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VADUOTI STALINU
Chicagos Halstedstryčio 

raudonieji gaivalai šaukia 
konferenciją “gelbėti Lietu
vą nuo fašizmo”. Visose lie
tuvių kolonijose paskleisti la 
peliai. Juose be kitų figu^ 
ruoja keletas mogulų, kurie 
pasiryžę padėti azijatams iš 
naikinti lietuvių tautą ir pa 
čią Lietuvą. Jų tėvynė yra 
Maskolija.

Ne nacių ir ne fašistų pa 
jėgomis lietuvių tauta išsi
vadavo iš Maskvos komisa
rų teroro. Lietuviai savo 
krauju nužėrė tą biaurybę, 
kuri ištisus metus tautą 
kankino ir Lietuvą teršė. 
Tai turi pripažinti ir di
džiausi tautos niežai.

Visi tautos išdavikai ir 
Stalino bernai tylėjo, kai 
Maskvos čekistai ištisus me 
tus smaugė* mūsų tautą, 
šiandie gi susimeta “gelbėti 
Lietuvą nuo fašizmo”. Tuo 
būdu jie bando vaduoti savo 
“saulę” Staliną.

JŲ GUDRYBE
Jie neįsivaizduoja, kad jų 

gudrybė taip mizeraa, kad 
ko panašaus nerastum vi

Sovietams parama ateis per vėlai
Anglija pasirašė 
prekybos sutartį
su sovietais

MASKVA, rugp. 18. — 
Anglijos ekonominė misija 
čia pasirašė prekybos sutar
tį su sov. Rusija platesniam 
savitarpiam prekiavimui. 
Nauja sutartis pasirašyta, 
kai J. A. Valstybės vienie- 
riems metams pratęsė pre
kybos sutartį su Maskva.

Anglų bolševikų pasirašy 
ta sutartis yra reikšminga 
bolševikams. Nes Anglija 
Maskvai pripažįsta 40 mili
jonų dolerių kredito penke- 
riems metams. Žadama ir 
daugiau, jei bolševikams 
bus lemta ilgiau viešpatauti 
Rusijoje.

Anglų misija pasiliks Ma 
skvoje. Jos nariai dalyvaus 
planuojamoje čia Amerikos 
ir Anglijos konferencijoje 
su sov. Rusija.

NUSIKRAČIUS 
BOLŠEVIKAIS 
Kaunas. Pienocentro veiki

mą kiek sutrukdė bolševikų 
įvykdyta žmonių medžiok
lė: daug pienininkų buvo iš 

~ vežta Maskolijon. “Maistas”
■am pasauly. Jie turi žino- P^uosęs laukia la ukinin- 
ti ir žino, kad lietuvių tau- k,» bel““’l. >r ?yyuh1- šiuo
ta jau nusikratė Stalino te- met“ Ma“‘aa . at“r’ 
roru ir jie nieku būdu nega Kauno Maisto _ fabn- 
li padėti ten saviškiams. Bet kĮ part.zanaiapgyne, nors 
jie apsimeta Amerikos pat- išbėgdami bolševikai labai 
vijotais šūkaudami “vaduo- k“1“<»1 J »un»>Untt Val

ai Lietuvą nuo fašizmo". Jie f'° bendrove gauna vis 
žino, kad Amerika paaižadė dau«,au P™***! lr “k>8‘ 
jo teikti paramą Stalinui P° P°roa d,e,n* Pa?
kovoti su naciais. Tad jie ‘a^uti savo restoranų kl.
ir pasisako, kad stovi Ame-|enįa™8^ delbiama- Mie- 
rikos puseje ir remia Stali- , , ... , ,ną. Vadinasi, jie esą Ame- 8t^ aPskn{,«’ v»ls&ų ir kai 
rikos rėmėjai. Amerikos ml» ^"nmstracųos organai.
valstybės vyrai žino, kad jie ° ,ta‘P .P“4. kalm'* gyvent°- 
yra apsimetėliai ir lietuvių 3a> turi rūpintis savo apy- 
I . * linkese lavonų rinkimu irtautos išmatos. . .,

laidojimu. Reikia stengtis 
lavonus atpažinti. Rasti prie

mautis lavonų dokumentai, pinigai
NAKTIS ... .ir kiti daiktai, išskyrus dra

Londone kariniai specia- ku£įus jr aValynę, turi būti 
listai (žinovai) pareiškia, paimti jr pe^ti policijai 
kad Maskvai ką nors laime- Lavonus.laidojant, apie ras 
ti yra lyg tamsiausioji nak- tuosiug dgiktu8 reikig Burg. 
tia. Vadinasi, nėra jokios vii g tj atitinkam. aktą. 
ties. Raudonosios armijos.
daugumas sunaikinta. Mas-į “Ūkininkų Patarėjas” de- 
kvą ginti pasilieka tik lio- da fotografiją, vaizduojan- 
kanos. Stalino įsakymu Mas/ią bolševikų sušaudytus Pa 
kvą ginti pašauktos mote- nevėžio cukraus fabriko lie

KAI TAMSIAUSIOJI

■-k rys ir vaikai. Tai tik juo
kai, kad moterys ir vaikai 
galėtų apginti Maskvą. 
Apimti desperacijos bolševi 
kai imasi visų galimų prie
monių. Netrukus išgirsime, 
kad jie tiki stebuklams. Nes 
gal kokiu nors angamti- 
niu stebuklu galės būti išva 
duotas Kremlius — bolševi
kų lizdas.

•
NEDARBO PAVOJUS

American Federation of 
Labor praneša, kad arti
miausiuoju laiku numato
mas bedarbių skaičiaus pa
didėjimas J. A. Valstybėse. 
Tai esą dėl to, kad šalies 
vyriausybė ima varžyti vi
sokią civilinę gamybą. Sako, 
viskas reikalinga šalies ap
saugai.

Dėl tokio šalies vyriausy
bės nusistatymo bus uždary 
ta daug dirbtuvių,

Acme telephoto)

Prez. Roosevelt po konferencijos su premieru Cburchillu Atlantike, sugrįžo į Rock- 
land, Me. Jį ten važiuojantį automobiliuje sveikina minios žmonių.

Mažai kas kalbama
WASHINGTON, rugp. 18. 

— Baltuose Rūmuose šian
dien įvyko konferencija Pre 
zidentas tarėsi su kongreso 
demokratų vadais. Sakoma, 
jis pasakojo vadams apie 
įvykusią savo konferenciją 
šiauriniam Atlantike su An
glijos ministru pirmininku 
Churchilliu.

Po pasitarimų senato de
mokratų lyderis šen. Bark- 
ley pareiškė, kad preziden
tas daugelio dalykų neiškėlė 
aikštėn. Pažymėta, kad tai 
karinė paslaptis.

Ir kas girdėta negalima 
visko viešai pasakoti, sakė 
senatorius.

Bet prezidentas atvirai 
kalbėjo, kad netrukus bus 
reikalinga daugiau bilijonų 
dolerių “lend lease” fon
dams, nes seniau paskirti 7 
bilijonai jau išbaigiami, o 
Anglijai ir kitoms demokra 
tijoms parama yra būtina.

tuvius darbininkus bei tar
nautojus. Jie buvo sušaudy 
ti tik prasidėjus karui. Vė
liau lavonai buvo palaidoti 
tinkamose kapinėse.

VOKIEČIAI BLAŠKO SOVIETŲ 
LIEKANAS UKRAINOJ

Maskva prisipažįsta prie nepa
sisekimų; bet armija kovojanti

DIDELIS GAISRAS IŠTIKO 
BROOKLYNO KRANTINES

Penki asmenys žuvo; daug su
žeistųjų; vienas laivas sudegė

NEW YORK, rugp. 18. — 
Didelis gaisras šiandien iš
tiko Brooklyno krantines. 
5 asm. žuvo,-' 55 sužeista. 
Kubos Mail Line prekybos 
krantinė ir vienas 3,570 to
nų laivas sunaikinta.

Gaisras grėsė gretimai 
krantinei, kuri naudojama 
krauti į laivus britams skir 
tą karo medžiagą.

Apie 300 ugniagesių buvo 
sutraukta kovai su gaisru. 
Ėmė keletą valandų liepsnas, 
sukontroliuoti ir sustabdyti 
gaisro plitimą.

Girdėta, kad tarpe sužeis 
tųjų keletas asmenų vargiai 
išliks gyvi.

Padaryti dideli medžiagi

Karas turi vykti 
ir jūrose

BERLYNAS, rugp. 18. — 
Vokiečių karo vadovybė' 
praneša, kad sovietų armijų 
liekanos Ukrainoje toliau 
blaškomos. Kai kurioms da
lims vis gi pasisekė persi
mesti per Dniepro upę ir

i jos be tvarkingai atsimeta, 
į paskui save palikdamos dau 
gybę karo medžiagos ir įvai 
rių rūšių ginklų, kurių nesu
spėta sunaikinti.

Vokiečių lakūnai bėgan
čius raudonuosius stačiai 
masiniai žudo, neleizdami 
niekur kaip reikiant pasi
tvarkyti, arba atsipeikėti. 
Daug raudonųjų bėga į arti 
miausius miškelius ir tenai 
pasislepia nuo vokiečių nar 
dančių lėktuvų kulkasvai- 
džių.

Paėmę Nikolajevą dabar 
vokiečiai daugiau demėsio 
nukreipė į Odesą ir bandys 
kuo veikiau paimti šį mies
tą.

MASKVA, rugp. 18. — 
Sovietų vyriausybė oficia
liai paskelbė, kad raudonoji 
armija po atkaklios

HELSINKIS, rugp. 18. — 
Kariniai žinovai Suomijoje 
pareiškia, kad Amerikoe ir 
Anglijos žadama parama 
sov. Rusijai ateis per vėlai 
ir planuojama Maskvoje 
konferencija nieko nepadės 
Stalinui vaduoti raudono
jo komunizmo “tėvynę” 
ir “raudonojo teroro kultū
ros centrą”.

Suomių laikrašty Huvud- 
seads Bladet karinis stebėto 
jas rašo;

“Vokietijos armijų ir jos 
talkininkų pavykimai visiš
kai sunaikino bolševikams 
progą ką nors laimėti.

“Kilus karui raudonųjų 
armijos buvo sutrauktos va 
kariniuose Sovietijos fron
tuose in buvo paruoštos su
kelti ofensyvą. Bet jos pla
nuojami žygiai sukoneveik
ti ir jai nepasisekė pasekti 
Petro Didžiojo ir Aleksan
dro Pirmojo armijų atsime
timo strategiją, kad išveng
ti lemiamųjų kautynių.

“Raudonųjų generalinis 
štabas buvo pagaminęs pla-

kovosinus priešą atakuoti, bet ne- 
. pianų - armijoms atsi-'” 
mesti. Diktatorius Stalinas 
planavo užkariauti Europą. 
Tas jam, kaip šiandie mato 
ma, visiškai nepasisekė.

“Gal būtų per drąsu sa
kyti, kad sovietai greitai su 
smuks. Atsparumas gal ko
kį laiką tęsis, bet tas nuo
lat silpnės.

“Didelis daugumas Rusi
jos gyventojų netari idėjos, 
kaip šiandie raudonosios ar 
mijos neturi pavykimo visa 
me fronte ir laukia sau ga
lutinio sudribimo.

“Visa Europa pradžiugs, 
kai raudonasis komunizmas* 
ir bolševizmas bus sutriuš
kinti”.

Prezidentas nepasakė, Į ni&i nuostoliai. Autoritetai

BERLYNAS, rugp. 18. — 
Viceadmirolas Walter War- 
zecha atidarant laivyno pa
rodą Koelnėj pareiškė, kad 
didelių karų galutinis laimė 
jimas turi įvykti jūrose. 
Ypač šio karo laimėjimas tu 
rėš būti atsiektas vandeny
nuose.

Tokia imperija kaip bri
tų, kuriai visam pasauly 
prieinama žalioji medžiaga, 
turi būti sunaikinta. Tuo at 
veju Vokietija ir darbuoja
si pakirsti britų įsigalėjimą 
vandenynuose.

si laivyno bazę Nikolajevą, 
ties Bugo upe, ir Krivoi 
Rog, geležies rūdos kasyklų 
centrą, Dniepro upės basei
ne.

Kitose fronto dalyse at
kakli kova su priešu vykdo
ma, pareiškiama oficialiai.

LONDONAS, rugp. 18. — 
Britų kariniai žinovai (spe
cialistai) pareiškia, kad so 
vietai jau prakišę vokie
čiams Ukrainą ir tolimesnė 
kova visu frontu Maskvai 
taip beviltiška kai tamsiau
sioji naktis.

kaip didelės sumos jis reika 
lauš. Spėjama, gal jis reika 
lauš 10, ar 12 bilijonų dol. 
daugiau.

LONDONAS. — Šimtai 
britų lėktuvų vakar atakavo 
Vokietijos miestus ir nacių 
pramoninius centrus. Buvo 
puolama ir okupuotoji Pran 
cūzija.

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

vykdo tardymus, 
mas sabotažas.

Numato-

Riaušėse 3 žuvo*
60 sužeista

NEW YORK, rugp. 18. — 
Ekskursiniu State of Dela- 
ware garlaiviu tūkstančiai 
negrų, vyrų ir moterų, buvo 
pasirengę vykti Hudson 
upe. Negrams susirinkus į

Vokiečių laivynas palygi- __ . .
U9 su britų laivynu yra Naciai reikalauja 

bažnyčių varpų
nūs
menkutėlis. Nepaisant to, 
vokiečių laivynas ištrenkęs 
britams visokią inicijatyvą 
jūrose.

Britų laivininkija, sakė 
viceadmirolas, daugiau nesi 
jaučia saugi jūrose. Angli
jos uostai nusagstyti minio 
mis, o britų laivynas išsklai

ST0CKH0LMAS, rugp. 
18. — Laikraštis Dagens 
Nyheter praneša, kad vokie 
čių autoritetai Norvegijoje 
įsakė visus bažnytinius var 
pus kuo veikiau pristatyti 
vokiečiams. Sako, varpai

BRITAI BIJO VOKIEČIŲ 
PAŽANGIAVIMO RUSIJOJE

LONDONAS, rugp. 18. — 
Anglijos vyriausybininkai 
daug susirūpinę sov. Rusi
jos likimu. Kariniai stebėto 
jai aiškina, kad sovietams 
yra nepaprastai blogai, kai

rinių užsakymų. Tokiu bū
du daugiau kaip vienas mi
lijonas darbininkų neteks 
darbo.

Amerikos Darbo federaci
ja įdomauja, kodėl vyriau
sybė nesirūpina minėtų dirb

kurios tuvių darbininkų likimu, 
neturi jokių vyriausybės ka Tas nepaprastai įdomu.

vokiečiai daro pažangą Uk
rainoje. Nurodoma, kad vo
kiečiai užkariavę Ukrainą 
gali tuojau susimesti prieš 
Kaukazą, o iš tenai persikel 
ti į Iraną ir tada britai pasi 
justų atsidūrę į naują pavo
ju.

