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PALAIMINTI.

Taip dar nesenai mūsieji 
komunistai smerkė bet ko
kias Amerikos pastangas 
remti Anglją, sabotažavo 
Amerikos karo gamybą, šau
kė streikus dirbtuvėse, ren
gė demonstracijas už taiką 
ir prieš imperalistinį karą 
ir nesigailėjo aštrių žodžių 
šio krašto vyriausybei.

Bet ... tai buvo tada, kai 
Maskva tikėjosi turint pas
tovią taiką su Berlynu.

Tačiau šiande tie patys 
mūsų komunistai ragina di
džiausią paramą Maskvai, 
nutraukė demonstraejas už 
taiką, griežtai pasisako 
prieš streikus.

Šiandie jiems palaimintas 
didysis kapitalizmas, palai
mintas karas imperialistinis 
palaminti ir bet kokie darbi
ninkų suvaržymai, nes jie 
mano jog visa tai padės bol
ševizmo išsiplėtimui.

Tad, palaiminti būkite ir 
jūs dvasios ubagai, mūsieji 
komunistai, nes jums pa
rengtas, gal būt, kampelis 
Stalino rojuje, „

DVt BLOGYBES.
Kiekvienas žmogus iš dvie

jų blogybių visuomet pasi
renka mažesnę blogybę. Tad 
mums nenuostabu, kad šiuo 
laiku ne tik Lietuvoje, bet 
ir visam Pabaltyj vyksta su
kilimai prieš komunistinius 
okupantus, nors sukilėliai 
gal ir nujaučia, kad jiems 
gali grėsti nacių okupaciją.

Mums nenuostabu, jog po 
metų vergijos komunistinėj 
okupacijoj šiandie Lietuvoje 
tūkstančiai asmenybių ge
riau pasirengę žūti kovos 
lauke, negu supūti kalėjime.

“DIDIEJI” NUOPELNAI.
Komunistų mokėjimą kei

sti savo kailį, prisitaikant 
prie esamų aplinkybių, žo
džiu, didžiausį dviveidišku
mą, mes visados nujautėm, 
bet šiandie mus nustebino 
Mizaros nuoširdus prisipaži- 
mas “Laisvėje.”

Apie savo kailio keitimą 
Mizarą pareškia, jog “tai nė
ra nuodėmė. Tai yra nuopel 
nas” . . .

Čia pridėti mes nieko ne
galime.

CENZCRA.
šiandie tikrosios karo ži

nios, ypač tiksliosios iki 
pat smulkmenų, sunku gau
ti. Tenka naudotis abiejų 
šalių pranešimais ir juos 
palyginus daryti sprendimą. 
• Juk iki šiol ir rusai ir vo
kiečiai sakosi nuostabiai lai- 
mį. Vokiečiai skelbia pra
laužę rusų forntą, o rusai 
pareiškia ir vienur ir kitur 
vokiečius atmušę, sunaiki-

LietuvosSukilėliaiNustebinoKomunistus
Vokiečiai pasuko 
Maskvos linkui

BERLYNAS, birželio’ 29 
d.—Šiandie Vokietijos blitz- 
kriegas visu smarkumu pla
čiomis Rusijos stepėmis pa
suko Maskvos linkui.

Hitlerio generalinis šta
bas šiandie pranešė, jog cen
triniam fronte ištisos dvi so
vietų armijos apsuptos ir jų 
laukia “arba pasidavimas ar 
sunaikinimas į kelias die
nas.”

Į septynias dienas Hitle
rio legijonai prasiveržė pro 
svarbiausias rusų kariuo
menės koncentracijas ir šiuo 
metų jau yra apie 500 mylių 
nuo Maskvos.

Sunaikino 4,100 orlaivių.

Vokietijos vadovybės pra
nešimai sako, jog per vieną 
savaitę sunaikinta 4,100 Ru
sijos orlaivių, didelis skai
čius tankų ir esą suimta 42,- 
000 Rusijos kareivių. Tuo 
tarpu Vokietijos orlaivių 
težuvę tik 200.

Beto, esą suimta ar sunai
kinta 600 armotų ir 2,233 
šarvuotų automobilių.

Autoritetingi vokiečių 
sluoksniai pareiškia, jog 
“Šiuo metu jau galima pas
kelbti, jog sukilėliai išvijo 
sovietus iš Kauno ir Vil
niaus pirmosiomis karo die
nomis.”

Maskvon.

Savo pranešime karo va
dovybė pareiškia, jog Bialis- 
toko apylinkėj vokiečiai 
apsupę ištisas dvi, so- 
voetų armijas ir jog 
dvi, sovietų armijas ir jog 
mechanizuotoji Vokietijos 
kariuomenė pačiu geriausiu 
Rusijos keliu iš Minsko Ma
skvon pasileido visu smar
kumu Maskvon.

Laisvieji prancūzai 
Sirijoj laimi

• LONDONAS, birželio 29 
d. — Autoritetingi Londono 
sluogsniai praneša, jog lais
vieji prancūzai esą apie trys 
mylios nuo Nebeko, Sirijoj, 
kuris yra apie 45 mylios į 
šiaurvakarius nuo Sirijos 
sostinės Damasko.

nę jų kariuomenės dalinius.
Kaip ištikrųjų yra sunku 

pasakyti. Tačiau viena aiš
ku, jog vokiečiams karo 
veiksmai taip nevyksta kaip 
buvo tikėtasi, jog rusai prieš 
nuolatinį vokiečių spaudimą 
neatsilaiko ir jog beveik iš 
visos Lietuvos rusų komuni
stinis gaivalas išvalyta.

Vokiečių žygių linkmė Bolševikai nužudė ir sužeidė 
10,000 Lietuvos sukilėlių

Kaune eina naujas dienraštis. Švieti
mo ministras dr. Ambrazevičius. Pa
naikino bolševikų primestus įstaty
mus. Paleistas iš kalėjimo prof. Vol
demaras. Mūšiai Kauno gatvėse
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Žemėlapiu rodoma, kaip raudonoji armija, neįstengdama kovoti su besiver
žiančiais priekin vokiečiais, atsimeta atgal į kitą fronto liniją, kur tikisi vokiečius 
suturėti.

PasaulyjKaras jau prasidėjo visam
Suomijos-Rusijos fronte

Rusai sulaikę vokiečius Romunijoje

MASKVA, birželio 29 d. 
— Rusijos karo vadovybė 
praneša, jog visam Rusijos- 
Suomijos pasienyje vykstąs 
aršios kovos, kuriose akty-

Karas - Dievo baus
mė, Popiežius

VATIKANO MIESTAS, 
birželio 29 d. — Popiežius 
Pijus XII šiandie kreipės į 
tikinčiuosius, jog šis karas 
yra Aukščiausiojo bausmė 
už nusikaltimus.

Savo kalboje pasaulio ka
talikams Popiežius nepasisa 
kė apie Vokietijos-Rusijcs 
karą.

Jis nupiešė šių dienų juodą 
paveikslą ir civilizacją, ken
čiančią nuo karo ir neapy
kantos, bet jis ragino žmo
nes tikėti, jog Dievo meilė 
galutinai laimės.

Kalbėdamas šv. Petro ir 
Povilo šventės proga popie
žius pareiškė, jog šiuo metu 
ištikrųjų gali atrodyti, kad 
triumfuoja žiaurumas ir jog 
žmonės surakinti tarp bloka
dų.

Popiežius pažymėjo, jog ir 
jis savo širdyje pilnai atjau
čia šią pasaulio audrą.

Dabartinė situacija, pasak 
Pijaus XII, lygu tamsioms 
valandoms po Šv. Petro ir 
Povilo nukankinimo.

Ir šiandie “teisingumas, 
ramybė ir taika sugrįš,” bai
gė Popiežius. ,

viai dalyvauja sunkioji arti
lerija, kai tuo pačiu laiku 
pietiniam fronte sovietų ka
riuomenė .atmušė vokiečių 
kariuomenę prie Minsko.

Rusai skelbia, jog po sep
tynių dienų nuolatinio pasi
traukimo raudonoji kariuo
menė pradėjusi prieš vokie
čius ofensyvą.

Svarbiausias rusų laimėji
mas įvykęs prie Lucko, kur 
rusų 2,000 tankų nugalėję 
tokį pat skaičių Vokietijos 
tankų.
Rusai Komunijoj.
' Rusijos radio pareiškia, 
jog ištisa 39-toji vokiečių 
motorizuotoji dvizija sunai- 
kitna prie Lucko.

Tuo pačiu laiku praneša
ma, jog rusų kariuomenė įsi
veržusi Romunijon ir ten įsi
tvirtinusi.

Tačiau pačių rusų prane
šimai pripažįsta, jog Rusijos 
kariuomenė buvo priversta 
pasitraukti iš Lietuvos.

Gamelin nepabė
gęs iš kalėjimo

VICHY, birželio 29 d. - 
šiandie Prancūzijos vyriau
sybė oficialiai užginčija už
sieniuose skleidžiamus gan
dus, jog gen. Maurice Gusta
ve Galemin pabėgęs iš areš
to namų.

(Kiek anksčiau Londono 
šaltiniai buvo pranešę, jog 
iš kalėjimo pabėgęs Pierre 
Mendes..

MASKVA. — Vyriausybė 
oficialiai įsakė savo pilie
čiams grąžinti radio apara
tus, fonografus ir televizijos 
setus visam karo laikui.

•
BERLYNAS. — Dabarti

nis Vokietijos-Rusijos fron
tas šiaurėje eina pro Gar
diną, Vilnių, Daugpilį ir 
Suomijos įlanką.

•
ROMA. — čia esą gauta 

žinių Jog diktatorius Stali
nas išvyko iš Maskvos į 
Ukrainą, kur jis dirbs kartu 
su karo vadovybe.

STOCKHOLMAS. — Gau
ta pranešimų, jog Vokieti
jos kariuomenė yra prie 
Rygos, Latvijos sostinės. 
Tuo tarpu Suomija šiandie 
pradėjo žygius prieš Rusiją.

NEW YORKAS. — Angli 
jos radio pranešė, jog Itali
jos kontroliuojama Albani
ja paskelbė karą Rusijai.

•

ROMA. — Fašistų žy 
mlausias redaktorius Virgi
nio Gaida {spėjo italus ne
sitikėti skubaus Rusijos pra
laimėjimo.

WASHINGTONAS. — Ofi
cialieji Washingtonn sluogs
niai šiandie susirūpinę Vo 
kietijos - Rusjos karo pasė
komis. Skubiai gabenama 
Alaskon kariuomenė ir karo 
reikmenys. .

(Mūsų specialaus korespon
dento iš Europos kab- 

legrama)
KAUNE pradėjo eiti nau

jas dienraštis “Į Laisvę.”
Tas dienraštis praneša apie 
labai iškilmingą sukilėlių, 
kovotojų už Lietuvos išlais
vinimą aukų laidojimą Kau
ne birželio 26 dieną.

Šiose laidotuvėse dalyva
vo laikinoji Lietuvos vyriau
sybė, kuriai atstovavo švie
timo ministras dr. Ambroze- 
vičius, Lietuvos kariuome
nės atstovas gen. Mieželis ir 
vokiečių kariuomenės kari
ninkai.

Sukilime už Lietuvos lais
vę žuvo keletas tūkstančių 
tautiečių darbininkų, inži- 

' nierių, studentų, valdininkų 
! ir ūkininkų.

Krašte gyvenimas vis la- 
į biau normalėja. Paskirti 
Kauno ir Vilniaus apskričių 
viršininkai.

Lietūkis, Maistas ir Pieno 
Cetnras jau veikia norma- 

; liai. j*
Provizorinė vyriausybė ei- 

ie parėdymų panaikino bol
ševikų primestuosius įstaty
mus.

Paleistas Voldemaras.

Kauno radio pranešė, jog 
kartu su kitais politiniais 
kaliniais iš kalėjimo paleis
tas ir prof. Augustinas Vol
demaras, buvęs ministeris 
pirmininkas ir Smetonos vy
riausybės metu buvęs kon
centracijos stovykloje, vė
liau buvęs ištremtas ir pa
daliau patekęs bolševikų ka
lėjimam

Iš Lietuvos žydų nemažas 
skaičius kartu su raudonąja 
armija pabėgo Rusijon. Lie
tuvoje, su Vilniaus kraštu, 
iuvo apie 500,000 žydų.

Kaunan rusai buvo po 
okupacijos atsiuntė 20,000 
rusų komunistų pareigūnų. 

Iškilmingos laidotuvės.

Kaune iškilmingose laido
tuvėse palaidota 3,000 lietu
vių sukilėlių prieš rusų oku
pantus. Tose kovose esą su
žeista virš 7,000 lietuvių.

Šie sukilėliai išsaugojo du 
tiltus — vieną per Nemuną 
ir kitą per Nėrį.

STOCKHOMAS, birželio 
29 d. — Kauno radio prane
šė, jog sukilimai prieš Rusi
jos komunistus Kaune prasi
dėjo pereitą sekmadienį, bir
želio 22 dieną.

Vokiečių kariuomenė Kau
ne pasirodė antradienį naklį. 
šie sukilėliai užėmė tiltus, 
dirtbuves ir vyriausybės bu
veines. Tada jie pradėjo 
atakas prieš rusų barikadas 
ir įsitvirtinimus. Mieste 
pasklido gatvėse susirėmi
mai.

Rusai nustebinti.
b

Sakoma, jog sukilimui 
prasidėjus rusai buvę nuste
binti ir iš karto lietuvius 
palaikę persirengusiais vo
kiečiais.

Kovų pačiam įkarštyj lie
tuviai užėmė du tiltus per 
Nerį, kai rusai sunaikino 
vieną tiltą per Nemuną. 
Kiek vėliau buvo apsupta 
du Rusijos batali jonai, ku 
rie tuojau pasidavė. 

Artilerija Kaune.

Kauno gatvėse net įvykę 
artilerijos apsišaudymas. 
Antradienį Vokietijos para- 

, šutininkai ir orlaiviais atga
bentoji kariuomenės atvyko 
Kaunan, kad padėtų lietu
viams, kai vokiečių bomba
nešiai pravedė smarkias ata
kas ant sovietų pozicijų.

Pagaliau, vokiečiams pa
dedant rusai išvyti. Tuc 
tarpu lietuviai suspėjo suim
ti Rusjos slaptosios policijos 
arkyvus.

I

Šaukia Suomiją į 
"šventąjį karą'//

HELSINKIS, birželio 29 
d. — Savo proklamacijoj 
maršalas Mannerheimas ra
gina Suomiją “šventajam 
karui” prieš Rusiją.

