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NACIAI PAĖMĖ SMOLENSKĄ. POLOCKĄ
VOKIEČIAI PAĖMĖ 
ESTUOS SOSTINĘ

Estai neturi pasigailėjimo susiskab 
džiusiems į grupes raudonarmiečiams 
ir kitiems bolševikams, kankinusiems 
estų tautg

HELSINKIS, liepos 17.
Slovakų sus-mo boardas Gauta žinia, kad vokiečiai 

rezoliucijoje dar pareiškia, paėmė Tallinną, Estijos sos- 
kad Hitleris stengiasi nuga- tinę.
lėti sov. Rusiją ir Angliją, i Tai laimėjo vokiečių 
kad paskiau be didesnių kliu riuomenė, kuri Baltijos 
čių susimesti prieš J. A.
Valstybes.

Boardas ragina J. A. Val
stybių vyriausybę dėti visas 
pastangas remti Angliją.

ka
t

ros pakrantėmis iš Rygos, 
Latvijos, veržėsi pirmyn. 
Pakeliui vokiečiams teko 
Parnu, paskiau — Haapsalu, 
Estijos miestai. Haapsaloj

KUR PALECKIS

Amerikos lietuviškų stali- 
nitų šlamštai plačiai paduo
da žinias iš Maskvos apie 
sovietų “laimėjimus” kare su 
vokiečiais. Bet jie nė puse žo 
džio neprasitaria, kaip sovie 
tai “laimėję” Lietuvoje ir 
kur dingęs jų mylimasis to
varišč Paleckis (ar Padlecki) 
ir kiti Stalino pakalikai, ku
rie per vienerius metus kan
kino lietuvių tautą.

Būtų įdomu žinoti, kur 
šiandien yra visa eįlė raudo
nųjų — savosios tėvynės ir 
tautos išdavikų. Kur yra 
Mauškiai, lėkiai ir visa eilė 
iš Rusijos prisiųstų raudo
nųjų činovninkų.*

Reikia spėti, kad jie šian
die pačioj sovietijoj naudoja 
si savo Stalino saulės “ma
lonėmis”.

SOVIETŲ LIKIMAS

Bolševizmo likimas Rusi
joj kasdien vis ryškiau aiš
kėja. Maskvos kraujageriai 
komisarai rydami mažąsias 
valstybes ir tautas pasprin
go. šiurpios konvulsijos kas 
kart smarkiau suremia be
dieviškąjį komunizmą, kurs 
per 20 metų Rusiją nualino 
ir rusų tautą laikė pavergu
sią.

Raudonasis režimas, ku
rio svarbiausias uždavinys 
užsiimti žmonių žudymais, 
greitai išnyks iš Europos že 
myno. Piktos, barbariškos ir

Jis prieš komunis
tus; neteko darbo

VVASHINGTON, liepos 17. 
— Karo departamento val
domo garlaivio Ancon jūrei
vių įgulos narys J. J. Doyle 
andai iškėlė reikalavimą, 
kad atitinkami autoritetai išypa įplauka, kuri susijusi su A ......

Estijai priklausančiomis Da tlrtl» ^omumstų Įsigalėjimą
goe ir Oesel salomis, šiose 
salose Rusijos sovietai turė
jo įsikūrę orines bazes. Iš 
šių bazių anais metais so
vietų lakūnai puldavo Suo
miją, kuri yra vos skersai 
Suomijos įlankos.

Peipus ežeras sudaro Es
tijos su Rusija sieną, šio 
ežero rytiniam šone vokie
čių kariuomenė pasistūmė į 
Petrapilio (Leningrado) sri
tį ir numatomas greitas šio 
miesto puolimas. Petrapilis, 
arba Petrogradas, yra dide-

ir vyravimą National Mari- 
time (jūreivių) unijoje. Jo 
reikalavimas atmestas ir jis 
pats pašalintas iš Ancon lai
vo ir iš tarnybos.

Kongreso atstovas N. M. 
Mason, resp. iš III., kreipės 
karo departamentan, kad 
karo sekretorius Stimson iš
aiškintų tą įvykį. Mason sa
ko, būtų įdomu žinoti, ar ir 
toliau bus leidžiama Ameri
kos laivuose vyrauti komu
nistams, kuriems Maskva 
diktuoja savo įsakymus.

ALIUMINO RINKIMAS MASKVA PASTATĖ 
PASKUTINES ATSARGAS

Oficialiai grąžino politinius komisa
rus armijoje. Anot Ass. Press, devyni 
milijonai kareivių dalyvauja kauty
nėse sovietų fronte

("Draugas” Acme telephoto!

Orlaivių statyboj labai svarbus aliuminas. Visoj 
Amerikoj dabar renkami aliumino daiktai ir atiduoda
mi valdžiai. Čionai parodoma aliumininių daiktų rinki
mas Topeka, Kas.

lis miestas ir bolševikams 
svarbus kaipo jų pramonės Senatorius Wheeler 
centras. Šiandien jis turįs
daugiau kaip tris milijonus 
gyventojų. ,

Be co vokiečiai paėmė 
Tosno, per kur eina Maskvos 
Petrapilio geležinkelio svar
biausieji bėgiai. Tosno yra 
vos už 30 mailių pietrytų 
link nuo Petrapilio.

Pranešta, kad kruviniau- 
sios kautynės vyksta Kare
lijos sąsmaukoje, kur suo
miai taip pat link Petrapi
lio veržiasi.

Estijoje kovos dar vyks
ta. Estų naminė gvardija 
baigia naikinti raudonarmie 
čius ir čekistus. Ypač šiems 
pastariesiems estai neturi 
jokio pasigailėjimo. Nes če
kistai per ištisus metus už
tektinai estus prikankino.
Dabar su jais atsiskaitoma 
tokiu pat būdu.

Prieš vokiečiams paim- 
žmonių krauju pagrįstos idė- Į siant Tallinną bolševikai
jos niekados niekur negali 
prigyti. Ką bolševikai sėjo, 
dabar turi ir piauti.

VERŽIAS KARAN

J. V. Valstybių vadovybė 
prieš didelio piliečių daugų 
mo norą veržiasi karan. Jei 
būtų kitaip, tai nereikalautų 
kongreso, kad jis pratęstų 
drafto vyrams kareiviavimą.

Daugiau pagarbos
Maiskiui Londone

LONDONAS, liepos 17. — 
Anglijos karalius su karalie 
ne vakar vakarą Bucking- 
ham rūmuose surengė priė
mimą talkininkių valstybių 
atstovybėms ir galvoms. Bu 
vo iki 200 svečių. Tarp jų 
buvo ir sovietų ambasado
rius Maiskis su žmona.

apgriovė ir padegė šį mies
tą. z

Visose Estijos dalyse rau
donarmiečiai suskaldyti į da 
lis. Gelbėdami savo gyvybę 
jie pametė daugybes karo 
reikmenų. Viskas teko es
tams ir vokiečiams.

Įdėjo į juodąjį

norėtų žinoti

VVASHINGTON, liepos 17. 
— Senatorius Wheeler paty
ręs, kad U. S. laivyno lėktu
vai patruliuoja Azorų salas, 
Atlantike. Senatorius tad už 
klausė laivyno sekretoriaus 
Knox, ar tas yra teisybė. Jei 
teisybė, tai kokiais sumeti
mais tas slepiama nuo visuo 
menės.

Lindy reikalauja 
atsiprašymo

HUNTINGTON, N. Y., lie 
pos 17. — Tomis dienomis 
vidaus reikalų sekretorius 
H. Ickes pulk. lakūną Lind- 
berghą pavadino nacių parti 
jos Amerikoje atstovu ir 
tarnaujančiu Vokietijai, ar 
kaip kitaip.

Lakūnas pasiuntė laišką 
prez. Rooseveltui. Apgaili, 
kad prezidento kabineto na
rys jį, lakūną, puola, vadina 
tokiu, kokiu jis tikrai nėra.

Atsisako mokėti 

taksus, traukiamas 
tieson

MINNEAPOLIS, Minn., lie 
pos 17. — Leslie W. Bailey, 
Bailey Food Merchandising 
Company galva ir eilės krau 
tuvių generalinis vedėjas, 
traukiamas teisman už jo at 
sisakymą mokėti federali- 
nius taksus už pajamas.

Bailey tvirtina, kad jis 
nemokėsiąs taksų kaip ilgai 
prezidentas Rooseveltas lai
kysis nepaprasto išlaidumo.

Sovietų atstovas 
apleido Prancūziją

VICHY, liepos 17. — Bu
vusis sovietų ambasadorius 
Prancūzijai A. E. Bogomo- 
lov su savo 80 asmenų štabu 
apleido Prancūziją. Trauki
niu išvyko į Turkiją. Tenai, 
visi bolševikai bus sulaikyti

Pasauly
TOKIJO, — Japonų impe

ratorius įgaliojo atsistatydi
nusį premjerą princą Ko- 
noye sudaryti naują minis
trų kabinetą. Nuo naujo ka
bineto priklausys, ar Japoni
ja pulsis prieš Rusijos bol
ševikus.

LONDONAS. — Anglijos 
ministrui pirmininkui Chur- 
chillui gręsia krizės pavojus. 
Jis turi aiškintis parlamen
tui dėl kokių tai netikslumų 
karinėje gamyboje.

BERLYNAS, liepos 17. — 
Ass. Press pranešimais, vi
sam Sov. Rusijos karo fron
te vyksta lemiamosios vo
kiečių su bolševikais kauty
nės, kuriose dalyvauja devy
ni milijonai kareivių.

Maskva prieš Hitlerio le
gijonus pastatė paskutines 
savo atsargas. Tas yra pas
kutinis desperatiškas žygis 
apginti Petrapilį, Maskvą, 
Kijevą ir kitus sovietų svar
besniuosius centrus.

Nepaisant to, vokiečių ka
riuomenė jau netoli Petrapi
lio ir Maskvos. Pakeliui į 
Maskvą, paėmė Smolenską 
ir Polocką.

MASKVA, liepos 17. — 
Sovietų informacijos biuras 
tarp kitko praneša:

Pietiniam karo fronto gale 
rumunų ir vokiečių grupės 
išblaškytos. Vienas rumunų 
batalijonas savanoriai perė
jo sovietų pusėn. To batali
jom) kareiviai savo karinin
kus privertė sovietams pasi
duoti. Kareiviai rumunai ati 
davė visus turimus su savi
mi ginklus.

Ukrainoje gyventojai bu
riasi į grupes ir kovoja 
prieš nacius užnugaryje, nai 
kiną susisiekimų linijas ir 
įvairiais kitais būdais prie
šą užpuldinėja.

Įsiveržęs Ukrainon prie
šas ypač žiauriai elgiasi su 
serbų pravoslavų dvasiš
kiais, kurie šaukia žmones 
kovoti prieš užpuolikus. Pa
tirta, kad vokiečiai tris dva 
siškius pakorė.

Čia oficialiai paskelbta, 
kad visoms sovietų kariuo
menės dalims grąžinami po
litiniai komisarai. Sako, tas

WASHINGTON. — Ka 
riuomenės štabo viršininkai
gen. Marshall senato komi- .
totui pareiškė, kad drarti- galinga propagandai tarp

sųrasų

VVASHINGTON, liepos 16.
— Prez. Rooseveltas šiandie 
paskelbė, kad įtraukęs į juo
dąjį sąrašą, 1,800 individų 
ir firmų Pietų Amerikoje, 
kurie ir kurios veda preky
bą su Vokietija.