Čia spėjama, kad užka
riautoj Ukrainoj, turtingoj 
maistu ir įvairių rūšių žalia 
va, naciai sukurs naują sau 
palankią vyriausybę, kuri, 
suprantama, bus nukreipta 
prieš bolševikus ir tarnaus 
Berlynui.

prieplauką prie laivo apsi- [tesnis užsimojimas neįmano 
žiūrėta, kad daugumas eks 
kursantų yra nusipirkę kla 
stuotus tikietus. Kai apie 
tai pranešta, susirinkę neg 
rai sukėlė riaušes. Trys neg 
rėš moterys sutryptos ir 
daugiau kaip 60 kitų sužeis 
ta.

Autoritetai tiria, kas ga
lėjo negrams parduoti netik 
rus tikietus.

dytas taip, kad jo koks rim i reikalingi valstybės reika-

mas. %

Morgenthau vieši
Kanadoje

MONTREALIS, Kanada, 
rugp. 18. — Bombonešiu Ka 
nadon atvyko U. S. iždo de

Iams.
Autoritetai žada už var

pus atlyginti tuojau, arba 
po karo parūpinti naujus.

Roosevelto stovyla 
Londone

LONDONAS, rugp. 18. —
p&rtamento sekretorius Mor Laikraštis London Star iške

Išimti iš
kareiviavimo

WASHINGTON, rugp. 18. 
— Prez. Rooseveltas pasira 
šė kongreso pravestą vyrų 
konskripcijos aktui priedą, 
kuriuo išimami iš kareivia
vimo 28 m. amž. ir senesni 
vyrai.

lia sumanymą, kad čia būtų 
pastatyta prezidento Roose
velto stovyla. Sako, tuo bū
du būtų įamžintas preziden-

jo 
su

genthau. Su atitinkama pa
garba sutiktas ir nulydėtas 
į rezortą Quebeke. Sakosi 
jis atostogausiąs. Jis atsisa 
ko ką nors tarti apie tarp- tui britų dėkingumas už
tautinį politinį stovį. paramą Anglijai kovoje

naciais.
MASKVA. — Sovietai pa 

reiškia, kad raudonoji armi 
ja centriniam ir rytiniam

LONDONAS. — Sovietų 
žiniomis, Hitleris karo fron

Churchillis grįžo
Londonan

LONDONAS, rugp. 18. - 
Grįžo ministras pirmininkas 
Churchillis. Jį pasitiko in
formacijų ministras ir tarė 
si, kada ministras pirminin
kas galės kalbėti per radiją 
apie savo pasimatymą su 
prezidentu Rooseveltu.

Sakoma, ministras pirmi
ninkas pakeliui aplankęs Is 
landi ją ir tenai peržiūrėjęs 
britų garnizoną.

Nėra žinoma, kada jis 
gaus progos kalbėti per ra
diją.

ANKARA. — Turkai gir
di, kad Maskva organizuoja 
milijoninę armiją ginti Kau 
kazą nuo vokiečių.

LONDONAS. — Žiniomis 
iš Maskvos, raudonieji Uk
rainoje praplečia partizanų 
grupių kovą su vokiečiais.

karo frontuose kontratako- te būdamas susirgęs ir iš
mis nukovusi apie 25,00 vo-1 vykęs į Berchtesgaden, Ba- 
kiečių. varijoje.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Numatomas dalinas 
debesuotumas ir vėsu.

e



v

DRAUGAS Antradienis, rugp. 19, 194l

Amerikos lietuvių gyvenimas•< ir veikimas
Lietuviai, nesidėkime su priešais!

Neseniai ką tik ėjusi ko- prakalhas su Rusijos komu- 
va-karas tarp didžiųjų Eu- nistų propagandiniais juda- 
ropos valstybių dėl pašau- maišiais paveikslais, daro 
linės prekybos valdymo, pa- kolektas, samdo radio ir 
galios, ūmai, virto milžiniš- šaukiasi per plakatus lietu
ku ir žūtbūtinu karu tarp viškos visuomenės, tos vi- 
vokiečių ir bedievių — stab- suome nės, iš kurios dar ir 
meldžiu komunistų. Tas ka-' dabar vis be pertrūkio šlykš 
ras, kaip Žaibas persimetė, čiai tyčiojasi ir vadina na
is Vakarų į Rytų Europos ciais, fašistais, n-.enševikais, 
padangę, į komunistų nute- revoliucijonieriais, hitleri- 
riotasRusijos lygumas, ir ninkais, klerikalais ir viso- 
ten jis dabar siaučia visu kiais kitokiais galais, rem

ti jų piknikus ir palaikyti 
jų radio programas. Ar rei
kia dar didesnio pasityčio
jimo iš mūs lietuvių? Čia 
lietuviški komunistai rėkia, 
mus keikia, per savo spau- 

neapykanta žiūri į Rusijos kolioja * išpravardžiuo- 
komunistinę tvarką ir ne- j J*’ 0 Paskui apsisukę ver

kia ir pas lietuvius duonos 
prašo! Čia daugiau .įegu 
keista! Tai tikrai begėdiš
kas ir beprotiškas darbas ’ ' 

Lietuviai, būkit dabar la
bai atsargūs ir su lietuvių 
tautos priešais niekur ne- 
susidėkit! Kam jie tarnau
ja, tegul iš ten ir duoną 
gauna. Kadangi komunistai 
yra didžiausi darbininkų ir 
lietuvių upriešai, tad su 
jais mes ir nieko bendro 
neturėkim: neikimį jų pa
rengimus, ij jų prakalbas,, 
neklausykim jų per radio ir 
per spaudą skleidžiamų Ru
sijos komunistų propagan
dos ir visokių melų! Ne
duokim jiems nė vieno sa
vo sunkiai uždirbto cento! 
Nebūkim. tautos išgamos! 
Būkm susipratę lietuviai ir 
neremkim savo priešų, ku
rie mums duobę kasa! Ne
siduokim save kokiems ten 
Maskvos plėšikų - komunis
tų agentams mulkinti ir iš
naudoti! S.K.L.

pašėlimu ir renka savo au
kas.

Visi civilizuotojo ir kul
tūringojo pasaulio žmonės 
su didžiausiu pasibiaurėji- 
mu ir pasišlykštėjimu bei

girdėtą nuo pasaulio pra
džios kraujagerišką ir žiau
rią komunistų vergiją, ap
žiojusią savo nasruose apie 
160 milijonų Rusijos gyven
tojų, ton vergi jon įtrauku
sio net ir Pabaltijo valsty
bes, net visam pasauliui 
grąsinusią ir siunčia nelai
mingiesiems, komunistų kan 
kinamiems, gyventojams gi-, 

b liausią užuojautą, linki kuo 
greičiausia nusikratyti žiau
raus komunizmo ir, laisvais 
tapus, vėl žmoniškai gyven
ti ir džiaugtis duotąją žmo
nėms Dievo laisve.

Rusijos laisvės dienos jau 
netoli. Mirtinai sužeistas 
komunizmas jau merdi. 
Baigdamas savo gyvenimo 
(Senas, jis pradeda kęstu 
balsu staugti. Pirmiau Ru
sijos komunistai, iškėlę 
kumštis visam pasauliui re
voliucijomis grąsino, o da
bar, iškėlę rankas aukštyn, 
šaukiasi Diepo, Kurį jie vi
saip niekino, ir viso civili
zuoto pasaulio, kad juos 
gelbėtų. Kaip keista! Vakar 
Rusijos komunistai valdo
vai ir “saulės” visam pa
sauliui kumštimis grąsino, 
o šiandien iškeltomis ran
komis jo pagalbos šaukia
si! Rusi j os komunistų ka
riškos “yalybės”, “nenuya- 
limos” niekeno jėgos ir kie
čiausio plieno šimtatoniai 
tankai sudužo prieš vokie-

Pagerbė žymią 
Bažnyčios ir Tautos 
veikėją

Karine, Wl». — Rugpiū
čio 10 d. Šv. Kazimiero pa
rapijos svetainėj suruošta 
vakarienėhalius pagerbti 
Altorių Puošimo draugijos 
pirmininkę Oną Vasiliaus-

Čių “medinius” tankus ir jų Į kienę, kuri ilgus metus dar- 
kulkosvaidžius. Sudužo kaip buoj&s draugijoj ir daug 
molinis puodas?!! Tai tau gero yra atlikus mūsų pa- 
ir nenugalima komunistų rapijai ne vien darbu, bet 
galybė?! Rusijos komunis-Jir aukomis: puošia altorius 
tų “galybė” sprogo kaip ir švariai, tvarkoj užlaiko 
muilo burbulas; net patys) bažnytinius rūbus. Tai nė- 
komunistai to savo “galy-' ra lengvas darbas. Reikia 
bės” sprogimo išsigando! O, laiko ir pasišventimo, kad
labiausiai to sprogimo išsi
gando Bruklyno bimbalai 
ant Ten Eik Stryto, kai
pamatė, kad Maskvos kar-! laiko ir energijos, žmogaus 
vutė, iš kurios jie labai daug gera valia daug gali gero
dolerakų šlykščiai komunis
tų propagandai tarp lietu
vių varyti gaudavo, taojau 
užtruks ir nebegalės dau
giau buržujiškai gyventi, 
gal. dar net savo biaurų 
šlamštą uždaryti.

Tad dabar jie griebiasi, 
kaip skęatantysis už skus
tuvo, įvairių priemonių sa
vo šlamštui gelbėti: rengia

viskas būtų gerai. Bet kas 
nori pasitarnauti Dievui ir 
žmonių gerovei, suranda

padaryti.
O. Vasiliauskienė yra žmo 

na žinomo vietinio veikėjo 
ir biznieriaus Antano Vasi
liausko, kuris visur su lie
tuviais dalyvauja ir dabar 
tiniu laiku yra pirm. SLRK 
A 67 kuopos, raštininku Šv. 
Kazimiero draugijos ir pa
rapijos komiteto trustisu.

Raciniečiai savo veikėjus

NUGALĖTOJAS SVEIKINASI SU NUGALĖTU

-
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Willis Anderson iš Los Angeles (kairėj) sveikinasi 
su M. J. McLaney iš New Orleans, kurį jis nugalėjo 
teniso rungtynėse įvykusiose Minneapolis, Minn.

gerbia ir retkarčiais suren
gia viešas pagerbtuves, kad 
nors tuo atsilyginus už jų 
nuveiktus darbus. Tą pada
rė ir Altorių Puošimo drau
gija, prie kurios priklauso 
moterys ir merginos susi
pratusios lietuvės ir lietu
vaitės. Tai viena idealių 
draugijų, kurios narės daug 
darbuojas Bažnyčios ir Tau
tos naudai.

Surengime šio pagerbimo 
daugiausiai darbavos M. Za
leckienė ir M. Andriuškevi- 
čienė. Jos buvo ir vyriau
sios šeimininkės, pagaminu
sios vakarienę. Joms gelbė
jo H. Žičkienė, F. Narkie- 
nė ir M. Barkauskienė, J. 
Zaleckis, V. Andriuškevi
čius, P. Žičkus ir S. Šapi- 
kas.

Vakaro vedėju buvo Jo
nas Zaleckis. Paaiškinęs va
karo tikslą vedėjas pakvie
tė parapijos sekretorių D. 
Dokšą, kuris atpasakojo, 
kiek yra gero padarius drau 
gija ir jos pirm. O. Vasi
liauskienė parapijai ir dė
kojo parapijos vardu už vis
ką. Toliau kalbėjo buvęs 
parapijos sekretorius J. Si- 
minavičius, B. Vaiskus, mo
kytoja Helen Kumpytė, F. 
Vasiliauskas, M. Darkintai- 
tė rašt. Altorių Puošimo 
draugijos, V. Andriuškevi
čius, K. Stulgis, M. Barkaus
kienė, M. Andriuškevičienė, 
M. Zaleckienė, J. Darkintis, 
biznieriai A. Jurgaitis, J. 
Samalionis, V. Barkauskas, 
V. Petkus, S. Statkevičiua 
Tai buvo surprizas O. Vasi
liauskienei, nes matė kiek 
daug turi prietelių ir prita
rėjų, kurie įvertina joB dar
bus ne tik žodžiais, bet ir 
brangia dovana. Vakarienėj 
dalyvavo ir keletas svetim
taučių. Kai vakaro vedėjas 
paprašė O. Vasiliauskienę 
pasakyti nors keletą žodžių, 
ji susijaudinus “iki ašarų ne
galėjo daug kalbėti, širdin

gai visiems dėkojo už dova
nas ir nesitikėtą pagerbimą. 
Žadėjo ir toliau darbuotis, 
kiek aplinkybės leis. Po to, 
dėkojo giminės: brolis A. 
Gališanskas, tėvas, motina 
A. ir D. Gališanskai. Vi
siems susirinkusiems ir prie 
teliams.

Reikia pažymėti, kad Ga- 
lišanskų šeimyna yra seni 
parapijonai ir brangių da
lykų yra aukoję Šv. Kazi
miero bažnyčiai.

Vasiliauskienės vyras An
tanas dėkojo visiems už pa
rodytą pagarbą jo žmonai. 
Jų dukrelė Helen, kada bu- 
vo paprašyta ką nors pasa
kyti, viską baigė vienu žo
džiu: “ačiū”. Bet už tai pa
darė surprizą visiems,, kada 
duryse pasirodė orkestrą, 
kuri griežė šokiams.

Visi smagiai laiką pralei
dę, palinkėję ilgiausių me
tų ir geros sveikatos 0. Va- 
■siliauskienei išsiskirstė.

B. V.

Atradėjas Neptūno, ast
ronomas La Verrier, — bu
vo katalikas.

Dabartinės geologijos tė- 
vas, Stensen, buvo katalikų 
vyskupas.

PIRM NEGU PIRKSITK 
MATYKITE MUS!

DIDMAURIAS PASIRINKIMAS 
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ 

STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS 

Finansuojame narni) pastatyme ai 
pataisymą — Nieko jmokfitl — I 
metai UmokflU — Apkainavimas 
dykaL

Lietuvis Pardavėjas 
Maaley MtwiaM —r Vedėjas

Carr-Moody Lumber 
Company

3039 So. Halsted St 
VIC. 1272

Kiek išmokėjo
algomis

Illinois Manufacturers’ 
Ass’n paskelbė žinių apie 
darbininkų algas Chicagoje. 
Parodoma, kad 1939 m. Chi
cagos pramoninės kom-jos 
darbininkų turėjo 483.593. 
Algomis jiems tais metais 
išmokėjo $640.533.131. Čia 
einasi tik apie juodadarbius 
darbininkus. Baltarankių 
darbininkų tais metais kom
panijos turėjo 76.346, jiems 
algomis išmokėjo $205.669.- 
622. < ‘ • • ' ’

Tas Chicagos skaitlines 
viršija tik New Yorko mie
stas. Reiškia Chicago uži
ma antra vietą. Trečioj vie
toj stovi Philadelphia, ket
virtoj Detroit, penktoj Bos
tonas.

Paskirstant minėtas Chi
cagos algas darbininkų tar
pe matome, kad vidutiniš
kai kiekvienas juodadarbis 
darbininkas per metus gavo 
po $1.325, arba $25.48 savai 
tėję, o baltarankis darbinin
kas per metus gavo po 
$2.693, arba po $51.79 sa
vaitėje.