Iš maršalo pareiškimo aiš
ku, jog Suomijos kariuome 
nė jau kovoja prieš rusus 
Kol kas dar neaišku kuria 
linkme Suomijos kariuomenė 
žygiuoja, bet kariniai sluog
sniai pareiškia, jog suomiai 
pasuks Leningrado (Petrą 
pilio) linkui.

šeštadienį rusai pravedė 
didesnes atakas ant Suomi 
jos miestų, bet padaryt; 
nuostoliai daug mažesni.

ORAS
Dalinai debesuota ir šal

čiau.

.ji
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
Parsidavėlių sovietams 
paleistas baubas

Philadelphia. Pa. — Pas
taraisiais laikais pasklido po 
PhiLadelphia lietuvių kalbo
je lapeliai, kuriuose sakoma, 
kokia dabartiniu laiku oku
puotoje Lietuvoje tvarka. 
Lapeliai užvardyti: “Lietu
vi, žinok teisybę apie Lietu
vą”. Lapeliuose sakoma, kad 
“kas aria ir sėja, tas ir že
mę valdo”. Kitokio įrodymo 
nereikia, tik pasiskaityk vė
liausiai gautą iš Lietuvos 
laišką ir aiškiai suprasi, ko
kią galę žemės arėjas turi 
ir kas ją valdo.

Toliau: “pramonės kilimas 
— darbininkų laisvė”. Į tai 
galima pasakyti, kad visur 
trūksta žaliavos. Jei trūks
ta drabužių ir kitokių reik
menų tam žemės arėjui dar
bininkui, tai kur čia “pra
monės kilimas”.

Toliau sako: “Ar sovietai 
apvogė Lietuvą”. Pilnai ga
lima sakyti, kad ne tik Lie 
tuvos turtą, bet ir žmones 
išvogė-išvežė. Lygiai kaip 
ir Amerikos “kidnaperiai”. 
Vėl sakoma: “Plečiasi ap- 
švietos tinklas”. Na, į tai 
jau ir pirmo “greido” vai
kutis galės atsakyti, kad 
marksizmas - leninizmas - 
stalinizmas tai nėra joks ap- 
svietos tinklas, tik tamsini- 
mas ir klaidinimas jaunuo
menės. Pastarasis tai teisin? 
giausias pasakymas: “Broli 
ir sesute, nesiduok apgauti!” 
Tas pasakymas kaip tik ir 
duoda suprasti, kad neklau
syk to, kas lapeliuose rašo
ma, nesiduok apgauti, nes 
laiškai pasako, kokia ap- 
švieta, tvarka okupantų Lie- 
tuvoje.

Broli ir sesute, nesiduok 
apgauti, neklausyk ką ko
munaciai kalba. Perskaityk 
žemiau gautą iš okupuotos 
Lietuvos laišką, tada visa 
suprasi, kokia tvarka yra 
Lietuvoje. Tik šiurpas ima. 
Gyventojai apdėti tokiais

mokesčių žemės arėjas esti 
prašalintas ir tavo ariamo
ji žemė komisarų suvedama 
į kolchozus — sovietų dva 
rus, Tada tu vargšas arėjas 
pasilieki naujai įsteigtos 
baudžiavos vergu. Tai tokia 
šių laikų okupantų “apšvie- 
ta” ir tvarka Lietuvoje. Tad. 
nesiduok komunaciui! Visi 
kelkim kovą už demokrati
ją. K-

Šiurpus laiškas iš 
okupuotos Lietuvos

Vienas philadelphietis, Kr 
ris prašė pavardės neskelbt 
birželio 13 d. gavo iš oku 
puotos Lietuvos šiurpulingu 
laišką. Laiškas rašytas: 
1941.111.19.

Laiške, tarp visų malonių 
sveikinimų ir dėkojimo ui 
laišką, kurį gavo iš Ameri
kos, sako: “Dabar ant ūkių 
gyventi juo tolyn, juo sun
kyn darosi. Valdžia užkro
vė mokesčius, kad negalė
jome užsimokėti. Dabar tu
rime sumokėti per metus ke
turiolika šimtų rublių už 30 
ha. Skolos taip pat nedova
nojo. Rublis lygus litui. Tar
nam kad uždėjo algas, kad 
beveik neįmanoma pasisam- 
dyt ir dar už juos reikia ap
draudimą brangų mokėti val
džiai. Mums dar tiek gerai, 
kad Petrukas dirba ir neima 
tiek daug. Kiti tai nežiūri: 
ar tu gali, ar ne, turi mo
kėti. Vienas žemės neapdirb
si. Todėl taip spaudžia, kad 
ūkininkai dėtus į kolchozus. 
Kurie dėsis į kolchozus, tai 
tave savo stuboj palieka gy-

S

k uruugitd Acme teiepuoto/

LIKO TIK VIENAS ARKLYS
Vokiečių sunaikintame bolševikų valdytam miestely tarp gyvųjų išlikęs tik vienas 

arklys. Jo savininkas arba žu^o, arba bėgdamas nesuspėjo jį pasiimti.

kai neturėsim ko parduoti, ter General, War Depart-
Javai pigūs, o medžiaga ir 
viskas brangu. Ar nori, ar 
ne, reiks dėtis į kolchozus, 
nes taip spaudžia. Ant baž
nyčių uždėjo didelius mokes
čius. Mūsų bažnyčiai uždėjo 
dešimt tūkstančių rublių į 
metus.

ment.

Assistant Inspector, Air j 
Corps Technical School, $2,- Į 
600 a year.

Junior Inspector. Air

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS ,

AKIŲ GYDYTOJAS 
SPECIALISTAS

PIRKITE ANGLIS DABAR!
KAINOM KYLA — 1‘ltlSIKl Oš Kll'E ŽIEMAI PAKAK

SAUKITE

LAF. 6864
FCM'AIIONTAS .MINE KI N $____ $7.83
■lytinio ly<ntn<k.v Stoker Nut .... $7.35 
HARLAN (prilygsta gcitniu-luui

Stoker Nut) .................................... $6.75
SIOS KAINOS ĮSKAITO TAKSI S 

Sios Kainos — 10 Tom, Kiekiais; Mažiau 10 tom,, bet virš 4 tonų —
25c daugiau; mažiau 4 tonų — 75c daugiau — mieste.

LIKIT VAITE Pili IMS JTSV UŽSAKYSI IS

HARLAN COAL SALES
Tetail 4706 SO. VVESTERN AVE. VVholesale 

7 . . . ■ —(r

Skaitykite Katalikišką Spaudą

A

h'

Corps Technical School, $2,- 
Kunigai irgi apdėti 000 a year.

mokesčiais. Kalbama, kad 
Amerikoje Lietuva turi auk
so, tai būk ir litas užsieny 
buri vertę. Ir Lietuvos vėlia
va būk juodu kaspinu per
rišta. Ar teisybė?

Dabar pas mus ir susisie
kimas Labai suvaržytas. La
bai daug ruskių pritraukta. 
Be štampuoto paso niekur 
negali pasirodyti. Jei į Vir

Optional Branches: 1. Air-
SuUrš 20 metų praktikai Imu akių 

taisymu ir gydyme 
GERAI PRITAIKINTI AKINIAI

balį nori nuvažiuoti, tai kokį 
vent, bet jeigu į kolchozus dešimt sykių reik sustot ir
neisi, tai turi viską sumo
kėti. O jeigu nesumokėsi, tai 
tave iš namų išvarys. Tai 
matot, kitokios išeities ne
lieka, kai į kolchozus dėtis. 
Neduok Dieve į tuos kolcho
zus dėtis — pakliūti. Dides
nio vargo jau negali būti. 
Nes mes matom, kokie rus
kių kareiviai atvažiuoja ii 
j-ų žmonos (iš kolchozų), šie
met mažu šiaip taip išvarg-

mokesČiais, kad negalėtų sim, gyvulius parduosim 
užsimokėti, o neužsimokėjęs; bet ką kitą mes darysim,

JUBILIEJAUS PROGA
\ 10 Savaičių Prenumerata Siūloma
' UŽ VIENĄ DOLERĮ

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
Štai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams: 

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

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

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

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

Užsakymus siųskite šiuo adresu:

"DRAUGA S"
2334 So. Oakley Ave. Chicago, Illinois 

arba šaukite CANaI 8010

pasą parodyt. Visur rusklai 
stovi ant kelių.

Tai, matot, kaip “paliuo
savo” iš “buržujų” komunis
tai Lietuvą ir Lietuvos pi
liečius. Net šiurpuliai ima.

K.

Aircraft Instruments, 5. Air
craft Mechanics, 6. Aircraft 
Propellers, 7. Aircraft Elec
tric Systems, 8. Aircraft 
Sheet Metai Work, 9. Air
craft Welding, 10. Machinist, 
11. Parachutes, 12. Vocatio- 
nal Training, 13. Radio Ope
rating, 14. Radio Engineer- 
ing.

Student Instructor, Air 
Corps Technical School, $1,- 
620 a year.

U. S. Army Air Corps., 
War Department.

karulį.
MODE1LN IŠKIAUSI, TOBULIAUSI 

EGZAMINAVIMO BODAI 
Specialė atyda atkreipiama į vai k 
akis.
Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia 

VALANDOS:
10-tos iki 8-tos valandos kasdien. 

Sekmadieniais pagal sutartį.

4712 So. Ashland Ave.
TeL YARDS 1373

PASKOLA
ČIA GAUSI 
greit, leng
vai. Išmo
kėjimai. —

5 IKI 20 METU.MI'O

U. S. Civil Service 
Commission 
pranešimas

Valstybei reikalingi:

Senior Blueprint Operator, j 
$1,440 a year.

Junior Blueprint Operator, 
$1,260 a year.

Senior Photostat Opera
tor, $1,440 a year.

Junior Photostat Opera
tor, $1,260 a year.

Time for fillng appllca- i 

tions: — Before the elose of i 
business on July 7, 1941. j

Kiekvienas pasisekimas, 
tai teigiamos, kuriančios 
dvasios išdava.

Svett Marden

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and ,LOAN ASSOCIATION;

OP CHICAGO

2202 W. CERMAK ROAD
Tel.: CANAL 88S7 

Mokame 3i/2% Dividendų 
Ben. J. Kazanauskas, Sec.

TURT-ts <1 000,000.00
VIRS r ’ ’

Automotive Spare Parts 
Expert, $3,200 a year.

Office of the Quartermas-

^Itchinc?6tr R tur P 
nhėut9»t

*Nn«r IkN
Fnrąu.ck rrlief Irom itchin, of ecarma. pimpio*, 
nthlflr'a foot. neahtrv, rashes and other ea- 
trmally caused akin rttmblc*. ūse world (amoua 
cnnllnf. antiseptic. liąuid D D. D Prescription 
Greavleaa, atainlesa. Soothea imtation and 
qakkly atoph ihteme fteh.rit. 35c trial bottle 
prove* lt. or your money back. Ask>vca it. otyour money back. Ask your

«i«t today Ior O. B. O. BNUeRtPTiott.

STANLEY GAVCUS
— Parduoda—

JUODŽEMĘ
1 bušelis — 25c; 5 buš. už 
$1.00; 10 buš. už $1.50

Pcrkrausto Baldus, Vežioja Anglis
Kreipkitės prie;

Stanley Gavcus
110 So. Ridgeland Avenue 
VVorth, III. Tel. Oak Uwn 193-J-l

Būkite Malonus 
I SAVO AKIMS

Tik viena pora aklų vlaam gy
venimui. Saugokit Jaa. leisdami 
Uekaamlnuotl Jaa modernlAkl&usla 
metodą, kuria regSIlmo mokalaa 

gali autetktl.
S« MOTAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visų akių {tempimų.

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

OPTOMOTIUMTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kam paa 18-toa
Telefonaa CANAL 0A93 — Chicago 

OFISO VALANDOS 
Kaadlen * 00 a. m. Iki 1.10 p. m. 

Trefl. Ir ferit: *:«0 a. m. IMI 
1:10 p. m.

Garsinkite^ “Drauge” ir patirsite didesnį pasi* 
sekimu Jūsų biznyje arba profesijoje.

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

Akiniai teisingai prirenka! 
per patyrusį lietuvį daktarą.

pašaukite Yards 30HK.

Budriko Radijo Progoramal:
VVCFL 1000 K. Sekmadieniais I___
vai. vakare
VVHFC 1450 K. Ketvirtadieniais 
7 vai. vakare. '
WAA 950 K. Hawaian — Sekma
dienyje 4:30 po pietų.

)

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Rea. 6958 So. Talman Ave.
Rea. Tel. GROvehill 0617
Office teL HEMiock 4848

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2423 W. Marųuette Road

Tel. CANaI 6122

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

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

6631 S. California Ave. 
Telefonas REPubiic 7868

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office tel. YARds 4787
Namų tel. PROspeet 1930

Ofiso tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

Tel. CANaI 0257
Rez. tel.: PROspeet 6659

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

Rezidencija: 6600 So. Artesian Ave. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet 

9 iki 9 vaL vakare.

Tel. YARda 5921.
Res.: KENwood 5107

► DR. A. J. REHTASH
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 

Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30
i 756 Wesi 35th Street

' LIETUVIAI DAKTARAI

. DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Autrudieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M.

1 3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

n ir Šeštadieniais
_ Valandos: 3 — 8 popiet,
, 1_4 įr 6:30—8:30 vakare

TeL YARda 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12,

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

Sekmadieniais 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS ir chirurgas

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

Tel. CANaI 6969

OR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road . 
OFISO VALANDOS d

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare 
ir pagal sutartį.

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

Ofiao tel. OANal 3346
Ofiso Vai.: 2—4 ir 7—9 
Trečiadieniaia pagal autarų.
Re*. Tel.: HEMiock SIM Ofiao TeL: Reaid. TeL:

VIRginia 1886 PROapact 8684

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 VVest 35th Street > 
LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien ano 2:00 iki 8:00 vaL
Trečiad. Ir Sekmad. tik susitariąs.

tai. YARda 2846

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

“ Tel.'fofnas; HEMiock 584»

u DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 

6757 So. VVestern Ave.
Ofiao valandos:
Popiet — nuo 1 iki S! Vak. 7 Iki S 

Nedėliomis pagal sutartį

OR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LATayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Ave. 
TeL YARda 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais.

Telefonas CANaI 7329

, DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal sutartį.
Rea. telefonaa SEEIey 0434.

OR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Ave.

(2-troa lubos)
TeL MIDvray 2880 Chicago. HL

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki fl 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 va), vak.

Rekmad. nno 10 iki 12 vai. ryto.

Tel. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
11 GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 

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

Nno 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak.
0 ir paąal Rutartj.

