ir 
kartu žuvusių už laisvę lietuvių adresų yra pernelyg 
skaudžios ir labai gali pasirodyti nepamatuotos.

Mes žinom, jog bent dar iki šiol Lietuvoje ve’ikė lai
kinoji lietuvių vyriausybė ir mes sutinkam, kad ji, ap
linkybių verčiama, turėjo daryti ir daro tam tikrų 
nuolaidų naciams, bet mes pilnai tikime, jog jai rū
pėjo ir rūpi tik savosios tautos reikalai. Mes tikime,

• jog tie trys tūkstančiai su viršum žuvusių geriausių 
Lietuvos vaikų tekovojo tik už savosios tautos, o ne 
fašizmo interesus. Ir tol, tikėsime, kol Lietuvos lie
tuviai nepareikš noro laisvai prijungti Lietuvą prie 
trečiojo Reicho, kol laikinoji vyriausybė viešai neat
sisakys lietuvių tautos šventųjų aspiracijų gyventi Lais
vą ir nepriklausomą gyvenimą, paremtą tik laisvų tau
tų demokratiniais pagrindais, bet ne raudonojo ar ru
dojo despotizmo principais.

Nacistinis despotizmas, kaip ir komunistinis, gali 
nesiskaityti su Lietuvos lietuvių troškimais ir gali pri
verstinai užslopinti lietuvių pasiryžimą laisvai gyven
ti, bet tai tik laikinas dalykas ir mes esame tikri, jog 
Golgotos kelius perėjusi Lietuva šiandie tik laisvės ir 
taikos tetrokšta.

Jei šiandie pasaulis nesmerkia Suomijos, kovojan
čios kartu su vokiečiais prieš rusus, kodėl mes galėtu
mėm taip skubotai ir be atodairos svaidyti kaltinimus 
saviesiems žmonėms, dedantiems pastangas galimiau- 
siais būdais išlaikyti savą sayitą valstybę, (kol kas, 
tiesa, dar tik pseudoautonominę) šiam gigantiškam 
dviejų Europos milžinų susirėmime.

Pralaužtas frontas
Spaudoje paskutiniuoju laiku plačiai buvo rašoma 

apie rasų partizanų žygius. Tuo klausimu “Darbinin
kas” rašo:

“Jau kurį laiką Maskvos pranešimai minėjo, kad
Budennyj (buvusia caro armijoj vachmistras bei vy
resnysis puskarininkas) ragina savo kariuomenę ves
ti prieš vokiečius partizanų kovą. Keista, kad Mask
va tokią žinią į pasaulį paleido. Juk partizanų kovą 
veda tik pakrikusioji kariuomenė, nebeturinti jau 
vientisos vadovybės ir bet kokio štabe išdirbto stra
teginio plano. Dabar padėtis pilnai paaiškėjo. Vo
kiečiai suskaldė Budennio frontą, sunaikino jo ar
miją ir įvarė kylį Umano linkon, vadinasi, atkirto 
Kijevą nuo Odesos. Tuo būdu Ukraina ir Juodųjų 
marių pakraštys bet kuriuo momentu gali susilaukti 
vokiečių okupacijos. Suprantama, kad, atsižvelgiant 
į didelius kalbamųjų žemių plotus, tasai “momen
tas” gali užsitęsti keletą dienų.

“Tokio pat likimo susilauks ir Leningrado fron
tas. Jį ginąs maršalas Vorošilov desperatiškai sten
giasi prasimušti pro geležinį vokiečių lanką, kurs jau 
baigia užsičiapti ir buvusiąją carų sostinę visiškai 
apsupti. Vokiečiai praneša, kad 25 bolševikų divizi
jos jau sunaikintos ir kad armijoj jau esama visai 
neišlavintų novobrancų (naujokų), kurie nieko apie 
tankus nesupranta... Reiškia, paskutiniai rezervai jau 
pašaukti į frontą.

“Ginti Maskvą pavesta suomių karo “didvyriui” 
maršalui Ti m ošė nkai. Caro armijoj jis buvo denščiku 
(karininko lakiejum), dabar iškilo į maršalus. Tai 
esąs artimiausias Stalino sėbras. Jis atkakliai kovėsi 
Smolensko bare, bet dabar jau skelbia partizanų ko
vą, vadinasi, pabrėžia raudonosios armijos susmu
kimą. Stebėtis tam netenka, Aes vokiečiai žygiuoja į 
Maskvą iš dviejų šonų: iš šiaurės nuo Cholmo ir iš 
pietų nuo Raslavlio. Tad ir sovietų sostinei gręsia 
neišvengiamas likimas: bus apsupta ir — paimta.”

Skaitytojai nepamirškite, kad netrukus, rugsėjo pir
mą dieną, Labor Day, įvyksta jubiliejinis “Draugo” 
piknikas. Jūsų ne tik pareiga paremti vienintelį lietu
vių katalikų dienraštį, bet smagiai pasižmonėti su sa
vo draugais ir pažįstamais.

•
Netaip seniai mūsiesiems komunistams Chicagos 

“Daily Times” kolumnistas Pflaum buvo vienas geriau
sių, o dabar jia jiems tapo “mišiuginu ir kibiceriu”. 
Ir tik todėl, kad jis pažymėjo, jog rusams ne taip se
kasi, kaip Maskva praneša.

•

“Gal kalbėtojas sutiks mielai nurodyti, kur yra va
karų frontas?*', paklausė Anglijos parlamente Hore- 
Belisha vieną parlamento atstovų. Rodos, jau laikas 
būtų anglams surasti vakarų frontą.

•
Amerikos kariuomenei gaminami Reliance Manufac- 

turing Co. parašutai bandomi 175 svarų iškamša, va
dinama “Rudolf Hess”...

(“Drangas'*, rugpiūčio 14 
«L, 1016 m.)

Kasų laimėjimai Galicijo
je.... Iš Petrapilio oficialiai 
pranešama, jog austrų ap
sigynimo liniją išilgai Stri- 
pa upės rusai sutriuškino 
ir gen. von Bothmer armija 
didžiausioj netvarkoj bėga 
nuo gulančių ją rusų.... Ru
sai perėjo Bstricos upę ir 
nesulaikomai7 b riau jasi Ha- 

ličo pusėn... Kitoj vietoj ru
sai paėmė Yezerno, per kur 
eina Tarnopolio-Lvcvo gele
žinkelis....

•
Tarkai sakosi sumušę ru- 

sus.m. Konstantinopolyj ofi
cialiai skelbiama, kad tur
kai sumušę rusus Bitlis- 
Mush fronte, Armėnijoj....

•
Submarinas antkart su

laikė šešis laivus.... Vokie
čių submarinas anądien su
laikė net šešis įvairių šalių 
laivus Prancūzijos pakraš
čiuose.... Tris tų laivų nu
skandino, o kitus tris palei
do toliau plaukti...

•
Venecijoje sunaikinta gar 

si bažnyčia... Austrų lakū
nai bombardavo Italijos 
miestą Venecija. Tarp kit
ko bombomis sugriauta ir 
Santa Maria Formosa baž-fui* . ? *-•» *t*»M*'
nyčia...

Amerikon atvažiavo 169,- 
061 žmogus... Laike pirmų 
šešių mėnesių šių metų į 
Jungtines Valstybes atva
žiavo 169,061 emigrantas. 
Daugiausia žmonių dabar 
atvažiuoja iš Italijos...

•
Pardavė dukterį.... Chica

gos vietinis čigonas Marina 
andai pardavė už 2,000 do
lerių savo 14 metų dukterį. 
Bet po kelių dienų parduo
ta čigoniukė pabėgo nuo 
“savininko”....

Tėvynės meilė nemari! 
Tai vienintelė laisvai gimu
si idėja, gimusi karta sn 
pasaulin ir išnyksianti kar
tu su juo.

Fleirytė-Puidienė

Po svielą pasidairius Spicpirvirvio Dumkos
Čicagos lietuviškų cicilikų 

gazieta pasijuokė iš vieno 
“kunigo,” kuris labai mėgo 
veseles ir visokias pares, 
nors į jas nebuvo kviečia
mas; kuris pirmas nuotaką 
ir paneles išbučiuodavo ir 
pirmas butelį akimšdavo.

Pasirodė, kad tai nėra 
joks kunigas; tik taip sau 
valkatėlis: pasivogė kunigi
šką sutoną ir impersonavo 
kunigą.

Daugelis cicilistų dyvijosi 
tos gazietos nelygybe šiam 
panašių “kunigų” atžvil
giu. Atsimenate, tavorš
čiai, nabašninką Mockų, at
simenate visą eilę barberių 
palikusių nezaliežninkų pry- 
čeriais? Ir šiandien po sa 
liunus valkiojasi visokie 
“biskupai,’ ’arcibiskupai” ir 
dar aukštesni “dignitarai,” 
o toji gazieta niekad iš jų 
nepasijuokia. Už kai kur
ias, kaip nabašninką Moc
kų, dar net stikino, kiek ga
lėdamos.

Moteris, kurios mėgsta 
“gužutę” “Saule” taip kom- 
plimentuoja:

“Vai jus girtuokles,
“Jus bazbažnikes,
“Tokiu moterų negali pa

girti,
“Tiktai kolioti,
“Ir per szonus lazda duoti, 
“Arba koezelu iszkoczioti, 
“Katra motere voliojasi gir

tybe, ,
“Tai paskutine bjaurybe, 
“Man rodos vistiek ar Kau-

nisškei,

“Ar Suvalkiszkei,
“Ar kitokie “kiszkei,”
“Tai skirtumo jokio nėra.”