RHEUMATISM
Pain—Agony Starts To Leave io 

• 24 Hours
Happy Days Ahead for Yoa
Think ot lt—tlow this old world 

does make progresą—now comea a 
presčription whlch is knovn to phar- 
maclsts as Allenru and vvlthln 48 
bears after rou start to take this 
bwdft Sctlng formula pain, agony and 
Inflammation caused by ezcess urio 
«cld haa started to depart.
• Allenru does just what thla nuties 
•ays lt wlll do—tt ts guaranteed. You 
can get one generous bottle at lead- 
Ing drugstores e very wh ere for 85 
cents and If lt doesn’t bring the Joy- 
tus resulta you ezpect—your aso-iey 
obole heartedly. raturaad. >

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora akių visam gy
venimui. Saugokit jas. leisdami 
lSeksamlnuoti jas moderniškiausia 
metodą, kuria resfljlmo mokslas

METAll sutelkti. 
AI PA’ATYRIMO

pririnkime akinta, karte
vta« akla įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL O52» -— Ohtoaco 

OFISO VALANDOS 
Kasdien 8:00 a. m. iki 5.S0 p. m. 

Treč. Ir 5e*t: »:00 a. m. iki
7:10 p a.

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

3409 S. Halsted St.
Didelis pasirinkimas laikrodėlių

Akiniai teisingai prirenkami 
per patyrusį lietuvį daktarą.

•
Dėl sąžiningo radijo pataisymo 
pašaukite Yards 3688.

Bud rike Radijo Progoramai:

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

SPORTININKŲ DĖMESIUI
Marianapolio akademija ir 

kolegija kiekvienais metaib 
duoda penkiolika stipendijų 
futbolo sportininkams. Ko
legijos vadovybė pageidau
ja, kad tomis stipendijomis 
pasinaudotų savi jaunuoliai 
— lietuviai.

Visi lietuviai akademikai 
ir kolegistai, pasižymėję 
futbolo žaidime, kvieČ’fcmt 
atvykti į Marianapolio ko
legijos aspirantų rungtynes.

AMEMKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Res. 6988 So. Talman Ava.
Bos. ToL GROrehill 0017 
Oftico teL HEMIock 4848

BR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

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

2423 VV. Marguette Road

OR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARda 4787 
Namą tel. PROapect 1930
TeL YARda 8921.
Res.: KENwood 8107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
TVATffTTflTAN

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2*6, 7-9 P. 1L
3147 S. Halsted St., Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet, 
Telefonas; CICero 427#

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

Oflao M. OANal RM6
Ofiaa VaLi S—4 ir 1—9 

idlaadala pagal sutarti, 
■pst: raaniiėk >>oa

ToL TARda 2846

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th atnot

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

Telefofnas: HEMbock 5840

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. W©stern Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki S! Vak. 7 tkl • 

Nedėllomls pagal Sutarti

Telefonas CANai 7829

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal sutartį.
Rea. telstpnaa SEEIey 0434.

TeL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Noo 2 iki 4 popiet ir 7 iki f vak. 
ir pagal sutartį.

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

DR. A. JENKINS
(lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir ano 7—8 vakare 

Taipgi pagal sutartį. ___
Oflao telef oaaa PROapect 1717

kurios tęsis keturias die 
nas, būtent rugp. 30 — rug
sėjo 2.

Iš dalyvių tarpo Kolegijos 
sporto vadovybė išrinks peu^ 
kioliką jaunuolių, kuriems 
bus duotos futbolo stipen
dijos — maistas ir mokslas 
akademijoje ir koiJgjoje 
dykai.

Labai nuoširdžiai kviečia
me lietuvius studentus! L

Marianapolio Kolegijos a

ToL OANal 0122

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

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. ’T?"

REZIDENCIJA:
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPnblic 7868

Ofiso UL VlRginia 0036 
Reaidencijos ML: BEVarly 8244

DR. T. DUNDULIS ‘
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL OANal 0287
Res. tat: PROapect 665. '

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

Roaldencija: 0600 So. Artesian Avi 
VALANDOS: 11 ▼. ryto iki 3 popiet

0 iki 9 vaL vakaro.

TeL YAEds 8140
VALANDOS: Nno ii iki 12, 

i^,., 2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 ild 9 

Sekmadieniais 11 iki 12

DR. Y. A. ŠIMKUS .
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS k

Taipgi akinius pritaikau. f
3343 So. Halsted Street /

Tel. CANai 8909

OR. VVALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Roa' 
OFISO VALANDOS 

1 >— d iz 0:80 — 8:90 vakar* 
ir pagal sutartį.

Oflao ToL: Reald. Toki
800 PROspacfl 8614

OR. RAČKUS t
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 Wemt SSth Street
LIGONIUS PRIIMA į
Kasdien auo 2:00 iki 8:00 vaL 

Trečiad. ir Sekmad. tik susitariua.

DR. V. E SIEDL1NSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayetto 3050

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais. _a

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARda 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
_____________Šežta<iie>niaig.______________

DR. CHARLES SE6AL
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė.

(2-troe lubok)
TeL MIDiray 2880 Chicago, UL

OFISO VALANDOS:
Nno 10 iki 12 vat ryto, nno 2 iki fl 
vai. popiet ir nno 7 iki 8:30 vul. vak.

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai, ryto. X

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

Tel. YARda 0994 
Rea. TeL K£Nwood 4300

VALANDOS
Nno 10-12 ▼. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vnk. 
Nedėliomia nuo 10 iki 12 vai, dienfl

Kautynėse per neprlklaV* 
somybės karą mes pa rodė
me pasauliui, kad esame lab

■ ■ □L u* «<• M •» r.

'i
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Lietuva sukilimo prieš bolševikus dienose
Iš degančiu sandeliu pagrobta 2,500 šautuvu- - Raudonarmiečiai 
Nemune apsupti. - Raudonarmiečiai buvo įbauginti nepasiduoti į 
nelaisvę, nes jiems būsiu pjaustomi liežuviai. - 14 metu vaikai ir 
60 metu senutė žvalgyboj. - Raudonarmiečiu nuostoliai.

— Laikraštis “Į Laisvę” snės ir sėkmingesnės.
rašo, kaip Šančių partiaznai 
apgynė Kapną:

Šančių partizanams teko 
sunkus uždavinys — sulai
kyti raudonarmiečius. Su
sprogdinus Nemuno tiltus, 
jų buvo dar daug likę už 
Nemuno ir jie visą laiką 
bandė prasiveržti seklumo
mis ties Šančiais, norėdami 
pasiekti pagrindinę trauki
mosi liniją — Jonavos plen
tą. Jeigu tai jiems būtų 
pavykę, viso Kauno gyny
bai tai būtų galėję turėti 
lemiamos reikšmės. Jausda
miesi tai, Šančių partizanai 
darė didžiausias pastangas 
sutrukdyti raudonarmie - 
čiams persikelti per Nemu
ną. Tai jiems pavyko.

Čia, kaip ir visur Kaune, 
partizanai savo žygius pra
dėjo, turėdami tik kelis šau
tuvus, pasigriebtus iš kritu
sių per bombardavimą rau
donarmiečių. Toliau jau 
buvo nuginkluojami paskiri 
kareiviai, padeginėję na
mus; bet tai vis buvo maž
možis partizanų apsiginkla
vimui. Visa pagerėjo, kai 
pirmadieny apie 10 vai., ru
sų padegti, ėmė liepsnoti 
Šančių kariniai sandėliai. 
Žmonės puolė prie gaisra
vietės, norėjo gesitni,’ bet 

k rusų sargybiniai neleido. 
Vieną sargybinį pavyko 
nuginkluoti, bet kiti pabėgo 
ir atsikvietė pagalbą. Vis 
dėl to raudonieji pagaliau 
buvo išsklaidyti ir žmonės 
įsiveržė į degančias ginklų 
dirbtuves. Rasta puikaus 
grobio — per 2.500 šautuvų 
ir daug šaudmenų. Ėmė 
ginkluotis kas tiktai norėjo. 
Dabar Šančių partizanai 
jau galėjo veikti. Toliau 
įsistiprinta Metalo fabrike 
ir, pasinaudojant saugia 
mūro priedanga, imta apšau
dyti Juozapavičiaus gatve 
traukią raudonarmiečiai. 
Karo grobis nuolat didėjo: 
partizanams viena po kitos 
atiteko auto mašinos, sunk
vežimiai, keli kulkosvai
džiai, pabūklai, tankai. Ko-

Tačiau tuo metu, kai “Me 
talas” jau laikėsi visiškai 
tvirtai ir veikė organizuo
tai, patirta, jog stambūs 
raudonarmiečių daliniai 
spaudžia partizanus prie 
Nemuno ir graso persikėli-

Buvo kovojama žiauriai. 
Tai greičiau buvo skerdy
nės, ne karas. Pasiduoti ne
laisvėn raudonarmiečiai ven 
gė ir, kaip vėliau paaiškėjo, 
dėl to, jog buvo įbauginti, 
kad jiems būsią piaustomi 
liežuviai ir panašiai. Kapi

niu. Iki tol partizanai čia nėse jie net tarp savęs susi-
gynėsi tik šautuvų ugnimi; 
tuo tarpo nuo Napoleono 
kalno ir kitų vietų pylėsi 
kulkosvaidžių šovinių kru 
ša. Laimei, pakrantės .parti
zanai gauna porą kulko
svaidžių ; gynyba sustiprė
ja. Raudonamiečiai bando 
keltis ir keltu, ir motorlai
viu, ir valtimis — vis ne- 
sėmingai. Kai kurie persi
yrę pasiekia beveik sukilė
lių kulkosvaidžių lizdus, 
bando apmėtyti granatomis, 
bet čia jie krinta nuo parti
zanų šūvių.

Su vis didėjančia įtampa 
pakrantės partizanai kovojo 
nuo pirmadienio priešpiečių 
ligi ankstyvo trečiadienio 
ryto, kada raudonarmiečiai, 
nebetekę vilčių prasiveržti, 
atsitraukė ir išsisklaidė po 
Jesios pakrantes. Pats kri- 
tikiškiausias momentas bu
vo tada, kada raudonarmie
čiai ėmė apšaudyti Šančių 
gynybą iš pabūklų, kuriems 
nutildyti partizanai čia te
turėjo tik vieną prieštanki
nį pabūklą. Tačiau šiuo 
momentu kaip tik raudonie
ji buvo apšaudyti iš vokie
čių lėktuvų. Iš viso vokie
čių aviacija dažnai puikiai 
pasitarnaudavo kritiškais 
momentais. Nežinia, ar vo
kiečių aviacijos vadovybė 
taip įdėmiai sekė per Kauno 
radiją siunčiamus Šančių 
“štabo” pranešimus, ar nau 
dojosi* tik savo žvalgyba, 
bet jos veikla visuomet pa
sireiškė tada, kai partiza
nams ji buvo reikalingiau
sia.

Partizanų uždavinį čia 
sunkino dar tai, kad jie nuo 
lat buvo apšaudomi iš namų 
pasislėpusių bolševikų, ku 
rie smarkiausiai imdavo 
veikti, kai tik raudonarmie-

vos darosi kaskart smarke-j čiai pradėdavo spausti

šaudė, nes uieni norėjo pasi
duoti, kiti tam pasipriešino. 
Nežinia dėl ko, bet narsiau
siai kovėsi mongolai. Rau
donarmiečių šaudymas la
bai netaiklus. Su juo par
tizanai taip apsiprato, kad 
net nebe vengdavo jų šūvių. 
Apskritai partizanai laikėsi 
nuostabiai drąsiai. Pav., kai 
prie štabo sprogo sviedinys, 
niekas net nekrūptelėjo. 
Daugumas jų buvo atsargos 
kariai, buvę savanoriai, šau 
liai, darbininkai, mokslei
viai. Nedaug Šančiuose te
atsirado karininkų. Į pa
baigą jų skaičius tesiekė 10. 
Todėl organizuotumo trūku
mas buvo smarkiai jaučia
mas. Iš partizanų daugiau
siai nukentėjo jaunieji, ne
turėję karinės patirties. O 
tarp partizanų buvo net 14 
metų amžiaus jaunuolių. 
Vaikai neblogai tarnavo ry
šiams palaikyti, nes telefo
nas Šančiuose neveikė. Vie
na 60 metų senutė sutiko iš
žvalgyti raudonarmiečių po
zicijas už Nemuno ir tą 
uždavinį atliko. Pasilaikė 
ir tokių, kurie, niekad nelai
kę vairo savo rankose, ėmė 
važinėti automobiliais, pri- 
statinėdami ginklus ir šaud
menis.

Apytikriai žuvusiųjų par
tizanų skaičius Šančiuose 
siekia ligi 100; sužeistųjų 
mažiau. Didesnę žuvusių 
dalį sudaro jaunuoliai, pa
rodę didelės drąsos, bet ne
turėję reikiamos patirties. 
Tačiau, kad ir žuvę, tie jau
ni karžygiai liks gyvi tautos 
atminty.

Padarytieji raudonarmie
čiams nuostoliai yra labai 
žymūs, šimtai jų krito nuo 
šautuvų ir kulkosvaidžių 
ugnies; nemažas jų skaičius

TfiVAI SVEIKINA SŪNŲ LAIMĖTOJĄ

C "D ra ūsas" telephoto)

George Smith ir jo žmona sveikina savo sūnų Claude, 
14, kurs laimėjo AU-American Soap Box Derby, Akron,
Ohio.

nuskendo Nemune; daugy
bė paimta nelaisvėn. Paimta 
daug karo medžiagos. Ta
čiau pats didžiausias Šančių 
partizanų laimėjimas yra 
tai, kad jie sulaikė už Ne
muno likusių raudonarmie
čių (manoma jų buvus 3 di
vizijos) įsiveržimą į Šančius 
ir Kauną ir tuo išgelbėjo 
visą, kas partizanų jau ant
rą karo dieną buvo laimėta.

Geffing Up Nighls 
MakesManyFeelOld

Do you feel older than you are or suffer 
i oettlng Up Nlghta. Backache. Nervousfrom < 

nesą, Leg P 
Rheumatlc Paine, I 
auent passages? tt i
Kldneye are Titai t< _ H__ ____
these symptoms may be due to non-organlo 

nd non-systemlc Kldney and Bladder tn 
-ln such cases OYStEX (a physlclan'aST.1

_ . tghtg,:__________________
Paine, Olealnees. Svollen Angles.

~ ' Burnlng, seanty or tre
šo, remember that your 

to your health and that 
nay 6e due to non-organlo 
: Kldney and Bladder trou-

preacrtptlon) usually glveeprompt and Joy- 
ous reliel by helplng the Ktidneys flush out 
polsonoue ezcess actas and wastes. You have 
everythlng to galn and nothlng to lose ln 
trylng Cystcz. An lron-clad guarantee 
vrrapped around each package assures a re- 
funa ot your money on return of empty
package unless fully satlsfled Don’t take 
chances on any Kldney medlcine that la 
not guaranteed. Don’t delay. Get Oystez

Cystex
gre,i,i fi«ib

(Slse-tes) from your 
druRglst today. Only 
8Se. The guarantee 
proteets you.

APSAUGOS
BONAI KAS REIKIA ŽINOTI

Apsaugos bonai
Kl. Ar vaikai gali pirktis 

Apsaugos Taupymo Stam
pių?