Prezidentas uždraudžia U.
S. pavieniams ir firmoms 
prekiauti su tais individais
ir firmomis. Sako, tegul jos ,nybon kelerių metų atsar - 
prekiauja su naciais. ’ gas. Tas ne ką gera lemia.

Reikalauja, kad sekretorius į iki iš Maskvos atvyks pran- 
— ■ cūzų ambasadorius Gaston

Bergery su savo palydovais. 
Po to bolševikams bus leis
ta vykti į Rusiją.

Britų lakūnai puolė
z •

Rottėrdamą

LONDONAS, liepos 17. —

Ickes būtų priverstas 
Lindberghą, atsiprašyti 
tuos įžeidimus.

Ji.
už

Paimta Besarabijos 
sostinė

NEW YORK, liepos 17. — 
Iš Romos per radiją praneš
ta, kad rumunų kariuomenė Britų oro ministerija paskel 
paėmė Kišenevą, Besarabi- bė, kad britų lakūnai puolė
jos sostinę.

TOKIJO. — Japonų vy
riausybė pašaukė karo tar-

Rotterdamo prieplauką ir te 
nai apdaužė keletą vokiečių 
didelių laivų.

Prieš tai britai buvo puolę 
Ruhro slėnio pramoninius 
centrus.

ninkams, nacianalinei gvardi 
jai ir atsarginiams kareivia
vimo pratęsimas yra gyvas 
reikalas, nes J. A. Valsty
bėms yra pavojus.

ISTANBUL — Turkija. 
— Iš Balkanų atvykę kelei
viai pasakoja, kad bolševikų 
lakūnai orinėmis bombomis 
apgriovę rumunų uostą Con- 
stanza Juodosios jūros pa
krantėse.

WASHINGTON. — Iždo 
departamento sekretorius 
Morgenthau pareiškia, kad 
visokia platesnė civilinė ga
myba turi būti suvaržyta. 
Viskas turi būti aukojama 
šalies apsaugai.

WASHINGTON. — Dies 
komitetas pranešė, kad jis 
artimiausiomis dienomis vie 
šai paskelbs visas pavardes 
500 komunistų aukštųjų val
dininkų, kurie tarnauja 
prez. Roosevelto administra 
•I joje.

BERLYNAS, liepos 17. — 
Žiniomis iš rytinio karo 
fronto, prieš porą dienų vo
kiečių mechanizuotas kor
pusas pasivarė tiek spar
čiai, kad atsidūrė vos tik 
už 110 mailių nuo Maskvos 
iš vakarinio šono. Ir nesulai
komai veržiasi pirmyn, parei 
škiama depešoje.

Ties Gorodišče miške, per 
kur eina Rygos Maskvos ge
ležinkelis, vokiečiai apsupo 
keleto tūkstančių randonar- 
miečių dalinį, kurs yra žlu
gęs.

Vokiečių lakūnai daužo 
raudonarmiečių ’ dalinius, 
tarp kurių jau nėra jokio 
susisiekimo ir vienybinio vei 
ksmo.

Rytuose nuo Pskovo sovie
tų kariuomenė bandė pasi
dirbdinti naują ginimosi lini 
ją. Bet vokiečiai greitai iš
griovė jų užimtas pozicijas. 
Sovietai ginti Maskvą neįs
tengia sudaryti kitos gini
mosi linijos niekur, nes vo
kiečių lakūnai suardė gele
žinkelius, suduobėjo plentus 
taip, kad sovietų atsargų 
siuntimas neįmanomas. Gele 
žinkelius bombarduodami la 
kūnai sunaikino eiles trau
kinių su sovietų kariuomene 
ir amunicija. Antradienį su
naikinta 148 sovietų lėktu
vai.

Anot kitų žinių iš rytinio 
karo fronto, vokiečiai nus
prendę tiesioginiai neužimti. 
Kijevo, bet šį miestą sekmin 
gai apsupa, taip kad mies
tas be kruvinų mūšių bus 
paimtas.

Antrojo vyrų drafto 
numeriai

WASHINGTON, liepos 17. 
— Karo departamento rū
muose šiandie traukiami 
naujai įsiregistravusiųjų 21

kareivių ir gelbėti kariuome 
nės vadams jų žygiuose.

(Iš Berlyno praneša, kad j m. amž. vyrų numeriai, 
su raudonąja armija turi bū Lokaliniai drafto boardai pa
ti labai prastai, jei oficialiai 
grąžinami jai politiniai komi 
sarai. Iki šioliai politiniai 
komisarai armijoje turėjo 
neoficiales pozicijas).

Nori pulti sovietus 
per Turkiją

ANKARA, Turkija, liepos 
17. — Čia girdima kad Vo
kietija diplomatiniu keliu 
darbuojasi gauti turkų leidi
mą per Turkiją vokiečių ka 
riuomenę siųsti į sovietų 
Kaukazą. Vokiečiai sako, 
kad tuo būdu per du mėne
sius naciams bus galima ap
sidirbti su bolševikais ir 
juos likviduoti Rusijoje.

Bet turkų vyriausybė, sa
koma, nepalanki šiam vokie 
čių žygiui. Nenori nemalonu 
mų turėti su britais.

skiau ištrauktuosius nume
rius paskirstys tarpe prąei- 
tais metais įsiregistravusių
jų, bet dar nepašauktų vyrų. 
Po to, prireikus, naujieji 
draftininkai su kitais paei
liui bus šaukiami karo tar
nybon.

WASHINGTON. — Admi
rolas J. H. Towers painfor
mavo kongresą, kad U. S. 
laivyno lėktuvai šiandie pa
truliuoja abudu vandenynus, 
visas jūras ir Filipinų salų 
pakrantes.

LONDONAS. — Atvyko 
J. A. Valstybių “Lease- 
Lend” . administratorius H. 
Hopkins. Britai nuoširdžiai 
jį pasitiko.

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — Šiandie dalinai de
besuota, šilčiau ir numato
mas lietus.
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Amerikos lietuvių gyvenimas veikimas
1$ DETROIT LIETUVIU VEIKIMO

WEST

A. Peldžiaus susipažino su daug laikraščių. Iki šiol

INŽ. JONAS ŽYRINAS

Jono ir Marijonos sūnus 
su pasižymėjimu baigė birž.
8 d. Lawrence Institute of 
Technology gaudamas B?- 
chelor of Science in Che
mical Engineering laipsnį.

Šis Jaunikaitis iš pat jau
nystės turėjo gabumų moks
le. Pradžios mokslą ėjo Šv.
Antano parapijoj, Detroite.
Lankydamas mokyklą, tar-> Lake. bUVo skaitlingas ir 
navo ŠV. Mišioms. Savo pa- vjgį vaišinosi draugystės dė- 
reigas visados stropiai atlik- įa 
davo. Baigdamas pradžios

SIDE
gentą ir linkime, kad ateity
je sykiu su lietuviais dar
buotųsi. Koresp.

Draugiškas išvažiavimas

kun. K. Barausku, kun. Juš- 
kaičiu, kun. dr. J. Navicku, 
kuris dar suteikė už stacijų 
auką arkivyskupo Matulevi
čiaus bronzinį atvaizdą. 
Peldžius dar nuvežė savo au
tomobiliu į Lawrence, Mass., 
kur supažindino su kun. P.

“Draugą” nusipirkdavo, bet, 
parankumo dėliai užsisakė, i 
kad geras draugas lankytų 
visuomet namus.

X Julė Juškevičienė veikli 
darbuotoja Federacijos 4 sk. 
ir ilgus metus buvus pirmi
ninkė Panelės švenčiausios 
Nekaltai Pradėtos dr-jos, Šv.

gia pikniką su loterija, 
rugp. 3 d., Birutės darže. 
Visas pelnas skiriamas pa
rapijai.

Visi kviečiami atsilankyti 
į šį pikniką ir paremti pa
rapiją.

Jūrų, nuo kurio gavęs savo 
Liepos 13 d. Sv. Antano giminaičių adresus. Bostone!Petro parapijoj, ir daug tei 

draugija, ir Sv. Antano pa- būdamas atlaikė veikėją Ra-'dr.joj pasidarbavus, žadėjo 
rapijos, buvo surengusi zvadauską, neaplenkė ir j
draugišką išvažiavimą, ne
mokamą nariams ir jų šei
moms, įvyko išvažiavimas J. 
VVilučių ūky, prie Whitmore

mokyklą turėjo geriausius 
pažymėjimus moksle. Tė
vai, būdami patrijotai ir su
prasdami svarbą mokslo, sa 
vo sūnelį leido siekti aukš
tesnio mokslo. Ir taip kas
met jaunas Žyrinas kilo

Garbė draugystei turint 
savo tarpe gerų vadų.

Ši draugystė susitvėrusi 
1910 m. per visą laiką ge
rai gyvuoja. Narių turi 
virš .du šimtus. Finansiš
kai geram stovy (turi apie'

Jack Sharkio milžiniško biz
nio (alinės); matęs ir pati 
Šarkį.

Petras Bendorius yra la
bai dėkingas Peldžiams už 
taip nuoširdų prielankumą ir 
vaišes . Geriau kaip viešbu
ty viešėjęs puošnioj Peldžių 
rezidencijoj, Brockton, Mass.

P Bendorius yra duosnus 
aukotojas kilniems reika
lams, senas katalikiškos nes, pažįstamus. Abu turėję 
spaudos rėmėjas, skaito smagias atostogas.

dėti pastangų apgarsinimų 
rinkimui ir bilietų platini
mui ruošiamo art. Anna Ka 
skas koncerto. Ji mėgsta 
lietuvišką spaudą ir yra 
“Draugo” prenumeratorė.

X Julius Jarus buvo nuvy
kęs į Rockford, III., pas gi
mines, o Jonas Baguckls 
porą savaičių svečiavosi 
Brooklyn, N. Y., pas gimi-

X Izabelle ir Louis Paz- 
lichek grįžo iš povestuvinės 
kelionės. Jaunavedžiai pra
leido savaitę vasarnamy 
prie Lake Chemung, arti 
Brighton, Mich. Jų sutuok
tuvės įvyko Šv. Jurgio baž
nyčioje birželio 28 d.

Isabede (Dainauskaitė) 
yra pavyzdinga sąjungietė. 
Išbuvus 3 metus prie jauna-

mečių, persikėlė į suaugu 
šių skyrių. Kiek galėdama 
rėmė visus sąjungos 54 k p. 
reikalus, veikė įvairiose ko
misijose, lošė teatrus ir t.t.

Linkim Isabellei ir Louis 
kuo laimingiausio vedybinio 
gyvenimo.

X Sąjungietė A. Žabala- 
vičienė surengė dukrelei A- 
nelei “bridal shower” bir
želio 25 d. Skaitlingai susi
rinkusios dalyvės sudėjo A- 
nelei linkėjimų ir gražių do 
vanų.

Anelė ištevės už Joseph 
Harmon rugpiūčio 2 d. Su
tuoktuvės įvyks Šv. Jurgio 
bažnyčioje 9 vai. ryto. Lin
kime jauniesiems laimės ir 
pasisekimo. Kviečiam Ane
lę, mūsų buvusią jauname- 
tę, vėl stoti į Moterų Są- 
gos 54 kp. eiles.

O. Kratavičienė

Mylėk savo artimą, kaip 
pats save — Kristaus žo
džiai.