Prieš pusmetį tamsta pa
siskolinai 100 dol. ir sakei, 
kad trumpam laikui.

— Teisybė, aš juos išlei
dau per kelias minutas.

IŠ STREIKO LAUKO
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Duodamies Stalinui ir jo 
agentams bučiuoti kapitalis
tai neria kilpą ant kaklo 
sau ir demokratijai.

Į Smolenską naciai link
sta; į Maskvą rusai braška.

Pruseika klausia, kodėl, 
vokiečiai nesigiria paėmimu 
rusų generolų. Kur girsies, 
kad Stalinas visus sušaudė.

Vokiečiai muša rusus, ru
sai muša vokiečius, o Wash- 
ingtonas mus per kešenę 
muša su trimis ir puse bilio- 
no taksų. Kad muštynės, 
tai muštynės!

Juo daugiau Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus prane
šimų skaitai, tuo labiau įsi
tikini, kad Tarybų Lietuvo 
buvo Terroro Lietuva.

Juodas arklys vėl joja: 
komunistų Chicagoj “drau
gijų konferenciją.”

Bet, kasžin, ar juodas ar
klys galės Lietuvos Bal
tąjį Žirgą kada nors nuga
lėti? Juk sakoma: kas bus, 
kas nebs, bet žemaitis ne
pražus.

M

Prašau Nesijuokti
Policmonas: — Ko tams

ta ten krapštaisi apie duris, 
nejaugi manai cigaru du
ris atrakinti?

Įsikaušęs: Hm . . . Argi 
aš busiu vietoj cigaro raktą 
surukęs . . .

Teisėjas: — Buvai kuo
met nors baustas?

Kaltinamas: — Taip, už 
maudymąsi draudžiamoj vie
toj.

Teisėjas: — O nuo to lai
ko?

Kaltinamas: — Nuo to lai
ko niekad nesimaudžiau . . .

*

("Draugas" Acine telepnoto,

Clevelande. Ohio, raiti poliemonai vaiko pikietininkus nuo dirbtuvės, kur eina strei
kas. Trys darbininkai buvo sužeisti. Streiką sukėlė CIO. Kiti darbininkai to streiko 
nepripažįsta.
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Altą Rachmanova

Studentai, Meilė ir Ceka
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

Išvertė Ant. Pauliakonis
jl n. TOMAS

(Tęsinys)
«

Liepos 24 d.
Vakar vakare buvo mūsų studentų teatro vaidini

mas. Buvo pastatyta komedija, kurioj dalyvavau ir aš. 
Bet vaidinimas labai keistu būdu iširo. Per paskutinį 
aktą scenoj turėjo būti parodytas didelis pokylis. Stu
dentai, vaidndami vaišes ir norėdami publiką įtikinti, 
kad jų tikrai esama neblogų, stengėsi iš paskutiniųjų; 
vienas atsinešė duonos, kitas bulvių etc., ir visa tai, ypač 
šiais bado laikais, turėjo į sielą prabilti geriau už žo
džius. Bet kai visi artistai susėdo prie stalo, studentai 
pradėjo sau, kaip niekur nieko, viską, kas tik t<n buvę 
padėta, ramiausiai valgyti, tikriau pasakius, tiesiog ėste 
ėsti. Sufleris taip ėmė sufleruoti, jog buvo girdėti ki
tame salės gale, tačiau dėl to artistai nė kiek nesijaudino 
ir tik stengėsi taip kirsti, jog net ausys lapsėtų. Tada 
nebegalėjo ištverti ir sufleris — ir jis iššoko iš savo bū
delės ir perpykęs kad suriks į visą salę, kek tik gerklė 
neša:

— Kiaulės! Niekdariai! Išsyk prižadėjot, kad po 
vaidinimo viską broliškai tarp savęs pasidalinsite, o dabar 
nieko nelaukdami puntate vieni! — ir jis, prišokęs prie 
stalo, taip pat prisidėjo prie kitų. Publika kad pasileis 
juoktis ... Ir niekam neatėjo į galvą, kad veikalas taip 
ir buvo paliktas be pabaigos.

Liepos 25 d.
Rupvodo komisaras tikrai nušovė Slaptąjį tarėją 

Kovalevskį, o pačią privertė gyventi su juo kaip jo 
•'žmoną.”

Šiandien grįžo Zinaida Vasiljevna ir mulkiai pa ,---------------,--------- ,-------- „ . . .
pasakojo, kaip buvo išžudyta caro šeima. i Lietuvos komisarų tarybos ų ir 8aj menU lslSy 1-

Liepos 17 d. naktį buvo įsakyta c&iu šeimos na-j nariai, raudonieji rašytojai, Prasideda ginklų medžio
dama ir personalui pasiimti savo palaimės ir susirinkt) Čekistai, kadrų skyrių vei- Mės. Nužiūrima atsiskyręs 
žemai, rūsyje. Kai carui perskaitė įsakymą, kad jis kėjai, partijos nariai, ko- raudonarmietis. Pora vyru 
pasmerktas sušaudyti, jis net gerai nesuparto, apie ką munistai jaunuoliai ir žydai kų iŠ pavartės šast prie jo, 
tame nutarime buvo kalbama, ir norėjo kažko paklaušti, ėmė š Kauno miesto bėgti, kapt vienas už rankos, k»- 
bet nespėjo baigtį sakinio, nes tuo pačiu metu suskambę- lietuviai, daugiausia jauni- tas už šautuve:
jo salvė, kuri visus suguldė ant grindų. Cara?, sosto mas, ypačiai studentai, auk- Tavorščian, duok ji
papėdininkas, dvi vyresniosios dukterys, daktaras Bat- Štesniųių klasių mokslei- mums. Šautuvas pati tik 
kinas ir tarnai mirė vietoje, bet carienė, jauninusioji dūk- viai, tarnautojai, ėmė telk- vargina. Be jo bus len- 
tė ir iš eilės trečioji, taip pat carienės kambarinė dar tis į atskirus kovos būre- vians bėgti J, Maskvą. Pas 
tebebuvo gyvos. Tada prie jų pribėgo keli kareiviai ir i liūs, kad be priežiūros pa- “išmintingąjį tėvą ’ Stali- 
jas šūviais galutinai pribaigė. O carienė, jau peršauta liktą turtą ir pastatas nuo aą . . .
ir gulėdama ant grindų, dar kelis kartus sušukoa plėšimų, sprogdinimų ir pa- Ką bedarys koks nors

— Negali būti! Negali būti! deginėjimų apsaugotų. Sitų kolchozninkas ar užguitas
kovos būrelių branduolį su- kitas keks Stajino vergas, 
darė aktyvistai, dar prieš Mato, kad jei ne geruoju,

— Oho, matai kaip! Ne tik gali būti, bet taip ir 
yra! — atkirto jai vienas iš kareivių ir su batu užlipo 
mirštančiai ant veido. karą tarp savęs susirišę, be 

Vis dėlto, kaip tvirtina Vasiljevna, vieani iš ca-1 to, turėję tikslesnių ir kon- 
ro dukterų, būtent Anastazijai, kuri buvo tik sunkiai su- tretesnių duomenų apie tik- Todėl ryžtasi pirmąjam at- 
žeista, priešingai oficialiam pranešimui, pasisekė įštruktį rąją padėtį. Tai. pradžia vėjui pats atiduoda.
— ją išgelbėjo vienas kareivis. ' partizanų kovos būrių. Jie Tai laimingas ataitiki-

Žinia apie caro šeimos išžūdymą į gyventojus no- ! augo minutėmis, nes beve’k mas. O jų pirmadienį apie 
padarė jokio įspūdžio. Ne, bet ir nenuostabu, nes dabar kiekvienas sutiktas lietuvis pietus buvo šimtų šimtai, 
beveik nėra tokios inteligentų šeimos, iš kurios kas nors su didžiausiu entuziazmu Ne visiems taip lengvai pa- 
nebūtų suimtas arba sušaudytas, o jei kas ir išliko dar stojo į partizanų eiles ir pa- siseka. Menkiausias neap- 
gyvas, tai ir tas kiekvieną minutę laukia, kada ir jį toks siduodavo kovos būrių vadų į sižiūrėjimas, delsimas ar 
pat likimas ištiks. Tad kaip galima užjausti kitų ne- dispozicijon. Karines kvaK- pasikarščiavimas nekartą 
laimę? • fikacijoe įvairiausios. Kovos pasibaigia tuo, kad iš kurio

Liepos 27 d. būruose matyti Lietuvos nors užkampio netikėtai at- gumo rūmus perima buvu-
karfuomenės kadro karinio- siradusio didesnio raudon- šieji saugumo valdininkai, 
kų, bolševikų atsargos pa- armiečių būrio esi vietoje buvusieji policininkai inten- 
leistų, atsargos karininkų, sušaudomas. šyviai organizuoja užimte

Gatvės dabar tiesiog knibžda damomis iš aukštes 
nių jų sferų, jei jos«iš viso tokiais laikais dar gali žmo
nėmis knibždėti. Mat, paleistas šūkis, kad tam, kas 
neis darbo dirbti, nereikės nė valgyti. Iš mėsiškųjų pro
duktų ko galima gauti prekyvietėj nusipirkti, tai nebent 
tik vienų sūdytų silkių. Todėl Maša tesiog herojiškai 
stengiasi iš to universalio produkto padaryti kiek galint 
daugiau įvairių skanių valgių. Vieną kartą kepa, kitą sy
kį skrebina, trečią — forširuoja, bet visuomet lieka vis 
ta pati silkė. 'H.-

\ “ Liepos 28 d.
Zinaida Vasiljevna pasakoja, kad Anastazija, jau

niausioji caro duktė, dabar esanti savo bute, bet atrodė 
visai pamišusi.