At. Taip. Šimtai tūks
tančių Amerikos vaikų per
ka tokias stampes regule- 
riai.

Kl. Kodėl reikia vaikus 
paraginti pirktis 
Stampių?

At. Dėlto, kad jie įrašo 
savo vardus į Roll of Honor
tų amerikiečių, kurie paro- mokslą.

do diktatoriams, kad Ame
rika yra vieninga ir kad ji 
nesvyruoja savo laisvės iš
laikyme.

Kl. Kai vaikas priperka 
stampių tiek, kad jas gali 
išmainyti į boną, tai ar jo 
boną galima išrašyti ant jo 
vardo?

At. Taip. Nepilname •
Taupymo J čiai gali turėti boną. Dau

gelis tėvų savo bonus užra
šo ant vaikų vardų, kad jie 
vėliau turėtų kuo tęsti savo

Naudokitės pilnesniu 
"Draugo" patarnavimu

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

^.rausti siuntinius? Kreipki 
tės į “Draugo” raštinę!

Ar reik notaro parašo an 
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 j “Draugą" 
2334 So. Oakley Avė., Chica- 
go, UI, Canal 8010

Did “Diamond Jim” Have 
Stomach or Ulcer Paine?
It is hardly llkelythat Diamond Jim 
Brady could have eaten so vora- 
clously lf he suffered after-eating 
pains. Sufferera who have to pay 
the penalty of atonvach or ulcer

acld ahould try a 25c box of Udga 
Tablete. They mušt help or money 
refunded.

e Ltitffi to e
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• Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raitus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III.
Under the Act of March 3, 1879.

Lietuvių katalikų dienraščio “Drau»o” rSmSjama lr ekattytojama 
siunčiu sveikinimus tr geriausius linkfijlmusf

Jūsų dtenraSLs ne vien tik patarnauja skaitytojams. Informuodamas 
apie Įvairius katalikams įdomius dalykus, bet nurodo UkSjlmo ti» 
•as, gina lr saugo jas nuo amllnojo išganymo priešų.

Daugsrlopal Upadaugtja |Qsų katalikiško dienraščio skaitytojų skai
čiusi

* AITLETO GIOVANNI CICOGNANI. 
Laodloea Arkivyskupas,

už streikus ir visokį darbo žmonių gerbūvio gerinimą, 
tiek jie dabar yra prieš streikus ir pamiršo darbo 
žmogų.

Paskutiniuoju laiku komunistų* partija išsiuntinėjo 
griežtas instrukcijas savo agentams darbo unijose nu
traukti kairįjį pasipriešinimą ir bet kokį skaldymą ir 
dėti pastangas sudaryti tampresnį frontą tarp CIO ir 
AFL, nes šiuo metu esą būtina palaikyti “visiškas vie
ningumas” darbo fronte.

Humanistai
Apie bolševikų žmoniškumą “Vienybė” pastebi:

“Chicagos bolševikų Vilnis, keiksnodama nacius, 
sako:

“Jei jiems būtų rūpėję vokiečių kareivių gyvastys, 

net tų pačių vokiečių kareivių gyvastys, jie nebūtų 

pradėję to pasiutusio karo.”

“Mat, yra kam kalbėti apie žmonių “gyvastis”. 
Jeigu Stalinui iš tikrųjų būtų rūpėjusi žmonių gy
vybė, tai jis nebūtų pasirašęs sutarties su Hitleriu. 
Jeigu ne ta sutartis, tai Hitleris nebūtų drįsęs pra
dėti karo.

“Jeigu bolševikams būtų rūpėjusi žmonių gyvybė, 
tai jie nebūtų įsiveržę į Suomiją, Pabaltijo valsty
bes....

“Atsirado, humanistai.”

Pasitarimai Maskvoje
Po Prezidento Roosevelto ir Churchillo pasitarimų, 

kuriuose sudaryta bendroji abiejų valstybių deklara
cija, sakoma, jog spaudai nepaskelbta dar trys nuosta
tai, dėl kurių premjeras ir prezidentas susitarę.

Pirmiausia, sakoma, sutarta, jog Jungtinėse Valsty
bėse ruošiama laivyno ir kariuomenės programos prieš 
Japoniją ir jog laikui atėjus būsianti sudaryta tam 
tikra ir griežta akcija prieš Vichy vyriausybę.

Antra, Amerika teiks pilnutinę paramą Rusijai ir 
Anglija net atsisakysianti tam tikrų reikmenų, gau
namų Amerikoje.

Ir pagaliau, trečia, Amerika ir Anglija pasižada 
tvarkyti pokarinį pasaulį, nors visoms tautoms bus 
leista apsispręsti dėl savo vyriausybės formos.

Kiek šie pranešimai ir gandai turi tiesos, sunku pa
sakyti, bet aišku, jog parama Rusijai bus sustiprinta. 
Tuo reikalu turi įvykti pasitarimai tarp Amerikos, An
glijos ir Rusijos, Maskvoje.

Astuonios savaitės

Geležinis Vilkas
Voldemaras, savo patarėjų sumanymu buvo kadaise 

sudaręs “Geležinio Vilko” organizaciją militariniais 
pagrindais. Toji organizacija savo tarpe turėjo tiesiog 
fanatinių Voldemaro pasekėjų, kurių didžioji dalis pri
klausė tuolaikinei tautininkų partijai. Tai buvo tauti
ninkai ekstremistai. (

Vėliau “Geležinis Vilkas” buvo. prislopintas ir dėl 
to, žinoma, nenusiminė Lietuvos visuomenė.

Šiandie, vokiečiams okupavus, Lietuva, ir prireikus 
vietos gyventojų paramos ir patikimų sau asmenų vėl 
atgaivinta “Geležinis Vilkas”. Mat, Voldemaro ir tuo 
pačiu jo sekėjų tarpe visados buvo simpatijos Vokie
tijai. Tad šiandie nenuostabu, kad vokiečiai Geležiniu 
Vilku pasitiki.

Apie aktyvistus sunku ką tikro pasakyti. Prieš ka
rą Klaipėdoje buvo susidarę taip vadinamieji aktyvis
tai, kurių tarpe buvo įvairiausios pakraipos žmonių — 
varpininkų, socialistų ir katalikų. Jiems daugiausia 
rūpėjo sušvelninti tuo laiku tautininkų rėžimą ir su
daryti koalicinę vyriausybę. Ar šiuo metu telegramo
se minimi aktyvistai yra tie patys žmonės sunku pa
sakyti. Tačiau jei tai tebėra tie patys žmonės — ga
lima tikrai tikėti, kad jų veikimas šiuo metu Lietu
voje nebus įmanomas, nes tai buvo nuoširdžiai lietu- 
viškų lietuvių grupė, kuri dėjo visas pastangas tik 
savo tautds reikalams.

Bet gali būti, kad tai nauja grupė tik pasisavinus 
gerą vardą.

Kaip ten bebuvę, pasirodymas viešumoje “Geležinio 
Vilko” Lietuvai nieko gero nežada, nes atrodo, jog vo
kiečiai apie jokią savitą Lietuvos valstybę nė negal
voja, o tik tikisi susirasti sau tinkamų žmonių iš lie
tuvių tarpo, kad būtų galima lengviau kraštą valdyti.

Suomijos kariniai sluogsniai pareiškė, jog “Vokieti- * 
jos ir jos sąjungininkių kariuomenės galutinai sunai
kino bolševizmo laimėjimo progas”.

Labai galima tikėti, kad šis pareiškimas padarytas 
Berlyno inspiruojamas, bet iš tolimesnio pareiškimo 
atrodo, kur pahrėžiama, kad rusai padarę didžiausią 
klaidą paruošdami savo kariuomenes vien ofensyvai, 
bet pamiršdami defensyvą ir nepasirengę panaudoti 
sėkmingą Petro Didžiojo ir Aleksandro I sėkmingą pa
sitraukimo strategiją, jog rusų padėtis šiuo momentu 
pasidarė nepalyginamai kebli, jau nekalbant apie pa
vojus. _ ,____ < : __ . <-   w 1

Po aštuonių savaičių karo, kuris pradžioje vyko ne
apsakomai greitu tempu, bet vėliau žymiai sulėtėjo, 
šiandie vokiečių kariuomenės jau supa Leningradą, 
daugiau negu pusiaukelyj į Maskvą ir palengva oku
puoja Juodosios jūros pakraščius.

Netenka manyti, kad šiandie vokiečiams būtų svarbu 
užimti didžiausieji Rusijos plotai, kitaip tariant, išti
sai okupuoti visą Rusiją, nes tai trumpu laiku net ne
būtų įmanoma, bet reikia tikėti, kad vokiečių strate
gija kaip galima daugiau rusų kariuomenės sunaikinti 
trumpiausiu laiku ir kuo greičiausiai padaryti raudo
nąją armiją nebetinkamą, bet kokiems didesniems žy
giams, vyksta pagal nustatytą planą.

“Atlantiko vandenų rimtis savotiškai užgrūdina žmo
gų. Vėsios bangos ir okeano gelmė verčia žmogų susi
kaupti”, porina “draugas” Pruseika.

Jei Atlantas ištikrųjų tokios įtakos daro į žmogų, 
patartina “draugui” Prūseikai skubėti prie Atlanto ir 
tol kuoptis, kol iškuops savo nevalyvą burną.

(“Draugas”, rugpiūčio 19 
d., 1916 m.)

Vokiečiai žada pulti Ry
gą..... Iš Švedijos praneša
ma, jog atplaukęs iš Kilę 
kanalo vokiečių laivynas 
rengiasi bombarduoti Ry
gą.... Jei tikėti praneši
mams, vokiečiai nemaną su
stoti užėmę Rygą ir Dvins- 
ką, bet maną pasukti Pet
rogrado linkui...

•

Dideli turkų nuostoliai 
prie Suezo... Iš Londono pra 
nešama apie" didelius turkų 
nuostolius prie Suezo kana
lo.... Kovose esą užmušta 
9,000 turkų kareivių... An
glai paėmę didelį kiekį ka
ro reikmenų...

Duos Lenkijai savivaldą... 
Danijos laikraščiai rašo, jog 
pagaliau Vokietijai su Aus
trija susitarusios Lenkijos 
reikalu.... Jos nutarusios 
duoti Lenkijai savivaldą... 
Lenkai tikisi netrukus iš
gauti ir pilną nepriklauso
mybę...

Rusai veržiasi Vengri jon. 
Iš Petrapilio pranešama, 
jog rusai keliose vietose pe
rėję Karpatų kalnus ir ver
žiasi Vengrijos gilumon...

• ••

Filipinai bus liuosi... Jung 
tinių Valstybių senatas 35 
balsais prieš 22 priėmė su
manymą suteikti Filipinų 
saloms pilnąją autonomiją.. 
Tačiau toji savivaldy bus 
įvedama palengva — ketu
rių metų laikotarpy j...

Detektyvas-vagis... Prieš 
keletą dienų vienas vietinis 
detektyvas, darydamas kra
tą Vyšniauskų bute pavo
gė 85 dolerius.... Svetimo 
turto mėgėjas patrauktas 
teisman.

Nieko nėra aukštesnio, 

kaip prisiartinti prie Dievy

bės ir iš ten skleisti žmo

nių giminei Dievybės spin

dulius. — Vaičiūnas.

Po svietą pasidairius
Nepaslaptis, tavorščiai, 

kad mano delnas viską gali 
ištlumočyti. Ale ant vieno 
uaiyko, tai ir jisai turi pa
sakyti: gyvap! Būtent: kai 
balšavikų saulė Stalinas ant 
tankų vežė Lietuvai savo 
konstituciją, tai mūsiškiai 
balšavikai garsiai karkino 
per savo gazietas, kad visi 
lietuviai raudonarmiečius 
sutinka su gėlėmis, juos 
sveikina, bučiuoja, šokdina 
jiems pundija ir t. p. Kodėl 
dabar, kai tiems patiems 
raudonarmiečiams prisiėjo 
ne tik Stalino konstituciją, 
ale savo kudašių iš Lietuvos 
nešti, lietuviai ne tik jų ne
verkė, ale dar kiekvienas ką 
nugriebęs: šakę, dalgį, mo
terys net kočėlus, vijo ir 
mušė. Kaip tai galėjo bū
ti: prieš keletą mėnesių su 
gėlėmis pasitiko, o dabar lu
po, kiek tik kuris galėjo?

Gal, šį dalyką ištlumočy-* 
tų lietuviški Stalino bara- 
banščikai Čicagoj, ar Bruk- 
lyne?

Dabar, tavorščiai, įėjo į 
madą litera V. Tą litarą visi 
ir visur rašo, melevoja. Lie
tuviški balšavikai taip pat 
pradėjo ją puoštis, ypatin
gai seni bimbalai. Kadangi 
daugelis eilinių balšavikų 
nesupranta, ką reiškia toji 
litera, tai noriu jiems pasi
tarnauti. Literą V į madą 
įvedė anglai. Ji reiškia 
Victory. Gi pas lietuviškus 
balšavikus ji reiškia Vilkai 
(avies kailyje).

Lietuvoj balšavikai buvo 
atpiginę snapsą. Viena Ka
nados gazieta iš to Išvedė 
tokią rokundą:t

“Gudrūs žalčiai: žino, kad 
blaivus žmogus į komuniz
mą netikės.”

Neturtingas yra visam gy
venimui tas vyras, kuris ve
dė blogą moterį.

Komunistu atsivertimas
Šiuo metu jau niekam nepaslaptis, kad Amerikos ko

munistai, po rusų-vokiečių karo pradžios, padarė visai 
griežtą posūkį priešingon pusėn. Kiek jie pirma buvo 
prieš karą, tiek jie dabar už karą; kiek jie pirma buvo

Apie paramą rusams "N-nos” rašo:
“Anglijos ir Amerikos pasiūlytoji Maskvai pagalba 

vargiai begalės išgelbėti sovietų armijas Europos rytų 
fronte. Atliekamų kareivių Anglija neturi. Sunku pris
tatyti Rusijai ir ginklų, kurie suspėtų laiku pasiekti 
mūšių vietas, nes Sovietų Sąjunga yra beveik visai at
kirsta nuo susisiekimo su išoriniu pasauliu. Tik Vla
divostoko uostas dar nėra užblokuotas, bet jisai guli 
už 6,000 viorstų nuo dabartinio karo fronto.

“Visai teisingai todėl vienas komentatorius sako, 
kad pagalbos Rusijai problema yra, Anglijos ir Ame
rikos atžvilgiu, tikrumoje Tolimųjų Rytų klausimo da
lis.

“Rusija gali netekti Ukrainos, Maskvos ir Leningra
do. Vien ti> Ukrainos pražudymas pakirstų jos kari
nes ir ekonomines jėgas, nes Ukrainos anglis ir gele
žies rūda aprūpina daugumą pramonių sovietinėje Eu
ropoje; be Ukrainos duonos Rusijai gręsia badas. O jei
gu naciai dar pagrobtų ir Kaukazo aliejaus šaltinius, 
tai motorizuotieji sovietai “koi-chozai” nebeturėtų ku-
ro savo traktoriams.”