Nereik vilkui kelio rodyti.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

AKIV GYDYTOJAS 
SPECIALISTAS

aukštyn. Praeitą rudenį, I $5,000). Daug yra išmokė- 
pradedamas lankyti mokyk- jusi pašelpomis ir pomirtinė- 
lą, pats susirado darbą, kad mis.
tėvams sumažinus išlaidas, I 
nors tėvai sūnaus ir never-'
tė dirbti, nes turi ištek
liaus. Bet moksleivis pasi 
ryžo du didelius darbus ant 
syk atlikti, t. y. dirbti ir 
mokslo siekti. Ir ištesėjo. 
Darbas mokslui nepakenkė. 
Baigė mokyklą su gerais pa
žymėjimais chemijos šakoje. 
Dabar gavo kvietimą iš Ford 
Motor Co. inžinierių labara- 
torijon

Jaunam ir gabiam inžinie 
riui linkime geriausio pasi
sekimo pasiekti toj šakoj pa
čias viršūnes.

Reikia pažymėti, kad nau
jas inteligentas labai gra
žiai lietuvių kalbą vartoja, 
nors čia yra gimęs ir augęs. 
Pirmas lietuvis chemijos in
žinierius Detroite. Yra na
rys Moksleivių Prof. Są-gos.

Tėvai yra seni šv. Antano 
parapijos nariai, geri lietu
viai, rėmėjai kilnių reikalų.

Sveikiname naują inteli-

JOHN BRENZA
CLEANERS and DYERS

Parankumo ir laiko sutaupymo dė
lei — Saukite Mus! Pasiimsime 
drabužius iš namų ir vėl pristaty
sime į namus! Išvalytus suprosi- 
nam už tą pačią kainą.

Tel. Townend 7—7295
9249 Russell St.,

Detroit, Mich.

PLATINKITE “DRAUGA’

EAST SIDE 

Įspūdingos laidotuvės A. a. Pranas palaidotas 
Mt. Olivet kapinėse. Liūd
nų apeigų raminančiai pri
simena žodžiai: “Dievo išti
kimiesiems gyvybė neati
mama, tik keičiama ir, su

laikė kleb. kun. J. Gižaus- f gruvus Laikiniesiems šio gy

šv. Jurgio bažnyčioje, lie
pos 12 d., 9 vai. ryto, įvyko 
a. a. Prano Kratavičiaus lai 
dotuvės. Trejas šv. Mišias

kas ir Tėvai Bazilijonai.

Kasmet savo nariams su
rengia nemokamai pavaiši
na, kas sudaro dar didesnį 
džiaugsmą.

Šįmet turėjo labai gražų 
pikniką, kuris davė dar ir 
pelno. Nors liga “pneumonia”

Kiek teko girdėti, kad ištiko stiprų jaunuolį (34 
daugiausiai metų yra dr-tei >ni. amž.) staigai ir netikė- 
pirmininkavę ir vadovavę: | tai, tikimos, kad mirtis ra- 
V. Belekis (10 metų), M.1

venimo namams, danguje 
ruošiama amžinieji rūmai. 
Todėl, tuos, kuriuos gyven
dami mylėjome, nepamirš
kime jų ir jiems mirus.”

Suvlrį 20 mėty praktikavimo akly 
tahijine lr gydyme

GERAI PRITAIKINTI AKINIAI 
pataisys kreivas akis, trumparegyste 
lr toliregystę;
palengvins aklų Jtemplmą, praSalinr 
galvos skaudėjimą, svaigimą lr akių 
karšti.

MODERNI AKI Al'SI, TOBULIAUSI 
EGZAMINAVIMO BCDAI 

Specialė atyda atkreipiama i vaikų
akis.
ūkiniai pritaikomi tiktai kada reikia 

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

Sekmadieniais pagal sutartį.

4712 So. Ashland Ave.
Tel. YARDS 1873

AMERIKOS 1 IETUVIŲ DAKTARU DRAUGUOS NARIAI

Rea. 0958 So. Talman Ave.
Rea. Tel. GROvehill 0617
Office teL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2423 YV. Marųuette Road

TeL OANal 6122

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

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

6631 S. California Ave. 
Telefonas 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. 
Nedėliomia pagal autartį.

Office teL YARda 4787
Namų tel. PROspeet 1930

Ofiso teL VIRgima 0036 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal suturtį.

Tel. CANaI 0257
Rez. tel.: PROspeet 665.

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

Rezidencija: 6600 So. Artesian A v* 
VALANDOS: U v. ryto iki 3 popie.

• iki 9 vai. vakare

Tel. YARda 5921.
Re8.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 0:30—8:30
756 YVest 35th Street

LIETUVIAI DAKTARAI

TeL YARda 9140
VALANDOS: Nuo II iki 12,

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

Sckmadieuiais 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

t

>

Pradžievičius (13 m.). A. 
Mazaitis, J. Andriškevičius, 
dabartinis pirm., rimtai ser
gąs tad jo vietą užima vice- 
pirm. M. Pradžievičius.

Garbė draugystei turint 
savo tarpe daug energingų 
darbuotojų.

Geriausio pasisekimo An
taninei ir toliau sėkmingai 
darbuotis. Dalyvė.

X Petras Bendorius porai 
savaičių buvo išvykęs į Bos
toną ir apylinkęs. Pirmiau
siai aplankė “Darbininką,” 
kur susipažino su A. Pel- 

j džium, “Darbininko” admi- 
I nistratorium, kuris suteikė 
ne tik patarimų, bet pas sa
ve priėmę kelioms dienom 
nakvynei.

Liep. 4 d. buvo sykiu nu
važiavę į Thompson, Conn., 
Lietuvių Dieną. Bendoriui 
daugiausia rūpėjo pamtyti 
dienos iškilmės. Deja, tam 
daug pakenkė lietus. Bet vis 
gi daug ką pamatė ir dėka

SICK, NERVOUS
PDllllfY “EVERV 9bltAMlI MONTH* ■

do ji gražiai prisirengusį 
keliauti į amžiną tėviškę. 
Providenee ligoninės kape
liono išsireiškimas apie a. 
a. Praną, ypač jo gyvenimo 
paskutinėse dienose, pasi
liks ant visados Būdančiai 
šeimai paguodos šaltinis.

Dideliam nuliūdime liko 
tėveliai: Juozas ir Pranė 
Kratavičiai, broliai ir sese
rys, Juozas, Ona, Pranė, 
Twila Čiapienė, Marijona 
Daunienė, Antanas Kratavi- 
čius ir jų šeimos.

Visa Kratavičių šeima 
dėkoja kun. J. Čižauskui už 
suteiktą paguodą ir gražų 
pamokslą, laid-otuvių direk
toriui C. Stepanauckui ir jo 
žmonai už rūpestingą pa
tarnavimą, grabnešiams, 
lankytojams, dalyvėms ir 
visiems kurie prisiuntė gė
lių ar užprašė šv. Mišias. 
Giliai įvertina giminių atva
žiavimą iš Pittsburgh — te
tos Pranės Marčiukonienės, 
pusseserų Eva Miller ir 
Victoria Jorinscay, pusbro
lio Antano Marčiukonio, jo 
žmonos Petronėlės ir sū
naus Jurgio. Vienu žodžiu, 
visiem nuoširdžiausiai ačiū!

Sekmadienį, birž. 22 d., 
priėmė moterystės sakra
mentą, šios parapijos veik
lūs jaunuoliai Jonas Banio
nis su Alice Balkiūte.

Vestuvių metu vargonais 
grojo ir giedojo S. Bukšai- 
tė, solo taipgi giedojo A. 
Juodsnukaitė.

Jaunuosios tėveliai Bal- 
kai, žinomi kaipo dideli pa
rapijos veikėjai, surengė 
savo dukrelei šaunią vestu
vių pilotą, Union Hali.

Linkime jauniems Banio- 
niams daug laimės nauja
me luome.

Jurgio parapijos Rė- 
Moterų Klubas ren-

, STANLEY GAVCUS
— Parduoda—

JUODŽEMĘ
1 bušelis — 29c; 5 buš. už 
$1.00; 10 buš. už $1.50

Perkrauslo Baldus, Vežioja Anglį. 
Kreipkitės prie;

Stanley Gavcus
110 So. Ridgeland Avenue 
Worth, IU. Tel. Oak Law» 1R8-J-1

PIRM NEGU PIRKSITE
MATYKITE MUS!

DIDMAUSIAS PASIRINKIMAS 
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ 

STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS

Finansuojame namų pastatymą ar 
pataisymą — Nieko Įmokėti — 8 
metai išmokėti — Apkainavlmas 
dykai.

Lietuvis Pardavėjas 
Stanley Litvvlnas — Vedėjas

Carr-Moody Lumber 
Company

3039 So. Halsted St. 
VIC. 1272

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

3409 S. Halsted St.
Didelis pasirinkimas laikrodėlių

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Treėiadieuiuia 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 pepiet,
1-^4 įr 6:30—8:30 vakare

DR. F. G. WINSKUKA5>
PHYSICIAN AND SURGEON
2158 YVest Cermak Road 

Oflao tat OAVal 2346 
Ofise Vai.: 2—4 ir 7-9 
Trečiadieniai* pagal sutarti, 

Ren. Tel.: HEMIock 11*0

TaL YARda 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Telefofuas; HEMJbock 684»

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Ave.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki 8! Vak. 7 Iki > 

Nedėllomis pagal sutartj

Telefonas CANaI 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal sutartį.
Res. telefonas SEEIey 0434.

Tel. CANaI 6969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2155 YVest Cermak Roa ‘ 
OFISO VALANDOS 

I — 4 ir 4:30 — 8:30 vakare 
ir pagal antartį.

OflM TaL: Reaid. TeL:
VIRgima 1886 PBOipect >614

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 YVest 35th Street
LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien auo 2:00 iki 8:00 vaL 

Trečiad. tr Sekmad. tik susitartus.

DR. V. E. SIEDUNSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonai LAPayette 3660 

Antradieniais, Ketvirtadicuuua ir 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Ave. 
TeL YARda 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais.

Ihm Read WHY 
Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound ls 
Real “Woman’s Friend”!
Rome ernmen milTer eevcre monthly 
paln (rrampe. berkarhe. hradeohe) due 
to female functlonal dtaordera erhlle 
other'e nerreetend to herome upnet and 
they sėt croea, reatleaa and moody, 

fl So why not take T.ydln E. Pinkhem'e 
Vetretahie Compound mnde tupetilallp 
to halp tired, run-doarn, nervou. wom- 
en to KO smllInK thru "dKReult daya.” 
Pinkham’a Compound centalna no opi
ates or habit-formin, Ingredknta. lt

ie made from nature’e own heneflelal 
roota and herbą — eaeh with Ite own 
apceial purpoae to HELP WOMEN,

Femone for over «0 years -Pinkhem'e 
Comnound ie the beet known end one 
of the mosi efleetiee "woman'a ' toniee 
obtainable. Trp it t f

čia GArsi
greit, leng- 
vsls Išmo
kėjimais —
METU.

PASKOLA
Nro s IMI to

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and ĮLOAN ASSOCIATION

OF CHICAOO
2202 W. CERMAK ROAD

Tel.: CANAL RRR7 
Mokame 3y2% Dividendų 

Ben. J. Kazanauskas, See.

£1,000,000.00TURTAS
VIRA

Bukite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora aklų visam gy
vavimui Saugokit Jaa leisdami 
tflekauninuotl Jas moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gal, sutelkti, a 
S2 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių. kurie pašalina 
vise akly (tempime.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenne 

Kampas lt-tos
Telefonas CANAL 0538 — Ohlcago 

OFISO VALANDOS 
Kasdien fl-.ąo a. m. Iki 1.80 p. aa.