Liepos 30 d.
Zinaida Vasiljevna dabar jau ima ir pati tuo abe

joti, kad Anastazijai būtų pasisekę tikrai išsigelbėti. J 
nori išgelbėtąją kelias dienas pas save paslėpti, bet ma
no, kad tuo būdu bolševikai stengiasi tik apdumti akis.

IBui (Jaugiau, f

draugas
į 11 ■ aa

RYTŲ F RONTE

Iš vokiečių padegtos daržinės pabėgo rusai. Vokietis šoka per upelį, jį seka jo drau
gai ir vejasi bėgančius rusus.

Lietuva sukilimo prieš bolševikus dienose
Bolševikai bčga iš Kauno. - Be šautuvų pas "tėvų" Staliną. 
- Skamba Laisvės Varpas, plevėsuoja tautinė vėliava. -

Valstybes pastatai, didžiosios įmonės tenka lietuviams.
Laikraštis “Į Laisvę” de- pakrikusiu priešu. Suran- pradedamas fabrikų, įmo- 

da aprašymą, kaip partiza- damas vienas kitas iš se-. nių ir kitų valstybinių pas- 
nai (sukilėliai) užėmė Kau- niau užsilikęs pistolietas, iš- 1 tatų užėmimas. Rytą atė- 
ną: traukiamas medžioklinis i ję darbininkai ir tarnauto

Dar pirmąją karo dieną, tai tik lttSelis i jai imasi organizuoti
sekmadienį, kai pagrobto- j“ro>" ~ fcovos pastatų ir įrengimų apsau

zin m .neri a m nnrf vt lrli«z\4i m X X. ■»
mis miesto savivaldybės ar būrių dar visai neginkluoti.

tai jėga tie ryžtingi vyrukai 
iš jo ginklą vis tiek atims.

gą, ieškoti paslėptų' mirų,
Liepos 26 d.j privačiomis mašinomis rau- 0 reftia. Belieka vie- <“liuotI «*!»««»»» galin- j y“d“‘; b‘g0J“ia *

- donarmiečių šeimos, sovietų n*n^® išeitis patiems gin čius sabotažo veiksmus vyk I j° geria vanden<- ir vemia'
dyti, įtariamus asmenis !ir triedžia' Ligoni° kūna3 
_ . . aprasojęs šaltu prakaitu, o
Dvyliktą valandą, kada per .. ....

... . .... . . . silpnesniuosius mėšlungis
radiją skalbėjo Laisves var- . . . _ ,.* . . sutraukia. Po poros dienų
po garsai ir ant Karo Mu
ziejaus buvo iškelta Lietu-

tokios kankynės, ligonis la
bai suliesėja ir visiškai ne-

ves Vyti, ir I .utinė velta- a Pulaa8
va’ kada visas raieete, fmf rQ silpnutig -irdjs M

silpsta, o ligonio kūnas taip 
smarkiai supliukšta, lygiai 
kaip pas susirgusius azija
tiška cholera.

puoštis trispalvėmis, vi
si svarbieji valstybiniai pa
statai ir didžosios įmonės 
jau buvo sukilėlių rankose. 
Radijofonas, prieš pusant
ros valandos visam pasau
liui paskelb4s, kad atstato
ma nepriklausoma Lietuva 
jau nuo pat ryto užimtas. 
Radijo stotis kalne — taip 
pat. Buvę vietiniai šauliai 
užima telefrafo telefono rū
mus ir paštą. Truputį ap
gadintas telefonas bema 
tant sutaisomas ir miestinis 
telefono tinklas partizanų 
panaudojamas po visą mie 
stą išmėtytiems būriams
tarpusavy suristi. Užimtas ■.. . ....... ,„ ., . . .. . , „ , Kai viduriai tinkamaiKaro Muziejus, Metalo fab-
rikas; kalėjimas susilaukia 
pirmųjų areštuotųjų? Sau-

puskarininkių; eilinių kovo
tojų ir labai didelė dalis k»> 
ruomenėj* visai netaruavu-

Į kovos būrių centrus kas 3e policijos nuovadose vieše 
kartą vis daugiau ir dau- sios apsaugos darbą. Susi 
giau ginklų suplaukia. Pra- rišama su Kauno Audiniais.

šių. Nuotaika nepaprastai dedami nuginkluoti ne tik Br. Tilmansų geležies fab
pavieniai atsiskyrėliai, net 
auklydusos mažesnės rau- 

būtų duoti konkretūs uždą- donarmiečių grupelės, sykiu no esąs elevatorius taip pat 
viniai, ksd savo pačių ran su raudonaisiais komandie- mūsiškių užimamas ir sau

pakili. Visi prašyte prašo 
si, kad kaip galima greičiau

komis galėtų prisidėti prie riais, iš vikrių partizanų
tėvynės vadavimo darbo. 
Tik duokit pistoletų, šautu
vų, kulkosvaidžių, granatų, 
ir Kaunas bematant bus nuc 
bėgančių bolševikų iivaly 
tas. Plikomis rankomis ne
gi kausies su šarvuotais 
automobiliais, tanketėmis, 
įvairių . kalibrų artilerijos 
pabūklais bei automatiniais 
gnklais ginkluotu, nors ii

rankų neišsisuka. Roman- 
dierių nuginkluoti 7 ypačiai 
apsimoka, nes gauni piste- 
iietą, kuris gatvinėse kovo 
se daug patogesnis, negu vi 
jų pastebimas šautuvas. Pi- 
stolietsi, atimti iš politinių 
komisarų, politrukų, susi 
laukia dar didesnio dėme 
šio.

Pirmadienį uuo pat ryto

riku, didžiausias Vilijam
polės fabrikais. Už Nemu-

gomas, kad iš degančių nąf 
tos bei alyvos sandėlių gai
sras į jį nepersimestų. Pet 
rašiunų elektros stotis pati
krina Kauno aprūpinimą 
elektrą. Gatvėmis po visą 
miestą siuntinėjami patru
liai ir sekėjai.

Po piet vis didesni ir di 
dėsni vokiečių kariuomenės 
žvalgų daliniai motorc’klirs 
ar dviračiais prašvilpia

5

Sveikata - Brangus Turtas
Rašo Dr. Račkus. 1853 W. 35th 3t., Chicago.

NEVALGYK
NEPRINOKUSIŲ
VAISIŲ

Kad išvengti Cholera Mor 
bus susirgimo, su visomis 
tos varginančios bei skau
džios ligos pasekmėmis, rei
kia pačiam saugotis ir ki
tus reikia perspėti, kad ne
valgytų neprinokusių vai
sių.

Miestelėnai nuvykę pas 
ūkininkus pasižmonėti, re
tai iškenčia nenusiraškę nuo 
medžio keletą obuolių ar 
kriaušių. Reikia saugotis ne
valgyti neprinokusių vaisių.

Neprinokusieji vaisiai tu- Daktaro atsakymai 
ri savyje labai daug tanino I klausimus 
bei geležies, o tai yra smar-l Klausimas: Esu 37 metų 
kūs iritantai, beveik nuo- amžiaus, turiu normalų svo- 
dai. žali, neprinokę vaisiai rį ir esu sveikas; bent gy- 
viduriuose nesivirškina. Ne- dytojai neranda pas mane 
suvirškinamųjų obuolių ar jokios ligos. Bet aš jaučiu 
kriaušių gabalėliai, nuslinkę kad kas nors pas mane ne- 
į žarnas, iššauks jose skau-1 gerai, nes beveik kas naktį 
džią reakciją, ir žmogus apie 2 valandą išbundu ir 
baisiai sirgs. j ilgą laiką vaitausi lovoje ir

Suvalgęs neprinokusių vai, negaliu užmigti Jo° labiau 
šių, dažniausia pradeda sirg- ’tengiuosi užmigti’ tu0 dau- 
ti po pusiaunakčio. O stop-! g,au nemalonik
tomai yra panašūs j tikrąją skverbiasi man * gaivą' ma‘ 

ne baugina, vargina ir ner
vina. Malonėk, gerbiamas 
daktare, patarti man ką da
ryti, kad nemigas mano 
sveikatą nesuardytų. V. M.

cholerą. Už tai šią ligą ir 
vadiname cholera morbus. 
Pas ligonį pasireiškia se
kanti simptomai: smarkus 
drebulys krečia, labai troš
kina, nuolat tąso vemti, la
bai vidurius paleidžia. Ve- 
miant, ar tuštinantis, bai
siai vidurius raižo. Pradžio
je ligonis išvemia visą mais 
tą, paskui išvemia tulžies 
syvus, paskui jau tik gryną

Pasekmės: Po gydytojo

priežiūros, ligonis serga il
giau, kartais net porą sa
vaičių turi lovoje išgulėti. 
Stiprieji nuo tos ligos ne
miršta; bet silpnesniųjų, y- 
pač vaikų mirtingumas yra 
apie 5 nuoš. Po ligos, per 
ilgą laiką viduriai blogai 
veikia. 0 kartais per visą 
savo amžių Žmogus kaoiuo-

Atsakymas V. M. — Ga
limas dalykas, kad tanista 
vakarienei perdaug prival- 
gai, už tai po aštuonetos va
landų po pavalgymo tams
ta išbundi ir negali užmig
ti. žmogui miegant, vidu
riai taipgi privalo silsėtis. 
Mėgink tamsta vakare val
gyti nedaug, ir tik lengvai 
suvirškinamą maistą, ypa
tingai reikia vengti kavos.