X

Spicpirvirvio Dumkos
Mūsų spaudoje dažnai pa

keliama “jauimo” ir “seni
mo” klausimas. Jį išrišti 
lengva: tegul jaunieji kiek 
pasenėja, o senieji pajau
nėjai v

“Tautinės” politikos pa
vyzdys: Smetonos vyriausy
bė Pietų Amerikos lietu
viams nusiuntė 400,000 litų, 
Šiaurės Amerikos — nei cen 
to!

Pasaulyje daug vargo, 
bet dėl komunistų siūlomo 
vaisto jį pagydyti katalikai 
gali gražiai atsakyti: “var
gą prašalins minkštos šir
dys, ne minkštos galvos.”

Andrulis gerai sako: 
“biauriausia propoganda 
bereikšmė, kada nėra kam 
jos skaityti.”

Štai kodėl jis taip sieloja
si, nes. musų bolševikų lai- 
kraščių skaitytojai tirpsta 
tirpsta kaip pavasaryje 
sniegas. Nebus kam An- 
drilių biaurią prieš-lietu 
višką propagandą skaityti.

Prašau Nesijuokti
Tiesiamas naujas geležin- - 

kelis. Valdžios atstovas — 
inžinierius, kreipiasi į vieną * 
f armerį: /

— Mister John, — sako ’ 
inžinierius, — turiu tau pra
nešti, kad naujas geležinke
lis turės eiti tiesiai pro tavo 
namą. Tarsimės dėl sąly
gų-

— Mister, — atsakė jam 
farmerys. — Juokus pasako
ji. Aš esu darbo žmogus ir
niekad nesutiksiu sėdėti na- 4

(

mie ir laukti traukinio, kad ' 
jam namo duris atidarius.

Marytė: — Rapoliuk, pa
sakyk man, kas tai yra mei
lė?

Rapolas: Nežinau, nes
jau pusę metų kaip ženotas.

UŽ ĮŽEIDIMĄ RO OSVELTIENfcS
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Brazilijoj einantis itališkas lakraštis įdėjo paveikslą, kurs pasirodė įžeidžiančiu 
prez. Roosevelto žmoną. Sao Paulo teisių studentai su ceremonijomis už tai degina 
tą laikraštį.
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Rugpjūčio 25 d.
Tėvelis jau vaikščioja j kniniką, rašo receptus, daro 

operacijas, bet vis dar nekalba nė žodžio. Visiškai nė 
vieno žodelio.

Sušaudyti kelių direkcijos pirmininkas ir notaras 
Ponomariovas. *

Rugpjūčio 27 d.
Šiandien tėvelis pirmą kartą šį tą papasakojo iš savo 
išgyvenimų.
— Būtų buvę geriau, jei jie mane būtų dar tą pačią 

naktį sušaudę. Kada šaudomi patys gerieji žmonės, gy
venti yra tiesiog gėda.

Nėra tokios dienos, kurią negirdėtum, kad vėl kas 
nors buvo sušaudytas.------------

Vadinas vėl čia. Jį bolševikai paėmė į kariuomenę 
— į raudonąją armiją. Viešpatie, kaip džiaugiausi, kai 
jį vėl pamačiau. Jis gyvas pas mus. Kabinetas, į ku
rį buvo įsikraustęs vienas iš “tavorščių,” vėl laisvas. Tik 
gaila, kad mes negalėsim taip dažnai matytis, nes aš va
karais turiu nuo trečios iki aštuntos valandos dirbti bi
bliotekoj, o jis nuo ryto 9 vai. iki po pietų trečios eiti į 
tarnybą. Tokiu būdu mes galime pasimatyti tik aštuntą 
valandą. Tada jis ateina į biblioteką manęs pasitikti.

Rugpjūčio 28 d.
Šiandien vakare Maša man tarė:
— Panele, šiandnen užsikurkite pačios virdulį, man 

reikia būtinai eiti į namų banką, nes ten pasakoja tiek 
daug įdomių dalykų apie arkivyskupo nužudymą! Sako, 
kad jį gyvą užkasė į žemę! O paskum prigirdė visą bū
rį dvasininkų. Juos visus surišo grandine į krūvą ir įme
tė į upę, o kurie dar išplaukė, tai tiems į galvas ėmė lai
dyti akmenis ir tokiu būdu juos pribaigė. Jie sako, kad 
jiems visiems taip reikia, kadangi dvasininkai agituoja 
prieš sovietų valdžią.

Aš nuėjau*! Virtuvę ir norėjau pati užsikurti vir
dulį. Bet man visai nesisekė, šakaliai buvo per stori, 
nenorėjo degti, o kai iš kibiro įpyliau vandens, tai jis vėl 
visas ištekėjo. Ir aš ko tik nepradėjau verkti: tada atsi
miniau, kad tokį darbą gaunu dirbti tik pirmą kartą savo 
gyvenime. Tuo tarpu į virtuvę atėjo Vadimas, ištraukė 
man iš rankų šakalius ir pats ėmė viską taisyti — ir po 
penkių minučių vanduo jau kunkuliavo.

— To gero išmokau fronte, — pasakė jis išdidžiai. 
O aš iš gėdos neturėjau kur dėti akių, kad esu tokia ne
mokša.

Rugpjūčio 29 d.
Šiandien turiu laisvą dieną, bibliotekoj dirbti nerei

kia. Vadinas buvo taip pat laisvas, todėl mama mūs 
paprašė, kad nueitume į prekyvietę.
gyvu nesutiko imtis tokio nedėkingo
ūkininkus, — tokiu būdu išėjome mudu. . Pakeliui Vadi
mas pasipasakojo bijąs, kad jį gali labai greitai iškelti iš 
miesto kitur. Mat, jau netoli esą baltieji, todėl visus 
įtartinus kareivius, į kurių skaičių įskaito ir jį, siunčia 
kuo toliausiai nuo fronto.

— Tai vėl mums reikės išsiskirti? — paklausiau.

Basųjų karmelitų gyvenimo paslaptys
- Visą gyvenimą be mėsos. - Ar reikia plaktis iki kraujo! - 
Su kaukuolė rankose prie valgomojo stalo. - Kg mačiau 
vaikščiodamas po Holy Hills vi enuolyno celes.

Naktis nemiegota, . katos, jei liepia gydytojas, prie nuolankumo ir dides-
vls tiek | žygį ' tai priseina valgyti. Kas nio tobulybės siekimo. Ar

Vieną ankstybą rytą kaip Penktadienį turime dar ai- Tamstas nėra ko pana- 
bitės prie avilio spietėsi ge- tre#ni pasninką. «"■
ras būrys bridgeportiečių — Girdėjau, kad vienrio- 
prie buso. Visi pasiruošę ke- lynuose praktikuojamas nu- 
lionei į Holy HIM. ( simarinimas plakimasis?

— Dirbu naktimis. Ir vi-| — Taip, pas mus kas nakt
są pereitą naktį buvau dar- pirmadienį, trečiadienį ir 
be, grįžau tik iš ryto, nei penktadienį būna vadinamo^ 
akių nesudėjau, bet vistiek ji disciplina.
važiuosiu, — klausinėjama — Šiaip jau, rodos, pas J

Mat, Maša nieku 
darbo, — gaudyti

pasakojusi viena darbinin
kė.

Mašina nešė keturiasde
šimta maldininkų iš Čika
gos tolyn į šiaurę. Lietu
viško vaišingumo skatina
mi tuojau ėmė dalintis už
kandžiais ir gaivinančiais 
gėrimais. Išvažiavus iš mies 
to pradėjo skambėti sma
gios lietuviškos giesmės. 
Greit prabėgo kelios valan
dos kelio ir iš tolo ėmė ma
tytis žaliuojantis poros šim
tų pėdų kalnas su raudonų 
plytų bažnyčia ant viršaus. 
Tas kalnas yra net keturio
lika šimtų pėdų iškilęs, jei 
skaičiuotumei nuo jūros pa
viršiaus. Taigi nuo jo vaiz
das į plačius žaliuojančius 
miškus ir laukus — nepa
prastai gražus.

Lietuviška giesmė 
Holy Hills bažnyčioje

Pradedame Kristaus kan
čios stotis, kurios čia kaž
kaip su didesniu nuoširdu
mu sekasi apvaikščioti. Mo
terys tai jau čia tikrą at
gailą atliko, kai teko pro
tarpiais atsiklaupti ant 
smulkaus žvirgždo akmenė
lių, bet tai buvo laisvos va
lios darbas — galėjo nesi- 
klaupti.

Smagu buvo, kai švento
vėje skambėjo lietuviška 
giesmė, miela buvo dairy
tis į tolimas apylinkes iš 
bažnyčios aukšto bokšto, į- 
domu buvo matyti gražų 
Lurdą, tarp kurio akmenė
lių yra sukaišiota šimtai 
popierėlių su užrašytaisiais 
čia atsilankiusių maldinin
kų troškimais.

Tačiau įdomiausia man 
buvo patekti į uždaras

Tamstas aštresnė klauzūra, 
į tirąsias vienuolyno patal
pas negali įeiti nei mote
rys, nei pasauliečiai vyrai?

— Taip klauzūra pas mus 
gana aitri. Mes ir patys 
negalime iš vienuolyno lais
vai kur nors išeiti. Išva
žiuojame tik retkarčiais, sa
kysime kai primicijas lai
ko, kai miršta tėvas, moti
na. Tėvai išvažiuoja kartais 
pamokslų sakyti, Mišias kur 
reikia atlaikyti.

— Amerikos žmonės mėg
sta laisvę ir good time. Kai 
Tamstų tokia kieta regula, 
ar visgi atsiranda naujų 
žmonių, kurie stotų į jūsų 
vienuolyną ?

— O, atsiranda. Jungti
nėse Amerikos Valstybėse 
yra karmelitų apie dvylika 
vienuolynų.

Kambarėly, kur
gyvena karmelitas

Besikalbėdami su tėvu į-

šaus

— O taip. Per mėnesį du 
kartu turime kapitulą. Iš 
eilės atsistoja po vieną vie 
nuolį, o kiti turi sakyti, ko 
kius netobulumus jame yra 
pastebėję. Po to dažnai dar 
ir pats viešai prieš visus iš
pažįsta savo kokį nusikal
timą regulai.

Gyvenimas ant

aukšto kalno

— Praktikuojate ir dau
giau kokių nusimarinimo 
priemonių?

— Per tam tikrą laiką 
prieš Velykas po vakarinės 
meditacijos būna skambutis 
ir po jo jau negalima mums 
kalbėti per keliolika valan
dų, iki rytinės meditacijos.

— Ar daug čia Tamstų 
gyvena?

— Dabar — 33, tarp jų 
aštuoni tėvai, kiti klierikai 
ir broliukai. Seniau šis na 
mas priklausė Bavarijos 
kapucinams, vokiečiams, bet* 
dabar jau čia amerikiečiai.

— Gyvenate ant kalno, ir 
tai labai aukšto. Kaip oras, 
ar neperšalta žiemą, kai vė
jai ima siausti?

— Tiesa, žiemą būna kar
tais šalta, o vasarą turime 
ir karščių, bet naktys va-

ėjome į klauzūrą, kur pa- garą būna gražios ir malo 
sauliečiai, nei vyrai, nei mo- nios. 
terš negali įeiti. Ilgi, ilgi
koridoriai, šonuose celės. 
Tėvas atidarė vienas duris 
ir mane įvedė į celę. Nedi
delis kambarėlis. Ant sie-

Botagai, kurie raižo 

vienuolių nugaras

Bešnekėdami jau mes bu
vome paėję nuo koplyčios,

nos kabo tik kryžius be j kaip staiga tėvas kapucinas 
kančios, už kryžiaus uždė- kažką atsiminė ir vėl mane

Taip ir, greičiausiai, dar labai greitai! — atsakė (klaU2Ūra) vienuolyno ce
jis rimtai

Tuo tarpu atėjom į prekyvietę. Nore buvo prekiau
jamoji diena, bet niekur nebuvo matyti nė vieno ūkinin
ko. Ta didelė, plati aikštė beregint prigužėjo pilna tik 
išbadėjusių miestėnų. Jie visi tik dairėsi ištiesę kaklus 
į visas puses, ar nepamatys kur nors kokio nusususio 
kaimiečio su vežimu. O, šta, aure, prekyvietės pa
krašty, vienas pasirodė. Žmonės pasileido prie jo gal
vatrūkčiais. Bet kai tik tas pamatė, kad prie jo bėga vi
sa minia, kirto rimbu arkliams, apsisuko su telega (dro- 
bynos) ir pasileido šuoliais, kiek tik arkliai įkabina, atgal 
tuo pačiu keliu, kuriuo buvo ką tik atvažiavęs. Mes lau
kėme daugiau kaip valandą laiko. Po to vienu kartn at 
važiavo trys vežimai. Visi šoko prie jų kaip pablūdę, 
taip pat ir mes. Bet Vadimas tarė:

— Alia, duok kašelę, toks darbas ne tau!
Jis paėmė kašelę, prasigrūdo pro minią, užšoko ant 

telegos, prisikrovė ją pilną raudonų ir geltonų barščių, 
daržovių ir bulvių, už viską užmokėjo ir, nepraėjus nė 
penkioms minutėms, vėl buvo šalia, manęs.

— Taigi, matai; Taip daug greičiau. Mes to iš
mokome kariuomenėj!

Mama, pamačiusi tokią produktų krūvą, nežinojo 
kaip beatsidžiaugti.

(Nukelta į 6 pusi.)

les, Busipažinti su tais ba
saisiais karmelitais ir iš j (į 
iškvosti didžiumą jų vidaus 
gyvenimo paslapčių.

Tarp vienuolyno celių
Vienuolyno mūruose vaikš 

čio j o keletas rudais habi
tais apsirengusių tėvų ir 
brolių. Jie laimino atvažia
vusiųjų žmonių įsigytuosius 
rašančius, medali kėlius, net 
ir medaus stiklus. Pasitai
kė sutikti tėvą slovakų tau
tos. žmogus inteligentiškas, 
Romoje ėjęs aukštuosius 
mokslus, nebuvo sunku su 
juo atvirai išsikalbėti.

— Klausykite, girdėjau, 
kad karmelitų ordenas vie
nas iš aštresniųjų. Ar tie
sa, kad Tamstos mėsos ne 
valgote ?

— Taip yra, nevalgome. 
Tik jei kuris silpnesnės »vei-

ta palmės šakelė, jau ilgai 
čia ji Stovi — net nubalu
si. žemiau kryžiaus stale
lis, ant jo lentynėlės su kny-» 
gomis. Daugiau nėra jokių 
baldų, tik geležinė lova. Spy
ruoklių (springsų) lovoje 
nėra, tik ant vielų (ratų) 
tinklo uždėta plati lenta, 
patiesta ant jos vilnonių 
drabužių, yra dar dekė ap
sikloti. Taip kamendulai 
kietai ir miega.

— Ir maldų turbūt nema 
žai turite ? •

— Kas rytą ir kas vakarą 
po valandą meditacijos, po
teriai, vakarais palaimini
mas. Mūsų ordenas — kon- 
templatyvinis, taigi daugiau 
laiko skiria susikaupimui ir 
maldai.

Slapti vienuolių papročiai I
Kalbėjome ir vis ėjome 

per didelius vienuolyno mū 
rus. Pasiekėme jų koplyčią. 
Nelabai didelė, kukliai iš
puošta, pasieniais suolai, o 
vidury — niekuo neužimtos 
grindys.