*e*t: ėl

Akiniai teisingai prirenkami 
per patyrusį lietuvi daktarą.

Dėl sąžiningo radijo pataisymo 
pašaukite Yards 3088.

Tel. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Ave.

(2-tros lubos)
TeL MIDiray 2880 Chicago, HL 

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 va! ryto.

v

Treš. Ir Bešt; t:fl0 
7:80 >. m.

Iki

Sudriko Radijo Progoramal:
WCFL 1000 K. Sekmadieniais 6:30 
vai. vakare
WHFC 1450 K. Ketvirtadieniais 
7 vai. vakare.
WAA 950 K. Hawaian — Sekma
dienyje 4:30 po pietų.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 YVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal autartį. 
Ofieo telefonai PROrpecl 8787

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

Tai YARda 0994 
Rez. Tel. KENuood 4300

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 r. vnk. 
Nedtdiomia_jiuo_20iJlu_J^>2iiL^li£IiS

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

fiaa. Bkurupakii
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NIAGARA FALLS, NEW YORK
Lietuviu Diena

Jau paskelbta, kad Nia
gara Falls Lietuvių Diena 
įvyks rugpiūčio 3 d. Pažy
mėjimui tos dienos, pamal
dos bažnyčioj bus kiek iškil 
mingesnės — pritaikintos 
prie žmonių pakeltos dva
sios. Po pamaldų parapijos 
svetainėj bus suruoštas ban 
kietas. Tikimasi, kad tą 
bankietą paįvairins progra
ma, na, ir vienas, kitas pa
sveikinimo žodis bus pasa
kytas. Po bankieto daly

• viai išeis į klebonijos gra
žųjį darželį tyru oru pa
kvėpuoti ir pasižmonėti. 
Laukiama skaitlingo vieti
nių žmonių dalyvavimo ir 
daugelio svečių iš apylinkių 
kolonijų. Visiems bus link
sma ir malonu.

Parengimui tam nuo ke
lintų jau metų yra duoda
mas “Lietuvių Dienos” var 
das ir teisingai, nes tai yra 
ne vienos kitos atskiros 
draugijos parengimas, bet 
visų draugijų sykiu. O kad 
jis rišasi su Šv. Jurgio pa
rapija, tai nieko stebėtino, 
nes toji parapija yra vie
nintelė įstaiga, kuri bend- 
rumon vienija visus čia lie
tuvius — yra brangiausias

Baisenybės bolševikiškam kalėjime
Kq pasakoja sėdėjęs bolševikiškam 
kalėjime ir išsigelbėjęs, kaipo repat
riantas

(Tęsinys)
Toliau pasakoja apie so

vietų valdžios “mielaširdin- 
gumą” kad, girdi kiekviena 
kaltė galinti būti atpirkta, 
jai kaltinamasis nuoširdž'ai 
viską pripažins, kad ateity
je kaltinamasis savo darbu 
ir solidarumu galįs įrodyti 
savo lojalumą sovietų val
džiai. Po to pradeda statyti 
klausimus. Jei kaltinamasis 
neprisipažįsta, jei jis prade
da gintis, kad nėra kaltas, 
ka nė nesapnavo apie jam 
primetamąjį kaltinimą, — 
prasideda gąsdinimas ir te

f “THAT LITTLE GAME” B. Link |
SSS, VJVVsS'S'SS'SS';'.   . ___

VYTAUTO PARKE
Prie 115-tos Gatvės Tarp Crowford ir Cicero

turtas, kurį senesnieji lie
tuviai palieka savo vaikams 
ir anūkams kaipo iškalbin
gą priparodymą jų gilių 
įsitikinimų, tikros išmin
ties, prakilnių idėjų ir di
delio pasišventimo. Dėl to 
nuo “Lietuvių Dienos” ne- 
sišalina nei tautininkai, ku
rių tarpe yra daug tikin
čiųjų, nei ištautėję tikin
tieji, kurie dėlei kalbos ir 
pripratimo laikosi lenkiškų 
parapijų: susirinks jie sy
kiu pasidžiaugti bendru 
gražiu lietuvišku vardu. 

Svečiai
Praeitą savaitę daug 

brangių svetelių matė mū
sų miestas. Aplankė jį pra
važiuodami iš Rytų į vaka
rus: kun. J. Petrauskas iš 
Brockton, Mass., kun. J. 
Mačiulionis su broliais ma
rijonais Vladu ir Antanu ir 
A. Vaičiulaičiu, kun. Jen- 
kus iš Boston ir kun. Čeba
torius š Waterbury, o iš 
Vakarų į Rytus kun. B. 
Gauronskas ir kun. Bogu- 
šas abu iš Waterbury.

Visi sveteliai ne tiek įdo- 
mavosi ir gėrėjosi Niagara 
Falls kriokliu, kiek gražia 
Šv. Jurgio bažnyčia ir labai 
jauku klebonijos sodeliu, 
pilnu uogų ir gėlių.

rorizavimas. Tai ypatingai 
yra nemalonu, ypač jei tar
dyme dalyvauja keletas tar
dytojų. Vartojamas rafi
nuotas rusiškųjų keiksmažo
džių leksikonas, grąsinimai. 
kumštis ir revolveris prie 
nosies. Pavartoja ir fizinę 
jėgą. Man asmeniškai teko 
gauti tardytojo kumštį 
į veidą ir grąsinimą, kad tar
dytojas apsieisiąs ir be “pri
sipažinimo,” taip pat ir be 
teismo, nes jis galįs sudaryti 
trijų žmonių kolegiją, kuri 
tuojau pat padarys sprendi
mą ir jį įvykdys (suprask,

(“Draugas” Acme Telephoto)

Wm. D. Sahm, suareštuo
tas Chicagoj. Jisai per 8 
metus buvo knygvedžiu vie
name banke. Lancaster, Pa., 
ir per tą laiką pavogė nuo 
$250,000 iki $300,000. Kny
gas vedė taip gudriai, kad 
per 8 metus jo vagystės ne
buvo susektos.

sušaudys!). Pastačius klau
simą, tardytojai stengiasi 
išgauti jų pačių suformuluo
tą “prisipažinimą.” Jei tar
domasis su tuo formulavimu 
nesutinka, tai prasideda tik
ras spektaklis: jis gali tęs
tis net 12 valandų iš eilės kol 
surandama “formulė.” Ir vi
sa tai atliekama nakties me
tu, o dieną miegoti yra 
griežtai draudžiama, net pri 
snausti neleidžiama. Prižiū
rėtojas tokį per ištisą naktį 
tardytą kalinį ypatingai pri
žiūri, kad jis neprisišlietų 
prie sienos ir neužsnūstų. 
Sekančią naktį tardymas vėl 
pradedamas iš naujo, kol pa
galiau kalinys nesutiks su 
kaltinimą “fomule,” kurią 
suredaguoja tardytojas. Yra 
dar viena išeitis. Jeigu tar
domasis pasirodys per daug 
kietas, tai kuriam laikui jis 
paliekamas kameroje ramy
bėje ,bet užtat vėliau vėl 
prasideda tardymo kanky
nės. Jeigu tardomasis vėl 
neprisipažįsta, tai tardyto
jas liepia išvesti jį į karce
rį. Kai kada tardomasis 
pasodinamas ant kėdės 
briaunos ir ištiestomis ko
jomis turi sėdėti nepaju
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dėdamas. Taip besėdint kal
tinamajam, tardytojas ko
kias 2-3 valandas jokių klau
simų nestato, bet kažką ra
šo, o vėliau reikalauja pasi
rašyti (tai yra kaltinina- 
mojo parodymai, kuriuos 
pats tardytojas sufantazuo- 
ja). Toks tai sėdėjimas 
ant kėdės briaunos, neju
dant .labai išvargina ir žmo
gų nepaprastai prikankina. 
Jei nepasirašai, verčia tokio
je padėtyje sėdėti tol, kol 
netenki sąmonės arba tol, 
kol tardytojas “nepasigai
lės.” Jei bandai žmoniškai 
atsisėsti .tuojau nuvaro į 
karcerį. Kartais vėl tardy
tojas kažkodėl “sušvelnėja,” 
pasiūlo net papirosą arba 
arbatos stiklą. Tuo būdu 
jie tikisi paveikti tardomojo 
moralę ir priversti “prisipa
žinti.”

Nors toks “tardymas” bu- ‘ 
vo baigtas prieš Naujus Me
tus, bet teisiamas nebuvau, 
nors po “tardymo” išbuvau 
kalėjime dar beveik tris mė
nesius.

Iš kai kurių nuteistųjų pa
sakojimų, juos teisė rusų Če- 
kos karininkai ir keli vieti
niai čekistai, daugiausia žy
dai. Teismo sąstatas būda
vo iš trijų žmonių, dalyvau
jant sekretoriui. Toks teis
mas vadinosi “Karo tribuno
las.” Teismai atliekami pri- 

’ vašiuose butuose prie užda
rytų durų ir vis įvairiose 
vietose. Teisme dalyvauja 
iš paskyrimo advokatas, su 

į kuriuo teisiamasis pirmą 
I kartą pasimato per teismą. 
Ar toks advokatas turėjo ga
limumo iš anksto susipažinti 
su kaltinamąją medžiaga, 
tenka labai abejoti, nes jis
per teismą teprašo “pasi
gailėti” ir pareiškia, kad tei
siamasis buvęs “suklaidin
tas” ...

Turtingas žmogus yra 
kaip obelis, prie kurios visi 
lenda tol, kol ji duoda vai
sių.

Kas Laimės Automobili?
"DRAUGO” MAŠINŲ FONDO

I K N I K
VISI NEVIENAS

NUOŠIRDŪS LABOR DAY SKAITYTOJAS
"DRAUGO'1 GRAŽINO

' RĖMĖJAI Ru&seio -Seot. NET
PLATINA KELETĄ
PIKNIKO 1 d., 1941 TIKIETŲ
TIKIETUS KNYGUTES

Mrs. Grace Carlson, vie
na iš 29 revoliucijonierių 
suareštuotų Minneapolis 
mieste. Ji 1937 m. statė sa
vo kandidatūrą į Jungtinių 
Valstybių senatorius, bet 
nelaimėjo.

ARD Žinios
Ne tiek daug spaudoje 

telpa pranešimų iš veikliau 
šių ARD skyrių, kiek ga
lėtų. Mūsų veikėjos to ir 
kratosi. Jos sako, tik tuš
čia bačka garsiai....” ir 
t. p.

Bet malonu pažymėt, y- 
pač gražias pastangas kai 
kurių veikiųjų ARD skyr. 
Štai, 6 sk. iš Brighton Pk. 
su $110.00 sveikino 22 sei
mą ir į porą savaičių po

i kDON’T
NEGLECT 
A COLD

Krūtinės slogos, kurios gali ISsI- 
vystyti J nelaimę, paprastai pa 
leiitfveja pavartojus raminančiu, 
šildančia Musterole. Musterole nė
ra tiktai mostė Jinai yra “Oihiū- 
ter-lrrita.it.” Milijonai yra varto
ję Ja per 25 m. Daktarai rekomen
duoja. Galima acauti antleknae

seimo, surengė vien savo 
skyriaus išvažiavimą į Sun
set Parką ir gryno pelno at
vežė centrui $75.00 Ir dar 
teikė pinigų ir savo mokyk 
los seserims jų reikalams. 
Yra žmonių aukščiau visų 
“komplimentų.” Jų darbai 
už jas kalba.