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

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

Tai. YARda 0994
Rez. Tel. KE5wood 4300 

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vnk. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienaDR. A. JENKINS

zr • __

GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

Taipgi jmr»I nutartį. ___
Ofiao telefonas PROapact 8737

ir

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

Gea. Skoraeald*

<

r
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pirmadienis, birž. 30 d., 1941 Disnasa

(Moterys

Apie Auklėjimą
Rašo — Mokytoja Saliomė Juozelėnaitė
(Tęsinys)

Vitaminai randasi labai 
mažam kieky augalų ir gyvu 
lių kilmės produktuose. Žmo 
nes ir gyvuliai gauna vita
minų su maistu ir pašarais.
Su suvirškintu maistu krau
jo dėka vitaminai patenka 
į gyvulio mėsą, riebalus, 
pieną ir liaukas (kepenis, 
kasą ir k.). Kepenyse ir ka
soje vitaminai laikosi, kai
po atsarga. Prireikus (vita
minų su maistu negaunant) 
skubiai eina į organizmo 
apyvartą. Vitaminų yra 
daug rūšių, ir kiekvienas iš 
jų gyvuose organizmuose at
lieka svarbų uždavinį ar ke
lis. Vieni skatina jauno kū
no augimą, palaiko tvarkoje 
nervų sistemos, virškinimo, 
vaisos ir kitų organų veiki
mą ; kiti apsaugo nuo rachi- , visiškas apakimas. Seniau

Tarptautiniai mokslo pri
imta sekanti vitaminų kla
sifikacija:

A — antikseroftalminis ir 
augimo vitaminas,

B — antineuritinis (prieš- 
beribinis) vitaminas,

C — antiskorbutinis vita
minas,

D — antirachitinis vita
minas,

E — dauginimosi (vaisos) 
vitaminas.
Vitaminas A.

J'Juo vitamino A stokos 
maiste daugiausia maži vai-^ 
kai apserga kseroftalmija, 
t. y. chroniniu akių blak
stienų uždegimu. Tolimesnėj 
šios ligos eigoj pasireiškia 
akies išdžiūvimas, epite- 
liaus pranykimas, net akies 
obuolio pilna rezorbcija ir

Neklausk manęs...
K. Grigaitytė 

Neklausk manęs,
Kodėl aš susimąsčius 
Ir nebučiuok man rankų,
Kai ašara nurieda.
Tos dienos, kaip šokėjos grakščios, 
Pilkos būties žydram ekrane 
Susirenka ir kugždasi 
Apie grąžintą žiedą..... ”

Prašau neneški man
Nei tulpių nei gecintų
Ir nedainuoki Zybelio arijų.
Tu užmigdyk mane savo akių pavėsy, 
Kitais vardais gėles tas pavadinki, 
Kitu vardu mane pabudink,
Tada, gal būt,
Suteikti laimes tau galėsiu....

to, skorbuto, kseroftalmijos, 
beri-beri arba susirgus gy
dančia veikla prieš šias li
gas, duodant atitinkamus 
vitaminus su tam tikru 
maistu ar grynus vitaminus 
preparatų formoje. Kai ku
rios ligos labiau platinas 
tam tikrų vitaminų maiste 
stokojant (tuberkuliozas,
mažakraujystė ir k.); pasi
reiškia kokio nors organo 
funkcijos anomalija (nukri- 
pimas nuo normalios eigos), 
ir bendrai organizmą veda 
prie sutrikimo. Vienoki au
galai ir produktai neturi vi
sų vitaminų. Tam tikros vi
taminų rūšys randasi tam 
tikruose vienuose augaluo
se ir maisto medžiagose. To
dėl svarbu organizmui pa
tiekti įvairų maistą. Su kom 
binuotais produktais gau
name daugiau ir vitaminų 
ir šiaip įvairesnių reikalin
gų maisto dalių: baltinių, 
angliavandenių (cukrus, 
krakmolas, celiuliosa), rie- 

. balų ir mineralinių druskų. 
Patys vitaminai kūno ne
stato ir energijos negami
na, kaip produktų riebalai, 
angliavandeniai, baltiniai, 
druskos, sukurdami kūno 
riebalus, muskulus, kaulus, 
gamindami šilimą ir energi
ją darbui atlikti ir t. t., b^t 
jie būdami organizme, paža
dina ir reguliuoja visus jo 
gyvybės procesus!

Įdomu, kas gi gamtoje su
kuria tuos įstabiai veikian- 

r čius, medžiagose nemato
mus ir paprastu būdu iš jų 
neišskiriamus junginius — 
vitaminus? Vitaminai yra 
augalų kilmės! Tik reti gy
vūnai savo kūne išdirba ir 
užlaiko vieną kitą vitaminą, 
tik retas vitaminas tepasi- 
gamina gyvulio kūne sau
lės ultra violetinių spindu
lių įtakoje, kaip žemiau ma
tysime.

gavėnios ir šiaip ilgų pas
ninkų metu pas suaugusius 
atsirasdavo taip vadinamas 
“nakties” aklumas. Kada 
žmonės vėl normaliai pra- 

i dėdavo valgyti pieną, svies-

Moterų pareigos visuomenėj
Kurios pareigos dedamos , mokės savo šeimai sveikus 

mums moterims visuomenė- j valgius patiekti, palaikyti 
je. Moters atitrauktos nuo švarą bute, rūpintis buto ty-

žodį tarti, pirmą žingsnį 
žengti. Tik motina sudarė 
tuos pirmuosius įspūdžius 
(tėvas dėl duonos kąsnio 
juk turi išeiti iš namų), ra
mindama mus dainele, pasa
ka, ji išauklėjo mūsų būdą. 
Dažniausiai į jos rankas y- 
ra atiduotas visas šeimos 
auklėjimas. Ar mes moterys 
mokame tinkamai jį auklė
ti, ar esame tam pasiruošu
sios? Pasiruošimui neturime 
tokių mokyklų. Dėl to mū
sų pasiruošimo būdai yra 
knyga ir organizacija.

Moteris yra savo šeimos 
ramybės saugotoja. Už tat 
ji turi ramybę saugoti ne 
tik iš vidaus, bet reikalui 
esant ir iš išorės. Ar gali 
moteris ramiai žiūrėti, kada 
plėšikai kėsinasi jos šeimy
ną skriausti, kankinti, žu
dyti? U. K,

I

gyvenimo nerasime, ]ą ran
dame tik kaip mažą mer
gaitę, jaunuolę seserį, suža
dėtinę, žmoną, motiną, naš

tą, ta anomalija pranykda- sene^ ir M- to, mes
vo. D. Karo metu Danijoje 
masiniai vaikai sirgo kserof 
talmija dėl tikrų riebalų sto 
kos, nes sviestas buvo bran
giai parduodamas užsieniui. 
Blokadai sviesto eksportą 
sulaikius, pradėta jį dau
giau vartoti savo krašte, ir 
vaikų kseroftalmijos pliti
mas pavyko sustabdyti.

Be vitamino A jauni or
ganizmai nustoja augę, lip- 
sėja, žmonės labiau serga 
džiova, plaučių uždegimu ir 
kitomis ligomis. Per aną 
karą visoj Vokietijoj pla
čiai siautė džiova nuo blo
go maisto, žmonės valgė 
margariną ir kitus padirb
tus produktus. Po karo mai
tinimo sąlygoms pagerėjus, 
susirgimų nuošimtis žymiai 
sumažėjo. Gyvuliai taip pat 
jautrūs vitamino A stokai 
ir įvairiai nuo to apserga.

ru oru, sumažės džiovininkų 
skaičius ir kitų užkrečiamų 
ligų. Labai dažnai iš menk- 
nekio kyla didelė liga, kad 
nemokama tinkamai prižiū
rėti, o juk ligonių slaugy
mas beveik vienos moters 
rankose.

Ką kalbėti apie šeimos su
gyvenimą, kuris šiuo metu 
yra didžiausias mūsų šeimų 
ardytojas. Iš prigimties mo 
teris apdovanota gražiau
siais jausmais: švelnumu, 
rūpestingumu, kantrybe, at
jautimu, kitų, meile, mokė

moterį randame ir ūkinin 
kę, šeimininkę, tarnaitę, 
amatininkę, valdininkę, dak
tarę ir kitas pareigas einan
čią.

Kur ji būtų, kokią vietą 
turėtų, nuo moters šeimoje 
labai daug kas priklauso.
Paimkime mūsų šeimų lia- 
terialinį aprūpinimą, ypač 
šiuo, taip sunkiu, metu. Jei 
.moteris bus taupi, tvarkiu-' jimu pasiaukoti, kitų gerui. 
ga, švari ir darbšti, ji iš fįk reikia tuos jausmus pa
menkniekių aprūpins savo 
šeimą apdaru, neleis jam 
taip greit susinešioti, aprū
pins tokiu maistu, kuris ne
būtų per brangus, bet svei
kas, gerai pagamintas. Ne
leis nusidėvėti ir kitiems 
ūkio, namų daiktams savo 
rūpestingu apžiūrėjimu. O 
jei ir turtingoj šeimoj bus 
moteris netvarkinga, nešva
ri, nuo jos netvarkingumo 
ir brangus rūbas, brangus

Vitamino A daugiausia [ daiktas suges, reiks jį pa- 
randasi žuvies trane, svies-1 keisti nauju, kas bus susiję
te, kiaušinio trynyje, jei 
karvės ir vištos gauna šiuo 
vitaminu turtingus žalius 
pašarus, raudonose ir gelto
nose morkose, burokuose, 
dygstančiuos miežių grūduo
se ir k. Vitamino A atsar
ga organizme ilgiau laikosi 
(netirpsta vandeny, tik rie
baluose), jis net gali būti 
perduodamas paveldėjimo 
keliu iš motinos į vaiko or
ganizmą. Sukoncentruotas 
vitaminas A yra preparatų 
formoje. Mažas jo kiekis, 
miligramo dalis maisto 
duoklėje patenkina organiz
mo reikalavimus tuo žvilg
sniu. Vitamino A perteklius 
gyvūnams yra kenksmingas 
ir net nuo to ištinka juos

naudoti savo šeimos sugy
venimui ir moteris bus ta 
šeimos siela, šeimos širdis, 
jausmas, papuošalas ir pa
guoda. Jei neturime moterys 
šeimų, sunaudokime tuos 
jausmus artimųjų tarpe.

Be šių pareigų, kaip mo
ters šeimininkės, moters su
gyvenimo skleidėjos, di
džiausia, kilniausia ir atsa
kingiausia, tai motinos pa
reiga. Garsusis Napoleonas 
I yra pasakęs: “Viską, ką 
aš turiu, turiu iš tavęs, mo
tina!” Ir iš tikrųjų, kas jei 
ne jį išnešiojo ant savo 
rankų, nemiegodama naktų,

Naudokitės pilnesniu 
"Draugo" patarnavimu

Ar reik pašto ženklelių? 
Ar norit registruoti laiSKą, 
■Įpirkti “Money Order”, ad- 

>_rausti 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 Avė., Chica
go, III, Canal 8010.

su didelėmis sumomis pini
gų. Moteris sutaupys daug 
pinigų mokėdama namų dar
bu papuošti savo kamba-,.... , ,. 'ar ne ii išmokė mus pirmąrius, dėvėdama savo krašte J r 't i
gamintus rūbus, o ne madas 
vaikydama išleis gaunamų 
sumų didelę dalį, kas pa
skui ves šeimą į skurdą, ne- 
sugyvenimą.

Moters rankose yra šei
mos sveikata. Jei moteris 
motina mokės savo šeimą iš 
mažens sveikai išauginti,

mirtis. Senai yra pastebėta, 
kad vidutinės žuvies riebalų 
(trano) porcijos geriau gy
do atitinkamą ligą, negu la
bai didelės duoklės.

(Bus daugiau.)

Everybody ravės about your 

salads, Peg.What’s the secret?

millions AOtll—Miracle Whip does work uonders 
with salads! A uniąue combination of old-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip is 
by far America’s favorite salad dressing.

žalių daržovių vinegretas.

Smulkiai supiaustyti ket
virtą dalį raiudono kopūsto 
(kietų dalių nevartoti). Ap
laistyti citrinos sunka ir te
gul pastovi pora valandų, 
kad suminkštėtų. Tuo laiku 
smulkiai supiaustyti pusę 
žalio raudono burokėlio, vie
ną ar dvi morkas, skiltelę 
svogūno ir du ar tris žalius 
obuolius. Viską sumaišyti, 
įberti žiupsnelį druskos, pi
pirų ir įdėti tris ar keturius 
šaukštus majonezo. Sumai
šius ir nuragavus, dėti į gi
lų indą — salotinę, ir pa
duoti.

Šis vinegretas valgomas 
vieton salotų prie šaltos mė
sos, žuvies ar silkių valgių.

Virtų daržovių vinegretas.

Išvirti šių daržovių: 1 bu
rokėlį, tris ar keturias mor
kas, dvi ar tris bulves, pu
sę vidutinės galvelės žiedi
nio kopūsto, du ar tris 
šaukštus gerų baltų pupe
lių, tiek pat žalių žirnių, 
saują ankštinių pupelių. Vi
sas šias daržoves tenka vir
ti atskirai nedideliame van
dens kiekyje, tik bulves ir 
morkas galima virti kartu.

Išvirusias daržoves su
piaustyti mažais kubikais, 
tik žirniai ir pupelės naudo
jamos nepiaustytos. Į šias 
virtas daržoves reikia dar 
pridėti žalių daržovių, t. y. 
raugintų agurkų (galima

PftA'ŠOME' Į 
MŪSŲ ‘ 

VIRTUVĘ

dėti ir žalių, bet rauginti 
taip pat reikalingi). Tinka 
taip pat žali pamidorai (to- 
meites). Visas tas daržoves 
sudėti į dubenį, įberti drus
kos, pipirų, įdėti vieną ar 
du kietai virtus smulkiai su
kapotus kiaušinius, virto 
kumpio, taip pat smulkiai 
sukapoto, arba keptos ver
šienos, ar paukštienos. Kas 
nori, gali įdėti truputį smul
kiai supiaustytos silkės. Pri 
dėti apie vieną puoduką tirs 
tos geros rūgščios grieti
nės. Sumaišyti, dėti į salo
tinę, viršų papuošti kietai 
virtu kiaušiniu, žaliais ridi
kėliais, ar pamidorais ir t. t. 
Pagamintas vinegretas ilgai 
stovėti negali. Vieton grieti
nės, kas nori, gali vartoti 
majonezą.