— Čia būna mūsų kapi
tula, tokie kaip ir susirin
kimai.

Viename Čekoslovakijos 
benediktinų vienuolyne kar
tą man sakė, jog ten kapi 
tūloje būna kartkartėmis 
viešas vienuolio ydų paskel

bimas, kad jį paskatinus

atgal atsivedė į koplyčią. 
Pasilenkęs atrado po suolu 
stalčių ir jį atidarė. Stal
čiuje buvo trejetas botagė
lių. Vienas padarytas iš su
jungtų kelių geležinių rete
žėlių, o kitu du — iš šikšnų. 
Tai buvo disciplinos, kurio
mis kapucinai plakasi. Tas 
geležinis botagas tikrai at
rodė labai skaudus.

— Aš taip norėčiau gauti 
tą vieną, kur su retežiais....

— Negaliu, tai tėvo Pet
ro.

— O jei taip paimtume...

A. L. R. Katalikų Federacijos
Kongreso Rezoliucijos

- (Tęsinys)

X. KONGRESO PRIIMTI FEDERACIJOS 22-JO 
SKYRIAUS, WATERBURY, CONN. 
PASTOLYMAI-REZOLIUCIJOS

1. Kad Centro Sekretorijatas bei būsiantis Ia forma
cijos Biuras kas mėnuo informuotų Federacijos Skyrius 
apie Lietuvos bei išeivijos svarbiausius reikalus bei už
davinius.

2. Paraginti išeivijos L. Kat. draugijas savo minė
simuose susirinkimuose nuo narių rinkti “Tautos centus” 
Liętuvos Gelbėjimo Fondui.

X. PADĖKA KUNIGŲ VIENYBEI
Kongresas iš širdies reiškia lietuvių katalikų visuo

menės dėkingumą A. L. K. Kunigų Vienybei tiek daug ir 
taip reikšmingai praėjusiais metais veikusiai Lietuvos 
nukentėjusiems žmonėms sušelpti, tremtiniams priglaus
ti ir ypač sėkmingai laimėjusiai Amerikos Katalikų Baž
nyčios Hierarchijos „ moralinę ir materialinę paramą 
Lietuvai. •

XII. D. L. K. GEDIMINO SUKAKTIES REIKALU
Turėdamas dėmesyje šiemet sukankančią 600 metų 

sukaktį nuo D. L. K. Gedimino mirties, Kongresas kvie
čia visas Amerikos lietuvių kolonijas šią sukaktį tinka
mai paminėti.

XIII. PADĖKA MARIANAPOLIO
KOLEGIJOS VADOVYBEI

Katalikų Federacijos Kongresas, posėdžiavęs jaukio
je Marianapolio Kolegijoje, reiškia giliausios padėkos žo
dį už taip malonią viešnagę Tėvams Marijonams su pro
vincijolu kun. dr. J. Navicku priešakyje.

XIV. VIENYBE SU KITOMIS GRUPĖMIS
Federacijos kongresas užgiria valdybos padarytas

pastangas koordinuoti visų Amerikos lietuvių grupių vei
klą Lietuvos nepriklausomybei atstatyti, sveikina jos 
inicityvąą suorganizuoti Amerikos Lietuvių Tarybą, už
tvirtina Tarybos statutą, ragina ir toliau ta kryptimi 
veikti, neiškrypstant iš satuto ribų, nesteigiant bendrų 
arba centralinių fondų, bet finansuojant Tarybos veiklą 
lygiai dalimi iš Tarybą sudarančių grupių fondų. Kata
likų visuomenės atstovais Tarybon kongresas įgalioja 
kun. Joną švagždį, Leonardą šimutį ir Juozą B. Laučką. 
Kongresas pasitiki, kad Federacijos valdybos įtseigtasis 
Lietuvių Informacijos Biuras su direktorium prof. K 
Pakštu galės veikti A. L. T. vardu ir bus tuo centru, iš 
kurio eis į pasaulį informacijos apie Lietuvą ir, be to, 
bus visas lietuvių grupes vienijančiu centru.

i —
— Negalima iš čia. Pa

žiūrėsime, kai nueisime į 
mano celę. Ėjome toliau per 
vienuolyną.

— Šitame koridoriuje mes 
išėję nakčia kalbame psal
mę “Mizerere” ir vartojame 
discipliną. Kurie nesutelpa, 
eina čia į pastogę.

Tėvas atidarę3 duris pa
rodė palėpėje esantį kam
barį.

— Atleiskite, tėve, už tuos 
klausimus. Ar reikia plak
tis iki kraujo?

(Nukelta į 6 pusi.)

RUGPIŪČIO
MENESIO

IŠPARDAVIMAS
BUDRIKO

KRAUTUVĖJE

D Ą ę — namams statyti, remontuoti ar
• pirkti, ilgametis Umokčjimo Planas

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi! !1 

tai ipyi^itp indeii,u1 Zavzl I 1x1 I C tingai globojami Ir Ugi $5.000 ap

drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokama 
IH*. Pinigai greitai iimokami ant pareikalavimo.

MCSV PASITIKftJIMO IR MTVKRMC8 REKORDAS

tft Metai Sėkmingo Patornavtaaa, NenuskrtaudRant Nei 
Vieno K H je n tol

Keistuto Savings and Loan Association yra tymiausia. seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansini ištaiga.

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

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

PASIRINKIMAS

DIDELIS

Rakandų - Pečių - 
Šaldytuvų - Skal
biamų Mašinų ir 
Dulkių Valytojų

Prieinamos

Kainos

Lengvais
Išmokėjimais

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

Tel. Yards 3088
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Basujy Karmelitu gyvenimo paslaptys
(Atkelta nuo 5 pusk)

— Ne, ne tiek smarkiai. 
Kas kiek nori.
Paalaptingas&i kryžius

Ir vėl toliau žygiavome 
vienuolyno rūmais. Praėjo
me biblioteką su daugybe 
knygų. Matėme jaukų rek
reacijos (poilsio) kambarį.1 
Viename kambarėly stovėjo 
spinta su visokiais vaistais 
pirmai pagalbai. Kitame 
klausykla. Pagaliau pasie
kėme valgomąjį kambarį. 
Pasieniais stalai, vidury — 
neužimta niekuo vieta. Jau 
buvo išdėtos lėkštės. Vie
nuoliams suolai sustatyti 
tik iš vienos pusės stalo — 
paliai sieną.

Mano vadovas, tėvelis 
karmelitas, atidarė vienas 
duris prie valgomojo. Sie
noje čia buvo lyg maža spin
ta. Joje pamačiau medinį 
kryžių, erškėčių vainiką.

— Kam tas?
— Prieš didžiąsias šven

tes, pagerbiant Viešpaties 
kančią, kuris nors vienuo
lis paima ant pečių tą kry
žių, ant jo galvos uždeda
mas erškėčių vainikas ir jis 
refektoriuje (valgomajame) 
klūpo, kai kiti valgo. Būna 
praktikuojamos ir kitos ap
simarinimo priemonės. Sa
kysim išvakarėse varduvių 
kai kurie vienuoliai išeina 
anksčiau kitų iš valgomojo, 
kaip numirę atsigula sker
sai tako. Einantieji iš val
gomojo turi žengti per juos. 
o šie au džiaugsmu ugdo sa
vo sieloje nusižeminimo 
jausmą. Kiti gi prieš savo 
vardines stovi ant tako ir 
ištiesę ranką praeinančių 
brolių prašo:

— Orą pro me. Melski už 
mane.

Elgetauja, prašydamas... 
smūgio į veidą

— Tas viskas labai įdo
mu. Ar ir daugiau tokių sa
vęs atsižadėjimo pratybų 
turite?

— Mūsų valgomajame y- 
ra mirusio žmogaus kaukuo- 
lė. Kartais kuris vienuolis 
laike vakarienės atsistoja, 
paima į rankas kaukuolę ir 
laikydamas ją prieš savo a 
kis valandėlę medituoja. Ar
ba kitas — eina iš eilės pro 
visus susėdusius prie stalų, 
laikydamas ištiestą dešinę. 
Jis elgetauna smūgius per
veidą, kuriuos, žinodami jo 
norą, broliai jam suteikia.

Kai aš turėjau priimti i- 
žadus,, iš vakaro paėmęs ant 
pečių minėtąjį kryžių ir erš
kėčių vainiką ant galvos, 
nuo durų atsiklaupęs keliais 
priėjau iki vidurio refekto
riaus, — pasakojo mano va
dovas tėvelis karmelitas, 
pridėdamas, kad tas praty
bas atliekant reikia pirma 
gauti vyresniojo sutikimą. 

Gaunu botagėlį
•

Besikalbėdami perėjome 
per virtuvę. Čia broliukas 
prakaituodamas šveitė grin
dis. Visur švaru. Užsukome 
dar ir į to tėvelio kambarį. 
Jame taip pat tebuvo tik 
stalas, lentyna knygoms ir 
lova,. kurioje vieton matra
co — lenta. Tėvelis karme
litas praskleidė ant sienos 
kabojusius drabužius ir iš
traukė ten buvusį paslėptą 
botagą plakimuisi, sudarytą 
iš šešetos sujungtų į vieną 
kotą šikšnelių.

— Galiu šitą pasiimti?
Tėvelis linkterėjo galva, 

o aš pagriebęs greit įsikišau 
į kišenių.

Baigėme žiūrėti vienuoly
ną. Prieš duris man parodė 
klaupką. Čia kiekvienas iš 
namų į tolesnį kelią išeinan
tis vienuolis pasimeldžia at-, 
siklaupęs. Dirstelėjau į tas 
maldas:

— Averte oculos nostros... 
Viešpatie, apsaugok mūsų 
akis, kad nematytų tušty
bių. Mūsų žingsnius nukreip 
ki pagal savo įstatymą, kad 
mumyse neįsiviešpatautų jo
kia neteisybė”.

Ir grįžtantiems į namus 
yra specialios maldos. Be Į 
kitko jose gražiai sakoma:

— Palaiminti, kurie gyve
na tavo, Viešpatie, namuo
se.

Iš kur atsirado karmelitai?

— Savo pradžią veda nuo 
tų senovės vienuolių, kurie 
buvo įsikūrę Palestinoje, 
Karmelio kalne. Vėliau ta 
griežta regula buvo paleng
vinta, bet kiti pasiliko prie 
senosios griežtos regulos. 
Šie vadinami basieji karme
litai.

Nebenorėjau ilgiau gai
šinti malonaus tėvelio. At
sisveikinome.

— Tėveli, pasimelskite už 
Lietuvą, — dar šūkterėjau! 
lipdamas laiptais ir mojuo
damas ranka.

— Pasimelsime!
Jie ir mes

PIRMAS LAIVAS ANGLIbAI

Pirmas prekinis laivas Anglijai pastatytas Amerikoj, 
Richmond, Cal.

ženklus? Štai lengvas ir vi
siems prieinamas būdas, ku
ris neša misijoms didelės 
naudos, o bendradarbiams 
gausių nuopelnų.

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

Marian Hills Seminary, 
Hinsdale, Illinois.

PADfiKONfi
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•ABT, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Oarlatulaa Patarnavimai — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

DAFFY DRAMAS

Nuostabus jų gyvenimo 
būdas paliko įspūdį. Nors 
dabar daugiau reikalingi 
vienuolynai, kurie darbuotų
si su žmonėmis, bet šį vie
nuolyną aplankęs įsitikinau, 
kad reikia nors keleto namų 
ir tokių kontempliatyvinių 
vienuolynų, kur griežtu gy
venimu parodytų išlepu
siems šio amžiaus žmonėms, 
jog žmogus gali rasti pas
tovią laimę daug aukštes
niuose dalykuose, nei tar
nauti pomėgiams. Didi anų 
žmonių auka duoda įkvėpi
mo mums persigalėti kas
dieninėse gyvenimo smulk
menose.

Kai grįžęs namo nusiplo
viau kelionės dulkes, dar

kartą pažiūrėjau į tą ka- 
mendulio duotą botagėlį. Vi
są amžių jie keletą kartų sa
vaitėje plakasi.

— Kažin koks jo skonis, 
— pamislinau ir šmikštelė- 
jau kartą per pečius. Skau
da, žinote. Jei kas dabar no
rėtų gerą atgailą daryti, 
galėtų atvykti pas mane, te
beturiu karmelito botagėlį, 
galėčia nukapoti atsakan
čiai... K. J. Prunskis

Taupykite Vartotus 
Pašto Ženklus

Ar norite prisidėti prie 
tikro misijonieriško darbol 
Taupykite vartotus pašto

MENIŠKI — VERTINGI 
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS

ši firma virš 50 m. tos pačios 
šeimynos rankose!

===% 
(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT

KREIPKITĖS I

LIETUVĮ VICE-PREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
OFISAS IR PARODA:

4535 VV. VVashington Blvd. 
Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA: 
5919 South Troy St. 
Tel. REPublic 4298

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

rUARGLITIZ
RADIO LAIKRAŠČIO 10-ti METAI
APTARNAUJA CHICAGOS ir APYLINKES LIETUVUA

Vienintelis Vakarinis Lietuvių 
Programas Amerikoje —

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

WHFC-I45O kil.
6755 So. VVestern Avenue 

Phone: GROvehlll 2242

JONAS KAIKARIS

kurta mirė rugp. 8, 1941 m„ 
Ir tapo palaidotas rugp. 12 d., 
o dabar ilsis Šv. Kazimiero 
kapinėse amžinai nutilęs Ir 
negalėdamas atidėkoti tiems, 
kurie sutelkė jam "paskutini 
patarnavimą ir palydėjo ji J 
tą neišvengiamą amžinybės 
vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami* jo prasišalinlmą iš mū
sų tarpo dėkojame mūsų dva
siškiems tėveliams, gerb. kleb. 
kun. Ig. Albavtčlul, kun. J. 
Griniui, kun. Ed. Abromavi
čiui, kurie atlaikė įspūdingas 
pamaldas už jo sielą ir pasa
kė pritaikintus pamokslus 
bažnyčioj ir kapinėse. Dėko
jame varg. Ad. Mondeikai už 
gražų giedojimą.

Dėkojame Šv. Mišių Ir gė
lių ’ aukotojams. Dėkojame 
laid. direk. Charles Syrevicze, 
kuris savo geru ir mandagiu 
patarnavimu garbingai nuly
dėjo ji i amžinanti, o mums 
palengvino perkęsti nuliūdimą 
ir rūpesčius. Dėkojame grab-' 
nėšiams ir visiems, kurie pa
guodė mus mūsų nuliūdimo 
valandoje Ir pagalios, dėko
jame visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse žmonėms, o tau 
mylimas vyre Ir tėveli, lai 
Viešpats Dievas suteikia am
žiną ramybę ir atilsį.

Nuliūdę: Moteris, Sūnai ir 
Giminės.

VERA KALAFUT
(po tėvais Maslauskaltė)

Gyveno 4423 So. Wood St.
Mirė Rugpiūčio 18 d.. 1941 

m., 4:35 vai. ryte, sulaukus 
23 metų amžiaus.