Dieve padėk, joms ir to
liau.

. Pirmas ARD piknikas 
įvyksta liepos 20 d., Holy 
Family Vilią, prie 123 ir 
Bell avė. Pernai tasai išva
žiavimas gražiai pavyko, 
nors tai buvo pirmas ban
dymas. Šįmet, atrodo, dar 
geriau pavyks, nes visi per
ka laimėjimo bilietėlius ir 
visur kalbama apie važiavi
mą pas rėmėjas. Tik duok 
Dieve gražų orą.

ARD centro pikniko ko
misija: F. Burba, K. Ga- 
ruckaitė, M. Stankiūtė rū
pinasi pikniko . reikalais. 
Marijona Brenzaitė, Pull
man Ice Co. savininkė ir 
ARD amžihas narys, aukos 
visą reikalingą ledą. Taigi, 
gėrimėliai ištroškusiems 
bus šalti ir skanūs.

Tad, visų rėmėjų, sesučių 
prietelių, alumnių, jų tėve-

Jr

D A C 1/ I C — namams statyti, remontuoti ar 
• lx\-zLv«Z O pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!II
TAI IPYI/ITP mūsų įstaigoje. Jūsų Indeliai rfipes-

I MUl I 1x1 I C tingai globojami ir ligi $5,000 ap

drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame 
3X%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

MUSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenoskriandžlant Nei 
Vieno Klljentoi

Keistuto Savings and Loaa Association yra žymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.

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

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

lių ir visų parapijų lietu 
vių lauksime piknike, lie
pos 20 d. Rėmėja.

SKAITYKITE “DRAUGI’

MIDDLE-AGED
PEOPLE

are common offenders

If you’re past 40, the chances are 
that your breath will be offensive 
oftener than that of a young person. 
Fermentation of tiny food particlea 
caught by partial platės and den- 
ture3 freųuently cause this condition 
•which you yourself may not detect 
būt which is so offensive to others. 
Why not take the easy, pleasant pre- 
caution that so many f astidious peo- 
ple ūse to halt this fermentation— 
Listerine Antiseptic employed as a 
mouth rinse. It immediately makes 
the breath sweeter, purer, les3 likely 
to offend. Lambert Pharmacal Co., 
St. Louis, Mo.

Bafora Any Data Uaa
LISTERINE ANTISEPTIC

To M aka Your Braath Suiaatar

—Z



4

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

Z334 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
Published Daily, cxcept Sundays 

A member of the Catholic Press Association
Subseriptions: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three 

Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00; 
Six Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.

Advertising in "Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tama _ $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00; 
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams 
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
» 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
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštln nc- 

, dedamos. •

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

Lietuvių katalikų dienraščio "Draugo'' rSmSjams Ir skaitytojams 
siunčiu sveikinimus Ir geriausius UnkSjimus!

Jūsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams, informuodamas 
apie Jvalrius katalikams įdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo tie. 
sas, gina ir saugo jas nuo amžinojo Išganymo priešų.

Daugeriopai tepadaugėja jūsų katalikiško dienraščio skaitytojų skai
čiusi

* OMLETO GIOVANNI C1COGNANL 
Laodicea Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas

Suomija ir Lietuva
Prieš keletą dienų Suomijos kompozitorius Jean Si- 

belius, 76 metų amžiaus senelis, kurio vardas yra ži
nomas visame civilizuotame pasaulyje, atsikreipė j 
Amerikos žmones šiais žodžiais:

“1939 metais mano tėvynė buvo užpulta bolše
vikų. Amerikos žmonės tada suprato, kad mes 
kovojame ne tiktai už savo laisvę, bet už visą 
Vakarų civilizaciją ir dėl to mums davė vertin
gą pagalbą.”

“Dabar---- aš esu įsitikinęs, kad laisvę mylį,
šviesūs Amerikos žmonės teisingai supras ir įver
tins dabartinę būklę, turint galvoj, kad Europos 
subolševizacija sunaikintų šio kontinento laisvę ir 
civilizaciją.”

Reikia pasakyti, kad šis garsiojo suomių muziko 
balsas — yra Suomijos balsas. Gal į tą balsą šio kraš
to vyriausybė nekreips daug dėmesio dėl tam tikrų 
šiuo metu susidariusių keistų politinių kombinacijų ir 
militarinių išrokavimų. Tačiau Amerikos visuomenę 
Sibelijaus žodžiai ir jaudina ir išaukia didelį pasipik
tinimą Sovietų Rusijos užsimojimu Suomiją sunaikin
ti ir tą kultūringą tautą pavergti.

Nors Amerikos visuomenė aiškiai žino, kad dabar 
suomiai kariauja su Vokietijos pagalba, tačiau jos 
simpatija suomiams nemažėja. Jei turėtų galimumų, 
ir dabar jai medžiaginės paramos suteiktų. Sveikai 
galvojanti žmonės gerai nusimano, kad susidariusio
mis sąlygomis, suomiai kitaip pasielgti negalėjo. Bet, 
vis dėlto, jie kariauja tuo nusimanymu, kad nugalėję 
kruviną aziatiškąjį bolševizmą, apsaugos savo tauti
nes brangenybes, išgelbės žmones nuo Stalino tero
ro ir turės vilties ir toliau gyventi kultūringu, nepri
klausomu gyvenimu. Sovietų Rusijai pasidavę, jie 
visko .būtų nustoję.

Maždaug panašioje padėtyje yra ir Lietuva. Tįesa, 
Suomija buvo tuo laimingesnė, kad bolševikai ne visą 
ją buvo okupavę. Lietuva visa buvo aziatų okupuota 
ir per ištisus metus plėšiama, naikinama, jos žmonės * 
terorizuojami, ištremiami ir žudomi. Taigi, dabar, 
jei suomių šiandien nieks nekaltina ir pro-naciais ne
vadina dėl jų kariavimo prieš bolševikus, tai tuo la- * 
biau

nieks negali kaltinti Lietuvos liaudies, kuri, su
laukus progos, sukilo prieš baisų okupantą, jo 
nusikratė ir paskelbė valstybės nepriklausomybę 
atstatanti.

Tiesiog negražu, neteisinga ir nepatrijotiška yra 
Lietuvos sukilimą prieš bolševikus vadinti pro—na
cišku ar kitokiu ir vienu ar kitu būdu smerkti Lie
tuvos laikinąją vyriausybę ir ją pravardžiuoti.

Mes neabejojame sukilėlių troškimui Lietuvą išlais 
vinti iš bolševikų, mes taip pat neabejojame laikino
sios vyriausybės gražioms pastangoms ir užsimoji
mams pilniausią laisvę Lietuvos žmonėms iškovoti ir 
nepriklausomą valstybę atsteigti.

Reikia tik įsivaizduoti, kas būt buvę, jei tauta ne- 
būt sukilus, jei vyriausybė nebūt susidarius, jei va
dai būtų pasidavę likimui. Vadai ypač skaudžiai būt 
nusidėję, jei nebūt panaudoję to momento kovai dėl 
Lietuvos laisvės. Ar tokiu atveju mes jų nesmerk
tume?
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Buvusieji birželio 22—24 dienomis įvykiai ir da
bar daromi žygiai, parodo, kad tauta yra gyva, ryž
tinga, kad ji trokšta laisvės ir jos siekia, nepaisyda
ma sunkiausių sąlygų, didelio darbo, kruvinų kovų.

Lietuvos žmonės ir jų vadai geriau žino, negu so
cialistų ar komunistų laikraščių redaktoriai su ko
kiais sunkumais jiems tenka susidurti, kokios šian
dien yra tarptautinės kombinacijos, kokios jėgos ir 
kokios idėjos siaučia Vakaruose. Todėl, ne smerkti 
juos reikia, bet užjausti, padėti ir linkėti, kad jiems 
pavyktų tuos sunkumus nugalėti, pavyktų sugriautą 
kraštą atstatyti, išgelbėti tautą nuo pavojų ateityje.

Malonu yra konstatuoti faktą, kad Amerikos spau
da, Amerikos visuomenė ir žymūs jos vadai taip ge
rai supranta šiandieninę Lietuvos padėtį, kaip su
pranta Suomijos padėtį. Čia lietuvių tautai parodoma 
begalo daug palankumo ir simpatijos. Lietuvos suki
lėlių ir net laikinosios Lietuvos vyriausybės nevadi
nama pro-nacišku sąjūdžiu. Ir, dėl to, reikia tik ste
bėtis, kad pačių lietuvių tarpe ne tik jau komunistų 
ir socialistų grupėse, bet ir tautininkuose atsirado 
tokių, kurie didįjį Lietuvos sukilimą ir visą didįjį są
jūdį už valstybės atstatymą pasmerkė, kaipo pro-na- 
cišką.

Suomių tautos garbingasis vyras Sibelius atsišau
kė į Amerikos visuomenę, prašydamas, kad ji supra
stų Suomijos pastangas apsiginti nuo užpuolikų, o 
Lietuvos garbingieji sukilėliai, savo kraują pralieję 
dėl savo laisvės, turi atsišaukti į kai kuriuos savo 
brolius Amerikoje, kad jie nesmerktų jų kilnių ir 
šventų pastangų išvesti tautą į laisvą ir nepriklauso
mą gyvenimą.

Mirė pasižymėjęs veikėjas
Liepos 11 d. Bostone mirė Motiejus Žoba. Palaido

tas liepos 14 d. iš šv. Petro lietuvių bažnyčios.
Velionies vardas nuo seno buvo žinomas mūsų vi

suomenei, nes jisai nuo pat savo jaunų dienų daly
vavo lietuviškame veikime, priklausydamas įvairioms 
mūsų organizacijoms. Jisai buvo vienas iš organizato
rių Lietuvių Darbininkų Sąjungos ir ilgametis jos 
centro pirmininkas.

Kai LDS prieš su virš dvidešimts penkis metus su
manė leisti savo laikraštį “Darbininką,” a. a. Motie
jus Žoba daug dirbo, kad spaustuvę įsteigti, reikalin
gos mašinos supirkti. Juo nuopelnai ir LDS ir “Dar
bininkui” yra stambūs. Be to, velionis turi daug nuo
pelnų ir kitose mūsų organizacijose, nes buvo uolus 
jų narys.

Maža vilties
Sovietų Rusijai nedaug tėra vilties bent tuo tarpu 

atsilaikyti. Taip mano “Darbininkas,” kuris savo 53 
numery, be kitko, rašo:

“Kai kurie sovietiškai nusiteikę “strategai” vis 
dar tebepuoselėja viltį, kad raudonoji armija at
silaikys, jei ne savo narsa ir sumanumu, tai bent 
skaičiumi, nes sovietai, girdi, sumobilizavę net 8 
milijonus raudonarmiečių. Tai lengva pasakyti, 
bet kiek pagalvojus tuojau aiškėja, kad tai bergž
džia viltis. Reikia gi tie 8 milijonai apginkluoti, 
aprėdyti, maityti, pagaliau į frontą juos atga
benti. Prie esamo sovietų susisiekimo, kurs be 
to dar skaudžiai iš oro vokiečių bombarduoja
mas, tokiai miniai surankioti ir atgabenti iš toli
mų Rusijos pakampių prireiktų ne kelių mėne
sių, bet kęleto metų. Vokiečiai taip ilgai nelaukia. 
Likusią į Maskvą kelionę jie gali padaryti į ke
letą dienų. Kol bent maža sumobilizuotų masių 
dalis atvyks į frontą, viskas jau bus baigta.”