^Scntchinr^
Forųuick relief from itching of eczema, pimples. 
athlete's foot, acabies, raahes and other «t- 
temally caused skin troubles. ūse world-famous» 
cooling, antiseptic, liquid D.D. D. Prescription. 
Creaaeless. stainleas. Soothes irritation and 
quickly stopa intense itching. 35c trial bottle 
proves it, oryour money back. Ask your 
druggist today for D. D. D. PRESCRIPT1ON.

• Lltttn to 9

PALANDECH’S 
TU60SLAV-AM ERICAI 

RADIO BROADCAST
£vary Saturday, 1 JO to 2 :J9 P JL

STATION W H l £ ,
k 1480 kflocyelaa J
■ (Pkat BUUea aa Taw Dteg |

• Paaturlag a program af e j 
Yugoalav Folk Muaio

Murinę soothes, cleanses and refreshes 
irritated, reddened membranes caused 
bv head colds, driving, winds, movies* 
close work, late hours. Free dropper 
with each bottle. At all Drug Stores.

MIRACLE WHIP! 
Its "difterent ’ flavor 
alv/ays makes a hit.

VYTAUTO PARKE

REZERVUOKITE 

LIEPOS (JULY) 4 D.

IENAI

IŠLAIMCJIMAI - 
1941 CHEVROLET SEDAN 

Ir Kiti Brangūs Prizai 
Pasimatysime Liepos 4 dieną!

DACI/ I C Plrkti- Ilgametis IAmokėjimo Planas.
I Mjl\\JL\v3 — namams statyti, remontuoti ar

PAVASARIS ARTĖJA — DABAR LAIKAS PIGIAU. IK 
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATLIKTI.

Tapkite Finansiniai NepriklausomiHl
TAI IPYI/1TP įstaigoje. Jūsų Indeliai rflpea-

■ I 1x1 I C tingai globojami ir ligi $5,000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame 
8H%. Pinigai greitai iSmokaml ant pareikalalimo.

MUSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenaskriaudilant Nei 
Vieno Klljentol

Keistuto Savings and Loan Association yra žymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė {staiga.

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

3236 So. Halsted St. Chicago, III.
t

Jos. M- Mozeris, Sec’y.
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

- 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 
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros.* Korespon
dentų prašome rašvti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
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Lietuvių katalikų dienraSčlo “Draugo” rėmėjams lr skaitytojams 
siunčiu sveikinimu* tr geriausius linkėjimus!

Jūsų dienraStis ne vien tik patarnauja skaitytojams, informuodamas 
apie įvairius katalikams įdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo tu> 
saa, gina Ir saugo Jas nuo amžinojo išganymo priešų.

Daugeriopai tepadaugSja Jūsų katalikiško dienraščio skaitytojų skalei usi

į, AMI.KTO GIOVANNI CICOGNANI. 
LaiMlicea Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas

Sektinas pavyzdys
Liepos 4 dieną Marianapolio Kolegijoj, Thompson, 

Conn., įvyksta tradicinė Naujosios Anglijos Lietuvių 
Diena. Į Marianapolio gražias girias ir puošnius sodus 
ir gėlynus suvažiuos keliolika tūkstančių lietuvių. Ryte 
iškilmingos pamaldos, dieną dainos ir kalbos, po pietų 
ir vakare smagus pasilinksminimas. Kas liepos 4 d. 
yra buvęs Marianapolyje, tas pripažįsta, kad tai yra 
Lietuvių Diena pilna ta žodžio prasme.

Atsižvelgiant į šiandieninę tarptautinę situaciją ir 
taip pat į dahartinę Lietuvos padėtį, šiemet toji Lietu
vių Diena turi ypatingai svarbios reikšmės. Dėl to, dau
giau suvažiuos žmonių, gyvesnė, įvairesnė ir reikšmin
gesnė bus programa. Viskas bus sugretinta su šių lai
kų įvykiais.

Šios dienos pelnas yra skiriamas lietuvių katalikų 
kultūriniams reikalams, didesnė dalis lietuvių kolegi
jai išlaikyti. Dėl to visuomenė, žinodama, kad savo at
silankymu dedasi prie kilnių ir išganingų tautiškų ir 
katalikiškų darbų, nesigaili nei kelionės lėšų, nei šiaip 
jau centą, kitą praleisti tą dieną Marianapolyje.

Šiemet ypač gražų gestą padarė Lietuvių Dienos Ma
rianapolyje rengėjai. Atsižvelgdami į dabartinės Lie
tuvos padėtį,

10 nuošimčių viso dienos pelno skiria Lietuvos lais
vei ir nepriklausomybei atgauti žygiams ir darbams 
paremti.
Šis gražus ir patrijotiškas Lietuvių Dienos rengėjų 

pasielgimas sukels visuomenėje pasitenkinimo ir net 
dėkingumo jausmą ir visu kuo prisidės, kad patį įvykį 
arba parengimą padaryti žymiai sėkmingesnių.

Būt tikrai gera, jei ir kitų panašių įvykių rengėjai 
pasektų Naujosios Anglijos lietuvių katalikų pavyzdį 
ir pelno dalį skirtų Lietuvai.

Kilus karui tarp Sovietų Rusijos ir Vokietijos, tiesa, 
Lietuvos žmonės nusikratė žiauraus, teroristinio bolše
vizmo vergijos. Bet ji atiteko kitam okupantui. Lietu
vos valstybės atstatymo problema dar, toli gražu, ne- 
išsirišo. Dėl to darbas ir kova turės ir toliau eiti. Be to, 
Lietuva, tapusi dviejų milžinų karo lauku, bus apgriau
ta, sunaikinta. Tad, ir kraštą atstatyti ir jo gyvento
jus sušelpti irgi bus viena iš labai svarbių mūsų pa
reigų.

Taigi, darbų, surištų su didelėmis lėšomis, bus labai 
daug. Dėl to ir svarbu, kad mes padidintume savo duos- 
numą didiesiems tautos reikalams ir kad nebūtų nė 
vienos mūsų surengtos pramogos, kurios bent dalis 
pelno nebūtų paskirta viršnurodytam tikslui.

Biuletenis apie Latviją
Latvijos pasiuntinybė Vašingtone išleido savo biule

tenio 51 numerį, kuriame yra labai daug žinių apie Lat
vijos gyvenimą bolševikų okupacijos metu. Padėtis Lat
vijoj buvusi tiesiog nebepakenčiama. Žmonės buvę pa
versti skurdžiais ir vergais, nes nusavinta jų turtas, 
panaikinta visokia laisvė, sugriauta pramonė, prekyba 
ir žemės ūkis. Labai daug latvių areštuota, ištremta, 
nužudyta. Biuleteny pažymima, kad Lietuvos žmonių pa
dėtis buvusi dar sunkesnė ir skaudesnė.

Biuleteny įdėtas kelių gubernatorių (Nevv Yorko, Ma- 
rylando ir Massachusetts) Baltijos Dienos (birželio 15 
d.) proklamavimai ir tą dieną priimtos rezoliucijos bei 
pasakytą kalbą turiny.^
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Pirma ir dabar
Paskiausias bolševikų “šviesos” numeris (birželio m.) 

pašvenčiamas beveik ištisai straipsniams prieš Jung
tinių Valstybių teikiamą paramą Anglijai ir rengimosi 
prie karo. 44-tame puslapyje šaukiama:

“Amerikos valdančioji klasė ir Roosevelto admi
nistracija už karą'. Amerikos liaudis prieš karą. Kas 
liūs?”
Ar jūs matote, kokie dalykai dėjosi! Kad dar būtų 

aiškiau komunistų taikos “troškimas”, pacituosime liet. 
komunistų “šviesos” pasisakymą:

“Taip Jungtinės Valstijos įstojo į Pirmą Pasaulinį
Imperialistinį Karą, taip jos eina į Antrą Pasaulinį
Imperialistinį Karą. ,

“Bet Amerikos liaudis karo nenori. Ypatingai kie
tas liaudies karui pasipriešinimas buvo 1939-1941 

metais. Jaunuolių, negrų, moterų, įvairių darbo unijų 
ir pagaliau Amerikos Liaudies Kongresas, kurie at
stovavo desėtkus milijonų piliečių, pasisakė prieš ka
rą. Amerikos darbo liaudis supranta, kad šis karas, 
kaip ir 1914 — 1918 metų karas, yra imperialistinis
— karas tarpt* pasaulio grobikų, karas už kitų šalių 
pavergimą, karas svetimas darbo liaudžiai”. (Mūsų 
pabraukta — “Dr.”).
Tokio tai nusistatymo, laikėsi lietuviai ir visi kiti ko

munistai, kai Stalinas laižė Hitlerio čebatus ir padėjo 
jam kariauti imperialistinę Angliją ir jos talkininkus. 
Tai buvo prieš birželio 22 d. Bet šiandien jie pasidarė 
didžiausiais imperialistinio karo šalininkais. Jie jau 
šaukte šaukia Rooseveltą ir jo administraciją kuo grei
čiausia skelbti Vokietijai karą. Dabar jau komunistams 
geri yra visi jų ligšiol vadinami imperialistai, visi ka
pitalistai ir buržujai. Dabar jau jie jų “draugai”, “ben
dradarbiai”; dabar bolševikai ne be “taikos propaga- 
toriai”, bet kraugeriai. Taip, kraugeriai — tai yra tikra
sis vardas, kurį jie pelnė savo darbais bežudydami Ru
sijos žmones, bežudydami ir beplėšdami savo kaimy
nines tautas.

Išvertė kailį
“Amerika” rašo;

“Lietuvių tautos atskalūnai, Lietuvos valstybės lai
kinų pavergėjų agentai ir pataikūnai šiandie dar la
biau spjaudosi adresu tų lietuvių, kurie rūpinosi ir 
sielojosi Lietuvos išlaisvinimu. Jiems visos priemonės 
tinka. Dar praeitą šeštadienį Anglijos-Vokieti jos ka
rą jie vadino imperialistiniu, ragino amerikiečius ne
remti savo vyriausybės jos pastangose pagelbėti An
glijai. Kalbantieji prieš įstojimą karan buvo aukš
čiausiai vertinami, o šiandie jie skelbiami jau niekšais.

Dar tik šeštadienį komunistai skelbė, kad Vokie
tijos-Rusijos karas neįmanomas, kad jo galimumo 
pranešimai tik kapitalistų gandai. Šiandie visa tai 
apverčiama ir komunistai vėl skelbiasi demokratijos 
gynėjais, pasaulio gelbėtojais. Nesistebėkime, kad 
netrukus jie gali ir vėl apsiversti. Tiems sutvėrimams 
keisti kailius labai lengva. Bet visi atsimins, kad grei
čiau leopardas neteks taškuotų dėmių, nei bolševikai 
atsisakys apgavysčių”.

Kodėl jis tyli
N-nos rašo:

“Stalinas nepasakė viešai nė vieno žodžio, kuomet 
prasidėjo karas tarp Vokietijos ir sovietų Rusijos, 
nors jisai dabar yra premjeras. Jisai pavedė pasa
kyti kalbą per radio komisarui Molotovui, kurį jisai 
iš premjero vietos pašalino.

Rusijos diktatorius yra neiškalbus, tačiau labai 
pavydus. Todėl jisai neapkentė garsiųjų bolševikų 
oratorių, Trockio ir Zinovjevo. Matyt, iv Molotovui 
jisai pavydi, bet negali be jo apsieiti”.
Ar tik nėra ir kitokių priežasčių, kodėl Stalinas tyli? 
•
“Catholic Digest” perspausdino iš katalikų savaiti

nio žurnalo “America” straipsnį apie Lietuvos žmonių 
gyvenimą Sovietų okupacijos metu. Apie to straipsnio 
turinį jau esame pirmiau rašę.

(“Draugas”, birželio 30 tl., 
1916 m.). M^į

Nesutikimai tarp Anglijos 
ministerių... Telegramos iš 
Londono praneša, kaa Lor
das Selbourn atsisaKe būti 
ministerių. Jis nesutinka au 
Lloyd George projektu Ai
rijos klausiniu. Dėlei tos pa
čios priež m. e j žada atsista
tydinti ir daugiau ministe
rių.

•
Belgijoje bailu 5... Kol dar 

Olandijos ruber.us buvo ne
uždarytas, Belgija gilėdavo 
gauti maistą nuo savo kai- 
minkos. Pastaraisiais gi lai
kais Olandija nutarė užginti 
išvežti užrube^ia maistą. Dė
lei to užginiau* daugiausiai 
nukentėjo Belgu* Iš visur 
pranešama, kad belgai tik
rai badauja....

•
S. V. vyriausybė užsakė 

1,500,000 svarų mėsos Chi
cagoje.... Vyriausybė Chica
gos gyvulių skerdyklose už
sakiusi • pusantro milijono 
svarų mėsos kariuomenei. 
Be to užsakyta 700,000 sva
rų kumpių, 500,000 svarų 
konservų ir daug kitokios 
mėsos. Tai visa veikiai turės 
būti nugabenta į Meksikos 
pasienį...

•
M. Yčas pas popiežių... An 

glų laikraščiai aprašo kaip 
lietuvių draugijos nukentė
jusiems nuo karo šelpti pir
mininkas M. Yčas buvo pas 
Šv. Tėvą, dėkojo jam už pa
aukotus lietuviams 10,000 
frankų, išpasakojo popiežiui 
Lietuvos vargus ir prašė už
tarti ir ateityje vargšę mū
sų tėvynę...

•
Rumunijos karalienė va

žiuoja Berlynan... *Pranesa- 
ma, kad Rumunijos karalie
nė Marija važiuoja Berly
nan. Kai kurie spėja, kad 
jos misija turinti politišką 
tikslą. Vokiečiai kalbina ru
munų vyriausybę prisidėti 
bendrai mušti rusus...

Pastebima, kad mažesniųjų Amerikos miestelių laik
raščiai dar daugiau ir palankiau rašo apie dabartinę 
Lietuvos padėtį negu didmiesčių dienraščiai. Ypač pla
čiai ir ryškiai atžymimas Lietuvos žmonių sukilimas 
prieš bolševikų okupaciją ir nepriklausomybės paskel
bimo faktas.

Jungtinių Amerikos Valstybių ir Kanados katalikai 
savo lėšomis išlaiko 1,043 ligonines, kurios šauniai tar
nauja žmonių gydymui ir, apskritai, sveikatingumo pa
laikymui.J - - ■ —d

I Pirmadienis, birž. 30 d., 1941

Šuo ir arklys

(Iš J. Krylovo).