Gimė PJilladeiphia, Pa.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Joseph A. Kalafut; sū
nų Gerald; motinėlę Veroni
ką Ma8lauskienę ir tėveli Po
vilą Maslauskj; tris seseres, 
Julia, Valerla ir Mikalina; 
brolj Antaną, >o moterj Lu- 
cille ir Jų šeimą, ir daug ki
tų giminių, draugų ir pažį
stamų.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
delklo koplyčioje, 4605 So. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės Jvyks ketvirta
dieni, rugpiūčio 21 d. Iš kop
lyčios 8:30 vai. ryto bus at
lydėta J šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčią. kurioje Įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta J Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pa- 
žjstamus-as dalyvauti siose 
laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Sūnus, Mo
tina. Tėvas, Seserys, Brolis Ir 
šeima. Giminės.

Laidotuvių direktorius John 
F. Eudeikis. Telefonas YARds 
1741. ,

VISOSE MIESTO DALYSE

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENISKAS DARBAS 

ŽEMOS KAINOS

TEISINGAS PATARNAVIMAS

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

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
DIENA IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
/ P. J. RIDIKAS 

3354 Sonth Halsted Street
Skyrius: 710 W. 18th St. 

Visi Telefonai: YARds 1419

ANTHONY B. PETKUS 
1410 Sonth 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. Western Avenue 

Tel. GROvehlll 0142

J. LIULEVICIUS 
4348 S. California Avė. 

Tel. LAFayette 3572

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

LACHAWICZ IR SUNAI 
2314 West 28rd Plaee 

Tel. CANai 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULlman 1270

S. P• MAŽEIKA 
3319 Litnanica Avenne 
Tel. YARds 1138-1139

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Litnanica Avenue 

Tel. YARds 4908

*
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Rugpiūčio 24 d.

4

atsisveikinsime su 
seserimis - 
misijonierėmis

Gal nei ne svajojo Lietu
vos močiute, prie ratelio vai
kutį mokindama, kad josios 
anūkė — ar pro-anūkė lei
sis į tolimą Pietų Ameriką, 
lietuviukus mokinti, lietuvių 
kalbą ir raštą gyvu išlai
kyti....

Toji garbė ir sunki už
duotis, tenka vienuolėms. 
Štai, trys seserys k&zimie- 
rietės atsisveikins su Moti
niškuoju Namu, ir su visais 
chicagiečiais rugpiūčio 24 
d. sekmadienio vakare.

Kuopa dalyvaus centro iš
važiavime, rugp. 31 dieną, 
Labdarių ūkyje. F. Vaiče
kauskas apsiėmė gauti ke
letą busų žmonėms nuvežti 
ir sutvarkys viską, kas rei
kalinga išvažiavime.

B. Visockienė atnešė su
sirinkimui čekį $10.00 nuo 
Justino Mackiewich. Tai au
ka buv. liepos 20 d. išvažia
vimui. Kuopa taria jam a- 
čiū už tokią paramą.

Rašt. Ona Ivinskaite

Iš Moterų Są-gos 
2 kuopos veikimo

Cicero. — Laikytame m. 
susirinkime, rugp. 11 d., 
aptarti bėgamieji kp. reika-

Tąja proga, ARD rengia tai. Nutarta pasidarbuoti 
seselėms vykstančioms į Ar- parap. piknike, rūgs. 14 d. 
gentiną “išleistuvių pavaka- Są-tės vadovaus “bingo”

DRAUGAS J

ANGLUOS BOMBONEŠIS KOELNO PADANGĖSE
-p—— ........■" —

("Draugas”. Acuie telephoto)

Dienos metu šis Anglijos bombonešis mė tė bombas į Vokietijos miestą Koeln.

CLASSIFIED

MAKQETTE I’.UiK IR APYLINKEI 
KAS KA lllirrE MAINYTI ARBA 

NORIT PIGIAI PIRKTI:
6Sth ir S. Campbell Avė. 5 kam

barių mūrinis cottage kaina $3,500. 
įmokėti $600.

Ant Rockvvell St. ir 64th ( kam
barių mūrinis bungulovv, 2 karų 
mūrinis gurudžlua, kairu $5.350.

6 kambarių medinis cottage — 
reikia pataisyti, kaina $'.2 50,

4 fletų kampinis mūrinis namas 
po 4 kambarius, kaina $ 'l,50V.

2 fletų po 6 kambarius — 2 boi
leriai — bungalovv stogi e, kaina 
$8,600. 4 fletų mūrinis lamas po 
5 kambarius, ant 2 lutų ) astatytas, 
puokėtl $1,800.

Bizniavų namas, randasi tarp di
delių dirbtuvių — taverno ir luneh 
biznis — 5 gyvenamieji kambariai. 
Kaina $4,500. Karininkas priims } 
mainus lotus arba didesni namą— 
pridės pinigais.

Taipgi turime dideli pasirinkimą 
visokių namų po visą Chicagą: pri- 
vatiškų ir bizniavų, tarmų matų ir 
didelių, galima pigiai pirkti arba 
mainyti.

Jeigu norite greitai parduoti ar
ba pigiai pirkti, išmainyti bile ką 
jūs turite, kreipkitės pas;
CHARLES P. SUROMHKJS A OO., 

6921 S. Westcm Avė.
Tel. 'lUp. 3713 — Vak. Prus. 1111

REIKALINGAS DARBININKAS 
SPAUSTUVĖJE

Reikalingas tuojau prityręs spaustu
vės darbininkas. Pastovus darbas.

KrelpkitSs:
2334 So. Oakley Ave_ Chicago. Ui.

Į/-k

MOTERIS PAIEŠKO
NAMINIO DARBO

Pavieni moteris, vidutinio am
žiaus, paieško darbo, prie namų 
arba prie prižiūrėjimo matų vai
kučių. Yra gerai patyrusi ir turi 
gerus rekomeijtacijos liūdymus. 
Nori apsibūti ant vielos prie dar
bo. Rašykite po adresu . —

4714 So. Tripp Avė.

žaidimui. Visos narės, ku
rios dalyvavo susirinkime, 
pasižadėjo po dovanėlę; pra 
šcmos ir kitos narės pri
duoti savo dovanas pirm. 
K. Sriubienei, nes juo dau
giau turėsime dovanų, tuo 
galėsime daugiau pelno pa
daryti ir tuo paremti staty
bos fondą.

Nutarta suruošti išvažia
vimą Labdarių ūky rug. 31 
d., sekmadienį. Baigias pik
nikų sezonas, nepraleiskime 
nei viena nedalyvavusi, ir 
paprašykime kitus.

Su nekantrumu laukta ži
nių iš M. S. seimo. 2 kp. 
atstovavo pirm. K. Sriubie
nė ir B. Palubinskienė. Pas
taroji išdavė detalų rapor
tą. jaučiamės lyg kad pa
čios būtumėm ten dalyva-.

. . . vusios. Atstovėm širdingai
ūki. Atspausdinti tikietai su. džk.3ta už u atstova- 
laimėj.nui trijų dovanų, ku-) ir iln
rias aukojo: 1 dovaną $5.00 & E Maakolaitien8
(cash) Ben. Kazanauskas, | M Klemien8 ir M Brjžie. 
sekr. Mutual Federal Sav- ng a{jū Dievui
ing and Loan Association, • Laukiame prie
2 dovaną - $3.00 J. Mac- veikimQ Koreap.
kiewich, prez. Standard Fe
deral Saving and Loan As- .w, ■ «L
sociation, 3 dovaną — gra- ISkllniin(]OS DOlUinikO 
iią lempą M. Jovarauskas,Bajjo |aj(j0,uvėS

rę” Šv. Kazimiero akademi
jos salėje, 6 vai. vakare.

Visus kilniuosius sesučių 
prietelius, rėmėjus, buvu
sius mokinius, kviečiame 
dalyvaut šiose išleistuvėse. 
Įžanga tik 50c asmeniui.

Bilietėlius platina spar
čiai ARD skyriai visose ko
lonijose. Prašom nevėluo
jant jų įsigyt, nes akademi
jos salė nedaug žmonių te
gali sutalpint. Tad, susirin
kime visi skaitlingai, pasa
kyt su Diev’ seselėms. N.

* i

Iš Labdariu veikimo
Labdarių centro rudeninis 

išvažiavimas įvyks rugp. 31 
d., Labdarių ūky. •

Kasmet tą dieną” rengia
ma išvažiavimas į Labdarių

ir J. Bertulis, sav. Roose
velt Fumiture Co.

Labdarių kuopos tikietus 
dalina dykai kolonijose.

Labdarių centras prašo 
visų kuopų gerai prisiruoš
ti prie metinio išvažiavimo. 
Visas pelnas eis statomos 
seneliams prieglaudos fon
dui.

Laidotuvių procesijoje da
lyvavo apie 200 automobi
lių ir keli šimtai žmonių. 
Prie karsto gėlių vainikų 
buvo tiek daug, kad vežė 
net du vežimai. Buvo už
pirkta daugybė šv. jMišių 
už velionio sielą.

Balių šeimyna yra vi
siems dėkinga, kurie prisi
dėjo vienu ar kitu būdu su 
patarnavimu šioj liūdnoj va
landoj. žemaitis

Susirinkimai
Šį vakar, 7:30 vai. vak., 

Visų Šventų parap. moky
klos kambaryje, įvyksta 9 
Wardo Lietuvių Demokratų 
Kliubo mėnesinis susirinki
mas.

Bus išduotas pikniko ra
portas ir bus svąrstyti kiti 
reikalai. Todėl visi nariai 
kviečiami atsilankyti.

cagos Lietuvių Community 
center, 3133 So. Halsted St. 
Susirinkimas yra svarbus, 
todėl kiekvienas narys bū
tinai privalo dalyvauti.

P. K., sekr.

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

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

WHOLESALE
, > a ' LIQUOR 

ĮSTAIGA

D. L. K. Vytauto drau- j 
gija laikys mėnesinį susirin- 

Sienaie, antradieni, 7 va-1 kim!» antradieni, rugpiūčio

Radio

landą vakare radio klau
sytojams bus smagu ir įdo
mu praleisti gražią valandė-

r A - . 4 4 4 « t
lę prie radio pasiklausyti 
Peoples reguliario antradie
nio programos. Ypač šian
die programa bus graži ir 
įdomi. Susidės iš naujų nu 
merių ir išpildys radio ta
lentai. Taigi, nepamirškite 
užstatyti radio ir pasiklau
syti. Rep. XXX.

19 d., 7:30 vai. vakare, Chi-

PASKOLOS
GREIT IR PIGIAI 

ANT 1-mų MORGICIŲ 
Mėnesiniais atmokėjimais

Mutual Federal 
Savings

and LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO 

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

Turtas virš $1,000,000.00

H. KANTER, Sav.

Išveilnjsme 
po visą 
Chicago

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

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

MAKIS -» M(W •». klkUlU

TYPEVVRITERS

ADDINC MACHINI5
— SMALL MONTMIT rAPONTS —

AU MAKIS

SOLO, RENTED 
AND REPAIRED«>unu> ium* auovamcs-.
•M <AIIT

+ CTAD TYPEWRITI» 
X3IMI\ COMPANY

KOIDT C. OOIMIATT, Ma.>|l>
: ĮMUK. MAOISON ST.

Phone DEARBORN P444

Jūsų Gražus
Apsirėdymas 

-Mūsų Specialybė

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

Jau visiems žinoma, kad 
rugpiūčio 10 d. mirė pla
čiai chicagiečiams pažįsta
mas biznierius Dominikas 
Balis, 6558 So. Morgan St.

Velionis buvo pašarvotas 
S. P. Mažeikos koplyčioje,

CONRAD
Fotografas

Studija {rengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

Ii»timatu-FREI-dimonst«ation I 
■ i ........................................1

ivoiK sTunin
045 Wesf 35* Street

'7A+ Afoz/efatj

/it nz e.t

Parsiduoda namas 
Marguette Parke

PARSIDUODA MAKŲIETTE 
PARKE

Parsiduoda pigiai 2 fletų po 4 
kambarius mūrinis namas. Karšto 
vandens šiluma visam name. Ran
dasi ant Rockwell St., tarpe 7Pth 
ir 7lst. Kreipkitės prie — L. V. 
Sirus, 3553 So. Halsted St. Tele
fonas: YAKDS 5118

Anatomijos tėvas, Vesa- 
lius, — buvo katalikas.

Barometro išradėjas, Al- 
gue, — buvo katalikų kuni
gas.

O?

D1N1NU ROOM SEH'S — PAB
LUK SETS — BEDltOOM SETS 
— RŪGS — RADIOS — RE- 
FRIGERATORS — WASHERS — 

MANGKLS — STOVĖS.
AU NatšonaUj Advertiaed Itema.

3319 Litmanica Avė. Šerme- 
P. Fabi Jonaitis ( nyse irisą laiką dalyvavo 

---------------------- Į daug budėtojų.

Iš Labdarių veikimo ■ x.L^ot»"u «>«>»-
čio 13, suvažiavo skaitlin
gos minios žmonių prie kop 
lyčios ir vadovybėj kelių 
kunigų ir 4 rių vargoninin
kų kūnas tapo nulydėtas į 
Šv. Jurgio bažnyčią.

Čia penki kunigai, būtent 
kun. Lukošius, kun. Vitkus, 
kun. Martinkus, kun. Pruns
kis ir kun. Grinis atlaikė 
gedulingas šv. Mišias už ve
lionio sielą, o po pamaldų 
kun. Prunskis pasakė gra
žų pamokslą.

Iš čia velionio kūnas nu
lydėtas į šv. Kazimiero ka
pinei. Čia po apeigų prie 
kapo kun. Martinkus paša 
kė įspūdingą atsisveikinimo 
pamokslą ir, vardu velionio 
žmonos Barboros Balienės, 
užkvietė visus dalyvius pie
tums į savo namus.

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

Ree.: - ENGIewood 5840

ADVANCED PHOTlH.K ’ i’H7 

I.OWE8T PORSIBI.E P RICES

PHONE ; AFAYFTIE

ŽAVIAUSIAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ

BLIU8KELIŲ
PIRŠTINIŲ

KOJINIŲ
POOKET’BOOKŲ

KORSETŲ
KCDIKIAMS DRABUŽIŲ 
V. VILEIŠIENE, SAV.

GLAMOUR
FROCK SHOP

5922 W. Roosevelt Rd. 
TeL AUSTIN 1175

Brighton Park. — Labda
rių 8 kuopos susirinkimas 
buvo skaitlingas, nors kele
tas susirinkimų nebuvo lai
komi.

Naujų narių įsirašė: B. 
Bludzienė, B. Vertelkienė ir 
žurnalistas S. Pieža.

Raportas iš kp. išvažiavi
mo Labdarių ūkyje buvo 
gražus. Pelno liko $100.00. 
Padėka visiems biznieriams 
ir labdarių rėmėjams už pa
ramą.

Kuopa įvertina Gubistos 
darbą, kuris jau daug metų 
pasišvenčia visuos kuopos 
parengimuose, pardavinėda
mas saldainius, įnesdamas 
nemažai pelno. Kuopa reiš
kia jam širdingą ačiū už pa
sidarbavimus.

g ------ M A - ••

ARCHER STOKER SALES
FREEMAN STOKERIAI

ATYDA — Per Visą šį Rugpiūčio Mėnesį Dar Yra 
Progos Kiekvienam Pirkėjui FREEMAN STOKE
RIO įsigyti gražų Stewart-Warner Radio Veltui.