Žioplumas

Rusai sutriuškino vokie
čius. — Rusai visu frontu 
varo kontofensyvą prieš vo
kiečius. Vakaruose Lucko 
fronte vokiečiai tapo at
mušti atgal • skersai Lipa 
upę. Transilvanijos fronte 
rusai paėmė Kirlababa mie
stą. O Rygos fronte sulau
žė vokiečių apsigynimo 
liniją.

Popiežius rūpinasi sužeis
taisiais. — Popiežius Bene
diktas XV kreipėsi į karau- 
j ančių šalių vyriausybes, 
prašydamas, k^d paleistų 
sunkiai sužeistuosius belais 
vius ir nusiųstų juos gydy
tis į Šveicariją, kuri yra 
neutrali nekaraujanti šalis. 
Šio Popiežiaus žygio dėka, 
sužeistieji jau gabenami į 
Šveicariją.

•
Baisiai platinasi vėžio li

ga. — Pensilvanijos valsty
bėje, kaip skelbia metinis 
raportas, 1915 metais nuo 
vėžio ligos mirė 6,000 žmo
nių.

•
Žuvo 7 Amerikos orlai

viai. — New Orleano apie- 
linkėse vėsula sunaikino 7 
hydroplanus, 200,000 dole
rių vertės.

•
Kun. Ignoto Kelmelio pri 

micijos. — Saldž. Širdies 
bažnyčioje, New Philadel
phia. Pa., kun. Ignotas Kel
melis laikė pirmąsias šv. 
Mišias liepos 9 d. Kun. V. 
Matulaitis pasakė pamok
slą.

• •
Vilią sakosi būsiąs dikta

toriumi,... Plėšikų vado Vil
ios agentai paskleidė tokį 
pranešimą: “Į trisdešimtį
dienų, aš, Francisco VilLa, 
būsiu Meksikos diktatoriu
mi. Carranzos visi genero
lai su savo armijomis su
grįš prie manęs ir Carran- 
za pagaliau paliks begink
liu...”

Prašalinta du austrų ge
nerolai.... Vokietijos ir Aus-

“Vienybė” rašo:
“Mes visados sakėme, kad lietuviškų bolševikų 

redaktoriai — žiopli žmonės.
“Pavyzdžiui, birželio 23 d. Laisvėje pranešama, 

kad “Hitleris paskelbė karą sovietams....”
“Bet tame pačiame Laisvės numery, tame pa

čiame puslapyje, Mizara dar tvirtina, kad bolše
vikų santykiai su naciais esą kuo geriausi. Girdi, 
visokios “žinios” apie karą “yra biauri propagan
da prieš Sovietų Sąjungą....”

Ar dar reikia didesnių žioplių?”

Amerikos visuomenė tikrai turėjo rimtos priežas
ties piktintis kai kurių Anglijos politikų pareiškimais 
ir Jungtinių Valstybių kritika, kad nesiskubinama įs
toti į karą. Kokią gi, pagaliau, teisę tari anglai kištis 
į šio krašto vidaus reikalus.

Lietuvių Darbininkų Sąjungos seimas šiemet įvyks 
rugsėjo 14 ir 15 dd. Švč. Trejybės lietuvių parapijoj, 
Hartford, Conn. ši organizacija pernai atšventė si
dabrinį jubiliejtj.

(“Draugas,” 
1916 m.)

liepos 18 d.,

Penktadienis, liepos 18, 1941

Po svietą pasidairius
Vožnas Vožnas profeso

riau!

Aš užduosiu tau vieną 
klausimą: dėl ko slonio no
sis ilga? Jei atsakysi, tai ži
nosiu, kad esi smart profe
sorius. Tilvikas.

Iš kur, tavorščiau Tilvike, 
tamtsai atėjo ant mįslės 
toks klausimas? Jei būtum 
uždavęs kitokį klausimą, 
priklodui, kad ir ką nors 
apie lietuviškų balšavikų no
sis, tai lengva būtų atsakyti. 
Dabar, apie sluonio nosį.. .

Apie slu-onio nosį pasako
jama šitaip. Buvo tokie čė- 
sai, kad sluoniai turėjo no
sis tokias ,kaip ’ir kiaulės. 
Sykį vienas sluoniukas nu
ėjo į upę atsigerti. Dar ne
palietęs vandens jis jame pa
mate pats save. Savymeilis 
ilgai savimi grožėjosi ir ne
pamatė, kaip krokidilas pa
griebė jam už nosies. “Arba 
pasiduoti, arba netekti no
sies,” pamislijo sloniukas. 
J&m atrodė geriau visą gy
venimą būti be nosies, bile 
tik nepražūti jaunam. Lai
kėsi nabagas atsispyręs, o 
krokodilas tempė į savę kol 
ištiesta nosis neišpruko iš 
dantų.

Nosis sloniukui nesusi
traukė ir nuo to laiko visi 
sloniai paliko su ilgomis no
simis.

Prie šio noriu tavorščiui 
Tilvikui dar pridėti, kad ka
daise atsitiko su sloniuku, 
tas gali atsitikti dabar su 
balšavikais. Antai, Hitle
ris jau pagriebė Stalinui už 
nosies ir tas dabar figeriuo- 
ja, ar pasiduoti, ar netekti

trijos karo taryba turėjo 
savo posėdį. Pirmininkavo 
Vokietijos kaizeris. Nutar
ta prašalinti iš austrų vei
kiančios armijos kunigaikš
tį Fredericką ir gen. von 
Pflanzer. Jie kaltinami už 
austrų-vengrų nugalėjimą 
Bukovinoje ir Galicijoje...

nosies. Pagyvensim ir pa
matysim. Taip pat Ameri- 
ke mūsų gerasis Dėdė Ša
mas jau turi pagriebęs už 
nosies balšavikus ir dauge
liui, ypatingai Stalino pilie
čiams, jau pusėtinai ištemp- 
os nosys. Tik kažin, ar jie 
nepasiduos ir panorės vaik
ščioti tokiomis nosimis, kaip 
ir slonių.

Spicpirvirvio Dumkos
Balšavikai raukosi dėl Bo

stono “Darbininke” įdėto 
pareiškimo: “Visi tikintieji 
tikisi, šiuo susirėmimu grius 
Sovietų vyriausybė.”

Yra ko raukytis: jei Sta
lino diktatūra griūtų ir Ru
sijai kare imtų vadovauti 
demokratinė, rusų liaudies 
valdžia, iš kur balšavikų 
gazietų redaktoriai pragyve
nimą rastų?

Jan Valtin prašosi neso
dinti valtin ir nevežti iš 
Amerikos.

Paderewski mirė: būtų ge
rai, jei mūsų pianistas Ba
cevičius gerai jo gyvenimą 
pastudijuotų, ir įsitėmytų 
štai ką: Paderewski9 nie
kad savo tautos svetimiems 
nepardavinėjo.

Jagminas sakosi, netikįs į 
Dievą, bet, matyti, pilnai ti
ki į stebuklu?.: pasak jo: 
“raudonoji armija duoda 
priešui smūgius ir pasitrau
kia sveikutėlė.”

Riesk melą, tik suvesk 
galą.

Prašau Nesijuokti
Tamošius: žinai ką, pra

eitą naktį į mūsų būtą bu
vo įsibriovęs vagis . . .

Pilypas: Na, ir apvogė?
Tamošius; Ne. Buvo tam

su, žmona pamanė, kad aš 
vėlai grįžau namo ir kad jau 
šokus iš lovos griebė kočė
lą, tai vagis su visu langu 
vos spėjo gyvas pabėgti ne- 
spėdamas nieko paimti.

GAUNA PO $1.00 UŽ METŲ DARBĄ

("Draugas'' Acme teiepbotat

Aštuoni asmenys, kurie dirba valdžios darbą ir už tai tegauna po $1.00 į metus. 
Dabar jie gauna po dolerinį valdžios čekį.

»
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Įdomi Lietuvos Menini nkų Paroda ElizabethAlia Kachmanova

Studentai, Meilė Ir Ceka
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

Išvertė Ant. Pauliukonis 

(Tęsinys)

Vienas kareivis bėgo pasiėmęs vaikų prausiamąją 
vonią, sena boba dūmė su kažkokia kasos dalimi, vaikas 
su dideliu puodu, kits kareivis išsitraukęs batą, trečias 
rūpestingai įsidėjęs į savo kepurę suvyniotą popierį; ir 
visa šita apskretusi , apskurusi, pasilakusi minia grūdo
si per vieni kitus prie vandens hidranto, kuris buvo 
kaip tik priešais mūs namus. Visi baisiausiai rėkė, 
stumdėsi, net kandžiojo vienas kitą, norėdami kiekvie
nas, kad tik greičiau galėtų prie jo pripulti. Ir tai bai
si kova ėjo tik dėl to nešvaraus skystimo, bėgančio iš 
vamzdžio, kurį, matyti, kas nors atsuko ar pramušė. O 
laimingieji, kuriems pasisekdavo sau į koki indą, ke
purę ar batą įsipilti to biauraus gėralo, paeidavo kiek į 
šalį, daugiausia kelis žingsnius, ir imdavo užsivertę 
visa burna gerti. Nuo jo žmonės tučtuojau pasilakda- j 
vo. Daugelis sukrito čia pat vietoje, o kiti dar krūtine 
ar galva kepurnėdavosi ir voliodavosi po purvyną.

Tuo tarpu visai prašvito; išaušo pilkas, melancho
liškas rytas. Lietus maišėsi su sniegu. Iš miesto plūdo 
tiesiog žmonių minios, kurie, nieko nepaisydami, lipo 
gulintiems ant galvų, kojų ir rankų, žodžiu, kur pa
puldavo. Ir visi šie žmonės buvo apsišarvavę įvairiau
siais indais ir šiaip daiktais. Štai, vienas kareivis vel- 
kiasi milžinišką gramofoną, o ant galvos turi užsidė
jęs ponios vasarinę skrybėlaitę su prisegtomis šviesiai 
raudonomis rožėmis ir fantastišku rojaus paukščiu. Po 
pažasčia dar nešasi visą ryšulį rausvų gazų, kurių uo
dega velkasi purvu. Iš kišenių kyšo anksinės ir sidabri
nės grandinėlės, ant kurių kadaruoja daugybė laikro
džių. Ant kaklo užsimovęs virvelę su brangiaisiais ak
menimis. Jis velkasi visas svirduliuodamas, į visas pu- 
sse dairydamasis - godžiomis akimis, šlykštusis skysti
mas varva jam per nosį ir ūsus ant palto. Paskum stai
ga sustoja, išpučia šnerves ir, užuodęs alkoholį, svie
džia -sunkųjį gramofoną į šalia gulintį kareivį, kuris, 
jei dar tik buvo gyvas, nuo to smūgio tikriausiai turė
jo galą gauti. Drebančiomis rankomis nusitraukia nuo 
kojos batą, pribėga prie hidranto, prisipila jį pilną ir 
ima tuojau kiek begalėdamas gerti. Po kelių minučių 
jau voliojasi po žemę, o per jo gražią iš ponios atimtą 
skrybėlę su purvinais batais lipa kiti. štai. vėl atbėga 
boba su nušvitusiu iš džiaugsmo veidu: vienoi rankoj 
turi nusitvėrusi smuikią, kitoj — vaikų žaidžiamąjį 
ratuką, po pažaste nešasi pasispaudusi ritini mėlynos 
gėlėtos medžiagos, ant galvos užsidėjusi puikų, nau
jitelaitį cilinderį, o ant jo — dar angliška sportišką 
kapą. Štai vėl dumia, kiek tik kojos įkabina, darbinin
kas, ant sprando užsimetęs alyvoj įmirkusia kapą. o 
ant galvos velka visą pundą brangiųjų kailiuku, herme- 
linų. Apie kaklą jis prisidėjęs mėlynųjų ir sidabrinių 
lapių kailių, rankose laiko milžinišką vaikų sviedinį ir 
labai gražią didelę lėlę. Iš jo kišenių kvšo moteriškos 
šilkinės kojinės ir brangūs, labai geri su mezginukais 
marškiniai. Staiga prieš jį pakyla ant žemės gulėjęs 
kareivis, įbedžia į darbininką savo kvailas akis, paima 
į rankas šautuvą ir paleidžia šūvį. Darbininkas tik skės
telia rankomis ir kaip pagalys krinta veidu į grindinį, 
kur lieka nejudėdamas gulėti.