Arklys ir šuo pas vieno pono klėtį
Pradėjo viens kitam išmetinėti:
“Štai, sako Kudlis: kas tu, prieš mane!
Čia niekas, mano nuomone 
Nepajustų,
Jeigu iš kiemo šito tave kas išmestų.
Kas tavo darbas — vežti, arti!
Ir ką apie save daugiau galėtum tarti?
Juokai man iš tavęs, kaip pažiūriu!
O aš — net naktį aš ramybės neturiu:
Dienos metu baidau bandas nuo avižų, rugių, 
Nakties — į ūkį tą neleidžiu aš vagių.”
— Tikrai, — arklys jam tarė: —
Tu, sveikas, teisingai manai,
Bet jei arkliai visai nustotų arę,
Tai ką tu saugotum čionai?”

Ši pasakėčia labai tinka kai kurioms mū
sų “srovėms” Lietuvos vadavime. —

Po svietą pasidairius
Klaidos pataisymas.

Balšavikų partija Ameri
ke apgarsinusi pareiškimą 
dėl paramos Sov. Rusijai 
prieš nazių karą, vienoj vie
toj padarė didelę klaidą, ku
rią reikia atitaisyti. Para
šyta, kad —

Amerikos žmonės — dar
bininkai, darbo farmeriai, 
negrų masės, vidurinės kla
sės, kurie brangina taiką ir 
laisvę, turėtų stikinti už 
Sov. Rusiją.

O turėjo išeiti šitaip:
Amerikos žmonės — dar

bininkai, darbo farmeriai, 
negrų masės, vidurinės kla- 
sos, kurie branginate laisvę, 
privačią nuosavybę ir neno
rite, kad jums atsitiktų taip, 
kaip Rusijos gyventojams, 
kaip atsitiko Ukrainos, Balt 
gudijos, Besarabijos ir Bal
tijos valstybių gyvento
jams, kad Užplūdę azijatai 
viską atėmė, visus gyvento
jus ne tik iš namų išvarė, 
ale ir iš rūbų išvilko, dės

pastangų, kad tasai bestijiš- 
kas komunizmas būtų su
naikintas ir kad visi žmonės 
būtų paliuosuoti iš didžiau
sios ir pasauly negirdėtos 
kūno ir dvasios vergijos.

Prašau nesijuokti -
— Tai skundi tamsta sa

vo vyrą, kad jis pakėlė ant 
tamstos savo ranką?

— Ne, pone teisėjau, 
skundžių ne už tai, kad pa
kėlė, bet kad nuleido ir nu
leisdamas išmušė man dantį, 
no vyras.... .

Kas nori, daug gali.
— Kaip galėjai tikram 

broliui išmušti dantis?
—O, ponas teisėjau, jei 

žmogus ko nori, tai daug 
gali““' _______ -/Alit

— Mano sūnus, nors dar 
telanko pradžios mokyklą, 
bet jau yra gerokai pasižy
mėjęs.

— Kuo jis taip pasižymė
jo?

— Išmušė keturis mokyk
los langus.

BRITAI DAUŽO NACIŲ AIRPORTĄ

(•'Draugas'' Acme teiepnotflfr

Britų lakūnai be pertraukos dienomis ir naktimis puola Vokietijos pramoninius ir 

karinius centrus visam Pareiny ir kitur, čia matoma, kaip britai orinėmis bombomis 
daužo naciij airport$ arti St. Omer, Eraacūrijoįe.
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Alia Rachmanova

Studentai, Meilė Ir teka
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

Išvertė Ant. Pauliukonis 

(Tęsinys)

Visi ėjo į egzaminą kaip į kokią šventę; kad kuris 
gali būti sukirstas, to nedrįso niekas nė pamanyti. Stu
dentė Antanina Vasiljevna net sugalvojo, kad profeso
riui už tokį jo rūpestingumą reikia atsidėkoti. Ji iš pro
fesoriaus kambarinės sakėsi sužinojusi, kad jis už viską 
labiausiai mėgstąs raudonąsias rožes, todėl mes ir nu
pirkom jų didžiulę puokštę, gražiausių ir brangiausių, 
kokių tik begalėjom gauti. Bet kas jas turi įteikti? Ta
da, lyg tyčia, Antaninai atėjo į galvą nelemta mintis 
pasiūlyti mane.

— Viena, — sakė ji, — jūs esate mūsų kurso se
niūnė, o antra, ir pati turite žmogiškai pagalvoti- jūs 
varginote jį ištisą žiemą, o dabar nenorėsit nė trupu
čio jo pradžiuginti!

Taip mane prašė beveik valandą laiko, kol, galop, 
ėmiau ir sutikau. Aš atsisėdau prie lango, norėdama ge
rai pasvarstyti, kokią kalbą turiu profesoriui išdrožti 
egzaminą baigus, kai įteiksiu jam puokštę.

Tuo tarpu iš kabineto išėjo pirmas klausinėtasis, 
Miša Tuganovas. Jo veidas buvo raudonas kaip vėžio, 
akys lakstė aplink žaibo greitumu.

— Vardan Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šv. Dvasios, - 
persižegnojo jis, eidamas prie manęs.

— Na, galima jus pasveikinti, Miša? — paklausiau.

MILŽINIŠKAS LĖKTUVAS IŠBANDOMAS

('•Draugas” Acme teiepnouo
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U. S. kariuomenės B-19 bombonešis, didžiausias pasauly tos rūšies lėktuvas, iš
bandomas Santa Monica, Cal. Praskridus apie 75 mailes lėktuvas sėkmingai nuleistas.

Pirmas savanoris - pirmas naujosios Lietuvos ministeris
— Kaip Škirpa seniau kovėsi su bolševikais. — Nuo
trupos iš susitikimų Berlyne.

klaidos bevairuodama pa
saulio sūkuriuose.

Dar daugiau pažinome 
Škirpą, kai turėjome apleis
ti tėvynę ir apsigyventi Ber
lyne. Ilgas valandas jis ta
da sėdėdavo pasiuntinybės 
patalpose, be įprasto pa
siuntinybės darbo dar kan
triai priimdamas naujai at
vykusius lietuvius ir vary
damas stiprią pasaulinio

mąsto propagandą prieš oku 
pantus. Žinau, kad jam tek
davo praleisti daug nemigo 
naktų.
Viskas — Lietuvos 
atstatymui.

Kai pasiuntinybės tarnau
tojai sudėjo keletą tūkstan
čių markių, Škirpa tuos pi
nigus labai rūpestingai sau
gojo Lietuvos vadavimo rei

(Tęsinys 6 pusi.)

KNYGOS! KNYGOS!

— Ne, vokiečių kalbos egzamino Viešpats man ne
padėjo išlaikyti. Dievui padedant, aš laimingai nuvir
tau! — atsakė jis ir nusisuko į sieną. Rodėsi, kad jis 
pravirks.

Antroji iš eilės išėjo Antanina Vasiljevna. Taip bu
vo sukirsti visi 22 kandidatai. Paskum atsidarė durys 
ir pasirodė pats prof. Weidlė. Aš taip susiglūmijau, kad 
net negalėjau nuvokti, jog kaip turėjo pasirodyti kvai
la, jei po tokios katastrofos mes jam dar siunčiame gė
les. Taip aš ir pradėjau nieko nežiūrėdama drožti iš ei
lės padėkos žodžius, kuriuos buvau susidėsčiusi iš auk- j 
sto. Bet po pirmųjų žodžių profesorius paėmė iš manęs 
gėles, ilgai ir tvirtai paspaudė man dešinę ir skubiai 
nuėjo į šalį.

I
4 Gegužės 28 d.

Apie vokiečių kalbos egzaminą mes kitaip nekal
bam, kaip apie “nekaltų Betlejaus vaikelių žudymą.” Bet 
per pietus mūsų docentas papasakojo, kad prof. Weidiė 
laikąsis tokio principo: pirmą kartą sukirsti visus, an
trą kartą — pusę, o trečią kartą visus praleisti. Jis 
tvirtina, kad tai labai gerai padeda studentus išmoky
ti ir paskiau jie visi, sakosi, jam esą už tai dėkingi; 
bet kadangi čia jis dėsto tik pirmasis metas, todėl to jo 
“principo” dar niekas nežinojo. Dėlto dabar visi vėl sė
di prie knygų ir tikisi, kad kitą kartą galėtų patekti 
nors į pusės laimingųjų skaičių.

I
Gegužės 29 d.

\ šiandien man pasisekė išlaikyti pažymiu “labai ge
rki” rusų istoriją.

Dabar žmogus gali tikrai atsikvėpti nebent tik išbė
gęs prie knygų. Laikraščiai nieko kito nerašo, tik apie 
žudymus, neramumus, ir tuo žmonėse tik didina baimę. 
Su laikinąja vyriausybe visai blogai, šiaurinėse guberni
jose siaučia? badas. «

Kerenskis sako, kad taip ilgiau negali būti; jis 
klausia, ar laisvoji Rusija esanti sukilusių vergų banda, 
šapošnikovas tvirtina, kad Kerenskio dienos yra jau su 
skaitytos. Jis mano, kad Rusijos negalėtų išgelbėti nė 
koalicijos kabinetas; svarbiausias dalykas yra koalicinį 
kabinetą su Kerenskiu nuversti, padaryti taiką ir revo
liucijos propagandą išplėsti po visą pasaulį. Vienintelis 
išgelbėjimas tesąs tik viso pasaulio darbininkų bendra 
kova prieš kapitalizmą. Visuose laikraščiuose daug ra 
Soma ir įrodinėjama, kad karą reikia būtinai baigti. 
Tarp studentų plačiai eina kalbos, kad visi fabrikai ir 
visokios įmonės turės būti konfiskuotos ir pavestos pro- 
letarijatui.

1917 m. birželio 1 d.
Docentas šiandien per pietus tvirtino, kad provizo

rinė vyriausybė nieku gyvu negalės išsilaikyti, jei no
rės vesti karą “tol, kol garbingai nugalės.”

— Atsiminkite mano žodžius, — kalbėjo jis. — Vi
sai netrukus visa valdžia bus rankose tos partijos, kuri 
pažadės žmonėms taiką!

Rytoj docentas nori išvažiuoti į Petrapilį. ’

{Bus d*ugUu.|

Pašėlusiu tempu viskas 
keičiasi. Čia tik išgirdome, 
kad prasidėjo vokiečių rusų 
karas, čia tuoj staigi žinia 
per Kauno radiją, kad Lie
tuva nusikratė bolševikų 
jungo ir jos nauju ministe- 
riu pirmininku — pulk. Ka
zys Škirpa. Gražus supuoli
mas — pirmasis Lietuvos 
savanoris, tampa pirmuoju 
atsistatančios Lietuvos mi- 
nisteriu pirmininku ir vado
vaudamas lietuvių sukilimui 
gena bolševikus okupantus 
ten, iš kur jie yra atėję. 
Pirmieji Škirpos susidūri
mai bolševikų fronte.

Nebe pirmas kartas Škir
pai grumtis su bolševikais. 
Turėjo jis su bolševikais ne
mažai rūpesnių būdamas pir 
mosios Lietuvių komendan
tūros Vilniuje tarnautoju 
(komendanto padėjėju), vė
liau gi kariavo prieš bolše
vikus su savo suorganizuo
tuoju Penktu pėst. pulku. 
Štai kaip pats Škirpa apra
šo pirmą susidūrimą fronte 
(Savanoris, pusi. 104 ir 
sek.):

— Kovo 31 d. (1919 m.) 
turėjome pirmą kartą išvyk 
ti į frontą, į Žiežmarių ra
joną, prieš bolševikus. Die
na pasitaikė šuniška: šla
pia, drėgna, vėjas ir sniegas 
snigo drambliu. Geras ūki
ninkas ir šunies tokią dieną 
ore nelaikytų, o mums teko 
žygiuoti. Bet ką padarysi, 
toks jau kario likimas: ga
vęs vyriausybės įsakymą tu
ri jį pildyti, nežiūrėdamas į 
nepalankias oro sąlygas, nei 
į' kitas kliūtis....

Dainos prieš mūšį.

Prieš išvykstant, pirmie 
ji 5 pėst. D. L. K. Kęstučio 
pulko kariai buvo išsirikia
vę dabartinių gusarų pulko 
kareivinių kieme. Apžiūrė
jau ir pasisveikinau su kiek
viena kuopa atskirai, steng- 

, damasis atspėti, koks yra jų 
ūpas. I pasisveikinimą kuo
pos attikę gražia sutartine 
ir tvirtu balsu: “.Garbė Lie

tuvai!”, kas padarė man 
gerą įspūdį. Reiškia nusimi
nimo nėra ir visi yra pasi
ryžę sekti paskui savo va
dą. Su tokiu įspūdžiu sto
jau voros priešakyje. Geras 
įspūdis ir minėta išvada dar 
ryškiau pasitvirtino kai už 
poros sekundų pasigirdo pa
skui mane žygiuojančių kuo
pų dainos. Pamaniau ir ta
riau sau: juk tai didvyriai! 
Nežiūrint baisaus oro vargo 
ir nežinojimo kas mus lau
kia — jie dainuoja. Ir dar 
kaip! Pakeltais aukštais 
balsais ir visi, reiškia, visi 
geram ūpe ir tikrai pasiry
žę tvirtai žengti pirmyn ir 

statyti savo krūtines 
prieš priešininką, nežiū 
rint nei jo skaičiaus, nei 
jo ginklavimo.

Iš alsuojančių, dainas be
dainuojant pirmųjų 5 pėst. 
D. L. K. Kęstučio pulko ka
rių krūtinių veržėsi ryškus 
įtikinantis balsaB, kuris lyg 
sakyte sakė, kad su tais did- j 
vyriais galima eiti visur per 
sausumą, vandenį ir ugnį — 
jie visur laimės! Jų sielos 
jau yra nugalėjusios visus 
fiziškus sunkumus, kuriuos 
teko tada numatyti kovoje 
dėl Lietuvos nepriklausomy
bės atgavimo, ir jie buvo 
pasiryžę viskam, ir paskyrę 
save išimtinai tėvynės vada
vimo tarnybai.

Pirmosios pulko kautynės.

Balandžio 2 dienos vaka-I
re buvome Žiežmarių mies
telyje — netoli Kaišedorių, 
kur mūsų jau laukė 2 pėsti
ninkų pulko dalys. Žiežma
riuose patikrinome ar nėra 
atsilikusių. Pasirodė, kad 
nėra. Reiškia pirmas žygis 
atliktas gerai. Niekas vargo 
nepabūgo, neatsiliko; visi 
skubėjo pirmyn, kad grei
čiau parodytų maskoliams 
—bolševikams, jog lietuviai 
moka ginti savo žemę....