Atsakymas K. S. — Jei 
tamstai ausis ūžia per pen
kias savaites, tai gali būti 
kad ausies kanalas užsikim
šo siervaškiu, o gali būti ir 
kokia liga. Išplovimas sier- 
vaškio iš ausies kanalo daž
nai sustabdo ausies ūžimą. 
Patarčiau tamstai nueiti pas 
gydytoją. Pačiam krapšty-

priežiūra ligonis serga apie ti ausį yra gan pavojinga, 
trejetą dienų; be gydytojo Atsakymas B. R. — Ne- 

visiems ligoniams yra gerai 
gyventi Colorado štate. Y- 
pač kuriems yra aukštas 
kraujo spaudimas, tai nepa
tartina važiuoti į Colorado. 
Tuo reikalu verčiau pasitar
ti su savo šeimos gydytoju.

Atsakymas O. P. — Dau
gely atvejų pavyksta pagy-

ne-
j.asi dėl sutrikusių vidurių, dyti “goiterį” be operacijos, 

uoliai pildant gydytojo nu-
veikia, tai sunkus gyveni
mas.

rodytą dietą bei prirašytus 
vaistus.

D A C |/ /""N I C ~ namam8 statyti, remontuoti ar 
• V-/O pirkti. Ilgametis Išmokė jtmo Pianas.

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

Tapkite Finaneiniai Nepriklausomi!!!

TAI lpY|/|TP l*1®1^0)®- Jūsų indeliai rūpes-
! I 1x1 I E cmgai globojami lr Ilgi $5,000 ap-

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

WŪSV PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

4ft Metai Sekmlage Patarnavimo, NenonkriaadŽiant Nei 
Vieno Kliento t

Keistuto Savings and Loaa Asnociation yra žymiausia, seniau
sia lr tvirčiausia lietuvių finansinė {staiga.

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

3236 So. Habted St. Chicago, IU.
Jos. M. Mozeris, Sec’y.

% ms........ vilnimi...... ,....................-n-, , » - - 7
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Aš tyliu ir miegu. Bet ar 
tau Dulkė tylės? Kaip už
knarks levo balsu basso de 
profundo, tai, maniau, kad 
jis mane per langą išpūs.

DULKĖ IR AŠ

(Įspūdžiai iš kelionės j Vargonininku seimą)
Rašo Vincas Greičius j no, rodos, ruskio. Ot, sako, 

m t,i »«.rnk»i 1 či« už kelių blokų bus Wa-J° iuk aS ir ne visai ‘V
iJdraikęs He’tuviškas bai-!»«nsia. O, žinote, Chicago A"‘ Iai™» >”*”■

šu žmona, muz. B. Janu
šauskas ir jo žmona daini
ninkė M. Janušauskienė, mu
zikas P. Dulkė iš Brooklyn, 
N. Y., K. ir P. štaupai iš 
Cleveland, Ohio ir k.

nytkiemis. Negali žinoti, nė blokai’ tai Hetuvižki viora- 
kur sukti, nė kur važiuoti.
Bet Dulkė sako, kam Die
vas davė liežuvį? Sakau: 
valgyti, o Valaitienė tuoj 
atšovė, kad su juo šnekėti, 
klausti kelio. Na ji ir klau
sė! Ant galo, “Važiavom 
dieną, važiavom naktį ir 
privažiavom” Gimimo Pane
lės Šv. parapijos skverą. Se
serų Kazimieriečių namas,
Šv. Kryžiaus ligoninė, nauja 
bažnyčia ir naujutukė kle
bonija sutvėrė gražią pąno- 
.ramą mūsų omenyse. Tai 
naujausia pusmilioninė Mar 
ąuette Parko lietuvių kolo
nija! *

Prieinu prie klebonijos 
durų. Paspaudžiu varpelį.
Išeina vienmarškinis išpra
kaitavęs pražilęs kun. Alek
sandras Baltutis, šios par. 
klebonas. Aš jį pažinau tuoj.
Žiūriu, ar jis mane atsimins.
Sveikas, Vincai, sako ir ve
dasi vidun. Užvedėva kalbą 
ne apie nakvynę, kurios a- 
tėjau klaust is, bet apie De
troito seminariją, apie Val- 
paraiso mokyklos dienas.
Net užmiršau apie savo Dul
kę ir Valaitienę, kuriems 
nakvynė rūpėjo daugiau už 
viską. Kun. Baltutis skam
bino telefonu net penkiems 
vargonininkams, bet jų vi
sų buvo tas pats atsakymas 
unisonu, kad važiuoti pas 

• “Muzikos Žinių” red. Nik.
Kulį, kuris yra sėimo ren
gimo komisijos narys ir ku
ris viską kuo geriausiai su
tvarkys. Kun. Baltutis dar 
pridūrė, kad čia visai arti: 
tik dešimt mylių.

Gerai, važiuojame pas N.
Kulį, nes jau temsta. Pa
traukėm California gatve, 
sakom, gražus vardas, gal 
bus graži ir gat,vė. Truputį 
apsirikome. Privažiavome 
Chicagos nemalonaus kva
po distriktą: ‘Stock Yards’.
Kiek toliau, pravažiavome 
keletą “hydrant” arba mies
to vandens pumpų, kur pa
leistame vandenyje vaiku
čiai beveik nuogutukai brai
džioja, vėdinasi. Jau ir juo
dukų kaimas, o dar vis ne 
North Side. Paklausėme vie

mažųjų). Ant laimės, buVau
stipriai įsikibęs į lovos ko- .... x. , . .* i gų pasveikinimų žodžiu,

tai. Privažiavome Wabansia, kas ir išgelbėjo mano: laiškais ir telegramomis,
bet ir čia apsirikta: pasu- Žiogai lauke čirš-^. net
kome į atbulą pisę. Atsisu-1 kia» Sleda’ ° mudu minki- gu gaufjiomis dovanomis ar- 
kome atgal, kiek pavažia- ftoJ loy°j’ atvirais langais, • sakant, praktiški.

prakaituojava ir šunta va.' .. . v- -i. . . . x , Pravesta daugybe įvairiųTaip buvo karsta tą naktį.
Bet paryčiu užmigova.

vus, girdime lietuviškai dis
kusuojant, kas laimės karą. 
Sustojam. Išeina N. Kulys 
ką tik palydėjęs kitus var
gonininkus į nakvynę. Šei
mininkai įsiveda vidun, gra
žiai priima, pavaišina, ap- 
rodo Var-kų Są-gos nuosa-

Daug seimas gavo širdin-

naudingų nutarimų su vi
sokiais pagerinimais “Muz. 
Žinių” mėnesinio žurnalo ir 
sąjungos reikalų. Pertvar
kyta chorų augziliarinės me
no šakos sistema ir aptarta 
daug kitų svarbių dalykų 
liečiančių ALRK Varg. Są
jungos reikalus.

kaipo vaišingiausi ir svetin- 
giausi žmonės.
Pas Vanagaitį

Dulkė ir aš buvome nu
važiavę pas komp. A. Va
nagaitį. Užkandome lietu
viško su kmynais sūrio, su
sipažinome su Vamgaitiene 
ir, po kelių žodžių, su A. 
Vanagaičiu, su J. Olšausku 
iš Amsterdam, N. Y., ir su 
Valaitiene, skubinomės, kad 
paspėjus į bankietą, kuris 
turėjo įvykti tą vakarą.

(Bus daugiau)

ŠALTIMIERO 
LIETUVIŲ DIENOS 

NAŠLIKE KONTESTE

r? ■

Tintas Virs'$6,000,000.00
' Apart Apsaugos, Turime 
ATSARGOS FONDĄ Viri S500.000.DB

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 zaadL
IVINGS

LOAN ASSOClAT10NofCUe*f» 
JUSTIN MACKUEVVICH, Fres.

4192 Archer Avenue
VlRginia Z/4/

Štai, ir seimo diena, lie
pos 29 d. Jau netoli devy
nios ir pusė. Svečiai-delega- 
tai ir kunigai renkasi iš vi
sų pusių, šnekučiuojasi ir

vą knygyną, kuris yra la- ’ j Gimimo Panelės Šv. 
bai tvarkiai ir praktiškai bažnyčią šv. Mišių išklau- 
Kulio sutvarkytas ir jau ga- gytį, kurios bus atnašauja- 

Pamislijau moB uį mįrusjų y. S. narių 
sielas. Klebonui kun. A. Bal
tučiui pasitarus su kunigais 

kiek laiko užeina muz. A. įr vargonininkais, išeina 
Aleksis iš Waterbury, Conn. kun švarlis laikyti Mi- 
Mat, jis nori aplankyti sa-. šių šv per kurias Sasnaus- didelė &arbė priklauso Chi- 
vo giminaitį, kuris labai ko vyrų choras ir svečiai cag0 varg°mninkams, kurie 
vėlai pareina iš darbo. Po vargonininkai gražiai gie- taip sklandžiai viską iš 

doj o gedulos arba reąuiem 
mišias, kurioms vargonais 
grojo ir dirigavo muz. A.
Pocius.