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

JOKIA PRIEŽIŪRA NEREIKALINGA 
VIENODA ŠILUMA

GALIMA VARTOTI PIGIAUSI KUR£
NESUGENDAMAS (sutriušKina akmenis be 

sugedimo)
Šalia Freeman įrengiame dar kitų keturių 
Išdirbysčlų stokerius.

TAIPGI PARDUODAME:
Refrigeratorius 

Radios
Plumbing Įrengimus 

Aliejinihs Pečius 
Skalbiamas Mašinas

JOSEPH BAGDON
— Savininkas —

4704-06 So. Western Avė., Chicago, III.
Tel.: LAFayettc 3138

•war k . •
B. ■ » . ‘ f

K •-

Al£X ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. Western Avenr
Telefonas REPUBLIC 6051

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

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

Didžiausias Pasirinkimas Vartotų Karų
Rez. Tel. VICTORY 2499

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

K

Nauja Vieta:

907 WEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022
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Waukeganas atvyks į 
Labor Day pikniką!

"Draugo”
GUBERNATORII S TARP INDIJONŲ

Marąuette Parkas ir So. Englewoodie- 
ęiai pasižymi bilietėlių pardavinėjime!

VIS SPARČIAU EINA 

PARDAVINĖJIMAS

Praeitą sekmadienį, rugp.
17 d., 1941 m., “Draugo” 
administratorius kun. P. P.
Cinikas nuvyko į Wauke- 
ganiečių Lietuvių Dieną ir 
Dainų šventę, su iškilmingu 
pakvietimu atvykti į meti
nį Labor Day pikniką. Pri
ėmimas buvo begalo entu
ziastiškas ir nuoširdumas 
neapsakytas. Ten tikrai gra 
žus būrys lietuvių buvo su
sirinkę atšvęsti Lietuvių ir 
Dainų dieną. Nemaža minia 
iš Kenoshos taiposgi buvo 
susirinkusi piknike ir akty
viai dalyvavo parengimuose 
ant estrados.

Keli dešimts jau nuošir
džiai prižadėjo padaryti 
Wi8consino ir Waukegano 
sąskridį į “Draugo”; tai 
lauksime atvykimo!

VIS NAUJI PRIETELIAI
Šiomis dienomis į talką 

atėjo vienas labai nuoširdus 
Marąuette Parkietis vardu 
Juozas Puplesis ir du So.' 
Englewoodiečiai p. Jono Ci
niko ir ponios Onos Jaškū- 
nienės asmenyse. P. Puplė- 
sis net šešias knygutes su
grąžino, o So. Englewoodie- 
tis keturias knygutes, ir p.
Jaškūnienė net tris knygu
tes. Tai visiems tiems uo
liems darbuotojiems ir ki
tiems rėmėjams linkime il
gai gyvuoti ir tęsti gražų 
darbą.

Sekantieji sugrąžino po j skystimas 
knygutę ir tariame tiems vanduo, 
nuoširdų ačiū:

M. Karinauskienė iš Wa- 
terbury, Conn.

J. šeškauskienė iį Chica
go-

V. Petkus iš Chicago.
Anna Saukaitis iš Bristol,

Conn.
M. Petrauskas iš Bristol,

Conn.
P. Vaškunas iš Chicago.
Agnės Rimkus iš Chicago.
M. Petrauskienė iš Chi

cago.
— J. Puisis iš Chicago.

Pralotas J. Maciejauskas

iš Los Angeles, Calif.
V. Tamulevičius iš

shua, N. H.
V. Tamulevičius iš Na- 

shua, N. H.
C. Yuraška iš Chigo.
J. Zakarewich iš Spring 

Valley, III.
W. Kuzmickas išz Woces- 

ten, Mass.
P. Petraitis iš Chicago.
J. Karpus iš Cicero.
M. Uždavinis iš Worcer- 

ter, Mass.
Anna Stankus iš St. Char 

les, III.
M. Gober iš Chicago.
Dr. A. Gussen iš Cicero.
D. Vaitkevičia iš Cicero. 
O. Augaitė iš Chicago.
J. Lukosevičia iš Woces- 

ter, Mass.
Pr. Gudas iš Chicago.

Na-

("Drauda.” Acme teiepuutol

Wisconsino valstybės gub. Julius Heil (kairėje) dalyvauja indijonų ceremonijose 
Wisconsin Delis.

Byla dėl vaiko Ne turtuose laimė
Chicagoj iškelta didelė Kad žmogaus laimė ne 

byla dėl didelio vaiko. Tas • turtouse, tai parodo šis at-

j mu

"Bomba" prie 
bažnyčios

Praėjusį sekmadienį žmo
nės eidami į St. Mark’s baž
nyčią, 1048 No. Campbell 
avė., pastebėjo ant šaligat
vio keistą pakietą. Tas pa- 
kietas dar keistesnių pasi
rodė, kai pamatė ant jo ši
tokį užrašą: “Danger. Do 
not jar.”

Buvo pašaukta policija. 
Bombų ir sprogstančios me
džiagos specialistai nusive
žė pakietą į labarotoriją. 
Atrišę pakietą rado du bu
teliuku su nudarytu skysti
mu. Ištyrimai parodė, kad 

buvo nudažytas

Sumušė ir apiplėšė
Du banditai užpuolė Ralph 

Ehrlich ir jo žmoną jų na
muose 1223 E. 53 st. Abu 
sumušė ir atėmė rankinį lai
krodėlį $4.000 vertės, žiedą 
$1.500 vertės ir jakutį $700 
vertės. Grynais plėšikai 
gavo $68. Po to plėšikai 
išbėgo lauk, sėdo į automo
bilių, kur trečias jų draugas 
jų laukė.
Ehrlich turi likierių krautu
vę, 5306 Lake Park avė.

v?.ikas jau yra 17 metų am
žiaus.

To vaiko motina Josephi- 
ne Glynn, 34 metų amžiaus, 
gyvenanti 5711 So. Bishop 
st. per teismą pareikalavo 
iš globėjo George Hartnet- 
toš gyvenančio 7949 So. 
Wood st.

George Hartnett /ir jo 
žmona, kaipo bevaikiai, bu
vo sutikę minėtą vaiką pa
imti ir auklėti, kai dar jis 
buvo dviejų metų amžiaus 
Dabar Hartnett su savo

sitikimas.
Moteris Alice R. Temple 

liepos 17 d. papildė saužu- 
dystę. Dabar iš Probate 
Court išėjo žinia, kad ji pa
liko turtų $90.000. O ji pa
pildė saužudystę dėl troški
mo daugiau turto. Ji norė
jo pasisavinti, savo uošvės 
$125.000. Kai tas nepavy
ko padaryti, tai iš nusimini
mo ir papildė saužudystę.

Apvogė bažnyčią
Bažnyčioje Our Lady of 

Sorrows, 3101 Jackson bivd. 
išplėšė dėžutes, į kurias 
žmonės deda aukas bied- 
niems. Aprokuojama, kad 
plėšikai gavo apie $10.

X Kun. P. Cinikas, MIC., 
praėjusį sekmadienį nuvy
kęs į Waukegano Lietuvių 
Dieną, ne tik skaitlingą mi
nią pakvietė į “Draugo” La
bor Day pikniką, bet ir su 
veikėjais padarė ryšius di
deliam žiemą vakarui ‘Drau
go* naudai.

X Prelatas M. Krušas, 
Šv. Jurgio parapijos klebo
nas, vakar grįžo iš poilsio 
Rytinėse valstybėse ir tuo 
jau perėmė vadovybę didžio
jo parapijos pikniko, įvyks
tantį sekmadienį, Vytauto 

i parke.

X Šiaurė nuo Chicago 
bus skaitlingai, atstovauja
ma “Draugo”. Labor Day 
piknike. Visa eilė Wauke- 
gano, Kenosha, Racine ir 
Milwaukee veikėjų žada da
lyvauti metinėje “Draugo” 
dienoje.

X Šv. Kryžiaus parap. 
piknikas praėjusį sekmadie
nį Vytauto parke buvo di
delis. Parapijoj eina didelis 
darbas — salės statyba — 
dėl to visi parapijonai rt-

Auditorium bus
žmona panorėjo tą vaiką' atidarytas
įsiminti. Vaiko motina pa-1 Audiorium Theater buvo
sipriešino ir pareikalavo į uždarytas dėl kapitalo sto-1 • FT« •sunaus per teismą. Teieė- 
jas Nelson patvarkė. Teisė
simus butų su motina iki 
rugsėjo 4 d. Tada teisėjas 
išduos savo saliamonišką 
spi endimą.

Vedimo leidimus gavo:
Fredric Widmer, Lillian 

Stanionis.
Alfpred Rogers, Sophie L. 

Yudis.
Anthony L. Lousas, Mary 

AuskanTs.
Anton Waycekuski, Bar

bara Nainis.
John J. Miller, Bernice 

Giniotis.
Frank P. Potesta, Fran

ces D. Zabella.
Frank Szot, Helen Rekas.

kos. Dabar bandoma sukel
ti $400.000 ir tą įstaiga ati
daryti gruodžio 1 d. Tapo 
uždarytas rugp j. 1 d. Prie 
sukėlimo kapitalo prisidėjo 
žymus Chicagos piliečiai, 
kurių tarpe yra ir majoras 
Kelly.

Rado išvogtus namus
Milburn Heinrichą, gyv. 

922 E. 82 st., su savo žmo
na buvo išvykęs vakacijų į 
Indianos valstybę. Sugrį
žęs namo, rado, kad butą 
nekviestų sevečių. Rado, 
kad visokių daiktų besą pa
vogta už $460.

“THAT LITTLE GAME” — Golfo™ Don’t Alwjys Play GoK

— —
MO. KKHm. ( T*f MAN 
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llN A STRAn&E 
1 A GOLF TouQNAMENT 
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COME To A CLOS6 
The da'/ Before. 
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Nusigando dvieju 

moterų
Jaunas plėšikas įsilaužė 

į namus adresu 6751 Chap- 
pel avė. Namie, buvo šei
mininkė Helen Roth ir jos 
duktė. Plėšikas, sutikęs 
tas dvi moteris, persigando 
ir smuko lauk. *
Plėšikams payyko

Du plėšikai, inėjo į Sheri
dan Surf hotel j, iš kasie- 
riaus išplėšė $40 ir pabėgo.

—zC

Tik 16 nuoš. už karą
Iš Chicagos universiteto 

800 profesorių tik 16 nuoš. 
tepritaria Amerikos kiši- 
muisi į karą. To universi
teto prezidentas Hutchins 
ir 84 nuoš. profesorių yra 
priešingi Amerikos kišimui- 
si į karą.. .» i.

Pirko žemės
Chicagos Commonwealth 

Edison kompanija prie In
diana avė ir 89 PI. pirko 
7 ir pusę akerių žemės, kur
netrukus statys naujų pas i mia sulyg išgalės, 
tatų aptarnavimui pietinės 
miesto dalies. Už minėtą 
žemės plotą kompanija už
mokėjo $40.000.

Nužudė sargą
Plėšikai žvėrišku budu 

nužudė naktinį sargą Mit
chell Hetman, 45 metų am
žiaus. Jisai dirbo rakandų 
dirbtuvėj, 2130 Fulton avė. 
Naktį ( plėšikai , įsilaužė į 
dirbtuvę ir ieškojo pinigų 
Nieko neradę, plėšikai kan
kino sargą iki mirties, kad 
pasakytų, kur pinigai.

X žymūs Ciceros biznie
riai J. ir S. Bočiūnai, liepos 
mėn. minėjo 25 m. vedybi
nio gyvenimo sukaktį. S. 
Bočiūnienė ilgametė M. S 
2 kp. nąrė, d/uosni ir nuo
širdi veikėja. Linkime il
giausių metų!

X Ciceros veikėjų Sriubų 
duktė Valerija atostogų pro
ga lankėsi pas savo tėve
lius. Girdėjau, kad Valeri
jos sužiedotinis irgi buvo 
atvykęs.

X B- Rendžiebė, Ciceros 
biznierka narė M. S. 2 kp., 
jaučiasi saulės spinduliais 
sustiprinta, nes su savo vai
kučiais atostogavo Sand 
Dunnes.

X Teisėjas J. Zūris su 
žmona, naudodamies atosto
gomis, aplankė visą eilę lie
tuviškų kolonijų Rytinėse 
valstybėse.

X A. Poškienė, Mot. Są- 
gos centro iždo globėja ir 
DKK narė, į sąjungierių 
seimą, su kitomis delegatė
mis, vyko ekskursiniu trau
kiniu. Dabar rašo “Drau 
gui” kelionės įspūdžius.

X J. ir O. Norkai, žino
mi Town of Lake veikėjai, 
ir dainos mylėtojai, smagiai 
atostogauja gražiose Micb, 
vai. vietose.

X Tole ik iečių didelis bū
rys ruošias dalyvauti trijų 
seserų kazimieriečių išleis
tuvėse į Pietų Ameriką rug
piūčio 24 d. vienuolyno sa
lėj.

X Bridgeportiečiai Labai 
rūpestingai ruošiasi pikni
kui, kuris įvyks rugpiūčio 
31 d. Paskutinėmis dieno
mis — didesnis susidomėji
mas leidžiamo išlaimė j iman 
automobilio tikietais. ARD 
2 skyr. energingai ėmėsi dar 
bo ir per keletą dienų išpla
tino daugiau šimto knygu
čių. Jau iš seniau prie to 
parapijos rėmimo darbo gr i 
žiai darbuojasi Liet. Gelbė
ti Fondo nariai .

V

margutis

Negrai plėšikai
Du negrai plėšikai, sutikę 

Elmer Carlson ant Ada st. 
prie Lake st., paliepė pakel
ti rankas. Kai tas nepa
klausė tai vienas iš negrų 
šovė į krutinę. Kulka atsi
mušė į šonkaulį ir pasuko į 
šalį. Tokiu budu šonkau
lis išgelbėjo jį nuo sunkaus 
sužeidimo. Abu negrai plė-į 
šikai pabėgo.

Sužeista raita mergina
Margarett Galowich, 22 

metų amžiaus, gyv. 4127 N. 
Claremont avė., tapo sun
kiai sužeista, kai automo
bilius užgavo jos arklį, ant 
kurio ji jojo. Jos arklys 
staiga pasibaidė, šoko iš sa
vo kelio ir užšoko ant gat
vės kur automobiliai eina. 
Kai automobilius užgavo jos 
arklį, tai ji krito gatvėn ir 
pavojingai susižeidė.

Socializmas, eidamas prie 
dabartinės visuomenės san
tvarkos jrak<|itimo, vfyuo 
met pradeda nuo knisimos! 
Kristaus Bažnyčios pama
tuose. — Gintautas.

i
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JUBILIEJAUS PROGA
10 Savaičių Pienumerata Siūloma 

UŽ VIENĄ DOLERĮ

NAUJIEMS SKAITYTOJAMSJ
Štai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams: 

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

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

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

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

Užsakymus siųskite Šiuo adresu:

"DRAUGAS"

2334 So. Oakley Avė. Chicago, Illinois 

arba šaukite CĄNal 8010
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