Netrukus kuopos buvo 
i įtrauktos ir į pačias kau- 
, tynęs. Balandžio 3 d. buvo 
,3 pėst. pulko kovos egzami

nas, kurį pirmieji pulko pi- 
jonieriai išlaikė pavyzdin
gai: bolševikai buvo nuga
lėti. Mes paėmėme visą eilę 
kaimų ir Žąslių miestelį. Bol 
ševikai pasitraukė Vievio 
link.

Išvaduoto nuo svetimųjų 
jungo Lietuvos kampelio 
gyventojai džiaugėsi, žiūrė
dami į pirmuosius mūsų kar 
žygius — savo išvaduoto
jus. Patirta gyventojų užuo
jauta ir pirmi kautynių lai
mėjimai dar daugiau sustip
rino mūsų pasiryžimą

kovoti iki iškovosime my
limai tėvynei Lietuvai 
pilną laisvę ir nepriklau
somybę.”

Škirpa Berlyne.
Nepriklausomybės kovos 

praūžė. Pulk. Škirpa buvo 
paskirtas karo attache Ber
lyne, o vėliau ten pat — Lie 
tuvos įgaliotu ministerių 
Vokietijoje. Važiuodamas 
pro Berlyną turėjau progos 
aplankyti min. Škirpą. Nors 
gausiai darbais apkrautas, 
min. Škirpa vis rasdavo lai
ko ilgą valandą praleisti pa
sikalbėjime, painformuoti 
pravažiuojantį laikraštinin
ką. Škirpa jau tada puikiai 
pramatė augančią Vokieti
jos galybę ir labai sielojosi, 
kad tik Lietuva nepadarytų

Mūsų knygyne dar galima gauti pasirinkimų lietuviškos 
literatūros ir poezijos rinkinių. Dabar komunistų valdžiai 
Užkirtus kelią lietuviškų knygų spausdinimui, LIETUVIŠKA 
KNYGA pasidarys retenybė. Įsigykite savo kopijas, kol 
jų dar lieka.
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PIRMAS SAVANORIS — 
PIRMAS NAUJOSIOS 
LIETUVOS MINISTERIS

(Akelta iš 5 pusi.)
kalui, nors tas buvo labai 
sunku padaryti, kadangi ne
vienas pabėgėlis buvo tikrai 
reikalingas paramos, bet 
pasiryžta — pirma tautos 
vadavimo reikalai, o tik an
troje vietoje atskirų asme
nų rūpesčiai.

Min. Škirpa kol tik galė
jo, iki paskutinio momento 
pasiliko pasiuntinybėje, 

nors tas sudarė pavojų net 
jo gyvasčiai. Jis taip mokė
jo tvarkyti visus reikalus, 
kad iš pasiuntinybės perso
nalo rusams nepasisekė su
rasti nei vieno, kurs sutiktų 
perduoti pasiuntinybę ir ru
sai beveik jėga turėjo įsi
veržti.

Lietuviška giesmė ašaras 
išspaudžia.

Savo pažiūromis, min. Škir 
pa, berods, anksčiau yra bu
vęs arčiau kairiųjų sparno; 
paskutiniu metu jį pažinau 
kaip žmogų, kuriam bran
gūs visi lietuviai ir visi ne
priklausomą Lietuvą liečią 
reikalai. Kai Berlyne buvo 
įvestos lietuviškos katalikų 
pamaldos, min. Škirpa į jas 
dažnai atvykdavo. Atsimenu 
po pirmųjų pamaldų, Škir
pa pratarė:

— Kai išgirdome pirmą 
kartą Berlyne lietuvišką 
giesmę, ašaros net pasruvo.

Škirpa kažkaip visada pa
siruošęs jautė, kad turi ne
užilgo pasikeisti Lietuvos 
padėtis. Jis pats dirbo dėl 
Lietuvos panaudodamas sa
vo ankstybesnes pažintis. 
Kiek beįmanydamas visus 
atbėgusius į Vokietiją lie
tuvius stengėsi sulaikyti nuo 
išvykimo į tolimesnius kraš 
tus.

— Būkime visi arti Lie
tuvos, vis pasiruošę tam mo 
mentui, kai reikės Lietuvą

, % atstatyti.
Suprantama, kad jis ne

buvo priešingas, jog kele
tas žmonių išvyktų ir į to
limesnes lietuvių kolonijas 
pasidarbuoti Lietuvos Labui. 
Lietuviška trispalvė.

Reikia dar pažymėti, kad 
1919 m. sausio 1 d., kaip tik 
vokiečiams išsikraustant bu 
vo nuimta jų vėliava, Škir
pai vadovaujant buvo iškel-

Baisus buvo moterų
darbininkių
išnaudojimas

“Tarybų Lietuva” aprašo, 
kaip bolševikai buvo išnau
doję Lietuvos darbininkes. 
“Kauno Audiniuose” stacha- 
novietė Skopienė dirbo prie 
aštuonių staklių. Pasak Laik 
raščio, “Skopienė viena at
liko, 8 darbininkių darbą, bet 
ji uždirbo per dieną tik apie 
30 rublių”. Matomai, norė
dama kelis rublius daugiau 
uždirbti, darbininkė Skopie
nė buvo nusistačiusi dirbti 
net už 10 darbininkių, t. y. 
prie 10 staklių. Kita darbi
ninkė — Astrauskienė irgi 
dirbo prie 10 staklių. Dar
bininkė Jankauskienė perei
nanti nuo 6 į 8 stakles, o Vi- 
lienė dirbo už 4 žmones, o 
ateityje nusistačiusi dirbti 
už 8 darbininkes.

Nuo pavasario okupuoto
je Lietuvoje bolševikų buvo 
išleistas ukazas, pagal kurį 
moterys nuo 18 iki 40 metų 
amžiaus šešias dienas turė
jo nemokamai dirbti prie ke
lių taisymo. Į šią naujovišką 
baudžiavą jos buvo varomos 
net iki 15 kilometrų atstu
mo. Kurios per šešias die
nas nustatytos baudžiavos 
normos nebūtų atidirbusios, 
turėjusios dirbti ilgiau.

Bolševikiška lygybė
Maskoliškai - mongoliška 

jai raudonajai armijai ir G 
PU žvalgybininkams užėmus 
visus geresniuosius Lietuvos 
namus, J. Paleckis buvo iš
leidęs “ukazą”, kuriuo įve
damas specialinis mokestis 
namų statybos reikalams, 
2,5 nuoš. imama net nuo 
žmonių, kurie neuždirba į 
mėnesį nei 100 (!) rublių. 
Nuo komisarų, uždirbančių 
per mėnesį daugiau kaip po 
1,000 rublių, imama 8 nuoš.

ta Gedimino kalne pirmoji 
lietuviška vėliava. Tikime, 
kad Škirpai vadovaujant ir 
dabar vieton supurvintųjų 
ir suplėšytų lietuviškų tri
spalvių bus iškeltos naujos, 
ne tik Gedimino kalne, bet 
visur, kur tik tėvynės plo
tuose gyvena lietuvis.

K. J. Prunskis.
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Nežinomame miestelyje bolševikų fronte vokiečiai išgaudo pasalingus užpuolėjus. Du 
jų nutverti (kairėje su iškeltomis rankomis) varomi į skirtą nelaisviams vietą.

Paskutinė Devintojo Nacionalinio 
Eucharistinio kongreso diena

ST. PAUL, Minn., birž. 
27. — Devintasis Nacionali
nis Eucharistinis Kongresas 
vakar čia uždarytas Švento
jo Tėvo Pijaus XII suteik
tu dalyviams apaštališku 
laiminimu ir didinga Eucha
ristine procesija, kurioje da
lyvavo daugiau kaip 80,000 
maldininkų.

Po procesijos popiežiaus 
legatas kardinolas Dougher- 
ty Eucharistiniam centre 
suklaupusias minias palai
mino Švč. Sakramentu. Po 
to atgiedota Te Deum ir 

I tuo užbaigta nepaprastai 
žavingas keturių dienų kon 
gresas.

St. Paul ir Minneapolis 
miestuose gubernatoriaus 
atsišaukimu po pietų buvo 
nutrauktas visokis biznis, 
daugumas krautuvių uždą 
ryta.

Bažnyčios dignitarai visi 
yra vienos nuomonės. Sako, 
kongresas nepaprastai šau
niai pasisekė. Jis sutraukė 
gausingesnes tikinčiųjų mi
nias, negu iš pradžios buvo 
numatyta.

Laikas — tai nematomas 
ir negirdimas vėjas, kuris 
negailestingai naikina mūsų 
sodus, blaškydamas baltus 
žiedu lapelius.

CONRAD
Fotografas

Studija įrengta pir
mos rūėles su mo
demiškomis užlaido
mis Ir Hollywood 
Šviesomis. Darbaa 
Ga rantuotas.

420 West 63rd Street
Tel.: Biznio * ENGIewood 5883 

Bes.: • KNGlewood 5840
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Kartą jau pradėjus pulti, 
reikia pulti iki galo.

VVOLk STUDIO
1945 West 35* Street
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RADIO LAIKRAŠČIO 10-ti METAI
APTARNAUJA CHICAGOS lr APYLINKES LIETUVIJĄ 

Vienintėlis Vakarinis Lietuvių 
Programas Amerikoje — 

Leidžiamas 9 Sykius | Savaite

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

WHFC-I45O kil.
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TnrtasVifž|6,000,000.00

Apart Apsaugos, Turime mc AHA HA 
ATSARGOS FONDĄ ViršMi JįUUU.UU

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų. 
PARDUODAM U. S. DEFENSE SAVINGS BONDS

FEDl KVINGS
LOAN ASSOCIATION of Chicaga 
JUSTIN MACKIEIVICH. Pres.

4192 Archer Avenue
VlHginia 1/4/

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge*

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

* KELNER - PRUZIN
Gariatuia. Patarnavimai — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Ave.

Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS

ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

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

MARIJONA
TOLEIKIENĖ,
(įm» tėvais Šarkaitė)

Gyveno 5825 S. Washtenaw
Mirė birželio 29. 1941. 3:15 

vai. ryto. sulaukus pusės amž.
Gimė Lietuvoje. Kauno rėd., 

Tauragės apskr., SvekSnlų pa
rap.

Amerikoje išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą. Joną. du sūnų; Joną lr 
marčią Eleną, Juozapą Ir mar
čią Rozaliją, dukter) Barborą 
Fleek, žentą Joną ir vieną a- 
nuką. dvi seseris: Magdaleną 
ftlusnts. jos vyrą Prancišką, E- 
eną Okocklenę lr jos vyrą A- 
leksandrą. brolj Juozapą Šar
ką lr Jo žmoną Juzefą, jų Sei
mas lr daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.
O Lietuvoje vieną brolį lr vie
ną seserj.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4605 So. 
Hermltage Ave.

laidotuvės įvyks liepos 2 d. 
IS koplyčios 8 vai. ryto bus 
nulydėta į Sv. Kryžiaus par. 
bažnyčią, kurioje (vyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta į Sv. Kazimiero kapines.

NuoSIrdžIal kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažjs
tamus dalyvauti luldotuvėse.

Nuliūdę Vyras, Kūną1. Duk
tė, Seserys. Broliai, Žentas, 
Marti ir visi Giminės.

laidotuvių Direktorius John 
F. Eudeikis. Tel. YARus 1741

M

UP

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną ir NaktJ

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir SeStadienlo rytais. 
IS Stoties WHIP (1620), su P. Šaltimleru.

KOPLYČIOS DYKAI
‘ ‘S*i VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. VVestern Avenue 

Tel. GROvehill 0142

J. LIULEVICIUS 
4848 S. California Ave. 

Tel. LAFayette 3572

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

P. J. RIDIKAS 
8854 South Halsted Street 
Skyrius: 710 W. 18th St. 

Visi Telefonai: YARda 1419

Y'

41

4

LACHAWICZ IR SCNAI 
2314 West 28rd Place 

Tel. CANaI 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULlmąn 1270
8. P. MAŽEIKA 

8319 Lituanica Avenue 
Tel. YARds 1138-1139
ALBERT V. PETKUS 

4704 So. Western Avenue
Tel. LAFayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenne 

Tel. YARda 4908

V
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KAS NAUDINGA ŽINOTI VISIEMS, KURIE 
DALYVAUS "DRAUGO" EKSKURSIJOJ 1 
MILVVAUKEE, LIEPOS 6-ta DIENA

1. Laivas City of Grand I $125'000' vienuolyną su kop-
Rapids išplauks iš Navy Pi
er liepos 6 d., 9:30 vai. ry
to (sharp). Jokio pavėlavi
mo. Neturintiems automobi
lių geriausiai važiuoti bile 
gatvėkariu iki Grand Avė., 
kurios gatvėkaris priveža 
prie pat uosto. Prie Navy 
Pier yra didelė vieta auto-

lytėle, kurioje randasi virš 
tūkstantis relikvijų įstatytų 
sienose ir. k., f eras busu kai 
nuos 75c asmeniui. Kurie 
norės vykti į paskirtą vie 
tą ir paragauti dykai gar
saus Milvvaukee alaus, taip 
pat užkąsti sendvičių, tiems 
taksi į vieną pusę kainuos 
5c asmeniui. Poilsiui skiria-mobiliams “parkinti”. Taigi, 

kas norės, galės nuvažiuoti: ma nepilnos dvi valandos
Laivas išplaukia iš Milvvau
kee 4:45 Chicago laiku (3:45 

o grįžęs iš ekskursijos: Milwaukee laiku). Iki to lai.'
‘paparkin-'automobiliu, ten 

ti”
vėl sėsti į automobilių ir na 
mo parvažiuoti.

2. Laive yra užkandžio ir 
gėrimo, tačiau geriausiai, 
užkandžio pasigaminti na
mie. Pigiau ir geriau.

3. Laive galima išsinuo

ko visi ekskursantai turi būt 
laive. Chicago laivas pasie
kia 10 vai. vakaro. Plaukiant 
atgal, sutemus visu pakraš
čiu žibčioja žiburiai ir lai
vams švyturiai. Gražu. ,

7. Norint būti “Draugo” Į

DRAUGAS

KUN. DR. JUOZAS VAŠKAS, M.I.C., naujas Maria-
muoti kambarį visai dienai. I ekskursij°s dalyviu, tikietą napoiįo Kolegijos rektorius, šiomis dienomis pradedąs

i Ir i n irti rrąri i ■ nn lx n M ...   ..... « . m . . - . .
Jame galima ne tik savo dra 
bužius pasidėti, bet ir pui
kiai pasilsėti. Kainos $3.00 
ir $3.50 visai dienai. Kas 
nori, gali ant pat viršutinio 
laivo denio rezervuoti kėdes. 
Kaina 30c už kėdę. Į tą denį 
leidžiami tiktai tie, kurie tu
ri užsirezervavę kėdes.