Po Mišių visi ėjome į mo
kyklos kambarius seimuoti.•
Dalyvavo daug delegatų —

na turtingas 
sau, tas žmogelis N. Kulys, 
tai veža, kaip arklys. Po

kiek šposų, po kelių “džio- 
kų”, Kulienė telefonuoja į 
muz. Janušauskų rezidenci
ją. Atsakymą gauna, kad 
jau juodu namie ir kad lem
pa degs ir lauks mudviejų 
su Dulke ten nakvoti.

Vežame A. Aleksį pas jo vargonininkų, kunigų ir pa
brolio sūnų, Valaitienę pas 
jos giminaitę, o mudu trau
kiame pas Janušauskus. Kol 
atsibaladojome jau buvo 
gerai po pusiaunakčio, bet 
privažiavus Beverly Hills 
(W. 107 gatvę), žiūrim de
ga lempa. .Pasisakę po gerą 
vakarą Janušauskams (nors

sauliečių. Matėsi klebonas 
kun. A. Baltutis, po kurio 
pastoge buvo laikomas šis 
30-tas Varg. Są-gos seimas, 
kun. M. Švarlis, ŠŠ. Petro 
ir Povilo par. klebonas iš 
West Pullman, III., “Drau
go” red. Leonardas šimu
tis, prof. Galinis iš Boston,

tai jau buvo rytas), trupu-;Mass., komp. A. Aleksis iš 
tį pasišnekėję ir atsivėdinę, į Wąterbury, Conn., prof. A. 
vieni ir kiti būdami nuvar- Pocius, vietinis, “Muzikos 
gę, ėjome į nakvynę. Dulkė
ir aš paėmėme po “shower 
bath” ir einava tylėtų.

DON’T
NEGLECT 
A COLD

Kratinės Ringo*, kurtos gali Ūmi 
vjMtytl | nelaimę, paprastai- . įprastai pa 
lenirvirja pavartojus raminančią
lllilančlą Musterole. Musterole n? 
ra tiktai mostė Jinai yra “Oisin- 
ter-lrrllaut.” Milijonai yra varto
ję J« per 95 m Daktarai rekomen 
duo Ir Galima aaiitl aotlekvtae

Seimuota liepos 29 d. ir 
liepos 30 d. Abi dienas de
legatai buvo gražiai paval
gydinti ir nakvyne aprūpin
ti. Ir tai visai dykai. Čia

anksto sutvarkė surengda
mi tam tikslui bizniavą pik
niką, kad padengus svečių 
delegatų lėšas per seimą. 
Viešnagė

Antradienio vakare, lie
pos 29 d. susirinko gana di
delis būrys sveČių-delegatų 
vargonininkų, kunigų ir biz
nierių pas Mondeikus, Cice
ro, III. Ten visi jautėmės 
kaip namie. Muz. A. Mon
deika ir jo žmona puikiai 
svečius pavaišino su šaunia 
puota. Turėta trumpa prog
rama, kuriai vadovavo muz. 
J. Brazaitis. Pasidalinta 
gražiais linkėjimais, padai
nuota, pasišnekučiuota ir 
skirstytasi namo. Mondeikai

Žinių” red. muz. N. Kulys yra chicagiečiams žinomi,

BART, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Ave.

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS'

ŽEMOS KAINOS

TEISINGAS PATARNAVIMAS

Yenetian Monument Co.t

527 N. Western Ave. Tel. See. 6103

MENIŠKI — VERTINGI 
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS

Ši firma virš 50 m. tos pačios 
šeimynos rankose!

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST ' 
MONUMENT C0.

Apolonija Vaišvilienė

Įstojo į Našlikių Kontestą ir 
tikisi laimėti Našlikių Ka
ralienės vainiką ir Morris 
B. Sachs suteiktą rūbų eilės 
dovaną. *

Energinga p-nia Apoloni
ja Vaišvilienė gyvena Mar
ąuette Park Lietuvių kolo
nijoj adresu 2950 Lloyd 
Ave.

Per šaltimiero Lietuvių 
Dienas Rūgs. 31 d. ir Rūgs. 
1 d. Labor Day rinksime 
Našlikių Karalienę ir dvi 
garbės palydoves. Karalie
nė bus apdovanota $100.00 
vertės rūbų eile, palydovės 
po $50.00 vertės rūbų eilė
mis.

v

Pasimatykime šiame me
tiniame įspūdingame paren
gime Žaliame Oaks Darže 
prie 119-tos ir Archer Ave. 
per Lietuvių Dieną. Lietu
viškas pasaulis bus, būkite 
ir Jūs!! •

(Bus talpinami ir kitų 
Našlikių paveikslai šiame 
straipsnyje. Tėmykite).

//i

JOHN F. EUDEIKIS

LaiMi Direktorius
AMBULANCE Dieną lr NaktĮ

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFąyette 0727

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

Radio Programas — 10:00 val. antradienio lr SeStadienlo rytai., 
li Stoties WHIP (1620), su P. Šaltimieru.

Naudokitės pilnesniu 
"Draugo" patarnavimu

Ar reik pašto ženklelių? 
Ar norit registruoti lalšKą, 
įpirkti “Money Order”, ad- 

urausti siuntinius? Kreipki 
tės į “Draugo” raštinę!

Ar reik notaro parašo ar 
ba antspaudos? Ar gavote 
iš valdžios kokias nors 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. Oakley Ave., Chica 
go. UI. Canal 8010

Žmonėms jėgų netrūksta; 

jiems trūksta valios.

V. Hugo

*• + *•
ANTANINA NOREIKIENfc

(po tėvais RaAInskalėė) 
Mirė rugp. 13, 1941, 3:20 vai. 
ryte, sulaukus apie 90 metų.

Gimus Lietuvoje, Šilalės 
parap., Klauklų kaimo.

Amerikoje išgyveno 43 m. 
Paliko dideliame nuliūdime

dukterj Antaniną Juclklenę lr 
žentą Juozapą, sūnų Pranciš
ką Noreiką, tris anūkus: Vin
centą. PranclSkų Ir Stanislo
vą Juclkus; sesers dukterj Jo- 
sefą Iz-ases, Jos vyrą Povilą 
Ir jų Seimą: krikšto dukterj 
Josefą Sinkevičienę lr Jos Sei
mą lr daug kitų giminių, drau
gų Ir pažjstamų.

Velionė priklausė prie Tre
tininkų Ir ApaStalystėa Mal
dos dr-jų.

Kūnas paSarvotas namuose, 
40 24 S. Mozart St.

I/tldotuvėn Jvyks SeStadlenJ. 
rugp. 18 d. IS namų 3:30 vai. 
ryto bus atlydėta J Nekalto 
Prasidėjimo Švenč. Panelės 
parap. bažnyčią, kurioje Jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtą J Sv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę Duktė, Sūnus, ten
tais, Sesers Duktė. KrlkStn- 
Duktė, Anūkai ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius J. F. 
Eudeikis. Tel. YARda 1741.

KREIPKITĖS Į

LIETUVĮ VICE-PREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
OFISAS IR PARODA:

4535 W. Wastiington Blvd. 
Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA:
5919 South Troy St. 
Tel. REPubHc 4298

VALANDOS: Kasdien 9 iki 9 v. vak.; šeštad. ir Sekm. 9iki6 vai.

mARGUTU
RADIO LAIKRAŠČIO 10-tI METAI
APTARNAUJA CHICAGOS Ir APYLINKES LIETU VIJĄ

Vienintelis Vakarinis Lietuvių 
Programas Amerikoje — 

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:80 v. vak. 
PENKTAD. ir ŠEŠTAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.
6755 So. W’estern Avenue 

Phone: GROvehill 2242

VISOSE MIESTO DALYSE
KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE

DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS 

8354 South Halsted Street
Skyrius: 710 W. 18th St. 
Visi Telefonai: YARda 1419

ANTHONY B. PETKUS 
1410 Sonth 4Oth Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. VVestern Avenue 

Tel. GROvehill 0142

J. LIULEVICIUS 
4348 S. California Ave. 

Tel. LAFąyette 3572

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

LACHAVYICZ IR SŪNAI 
2311 VVest 23rd Place 

Tel. CANai 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULlman 1270

S. P. MAŽEIKA 
8819 Lituanica Avenue 
Tel. YARds 1138-1139

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenne 

Tel. YARda 4908



Ketvirtad., rugp. 14, 1941

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Per ištisą dvyliką 
vakarą bus linksma, 
džiugu ir smagu...

Ir taip bus smagu, kad 
net bitės kaimynystėje per 
ištisą dvyliką dienų nebe
leis spiečių, nes vakarais ir 
jos išgirdę muzikos garsus, 
linksmiu8 šūkavimus, nebe

i me, tat sukime mašiną į 
’ Roselandą, ir taip bus links 

ma, smagu ir gražu, kai per 
dvyliką vakarų prie Wabash 
108 Avė. sustos daug sve
čių karų; Ade

VVest Pullmano
naujienos

Jurgis ir Eva Mateišiai 
migs su saule, bet savo ko- praeitą sekmadienį minėjo 
riuose dūzgimo balsais pri- 25 metų vedybinio gyveni-
tars žmonių linksmybei.