— Mamočka! — surikau aš, vos nepamišusi iš bai

mės. — Mamočka, jis jį užmušė!!!

Imu bėgioti iš vieno kambario į kita. niekur nega
lėdama nustygti. Man svaigsta galva, viskas verčiasi 
Aukštyn kojomis.

— Aš negaliu, negaliu! — sušunku ir krintu moti
nai į glėbį. Jos veidas taip pat išbalęs, bet jame ma
tyti pasiryžimas. Ji skubiai sudeda į krūvą, ko būti
niausiai reiktų: duonos, sūrio, sviesto; ji mano, kad 
mums jau laikas bėgti. Tėvelis vėl skambina telefonu.

A Blogos naujienos. Minia plėšia iš eilės jau antrąją di
džiąją gatvę; nepraleidžia nė vienos krautuvės, net 
knygynų; dabar laužiasi į didelę vaikų žaislų krautu
vę ir delikatesų sankrovą. Aš vėl prieinu prie lango. 
Žmonės dabar jau velka dešras, šinkas, tortus, duonos
kepalus ir batua.

Pirmą kartą savo gyvenime pamačiau tave visoj 
beprotybei, rusų liaudie! Dieve duok, kad tai būtų ir 
paskutinis kartas!------- —

jBus daugiau.).

Kai Lietuva buvo nepri
klausoma, tampresniam už
mezgimui ryšių tarp Lietu
vos lietuvių ir išeivijos, bu
vo pradėta kviestis studen
tus Lietuvon. Tie studentai 
gaudavo kelionės išlaidas, 
mokslą ir pragyvenimą dy
kai iš valdžios. Tokių stu 
dentų buvo keliolika. Sale 
universitete jiems pritai
kinto kurso iš lituanistikos, 
kai kurie jų lankė ir kitas 
specialybes, arčiau susipa
žinti arba specialiai jie tas 
sritis specializavo: muzikos 
mokslų konservatorijoje, te
atro mene (režisūroje, vai
dyboje ir t. p.) įr kt.

Kurie turėjo platesnę pa
saulėžiūrą, tie sugebėjo 
daug kuo pasinaudoti, bet 
siauresnio mąsto — nuėjo 
į įvairias grupes, ten mažai 
kuo pasinaudojo ir mažai 
jie galėjo savo žinyną padi
dinti. Tą mes matėme iš 
sugrįžusių, kurių vienas, ki
tas sugebėjo labai skysto
kus pasikalbėjimus su ko
respondentais patiekti, o ki
tų visai nesigirdi. Matyt, 
Lietuvoje praleistą laiką 
palaikė “gud taimu” ir kai
po iš tokio “gero laiko” ne
rado reikalo daryti pasiekto 
žinojimo išvadas. Ar jie 
kur ką veikia, nesigirdi. Vie 
ną jų teko aplankyti ir gi
liau pasikalbėti apie pasiek 
tas žinias Lietuvoje, Kazį 
Baltramaitį su žmona, gy
venantį Elizabeth, N. J.

Jis čia buvo lankęs uni
versitetą, dirbęs konsulate, 
be to, labai įdomaujasi lie
tuviškąją knyga. Jei visi 
tokie būtų studentai, kokiu 
yra Baltramaitis, kai jie 
grįžo į šią šalį, tikrai daug 
lietuvybė ir bendrai Lietu
vos vardas būtų garbingai 
garsinamas. Jiedu su žmo
na aplankė beveik visą Lie
tuvą, įvairias iškalas, dirb
tuves, kultūros įstaigas, 
pramonės centrus ir t. t. 
žodžiu, matė visą Lietuvą, 
tuo tarpu kiti toli gražu to 
nei pusės neįstengė pada
ryti. Maža to, kad lankė, bet 
fotografavo ir atsivežė tūk
stančius atvaizdų, kurie su
daro begalo įdomų rinkinį, 
kuriuo visi gėrisi. Jis daly
vavo į Vilnių įėjimo iškil
mėse, kai buvo sienos stul
pai piaunami lr Lietuvos 
kariuomenė garbingai įžy
giavo Vilniun. Ir kita svar
baus yra jo nufotografuota 
ir tvarkoma pagal rūšis į 
albumus. Jis jau išvažiuo
damas Lietuvon turėjo ne
mažai apie Lietuvą medžia
gos, grįždamas dar daugiau 
parsigabena. Jei būtų gale 
jęs laisvai' grįžti, kur kas 
daugiau būtų atsivežęs, o 
kai teko iš bolševikų “ro
jaus” važiuoti, beveik visą 
reikėjo palikti.

Šiomis dienomis jis turė
jo dalies tos medžiagos pa
rodą savo bute. Parodą bu
vo užvardinta: “Paroda Lie 
tuvos Dailininkų Darbų Su
kurtu Nepriklausomybės 
Laikais." Rinkinyje viso bu 
vo išstatyta 883 reproduk
cijos 127 dailininkų. Tarpe 
reprodukcijų yra ir origi
nalų. Gražiai sugrupuota, 

uždėta ant atatinkamos po-

peros ir meniškai sutvarky
ta keliuose kambariuose 
ant sienų. Tame darbe jam 
labai artimai talkininkauja 
jo žmona. Paroda tęsėsi po 
rą savaičių. Atlankė nema
žai lietuvių inteligentijos iš 
plačios apylinkės. Tarpe 
lankytojų žymėtinas pasau
linio mąsto Lietuvos daili
ninkas Dobužinskas, kuris 
dabar gyvena New York, 
N. Y., ir Metropolitan Ope- 

I rai piešia dekoracijas. P. 
I Dobužinskas labai nustebo 
pamatęs tokį didelį ir im
ponuojantį rinkinį. P. Bal- 

. tramaitis skundžiasi mažai 
' turįs vietos, būtų dar dau
giau galėjęs išstatyti. Pa
roda darė labai imponuo
jantį vaizdą, nes buvo vaiz
džiai perstatyta Lietuvos 
paišybos ir skulptūros me
no pasiekimai- Tur būt, vie
nintėlis tos rūšies ripkinys. 
Gaila, kad Baltramaitis ne
skelbė apie tai viešai, tik 
pranešimais buvo informuo 
ti lankytojai. Buvo atsilan
kę ir svetimtaučių. Tą rin
kinį mano išstatyti kur 
nors viešoje vietoje knygy
ne ar muziejuje. Taip pat 
buvo gražiai šafirografuo- 
tas katalogas 22 psl. geres
niam susiorientavimui.

Tai tik dalis šios repro
dukcijos jo lituanistikos 
rinkinio. Jis turi didelį rin
kinį Amerikos lietuvių poe
tų eilėraščių, kurios gražiai 
parodė Lietuvoje, karakte- 
rizuodamas jų ypatybes. 
Taip pat turi labai didelį 
knygyną liečiantį išimtinai 
Lietuvą įvairių sričių apra
šymus, statistikas ir t. p. 
Tenka tik džiaugtis Baltra- 
maičio darbuote ir jo dide- 

! le energija ir drauge palin
kėti jam pasisekimo toje 
plotmėje veikti ir toliau. 
Tai, tur bųt, tik jis vienas 
tesugebėjo Lietuvai suteik
ti atsidėkojimą už vaišin
gumą iš to didelio būrio 
buvusių studentų. Jei atei
tyje dar tektų progos stu
dentus panašia tvarka siųs
ti Lietuvon, reikėtų rimčiau 
asmenis parinkti, bet nesių
sti tokius, kurie tik dėl 
“gut taimo” stengiasi va
žiuoti, o ne pagilinti studi
jas apie Lietuvą. Tokio ti
po asmenų, kokiu yra Bal
tramaitis, mums reikia kuo 
daugiau.

Garbė ir mums amerikie
čiams, kad mes sugebėjo
me tokį prakilnų lietuvį iš
eivijoje išauklėti, o ta gar
bė ypatingai priklauso tė
vams ir jo paties pasiryži
mui ir ištesėjimui.

J. Rįksells

OUINTUPLETS
ūse MUSTEROLI for

CHEST COLDS
r—ON. ¥•« CHILD 

This tarną Exp«rt Carą!
At the flret aign of the Dionne Quin- 
tuplete catching cold—their chests end 
throate are rubbed with Children’s 
Mild Husterolą — a produet mede to 
promptly relieve the DISTRESS of 
Chiidrea’s colds and resulting coughs.

The Quinta have alvrayg had the 
best of care, ao mother—you may be 
assured of utine just about the BEST 
produet made wh.n you ase Musterole. 
MORE than an ordinary “saleę”— 
vąrming, soothing Musterole helpa 
break up local dongeation. Also made 
in Regular and Extra Strength for 
those preferring a stronger produet.

DALIJA GINKLUS “SNAIPERIAMS*

(“Draugas” Acme telephoto'.

Kai Sovietų raudonoji armija neatsilaiko fronte, tai 
rengiami “naikinimo batalijonai.” Pusberniams išdalina

mi ginklai, kad jie užpuldinėtų vokiečius užimtose žemė

se.

Kunigu Vienybės 
Seimas

Kunigų Vienybės seimas 
įvyks rugp. 6 d., Mariana
polio Kolegijos patalpose, 
Thompson, Conn.

Konferencija prasidės 10 
vai. ryto (vasaros laiku) iš
kilmingomis šv. Mišiomis, 
kurias laikys J. M. prelatas 
J. Ambotas. Pamokslą sa
kys kun. dr. K. Urbonavi
čius.

K. V. Centro Valdyba iš
duos raportus. Centralinių 
organizacijų dvasios vadai 
supažindins dalyvius su šių 
organizacijų dvasiniu sto
viu. Dvi paskaitos apibu
dins mūsų tikybinį, tauti
nį ir politinį vaidmenį vi 
sųomenės gyvenime. Seimo 
dalyviai nustatys gaires 
mūsų tolimesnei akcijai. Ga 
Įima spėti, jog šis Kunigų 
Vienybės seimas bus skait
lingas ir gražus kilniais nu
tarimais.

Žvilgsnis j praeitį turi 
mus sustinrinti, turi suža
dinti ir pakelti mūsų ener
giją, mūsų darbingumą^ mū
sų pasiryžimą naujiems dar
bams, naujiems žygiams.

Vygandas

i and thanks *> - 
MIlUON FOR
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1 M WHOIE FAMll’, 
~ IOVES IU

Kiekviena meilė yra žmo
gaus sielos šventenybė. Bet 
visų didžiausia šventenybė 
— tėvynės meilė. Ji pagrįs
ta milijonais kruvinų aukų, 
milžiniškais pasiaukojimais 
ir darbais, tūkstančiais me
tų kovos ir darbo dėl jos.