4. Į laivą patartina nuva
žiuoti kiek galima anksčiau 
ir pasirinkti vietas ant de
nio. Grupės gali pasirinkti i 
vietas vienoj kurioj vietoj. J

5. Laivas plaukia 4 
landas į Milvvaukee ir 4 va
landas atgal. Laivas didelis, 
dėl to nejuntama jokio su- 
Rįmo. Malonu, vėsu, t. links
ma. Viduj visą laiką orkes
trą griežia. Kas nori gali
šokti. Ant antro laivo denio 
yra puikus parloris, pianas 
ir garsiakalbis programoms 
pildyti. Parlory ir trečio de
nio balkone gali susėsti keli 
šimtai žmonių ir, sakykim, 
grupei dainuojant kokią liau 
dies dainą gali dainuoti sy
kiu ir keli šimtai žųionių.

6. Milvvaukee laivas pasie
kia 2 vai. popiet. Uoste 
“Draugo” ekskursantų lauks 
busai ir taksi. Kurie norės 
pamatyti miestą ir kitas žy
mias vietas, būtent, šv. Juo
zapato Minor baziliką, ku-

reikia įsigyti iš anksto. Kas 
pirks tikietą tą pačią dieną 
uoste, prie kasos langelio, 
neturės privilegijų nuplau
kus į Milvvaukee, nes tik su

Chicagos ateitininkų 
susirinkimas

Birželio 25 dieną šv. Jur
gio parapijos patalpose į- 
vyko Chicagoje gyvenančių 
ateitininkų susirinkimas. Da 
lyvavo gražus būrys jauni- 

. mo, kurio dauguma priklau- 
va_ sė įvairioms ateitininkų 

moksleivių ir studentų or
ganizacijoms Lietuvoje. Iš 
vyresniųjų dalyvavo buvęs 
“XX Amžiaus” redaktorius 
kun. J. Prunskis, žymus Lie
tuvos jaunimo veikėjas dr. 
kun. A. Deksnys.

Susirinkimas buvo pradė
tas entuziastingai ir jaut
riai sugiedojus ateitininkų 
himną. Susirinkimą atidarė 
kun. dr. A. Deksnys ir pa
kvietė pravesti stud. Pov. 
Baltinį ir Kazakaitytę.

Buvo paskaityti ir aptarti 
Chicagos ateitininkų drau
govės įstatai, pasikalbėta to
limesnės veiklos reikalais. A. 
Navikaitė pasirūpino visus 
pavaišinti.

Greitu laiku numatyta ga-

vadovauti šiandien vienintelei pasauly aukštai 
mokslo įstaigai.

lietuvių

sirinkinąas išsirinko laikiną kurie nelanko mokyklų ir
valdybą. Dvasios vado pa
reigomis rūpinsis dr. kun. 
A. Deksnys. Pirmininku iš
rinktas stud. Pov. Baltinis, 
sekretoriumi Antanina Na
vikaitė, vicepirmininku A. 
Skirius, iždininku Albinas 
Reneckis, kandidatais liko 
Marija Žutautaitė ir Stasė 
Petrauskaitė.

Artimiausioje ateityje a- 
teitininkai susitiks ant Mi
chigan ežero “Draugo” eks
kursijoje į Milvvaukee liepos 
6 dieną. Tolimesnės veiklos 
reikalais nariams bus pra
nešta paštu asmeniškai ir 
bus skelbiama spaudoje.

neturi pastovaus darbo.
Pažymima, kad priimti j 

CCC jaunuoliai neturės il
giau laukti kaip tik vieną 
mėnesį iki išsiuntimo į pa
skirtas jiems stovyklas.

Jei žmogus nustoja pasi
tikėjimą savim, tai drauge 
dingsta visos galimybės, ku
rios būtų padėjusios jam pa

Iš Eucharistinio 
Kongreso

Birželio 25 d. teko sutikti 
kun. J. Cepukaitį iš Phila
delphia, Pa., ir kun. J. šliką 
iš Sheboygan, Wis. Girdėjau, 
yra atvykęs į kongresą ii 
kun. S. Raila iš Philadelphia, 
Pa., bet žmonių tokia dau
gybė, kad jo dar nemačiau

Bevalgant pietus sykiu su 
kun. J. čepukaičiu turėjome 
progos daugiau išsiplepėti. 
Mat, jis yra buvęs Maniloj, 
Philipinų Salose, Eucharis
tiniam Kongrese, taigi daug 
nusimano apie Eucharistinių 
Kongresų pažangą. Jo nuo 
mone, šis 9-tas Nacionalis 
Eucharistinis Kongresas dau 
geliu atžvilgių viršija anąjį 
kongresą. Sakė, kad jo, tai 
yra, Philadelphia kardinolas 
tenai ir čionai pasiųstas šv. 
Tėvo Legatu. Turbūt, Phila
delphia tik viena gali tuomi 
pasidžiaugti ir didžiuotis. Už 
tai net du lietuviai kunigai 
atstovauja Philadelphia ar- 
kidieceziją.

Vyrams vidunaktinės pa 
maldos ir vaikučių 10,00b 
choras paliko many tokio gi
laus įspūdžio. Kada 100 ku
nigų, dviejų su žvakutėmis 
klapčiukų lydimi, iš tolo ar
tinosi prie 75,000 vyrų da
linti šv. Komuniją, žmogus 
tai matydamas gyveno ne 
ant žemės, bet danguje. O 
kai didžiulis choras užtrau
kė “Jesu dulcis memoria”. 
tai iš džiaugsmo ašaros pra
dėjo riedėti, kad, štai, at-sisekimą pasiekti.

Svett Marden mintis neišdildoma ir saldi
10,000 vaikučių chorą gie-

i ri ■ .................................. -■ ■ - —- ■—

lutinai suredaguoti ir patvir 
rios vien remontas kainavo Į tinti įstatus. Tuo tarpu su-

Liepos 1 d. prasideda 
priėmimas j CCC

Civilian Conservation 
Corps darbams jaunų vyrų 
priėmimas prasidės liepos 1 
dieną ir baigsis liepos 20 d., 
anot gauto pranešimo iš 
Chicago Selecting Office, 
2614 W. 23 place, Chicago. 
Jau dabar galima gauti ap
likacijas.

Priimami jauni vyrai nuo 
17 iki 231-2 metų amž.,

Kitam gere. nepadaręs ne 
lauk iš kito gera.

Jūsų Gražus 
Apsirėdymas

-Mūsų Specialybė

this cheese 
that’s digestible 

as milk itselfl
SPREADSI SLICES! TOASTS! 

M E LT S PEUFECTLYI

dant mišias, galime tikėtis1 
sulaukti ir vėl ne ant žemės,1.
bet danguje. Kaip tikri ka- 100 Dol. Dovanu
reiviai, jie sesučių lydimi *
maršavo į savo vietas. Tenai 
ir motinos sėdėdamos aukš

CLASSIFIED

Tam, kuria (rodys, kad pirkti nimų. 
lotų, arba farmų nėra saugus In- 
vcatmentaa.

Pašaukite, kurie norite nusipirkti 
, ... (arba išmainyti, naujų namų pusta-tesnese Vietose negalėjo ne-| tyti, relių pataisyti. Taipgi turime 

.... _ .. . - 'jui' . keletu desėtkų senesniu namų popasidžiaugti ir nepasididziuo vi84 cnicagų. visokio didumo, bti- 
niuvų ir privutiškų. Kuinus nuo 18 
šimtų iki 185 tūkstančių. Galima 
lirkti artia stutyti su mažu Jmokė- 
iniu, kitus mokėti kaip rendų. 

CHARLES P. SUROMSKIS & CO.
6921 š. Western Avė. 

itep. 3713 — Vakarais P ros. 1111

IŠKEN DUO.IAM A K RAUTI Vfi 
MARUI E’IT’E PARKE

(šrendavimui krautuvė pačiame lie
tuvių apgyventame distrikte. Salia 
Chain Grosemės. 'rinka bučernei ar 
kitam biauiui. itundasi prie kampo
fittth St. ir K<x kwcll. šaukite: PLAza 

2500. Apt. 312. 

ti, kad ten yra ir mano sū
nus, mano duktė.

Dieve duok daugiau tokių 
Eucharistinių Kongresų, kad 
ir tėvai ir jų vaikai galėtų 
pergyventi visa tai, kas St 
Paul mieste buvo šfą savai
tę pergyventa. Ne vienas čiu 
surado sau gyvenimo idea
lą.

Kun. J. Mačiulionis, MIC.
PARDAVIMUUI NAMAI 

MARUUETTE PARKE

WHOLESALE
LIQUOR 
IŠTAIGA

Parsiduoda 4 kambarių Cottage if
trys lotai prie 63i*d St. ir 
ųieiito |Ąve. Purzluosrtatb&ij. Algiui

age ir 
Kacra-j 
;iai. |

p---;

N. KANTER. Sav.

Išvežiotame 
po visą 
Chieago

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

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

RHEUMATISM
Pain—Agony Starta To Laave io 

24 Hours
Happy Days Ahead for You
Think of it—how this old worJd 

dneg make progresą—now comes a 
prescription whlch is known to phar- 
macists as Allenru and within 48 
hours after you start to take this 
bfflft acting formula pain, agony and 
inflammatlnn caused by ezcess urlo 
scld has started to depart.
BAIlenru does Just what Ibis notice 
says It wlll do—it is guaranteed. You 
ran get one generons bottle at lead- 
Ing drngsfores everywhore for 85 
cents and if it doesn't bring the Joy- 
»ue results you expect—your uao-iey 
ahole heartedly rct>iraa<C

' I
6 kambarių, nauja mūrinė rezi

dencija prie 7 333 So. Maplevvood. 
Tilo maudynė, {mokėti tiktai $ūuO,
likusi išmokėti per 15 metų.

AtaiSaukti tuojau:

HENRY \VOJCTECHOWSKI CO. 
52(19 So. Asliland Avė. 

į Tel. PROspee t 0792________ _

PARDAVIMUI SANDWKII SHOP
Parsiduoda Sandvvich Shop geroj vie
toj. Biznis išdirbtas per daug me
tų ir neša gerų pelnų. Turi parduo
ti šių savaitę, iš priežasties kito 
biznio. Tikras bargenas.

Matykite, savininkų;
_____ 6736 Stony įsiauti Avenue

REIKALINGAS DARBININKAS 
KEPYKLOJE

Reikalingas tuojaus pagelbininkas 
kepykloje. Pastovus darbas. Gera 
alga.

LIBERTY BAKERY 
11932 SO. HALSTED ST.

SKAITYKITE “DRAUGA!

Did “Diamond Jim” Have 
Stomaeh or Ulcer Pains?
lt is hardly likely that Diamond Jim 
Brady could have eaten so vora- 
ciously if he suffered after-eating

fialns. Sufferers who have to pay 
he penalty of stomaeh or ulcer 
pains, indigestion, gas pains, heart- 

burn, burning sensation, bioat and 
other conditions caused by excess 
acid shouid try a 25c box of Udga 
Tablets. They mušt help or money 
refunded.

-r

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
DINING ROOM SET8 — PAR
LOR SETS — BEDROOM SETS 
— KUGS — RADIOS — KE- 
FRIGERATORS — WASHERS — 

MANGELS — STOVĖS.
AB Nailonai!} Adverttaed Benu.

“THAT LITTLE GAME”

MIDDLE-AGED
PEOPLE

are common offenders

If yoo’re past 40, the chnnces aro 
that your breath will be offensivo 
oftencr than that of a you n g person. 
Fermentation of tiny food particles 
caught by partial platės and den- 
tures frerjuently cause thla condition 
which you yourself may not deteet 
būt whlch is so offensivo to others. 
Why not tako the casy, pleasant pre- 
caution thatso many fastidious peo- 
ple ūse to halt this fermentation— 
Lišterine Antiseptic employed as a 
mouth rinse. It immediately makes 
the breath swecter, purer, less likely 
to offend. Lambert Pharmaeal Co., 
St. Louis, Mo.

Rrfort Any Data U ta
LIŠTERINE ANTISEPTIC

Ta M aha Your Braath Suvaataz

ŽAVIAUSIAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲBI.IlSKEI.lv 

PIRATINI Ų
KOJINIŲ

POCKET’BOOKŲ
KORSETŲ

KŪDIKIAMS DRABUŽIŲ 
V. VILEIŠIENE, SAV.

GLAMOUR
FROCK SHOP

5922 W. Roosevelt Rd. 
Tel. AUSTIN 1175

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avent/^*
Telefonas REPUBUC 6051

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

AGENTAI: 
Jonas Rodlnas 

Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas

H. Rajeuski 
“Shorty”

Rez. TeL VICTORY 2499

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 Mest 31st Street 
Chicago, III. 

Telefonuokite:
VICtory 16 9 6

MILDA BUICK SALES
VIENINTELĖ LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
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įj v » I 'vĮ'l ’* 1* ffMažai kas išliko is traction 
fondu Chicagoje

Chicago miesto kontrole
ris Robert P. Upham iškėlė 
viešumon vadinamų miesto 
“traction” fondų stovį. Šis 
fondas buvo sudarytas iš 
mokamų miestui gatvėkarių 
koncesinių sumų.

Iki 1913 metų viskas buvę 
tvarkoje. Buvo sudaryta jau 
apie 75 milijonai dolerių.
Bet nuo tada imta tie fon
dai tampyti. Jie virtę kaip 
ir koks miestui paskolų ban 
kas. Miestas iš tų fondų 
skolino sau reikalingas su
mas. Iki 1931 metų tos su
mos vienaip, ar kitaip bu
vo papildomos. Tačiau užė
jus blogiems laikams iš

“traction” fondų pradėta iš
traukti vis didesnės sumos 
ir nebuvo kuo jų papildyti.

Per paskutinius aštuone
rius melus ištraukimai taip 
padidinti, kad šiandien 
“traction” fonduose likę tik 
apie 7 milijonai dolerių. 
Daugiau kaip 68 milijonai 
dolerių šiandien papildyta 
abejingos vertės popieriais, 
užšaldytais kapitalais ir ki
tais įvairiems kitiems reika
lams nužymėtais pinigais. 
Paskutiniais metais žymio
ji tų fondų dalis pavartota 
požeminio geležinkelio dir
bimui.

Elena Cibulskytė

Courtney prieš 
"bookies" laisniavima

Illinois legislatūra prave
dė bilių, kuriuo leidžiama vi
soj valstybėj laisniuoti 
“bookies,” t. y. tas vietas, 
kur daromos arklių lenkty
nių lažybos.