Ir tai įvyks ne kur kitur, 
ne svetimoje šalyje, bet 
Roselande, ten, kur per ke
letą mėnesių Visų Šventųjų 
parapijos mokyklos vaikai 
džiaugiasi ir linksminasi 
pertraukų metu. Ir tai bus 
ne už šimto metų, ne kitais 
metais, bet štai šiomis die
nomis, -dabar, kai rugpiūčio 
16 d. vakare bus pradėtas 
parapijinis karnivalas.

Dar aukštai prieš saulės1 
nusileidimą visi Rožių že
mės gyventojai, kaimynai ir

• tolimesnieji tars savo šir
dyje : skubėkime greičiau iš 
darbo, skubėkim namo neK. 1
užkąsti, ne miegoti, bet sa
vo šeimų, draugų pasiimti 
ir drauge keliauti į tą vie-

mo sidabrinį jubiliejų. Ry
tą 8 vai. Mišiose visa Ma- 
teišių šeimyna ėjo bendrai 
prie šv. Komunijos.

Sunkiai serga po opera
cijos biznierka Stefanija Zu- 
bienė. Linkime jai greit su
stiprėti.

Parapijos vikaras kun. P. 
Gasiūnas išvyko į Michigan 
valstiją pas savo gimines 
ant ūkio porai savaičių atos
togų. Grįš rugp. 28 d.

Grįžo ir apsigyveno W. 
Pullmane plačiai visiems ži
nomas veikėjas Zig. Gedvi
las. Džiaugiamės.

Mūsų kleb. kun. M. Švar- 
lis dabar daro pasitarimus 

tą, kur linksmybių ratai su-' 8U kontraktoriais ir, kuris 
kasi, kur bingo laimę neša duos geresnes sąlygas, tam
(ypač moterims), kur mūsų 
vaikai taip žavisi įvairiomis 
pramogomis, nežiūrint kad 
kai kurie įsisupę į “Rygk 
važiuoti” mėgina, o mums 
patiems gana gražaus laiko 
įr užkąsti ir su draugais

bus atiduota bažnyčios vi
dus išdekoruoti.

Šį sekmadienį Vytauto 
parke šv. Kryžiaus parapi
jos piknikas, kur dabar kle
bonauja kun. A. M. Linkus, 

ą pasišnekučiuoti ir troškųjį ,visi žinO) kad, kun A
apmarinti...

Greičiau ir mes visi, ku
rie jau vedę, kurie jau ir 
šeimų susilaukėm, kurie dar 
jauni, mes visi, kurie lau
kėm Visų šventų par. pra
džios mokyklą, kur tiek 
gražių vaikystės dienų pra
leidom, tame darže beišdy- 
kaudami. Ir mes prie links
mybių rato, ir mes norime 
dar ten pasidžiaugti ir pa
remti parapijinius ir mūsų 
mokyklos reikalus...

Sutemoje daug pavargu
sių žmonių iš visos Chicago 
iškeliauja už miesto šiek 
tiek atsikvėpti. Jie ieško 
laukų ir žiedais kvepiančio 
oro. Ir ne vienas iš jų atsi
mins, kad kadaise ir jiey
Roselande gyveno arba, kad 
ten turi giminių ar pažįsta
mų ir tars: gana važinėtis 
po laukus, pasukime dabar 
į tą kampelį, kur rožės žy
di, juk girdėjai, kad ten nuo 
16 iki 27 rugpiūčio karni
valas! Gal rasime pažįsta
mų, draugų, ten linksmai 
pasišnekučiuosime ir tikrai 
nenuobodžiai laiką praleisi-

Linkus per suvirš 9 metus, 
būdamas West Pullmane su 
sidarė sau daug nuoširdžių 
draugų ir pažįstamų. Už tai, 
vestpulmaniečiai, šį sekma
dienį skaitlingai dalyvauki
me jo dabartinės parap. 
piknike.

Rap.

DRAUGAB

SUOMIŲ FRONTE

(“Draugas” Acme teiephoto> 

Rusų bombarduojamas suomių miestas dega, bet dar
bininkas nieko nepaiso ir taiso pagadintą telegrafo li
niją. Paveikslas, atgabentas iš fronto į Ameriką clip- 
periu.

gutes ir dar daugiau perka 
iš draugnešio. Pavyzdžiui, 
Mykolas Jokubauakas kai 
tik sutinka draugnešį, tai 
tuoj ir perka vieną tikietu- 
ką o kai ' rečiau sutinka, 
tai'du ant syk nuperka; dar 
ir kitus ragina nusipirkti 
nors vieną tikietuką už 10c. 
Mykolas darbuojasi nuošir
džiai parapijai, bet nepa
miršta ir “Draugo”.

Dr. A. Gussen,
4847 W. 14 St., išpardavęs 
serijų knygutę ir grąžinus 
pinigus paklausiau, kaip 
daktaras taip greit išpar- 
davei. E, sako, tas labai 
lengva: išsidalinom savo 
šeimynoj ir atliktas daly
kas. Žinoma, yra ir daugiau 
Cicero j tokių gerų “Drau
go” bičiulių, kai dr. A. Gus- 
sen.

Kai kurie sako: visi mes 
“Draugo” skaitytojai jau 
gavome po vieną knygutę 
iš “D.” administracijos. Na, 
o dabar draugnešiui nėra 
kam beparduoti. Bet kiti 
sako: turime dar nupirkti 
ir iš jo nors po vieną tikie
tuką.

Did “Diamond Jin," Kava 
Slamach ar Ulcer Pains?
It la hardly Ūkely that Diamond Jlm 
Brady could have eat«n ao vora- 
clouely tf he sufTered after-eatlng

Raina. Sufferers who have to pay 
»e penalty of atomach or ulcer 
paina, lndiaeatlon, gaa palna, heart- 

burn, burnlng aensation, bloat and 
other conditiona cauaed by exceaa 
acld should try a 35c boa of Udga 
Tablets. They muat help or money 
refunded.

CLASSIFIED
MAKOETTE PARK IR APYLINKEI 
KAS KĄ TIKITE MAINYTI ARBA 

NORIT PIGIAI PIRKTI:

PLATINKITE “DRAUOA

PIRM NEGU PIRKSITK 
MATYKITE MUS!

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ 

STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS

Finansuojame namų pastatymą ai 
pataisymą — Nieko (mokėti — I 
metai Išmokėti — Apkalnavlmae 
dykai.

Lietuvis Pardavėjas 
Stanley Lltwln*a — Vedėjas

Carr-Moody Lumber 
Company

8039 So. Halsted St.
• VIC. 1272

68th ir S. Campbell Avė. 5 kam
barių mūrinis uuttagu kaina 13.600, 
Įmokėti *600.

Ant Kockvvell St. Ir 64th ti kam
barių mūrinis bungulow, 2 karų 
uiūrinla gurudžlua, kaina *5.850.

& kambarių medinis cottuge — 
reikia pataisyti, kainu *1,250.

4 fletų kampinis mūrinis namas 
po 4 kambarius, kaina *12,600.

2 fletų po Ii kambarius — 2 boi
leriui — bungalow stogas, kaina 
*3,600. 4 fletų mūrinis namas po 
& kambarius, ant 2 lotų pastatytas, 
įmokėti *1,300.

Bizniavus namas, randasi tarp di- 
i dėlių dirbtuvių — taverno ir luneh 

biznis — 5 gyvenamieji kambariai. 
Kaina *4,600. Savininkas priims J 
mainus lotus arba didesni namą—
pridės pinigais.

Taipgi turime dideli pasirinkimą 
visokių namų po visą Chicagą: prl- 
vatiškų Ir bizniavų, lurinų mažų ir 
didelių, galima pigiai pirkti arba 
mainyti.

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

0021 S. NVęsteni Avė.
Tel. Rcp. 3713 — Vak. Prus. 114l 
■ " 1 ■ J.1 fg < J I ■ f

REIKALINGAS DARBININKAS 
SPAUSTUVftJE

Reikalingas tuojau prityręs spaustu* 
vės darbininkas. Pastovus darbas.

Kreipkitės;
2334 So. Oakley Are. Chicago. Dk

PARSIDUODA -GERAS NAMELIS
PAKS1DUODA .— 6 kambarių cot- 
tage, karšto vandene šiluma. Ap
taisytas porėtus. Randasi netoli 47 
St.. ir Wcntworth Avė.

Kreipkitės telefonu — VlNcenaeis 
8784.

Cicero žinios
Vienas
už visus, o visi už vieną. 
Mūsų dienraštis “Draugas” 
tarnauja visiems lietu
viams; kai kada tenka ir 
finansiniai nukentėti už 
skelbimą tiesos. Už tai mes 
visi lietuviai, ypač katali
kai, stokime už dienraštį 
“Draugą”. Negalime pamirš 
ti neparėmus finansiniai.

Gera proga bus rūgs. 1 
d. per “Labor Day”. Visi 
galėsime suvažiuoti į Vy
tauto parką, kur “Draugas” 
rengia metinį, sykiu ir j u-'

Marųuette Park. — ARD 
8-to skyriaus pikniko ren
gimo komisija nuoširdžiai 
dėkoja visiems biznieriams, 
aukotojams, dalyviams ir vi 
siems, kurie kokiu nors bū
du prisidėjo dėl labo šio 
skyriaus per centro pikniką 
labdarių ūky.

M. Jonavičienė

Aslhma Mucus
LoosenedFirslDay
Por Thou sonds of Sufferers

aaplng, vrheealng apaama of 
_ hma ruln aleep and energy. In- 

nta ln the preacrlptlon Mendaeo quick-

Choklng, ga 
BropchlaJ Aathi

ir clrculate through the blood and common- 
Iy help looaen the thlck strangllng mucus 
the llrst day. thus atdlng nature ln palltatlng 
the terrlble recurrlng choklng spasms. and 
ln promotlna freer breathlng and restful 

* » la not a smoke, dope, or lu- 
plrasant. taatetess palllatlng

______  ____ have helped thousanas of suf-
ferers. Prlnted guarantee wlth each package VKe‘ -------------------—money back unless completely satlsfactory. 
Ask your druggist tor Meadaco today. Only dOe.

MiLiiONt ARU—Miracle Whip does work uondtrs 
with salads! A unique combination of old-fashioned 
boiled dresting and fine mayonnaite, Miracle Whip ig 
by far America's favorite saled dres&ing.

MIRACLE WHIP! 
Its "ditferent” flavor 
always makes a hit.

biliejinį, pikniką, ir dova
nų duoda naują 1941 m. 
Buicką automobilių. Gauk 
tikietuką nors už vieną de
šimtuką ir būsi rėmėjas ka
talikiško lietuviško dienraš
čio, o gali dar ir laimėti 
naują Buicką.

Paskutinėm dienom prieš 
“Draugo” pikniką cicerie
čiai labai sujudo platinti 
serijų tikietukus. Kai kurie 
jau išpardavė po kelias kny-

FINANCE AND LOANS 
Finansai Ir Paskolos

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

Getfing Up Nlghts
ManyFeelOld

. .A.*..

PASKOLOS
GREIT IR PIGIAI

ANT 1-mų MORGICIŲ 
Mėnesiniais atmokė j imais

Mutual Federal 
Savings

and LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO 

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

Tartas viri $1,000,000.00

N. KANTER, Sav.

Išvežiotame 
po visą 
Chicago

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 S. Halsted St.
Tel. BOULEVARD 04)14

MakesManyFeelOld
Do you feel older than you are or suffer 

from Oetttng Up Nlghts. Backache. Nervouj- 
oess, Lee Palus, Dusintu. Srrollen Auklei, 
Rheumatic Palus, Burnlng. seanty or fre- 
quent passages? It ao, remember that your 
Kidneys are vital to your health and that 
these symptoms may be due to non-organlc 
and non-systemlc Kldney and Bladder trou 
bles—ln such eases CY£fTEX (a physlclan’a 

umpt and loy- 
Ineya flush out 

.Yo '
„ „ ____ ___________ to L„
yetes. An lron-clad guarantee 
around each package assures a re- 
your money on ręturn oi empty 

package unless fully satlsfled. Don’t take 
chances on any Kldney medlclne that Is 
not guaranteed. Don’t delay. Qet Cyetea

-----  - (81ss-tez) from your
druggist today. Only 
SS®. The guarantee 
proteets you.

prescrlptlon) usually glves prompt and loy- 
ous rellel by belplng the Kidneys flush out 
polsonous ezcess adai and vastes. You have 
evervthing to galn and nothlng to lose ln 
trylng (Jyetes. An lron-clad guaranter 
vrrapped around each package assurea a re 
fund of

Cystex
•raalpi fltib KUaen

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

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

Rez.: - ENGlewood 5840

Murinę soothea, cleanies and refreshe* 
irritated, reddened m'eaabranea caused 
by head colds, driving, winds, moviea, 
etose work, late hours. F ree dropper 
with each bottle. At all Drug Stores.

CONRAD
Fotografas

Studija (rengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollyvvood 
šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

WOLK STLUICJ
1943 Wesl 35" Street

ADV KM f l> PHOTOlR VP»IV 
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DĖMESIO! 
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DIDELIS GRAND OPENING
ARCHER STOKER SALES
Šiuomi nuoiirdžiai kviečiu visus savo prietelius ir pažįsta

mus atsilankyti j naują ARCHER STOKER SALES KRAU
TUVĘ! Laike “GRAND OPENING” kiekvienas pirkėjas FREE- 
MAN STOKERIO gaus veltui Stewart Warner Radio. Tai at
vykite ir aplankykite mūsų krautuvę.

Įsigykite FREEMAN STOKERĮ Ateinančiai žiemai. 
Sutaupysite pinigus, laiką ir šilumą.
Salia Freeman įrengiame dar kitų keturių 
išdirby  učių stokerius.

TAIPGI PARDUODAME:
Refrigeratorius

Radios
Plumbing Įrengimus 

Aliejinius Pečius
Skalbiamas Mašinas

JOSEPH BAGDO'
— Savininkas —

4704-06 So. Western Avė., Chicago. III.
Tel.: LAFayette 8138

Jūsų Gražus 
Apsirėdymas

-Mūsų Specialybė

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

ŽAVIAUSIAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ

BLIUKKELIŲ
PIRATINIŲ

KOJINIŲ
POCKET’BOOK Ų

KORSETŲ
KŪDIKIAMS DRABUŽIŲ 
V. VILEISIENB, SAV.

GLAMOUR
FROCK SHOP

5922 W. Roosevelt Rd. 
Tek AUSTIN 1175

DIN1NU ROOM SEdK — PAB
US >R SETS — BEDROOM SETO 
— RŪGS — RADIOS — HE- 

FKIGEILATORS — HA.sHKRS — 
MANGKUS — STOVĖS.

411 Aagtagually AdvertiaeU lt

Al£X ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. Western Avenfu
Telefonas REPUBLIC 6031

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

DOMIMKAS KURAITIS, Sav. Rez. Tel. VICTORY 2499

Didžiausias Pasirinkimas Vartotų Karų
AGENTAI: 

Jonas Rodinas 
Jonas Jasinskas

Ant. Labanauskas
H. Rajewski 

“Shorty”

MŪSŲ
NAUJAM VARTOTŲ 

KARŲ SKYRIUJE

935 West 35th Street 
Chicago, III.

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022
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Atsimetė nuo A. F. L.
Chicagos Retail Clerk’s 

unija, būdama Amerikos 
Darbo Federacijos šaka, 
daug nukentėjo nuo “rake- 
tyrių,” kurie išeikvojo uni
jos iždą. Unija tikėjosi, 
kad Amerikos Darbo Fede
racijos valdyba pagelbės 
nusikratyti nuo tų išnaudo
ju ir teipgi, kad pagelbės 
persiorganizuoti. Preziden
tas Green žadėjo tą padary
ti, bet kol kas unija nieko 
gero nesulaukė. Todėl da
bar unija kreipėsi į CIO.

Vietoj bausmės 
į mokyklą

Teisėjas Quilici paskelbė 
naują sumanymą. Jisąi, 
būdamas trafiko teisme, tu
rėjo reikalą su netvarkin
gais važiuotojais automobi- 
liumi. Jam pasirodė, kad 
piniginėmis pabaudomis ne
atsiekiama tikslo, tai yra 
nubausti automobilistai ne
pasidaro atsargesni važiuo
tojai. Todėl tas teisėjas 
įsteigė važiavimo mokyklą. 
Dabar nusikaltėliams bus 
leista pasirinkti arba mokė
ti piniginę bausmę ar eiti į 
mokyklą draiveriavimo pa
simokyti.

Negali užsimokėti 
bausmės, kalėjiman

David H. White, 77 metų! 
amžiaus, gyv. 818 N. Lorel! 
avė., pasiųstas dešimčiai 
dienų kalėjiman dėlto, kad 
negalėjo užsimoėti $100 bau 
smės už pergreitą važiavi
mą. Jisai Washingtono bul 
varu lėkė 60 mailių valan
doj. Tokia skaudi bausmė 
jam skirta todėl, kad jis jau 
baudžiamas už tą pat kaltę 
trečiu sykiu. Pirmu sykiu 
gegužės 21 d. jisai užsimo
kėjo $25 bausmės, antru sy
kiu birželio 20 d. — $10. 
Dabar skirta stambi baus
mė, bet kadangi jis negalėjo 
ar nenorėjo tos bausmės 
mokėti, tapo pasiųstas kalė
jiman.

Pavogė vestuvių 
dovanas

S. Manola, 28, 7704 South 
Emerald avė. ir Lenna Mc- 
Coy, 21, po šliubo ir vestu
vių pokilio praėjusį sekma
dienį išvyko į Lousianą me
daus mėnesį praleisti. Tuo 
tarpu į nuotakos tėvų namą 
įsilaužė vagys ir pavogė vi

sas vestuvių dovanas.

Cardinal Slugger Out for Season

. Don Padgctt visiting Enos Slaughter, St. Louis Cardinals* 
slugging outfielder, confined to St. Louis hospital bed after he 
broke a coUar bone in colliding with wall when chasing a fly bąli.