Gubernatoriaus Hornerio 
laikais tas bilius buvo pra
vestas, bet gubernatorius jį 
nepatvirtino.

Cook apskrities prokuro
ras Courtney dabar ragina 
gubernatorių Green vetuoti 
(nepatvirtinti) šį bilių. Pro
kuroras pareiškia, kad tas 
priešinga visuomenės gero
vei, nes “bookies” yra gam- 
blerystė.

Biliaus autoriai tvirtina, 
kad ši gamblerystė nieku 
būdu nepanaikinama. Tad

Navy Pier bus
pakeista mokykla

U. S. karo laivyno depar
tamentas išnuomoja sau 
Navy Pier, kur bus įsteigta 
laivyno aviacijos techninė 
mokykla. Jauni vyrai bus 
mokinami aviacijos dalykų. 
Tūkstančiams vyrų bus pro
gos išeiti aviacijos kursus.

Banketu pagerbs 
vyskupą Sheil

Chicagos Kolumbo Vyčiai 
pirmadienį vakare Palmer 
House turės banketą J. E. 
vyskupo B. J. Sheil pagar
bai.

verčiau ją laisniuoti ir kon
troliuoti.
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Pas Budriką rasite visus geriausius elektrikinius 
šaldytuvus Hot Point, General Electric, Norge, Phil
co, Kelvinator, Westinghouse ir kitus.

Kaina nuo $99.50 iki $199.00
už gražų didelį, šešių pėdų didumo šaldytuvą, ma
žais mėnesiniais išmokėjimais.

Pamatykte naujas radio ir naujus rakandus, pe
čius, lovas, miegamo kambario setus, Parlor Se
tus, Karpetus.

JOS. F. BuDRIK, Ine.,
3409-11 So. Halsted St.

Tel. YARDS 3088

Elenai Cibulskytei, 2236 
So. Leavitt St., laimėtojai 
pirmos dovanos “Draugo” 
konteste pradžios mokyklos 
skyriuje, pasižymėjimai ir 
laimėjimai irgi labai papras 
tas dalykas. Nuo pat mažens 
šiai jaunutei, daug žadan
čiai West Side lietuvaitei pa
sižymėjimai moksle, rašyme 
ir visose srityse atėjo visai 
natūraliai.

Gimusi prieš 14 metų ir 
augusi West Side. Elena lan
kė Aušros Vartų parapijos 
mokyklą, kurią šiemet bai
gė. Kaip buvo galima tikė
tis, ji laimėjo stipendiją Šv. 
Kazimiero akademijos, gavo 
aukščiausį laipsnį mokyklo
je (kaip ir kasmet iki šiol); 
laimėjo American Legion 
medalį už geriausį raštą jų 
vedamame konteste ir gar
bės diplomą už gražų raštą.

Elenos tėvai, Petras ir 
Stellą (Radzevičiūtė) Cibuls 
kiai yra gerai žinomi, ilga
mečiai West Side gyvento
jai. Tėvas Petras yra vienas 
iš geriausiai žinomų malia
vojimo kontraktorių Chica
goje. Užauginę gana didelę 
— septynių vaikų — šeimą, 
Cibulskiai gali džiaugtis, kad 
užaugino tokią gabią, tau
tiškai susipratusią dukrelę, 
kurios gabumas ir lietuviš
kumas yra didelis jų nuo
pelnas.

Medžiagą savo kontesto 
raštui Elena Cibulskytė dau
giausiai sėmė iš dienraščio 
“Draugo”. Mokyklos seselės 
labai daug jai irgi pagelbė
jo. Neseniai atspausdintas 
Chicago ,-’neraid-American 
anglų kalboje straipsnis a- 
pie LiefUvą taipgi davė jai 
daug informacijų.

Elena šį rudenį pradės 
lankyti šv Kazimifero akade
miją. Vėliau norėtų tęsti 
mokslą komercijos srityje ir 
ilgainiui gauti stenografės 
darbą.

Manome, kad skaitytojai,1 
perskaitę Birž. 27 d., 1941 I 
“Draugo” numeryje, stebė
tinai gražų ir išsamų Cibuls- 
kytės raštą apie Lietuvą, su- 

į tiks su mumis, kad iš tokių 
mūsų jaunųjų žiedų galima 
tikėtis gražių vaisių ateity
je.

Kokiu produktu galima 
gauti su orenžiniais 
ženklais

U. S. žemės ūkio departa
mento maisto produktų per
viršio marketinimo adminis
tracija (Surplus Marketing 
Administration) praneša, 
kad šelpiamieji žmonės su 
įsigytais oranžiniais ženk
lais per liepos mėnesį mais
to parduotuvėse gali įsigyti 
šiuos maisto produktus:

Raisins, Pork Lard, Pork, 
Corn Meal, Shell Eggs, 
Wheat Flour, Whole Wheat 
(Graliam) Flour, Drier 
Prunes, Dry Edible Beans, 
Hominy (Corn) Grits, All 
Fresh Vegetables including 
Potatoes, Fresh Oranges ir 
Fresh Peaches.

Oranžiniai ženklai veltui 
gaunami tik perkant mėly
nuosius ženklus.

Kaip reikia pirkti mėly
nuosius ženklus, tas tesi
kreipia adresu 506 Wabash 
avė. Ten gaus visus reika
lingus nurodymus.

Realizavo savo 
ambicijų; yra kunigu

Šį birželio mėnesį šv. Pat- 
riko katedroje, EI Paso, 
Tex., kunigu įšventintas chi- 
cagietis John J. Kehoe, 45 
m. amž. Prieš pirmąjį pa
saulinį karą jis mokinosi 
Chicagoj ir turėjo pasiryži
mą įstoti seminarijon. Bet 
karas sutrukdė jo pasiryži
mą. Buvo pašauktas karei
viauti ir dalyvavo karinėj 
ekspedicijoj Europoje. Po 
karo grįžęs namo kai kurį 
laiką dirbo prie geležinke
lio. Bet su savo originale 
intencija nepasimetė. Prieš 
ketverius mėtus įstojo se
minarijon Texase ir tenai 
išėjo reikalingus mokslus.

Kun. J. J. Kehoe atvyko 
Chicagon atlankyti tris sa
vo seseris. Birželio 29 dieną 
St. Columbkille bažnyčioje 
celebravo mišias.

WCFL 1000 K. žymus programas Sekmadienio va
kare nuo 6:30 iki 7 vai. vakare.

1 žuvo, 30 sužeista
Arti Michigan City kelei

vinis autobusas susidaužė au 
sunkvežimiu. Pranešta, kad 
vienas asmuo žuvo ir apie 
30 sužeista.

Pasakoji kitiems, kad 
“Draugas” yra įdomus. Bet 
ar gi gali viską išpasakoti 
Geriausiai patark jam užsi 
sakyti.

Nesiduok blogam įveikti 
bet įveik tu blogą geru.
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X J. Kurtis, 4339 Hermita- 

ge Avė., žinomas ir pasitu
rintis Town of Lake gyven
tojas užsisakė “Draugą” ir 
užsiregistravo vietą “Drau
go” ekskursijoj į Milwaukee, 
liepos 6 d.

X Kan. J. čepukaltis, šv.
Andriejaus par. klebonas, 
kun. St. Raila iš Philadel
phijos, kun. J. Vasiliauskas. 
Šv. Kazimiero seserų, New-

Dr. Aleksis A. Petrauskas, šįmet baigęs Massachus- * town, Pa., kapelionas, vakar, 
setts Technologijos Institutą Filosofijos Daktaro laip- : grįždami iš Eucharistinio 
sniu. (Plačiau skaityk Aplink Mus skyriuje.) I Kongreso, sustojo Chicagoj
-------------------------------------------------------------------------------- ir aplankė “Draugo” redak

ciją.

X E. Grigonytės su K. 
Bimba iškilmingos vestuvės 
įvyks birželio 28 d., Nekal
to Prasidėjimo P. Š. bažny
čioje. šliūbas bus per Mi
šias šv. 11 vai. ryto. Vestu
vių puota Darius-Girėnas sa 
lėj.

X Kun. V. Slavynas, kuris 
Sov. Rusijai okupavus Lie
tuvą, atvyko į Ameriką ir 
iki šiol darbavosi vienoj 
Welch, W. Va., parapijų, 
perkeltas į War, McDavell 
Co., W. Va., misiją.

X Dr. A. A. Petrauskas, 
kun. J. Petrausko brolis, šie 
met baigė Massachusetts 
Technologijos Institutą filo
sofijos daktarato laipsniu. 
Tai bene pirmas Amerikos 
lietuvis išėjęs tokį mokslą. 
Dr. Petrauskas pradžios 
mokslą baigė Šv. Antano pa
rap., Cicero, mokyklą. Not
re Dame universitete įgįjo 
B.S.E.E. ir M.S. laipsnius. 
Vėliau persikėlė į viršminė- 
tą institutą. Liepos 4 d., 6 
vai. vakare rengiama jam 
pagerbti puota namuose ad
resu 1603 So. 50 Ct.

Nauji Anglijos 
reikalavimai

Paskutiniais laikais Ang
lijos vyriausybė pradėjo sta 
tyti Amerikai vis naujus rei 
kalavimus ir vyriausybė, 
kiek žinoma, tai visa vykdo.

Anglija reikalavo kad 
amerikiečiai sumažintų kai 
kurių valgomų produktų 
vartojimą, nes tie produk
tai reikalingi Anglijai. Dė! 
to mes čia ir turime jau kai 
kurių produktų žymų pa
brangimą, nes vyriausybė 
tai dideliais kiekiais super
ka Anglijai.

Dabar iškeliama aikštėn, 
kad Anglija reikalauja Ame 
rikos, kad J. A. Valstybėse 
būtų sumažinta lėktuvais 
tarnyba. Sako, Anglijai yra 
reikalingi didieji lėktuvai.

Wayne Thomis Chicago 
Daily Tribūne apie tai rašy
damas nurodo, kad Anglija 
to visa iš Amerikos ne pra
šo, bet reikalauja.

lėti Williamą Evans, 26 m. 
amž.

Už uošvės nužudymą iki 
gyvos galvos kalėti.

Už savo dviejų metų ber
niuko nužudymą iki gyvos 
galvos kalėti.

Už pasiryžimą nužudyti 
savo žmoną — nuo 1 iki 14 
metų kalėti.

Evans prisipažino kaltu 
tad teisėjas jam ir netaikė 
mirties bausmės.

žmogžudystės įvyko dėl 
jo nesutikimų su žmona, ku
ri pasiryžo su juo pasimesti 
divorso keliu.

Pranešimas
Marąuette Park. — ARD 

8 skyriaus pusmetinis susi
rinkimas įvyks antradienį, 
liepos 1 d., 7:30 vai. vak.,
parapijos svetainėj. Visos 
narės kviečiamos būtinai 
dalyvauti, nes yra svarbių 
reikalų aptarimui.

Valdyba.

Nuteistas trimis 
bausmėmis

Kriminalinių bylų teisme 
teisėjas Julius H. Miner tri- 

[ mis bausmėmis nuteisė ka-

Anglai tebeatakuo-
ja nacių miestus,

Londonas, birželio 29 d. 
—Anglijos bombanešiai pra
vedė vieną smarkiausių ata- Į 
kų ant Comines, netoli Lil- 
le, elektros jėgos gamyklos 
šiaurinėj Prancūzijoj.

Anglų pranešimai sako, 
jog per pereitą savaitę su
naikinta 118 Vokietijos or
laivių.

Tuo tarpu Anglijos visuo-

joje vyriausybė dar labiau 
sustiprintų.

Vokiečių laivai
J išvyko namo

RIO DE JENEIRO, birže
lio 29 d. — Trys Vokietijos 
krovinių laivai išvyko iš 
Brazilijos, matomai, tikėda 
mi prasprukti pro anglų 
blokadą.

Tai 3,172 tonų krovinių 
laivas Natai, 4,416 tonų Her-

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

ALI MAKES ** NEW ant REBUILT

TYPEWRITERS
ADDING M A C H I N t S

menė reikalauja, kad šias mes ir 5,551 tonos Frank- 
bombanešių atakas Vokieti-Į furt.

SICK, NERVOUS
PDA II lf V “EVERY O UKANIlI MONTH* ■

Then Read WHY 
Lydia E. Plnkham’a 
Vegetable Compound Is 
Real “Woman’s Friend”!
Rome nromen auffer eevero monthly 
palu (erėmpa. hackache. heederhe i due 
iu female funetional dlaordera vhlle 
other'a nerime tend to become upaet and 
they eet croea, reetleae and moody.

9 So why not take Lydia K. Plnkhem'e 
Veneteble Compound mede eepeetaUy 
to help tired, run-dovn. nervoua wom- 
en to ro .miline thru "difflrult dayi.** 
Plnkhem'e Cotnpound eontalna no opl- 
etee or habluformlng Inrredlenta It

le made from nature’e ovn benefleln) 
roota and herbe—eerh vlth Ite ovn 
epectal purpoee to HELP WOMEN.

Famoue for over 10 yeara— Plnkham’a 
Compound ia the beat knovrn end ona 
of the mnat affarfiee "voman'a" ton ice 
obtainable. Try it f
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AUTOMOBILIS 
DOVANOMIS 

PER
“DRAUGO” 

LABOR DAY 
PIKNIKĄ

— SMAIL MONTHLY fAYMINTS— 
AU MAKIS

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED
eee ataauri caaar ent.riee ntw.nac.ma enaaanrn

+ CTAD typevvriter 
COMPANY

ROMKT C. noiMtATT. Menepee
___________ m w. madison st._________

■STIMATIS— FREE — DIMONSTR ATION
Phone DEAR3ORN P 444

AR DAUG KŪRO SUDEGINAT 2IEMOS METU?|

Vartodami RO.CK WOOL Namų Insulacij 
Sutaupysite Daug Pinigų.

Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:|
l. Sutaupysite 40% kfiro;
5. Apsaugo gyventojų sveikatą; 
J. Padidina namų vertę;
I. Taupo namų šilumą;
5. Duoda gerą apsaugą nuo 

gaisrų;
6. Greitai ir lengvai įtaisot 

Dykait

piomvh DOCK WOPL 
Co«KMA»»
Fimous Imratim Boams

HAeeKfcoMSua mbOnkFi

Ji*

NaBvr Bot tema Mmv«iae»- 
Maao*<«v. CoMCOTita. r.H.A. 

ar limofcAJImna.

sieniMes taip pat parduodame visokiausių stogų ir 
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAOO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Avė. Republic 6O51|
IParahonna: 9401 Bo. Stony Island Ara^ tat.