[Acme Telephoto.J

Sąmokslas įvelti 
Ameriką į karą t

Senatorius Nye, atvykęs 
Chicagon, užsiminė, kaip 
per filmas stengiamasi pa
veikti į Amerikos visuome
nę. Dabar veik visos filmo3 
esančios karinio pobūdžio. 
Visos sudarytos taip, kad 
agituoja Ameriką už įsikiši
mą į karą. Šen. Nye sako, 
kad čia gal būt esama są
mokslo. Šen. Nye sako, kad 
prie to sąmokslo gal būt 
yra prisidėjus ir "VVashing- 
tono valdžia.

Pavogė knygų
už $100

Prie Motinos Cabrini ligo
ninės, 1200 Cabrini st., buvo 
automobilius, kur buvo kny
gų už $100. Kai automobi
liaus savininkė Lillian Moo- 
re atėjo prie savo automo
biliaus, tai pamatė, kad jos 
knygų jau nebesą.

Gal pabrangs 
"fėras”

imu
X Kun. S. Pętrauskas, 

Gimimo Panelės šv. para
pijos vikaras, išvyko trims 
savaitėms atostogų. Lanky
sis W isconsin ir Rytinėse 
valstybėse.

X M. Dobrovolskienė su 
sūnum ir O. Karlavičienė su 
sūnum, abi West Side biz- 
nierkos ir žymios veikėjos 
Aušros Vartų parapijoj ir 
draugijose, atostogauja 
Sand Dunnes, Ind.

Kuo baigėsi ginčas
Mattie Smith, 38 metų ne

grė, gyv. 4159 So. Wabash 
avė., susiginčijo su savo vy
ru. Įtūžęs vyras ją peiliu 
pervėrė. Negrė nugabenta 
miesto ligoninėn, kur ji tuoj

Ermyderis tavernoj
John J. Butkus, 39, 4348 

So. Rockwell, jo žmona Ste
fanija ir Frank šeštokas, 
53, 111 W. 111 st. atsidūrė 
policijos nuovadon. šešto
ko tavernoj buvo kilęs er
myderis. Jie suimti išklau- 
sinėjimui.

Chicagoj turbut pabrangs 
važiavimas. Gatvėkarių, bu- 
sų ir eleveiterių kompanijos 
kreipėsi į vyriausybę, kad 
leistų pakelti fėrą. Kompa
nijos nurodo, kad jų išalidos 
padidėjo. Todėl negalinčios 
išsiversti.- Nurodo, kad dar
bininkų algos buvo pakel
tos, kad visokia medžiaga 
pabrango. Gatvėkarių kom
panija nurodo, kad tas pa
brangimas per metus jai at
sieisiąs $2.900.000.

PLATINKITE “DRAUGA’

Nepasidavė plėšikams
Prie 65 st. ir Blackstone 

keturi plėšikai norėjo pada
ryti iš Detroito
atvykusiam žmogui — Ker.- 
neth Jinks. Detroitietis !

Gal atnaujins •
Lindbergo bylą

Chicagoj vienoj tavernoj 
prie 60-th st. ir Wentworth 
avė. buvo kilę ginčai apie 
tai, kas anuomet nužudė
Lindbergų vaiką. Tai atsi- kad plėšikai persigando ir 

pavartojo savo kumštis taip, 
ėmė bėgti. Detroitietis juos 
vijosi, tai vienas plėšikų at
sigrįžęs paleido tris šuvius, 
bet nepataikė.

rado Hans Krohn, kurs ėmė 
tvirtyti, kad nuteistasis 
Hauptman nebuvęs kaltas, 
girdi jis viską žinąs ir ma
tęs, kaip Lindbergų vaikas 
buvo pagrobtas. A^)ie tai 
buvo duota žinia policijai ir 
Krohn tapo sulaikytas.

Dabar valdžiai jis turės 
pasakyti, ką jis apie tai ži
no.

Nukrito nuo stogo
Harold Davion, 5 metų 

amžiaus negrukas, nukrito 
nuo trijų augščio namo sto
go, 2125 Maypole avė., ir 
mirtinai susižeidė.

X Kanušėnai, žinomi 
Town of Lake gyventojai 
džiaugiasi garnio dovana — 
dukrele. Kanušėnas seniam 
daug veikė katalikiškose i Sakalienė 
draugijose, ypatingai L. Vy
čių 13 kuopoje.

X Šv. Petro parapijos,
Rockford, III., bažnyčioje 
kleb. kun. Juozaičio pastan
gomis pastatyta naujas, di
dingas, moderniškas ir im
ponuojantis didysis altorius, 
kainavęs iki $5000.

X Bridgeportiečiai, daly
vavę ekskursijoj į Šventąjį 
Kalną (Holy Hill) Viskon- 
sino vai., negali atsidžiaug
ti pavykimu ir begalo dė
kingi kun. J. Prunskiui už 
vadovavimą ir J. Matui už 
ekskursijos sumanymą.

X Kunigai Jonelis ir A- 
dominas, Šv. Kryžiaus pa 
rapijos vikarai, nepaiso ši 
lumos, kas vakaras lanko 
parapijonus rinkdami au
kas būsimam parapijos pik-

nikui. Statoma Town of 
Lake didelė ir moderninė 
parapijos salė. Tam reikalui 
kunigai nesigaili triūso, o 
parapijonai — aukų.

X Kun. M. Urbonavičius, 
MIC., labai džiaugiasi, kad 
aplankęs Rockfordą, III., 
lietuvių parapiją, kurioj 
prieš dešimts metų teko ei
ti klebono pareigas, rado 
pasveikusį Kazimierą Vyve- 
rį, vieną iš aštuonių brolių, 
žymų veikėją jaunimo tar
pe. K. Vyveris ilgą laiką 
buvo sanatorijoj.

X “Amerika”, ukrainiečių 
katalikų laikraštis, išeinan
tis Philadelphia, Pa., ačiū 
“Draugo” bendradarbiui K. 
Vidikauskui, įdėjo atvaiz
dus Ig. Sakalo, “Draugo” 
red. nario, ir jo žmonos So
fijos, kuri mini 25 m. laik
raštinio darbo sukaktį. S.

bendradarbiavo
Chicagoj ėjusiam “Katali
ke”, Clevelande ėjusioj ‘San
taikoj’, o nuo 1921 metų re
daguoja Moterų Sąjungos 
organą — “Moterų Dirvą”.

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKA SPAUDĄ.

OUiimiPUTS
ūse MUSTEROLE for

CHEST COLDS
Mother—Give Your CHILD 

This Sime Expert Corel
At the first sign of the Dionne Quin- 
tuplets catehing cold—their cheats and 
throats are rubbed vrith Children’a 

AftZd Musterole— a produet made to 
promptly relieve the DISTRESS of 
children's colds and resulting coughs.

The Quints have alvrays had the 
best of care, so mother—you may be 
assured of using just about the BEST 
produet made vrhen you ase Musterole. 
MORE than an ordinary “salve”— 
vvarming, soothing Musterole helps 
break up local congestion. Also made 
in Regular and Extra Strength for 
those preferring a stronger produet.

Kaina maža - bet nauda didelė

AUTOMATIŠKAS 

GAZINIS VANDENS ŠILDYMAS

Naujo teismo nebus
Daniel Moriarty, buvusis 

policmonas, nuteistas kalė
jiman iki gyvos galvos, no
rėjo, kad jo byla butų per
kratyta išnaujo. Bet teisė
jas Sbarbaro nesutiko.

Ko neužtroško
Kenneth Bell, 28, 805 W. 

74 st., savo garadžiuje gavo 
gesų tiek, kad apalpo. Jo ne
laimę greit pastebėjo paša
liečiai ir išgelbėjo.

Nereikia lipt skiepo laiptais — 

vanduo visados karštas!

Malonu turėti užtenkamai karšto van
dens kiekvienam namuose reikalui, kada 
tik Jums reikalinga. Nėra reikalo laipio
ti laiptais arba kas kart uždegti ugnį. 
Tik pasukite kranuką — ir štai karštas 
vanduo. Nereikia rūpintis kūdikio mau
dyne — nes J*ūs visuomet galite pasiti
kėti savo Automatišku Gaziniu Vandens 
Šildytuvu, kuris tarnauja Jums dieną ir 
naktj.

Kaina? Jūs stebėsitės pigumu. Žmo
nės, kurie dabar naudojasi Automatišku 
Gaziniu Vandens Šildymu žino, kad tai 
ekonomiškas būdas gaminimui karšto 
vandens. Kam laukti, ateikite dabar ir 
ištirkite dėl savęs?

Tik sustokite prie ...

Karštas vanduo 
visados — tik 

pasukus kranuką

Nėra darbo

SAVO KAIMYNINIO 

MASTER PLUMBERIO

Nėra rūpesčio

NETIKĖTAS TRIKSAS

JUBILIEJAUS PROGA
10 Savaičių Pienumerata Siūloma 

UŽ VIENĄ DOLERĮ

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
t

Štai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams: 
Užsisakykite dešimčiai savaičių “susipažinimui “Draugą” 
už vieną dolerį.

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

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

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

Užsakymus siųskite Šiuo adresu:

"DRAUGA S"

2334 So. Oakley Avė. Chicago. Illinois 

arba šaukite CANai 8010

(ftln gsu-Mnlman Ake4M*m«M Public Service 
<V>mpany of Northern Illinois).

C’Draugae'* Aotne telephoto) 

Laike didelio perstatymo mieste Seaside, Ore., Do.^
Nixon netikėtai šoktelėjo oran ir nesusižeidęs nukrito 
ant automobiliaus stogo.