Pulk. Serauskas, Lietuvos 
sukilėlių vadas rusų 
pakartas Vilniuj 1863 m.

“Draugo” spaustuvėje at
liekama gražiausiai, geriau- 
nai ir prieinamiausiornis są
lygomis visokie spaudos dar
bai.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

DOCfOR’S AMAžirtG LIQUID
GREAT SUCCESS FOR

SKIN TROUBLES
(externally caused)

PRAISED'

•r. . TQ
COAST!

No matter what you’ve tried with.ut 
success for unsightly surface pimples, 
blenrishes and similar skin irritations, 
here’s an amazingly successful doc
tor’s formula—powerfully soothing 
Liauid Žemo—which quickly relieves 
itehing soreness and starta right in to 
help nature promote FAST healing.
30 years continuous success! Lefc 
Zemo’s 10 different marvelously effec
tive ingredients help YOUR skin. 
Also ointment form. Severe cases 
may need Extra Strength Žemo.

%
DŽIAUGEIS NATŪRALIA IR 

GRAŽIA IŠVAIZDA!

Gaminame Pleitas tiktai iš 
dantistų receptų.

60 Dienų Išmėginimui. Jei 
nebūsite pilnai patenkinti, tai 
sugrąžiname kiekvieną įmo
kėtą centą.

vhmiV'V Taisome lr perdirbame senas
PI.BITV pleitas. — Mėnesiniai mokes-

G. P. Johnson, Pres. ^iai. 1 dienos patarnavimas.
VALANDOS: 
Tolimesni Ofisai:
Kasdie iki 8 vai. v

A.A.A. Dental Laboratories
incokfokateų

Didžiausiu Fleitų Gaminimo I ".borutoriJa Pasaulyje

1555 Milivaukee Avenue — Tel. ARM. 5550 
202 Noutli State Street — Tel. »VEB. 4630 
4831 Irving Park Boulevard — Tel. PAL. 4227 
So stde — 404 E 47tli St. — Tel. ATI, #«H« 

iki 7-tos vai. vak. North Skle — 4731 Bmadvvny. Tel. LON. 4490 
So. Skle — 6447 S. HalMcd St. Pli.: NOK. 3720

Viduriu. Ofisas:
Kasdien iki 6 vai. 
Antrad lr Ketvirtad.

d?

KNYGOS! KNYGOS!

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.

LITERATŪRA
JONO BILIŪNO RAŠTAI, Tilžė, 1913 m. 150 pusi....... $1.00
ŽEMAITĖS RAŠTAI, I t., Vilnius, 1914 m. 390 pusi....... $1.00
LIETUVIŠKOS PASAKOS, II t., surinko Dr. J.

Basanavičius, 260 pusi................................................ $1.00
PRAGIEDRULIAI, III t., Vaižganto, 290 pusi.............. $1.00
VAIŽGANTO RASTAI IV t., (Vilniaus ir Kauno laiko

tarpis — 1918-1921 m.), 240 pusi............................ $1.00
V. KRĖVĖS RASTAI, I t., Sutemose-Pasakos ir Dainos. .$1.00 
VARGO MOKYKLA, Literatūros Pasiskaitymai, 175

puslapiai ...............  $1.00
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI — Pr. Žadeikis, I t.,

(1914-1916 m.)   75c
MAŽIOSIOS LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI —

Prabočių Anūkas, Iliustruota, 130 pusi. . ‘............. 75c

EILĖRAŠČIAI
SU BALTU NUOMETU — J. Augustaltytė-Vaičiūnienė,

225 pusi............................................................................$1.00
VAINIKAI, Naujesniosios Poezijos Antologija, Paruošė

K. Binkis, 230 pusi........................................................$1.00
JAUNOJI LIETUVA, MAIRONIS, 130 pusi............................ 50
PADANGĖSE, Juozas Sakalas ir Dasaitis, 125 pusi.................50
KRISTIJONO DUONELAIČIO RASTAI, Sutaisė

J. šlapelis, 90 pusi ...........................................................50
TĖVYNES KELIAIS, Liūdas Gira, 65 pusi........................ 55
RUDENS AIDAI, A. Jakštas, 100 pusi............................ .55
GAMTOS PRILYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal

Dr. R. Van der Meulen ................................................. 55
MEILĖ, M. Gustaičio, 1914 m...................................... I.. .25
BRĖKŠTA, M. Vaitkus, 1915 m. ..........................................25

"DRAUGAS"
2334 S. Oakley Avė. Chicago, III.
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Metinės žuvimo 
sukaktuvės

Mūsų didvyrių Dariaus- 
Girėno metinės žuvimo su
kaktuvės ir vėl prisiartino

Jos įvyko 17 d. bet Da
riaus Girėno Paminklo Sta
tymo Komitetas tas žuvimo 
sukaktuves iškilmingai pa
minės šeštadienį, 19 d. lie
pos. Sykiu bus paminėti ir 
Lietuvoj žuvę savanoriai 
nuo maskoliaus rankos.

Komitetas rengia prie 
Dariaus-Girėno paminklo 
sukaktuvių paminėjimą įs
pūdinga programa.

Te nelieka Chicagoj ir 
apylinkėj lietuvio neatsi- 
lankus.io prie Dariaus-Girė
no paminklo ateinantį šeš
tadienį 7 vai. vak. Turime 
Chicagoje iš tėvynės nuo 
maskolių pabėgusių veikė
jų, kurie susirinkusiai mi
niai atpasakos kruvinuo
sius Kalvarijos kelius, ku
riais ėjo mūsų broliai lie
tuviai rusų okupacijoj. Pa
pasakos, kiek mūsų tauta 
šių metų laikotarpyje susi
laukė kankinių, tuo pačiu 
sykiu išgirsime ir Unksmes 
nių žinių iš vėl atgimstan
čios tėvynės Lietuvos.

Todėl 19 d. liepos lai bū
na mūsų, lietuvių, manifes
tacijos, atgimimo ir pasi
šventimo diena! Lai mūsų 
žuvusiųjų brolių lietuvių 
kraujas sustiprina ir užde
ga mumyse dar didesnį pa
siryžimą visomis pastango
mis padėti nuvargintai tė- i 
vynei atsipalaiduoti nuo 
visokių priespaudų ir tapti 
vėl laisva ir nepriklauso
ma, kaip ji buvo po Didžio
jo Karo.

Rinkimės prie garbingų
jų didvyrių Dariaus-Girė
no paminklo ir visi iš vien 
galingu balsu sušuksime: 
Šalinu iš mūsų orangiosios 
tėvynės Lietuvos visokie 
bolševizmai, nacizmai ir 
kitoki izmai! Mes norime 
laisvos ir nepriklausomos 
Lietuvos!

V. Rėkus, 
Komiteto sekr.

ARD piknikas
Įvyks liepos 20 d., Labda 

rių ūkyj (Holy Family Vil
ią). Nuoširdžiai kviečiame 
iš visų kolonijų seserų prie- 
teliųs atvažiuoti ir sykiu 
linksmai dieną praleisti.

Visi ARD skyriai rengia
si prie įvairių vaišių. Be to, 
bus dar muzikos, o nuo dai
nų skambės visas miškas.

Vsiems žinoma, kad Sta
tybos Fondas reikia augin
ti. Kiekvienas atsilankęs 
į šį pikniką prisidės prie 
to kilnaus darbo. Seserys 
ir rėmėjos su savo pirm. 
A. Nausėdienę bus begalo 
dėkingos už paramą. Atva
žiavę pamatysite, ką tik S. 
J. sakė, viskas išsipildė. 
Liepos 20 d. bus linksmiau
sia diena, praleista ARDI
išvažiavime.

Dariaus-Girėno Post 
271 nariams

Visi Dariaus-Girėno pos
to nariai malonėkite susi
rinkti šeštadienio vakare, 
liepos 19 d. pilnose unifor
mose į posto svetainę apie
6 valanda, arba prie Da
riaus-Girėno paminklo apie
7 vai.

“Firing Squad” dėvėkit 
savo uniformą.

Kadangi sekmadienį, lie
pos 20 d., nebus jokių iš
kilmių, kaip buvo pLanuota. 
bet tik trumpos ceremoni
jos bus atliktos šeštadienio 
vakare, liepos 19 d.

Legijonierių yra prieder
mė dalyvauti ir atiduoti tin 
karną pagarbą mūsų tautos 
didvyriams, ir garbingai pa 
minėti 8-t.as nuo jų žuvimo 
metines sukaktuves.

Frank Krasauskas

INDIANA LIETUVIŲ ŽINIOS
Mišios už Lietuvos 
Kareivius

Indiana Harbor. — šį ry
tą buvo atnašautos šv. Mi
šios už sielas lietuvių ka
reivių žuvusių dėl Lietu
vos laisvės dabartinėse ko
vose. Užprašė Raštučiai. 
Šis yra gražiausias ir nau
dingiausias būdas atminti 
ir pagerbti tuos mūsų tikė
jimo ir tautos didvyrius. 
Lai Dievas laimina jų sie
las ir tuos, kurie juos atmi
na čia ant žemės.

Krikštai
Pereitą sekmadienį suteik 

tas Krikšto sakramentas: 
Marcellai Rantauskiū ei, 
dukrelei Augustino ir Onos 
Rantauskų. Krikšto tėvais 
buvo Pr. Grencik ir ponia 
J. Paiko, abu iš Whiting, 
Indiana.

Karolinai Jean Kubiszak, 
dukrelei Edvardo ir Elzbie
tos Kubiszakų. Krikšto tė
vais buvo Aloysius Kubis
zak ir panelė Marijona Bar
ney. Lai šitie nauji katalikai 
užauga ištikimais Motinos 
Bažnyčios nariais.

Sveikinimas
Steponas Norkus su žmo

na susilaukė dukrelės šv. 
Katarinos ligoninėje. S. Nor 
kus yra pirmininkas Šv. 
Cecilijos choro. Sveikina
me!

Gaisras garadžiuje
Gaisras buvo kilęs Ken- 

wood garadžiuje, 1138 40 F. 
47 st. Jame buvo 70 senų 
taxicabų. Nuostolių pada
ryta už $15,000.

Kvietimas
Brighton Park. — A.R.D. 

6-tas skyrius kviečia visus 
brightonparkiečius atsilan
kyti į ARD. centro pikniką, 
kuris įvyks šį sekmadienį, 
liepos 20 d., Holy Family 
Viloj. Pasidžiaugsit gražiu 
Labdarių ūkiu ir paviešėsit 
pas rėmėjas. Kas norės tai 
galės važiuoti troku. Tro
kas stovės 12:30 vai. p. p 
prie bažnyčios. J. K.

Parapijos piknikas 
Visos draugijos

mos iš anksto prisirengti 
dalyvauti “in corpore” ir 
su dovanėlėmis parapijos 
antrame piknike, kuris įvy
ks Black Oak Springs dar
že. Jau Šv. Kazimiero Aka
demijos Rėmėjų skyrius nu 
tarė šį reikalą pereito sek
madienio susirinkime.

prašo-

Pagerbė lietuvį demokratą 
East Chicagos Lietuvių

Demokratų draugijos nariai 
suruošė netikėtą pagerbi
mą pirmininkui Jonui Gus
taičiui, kuris neseniai iš
rinktas aldermanu 4 wardo

Jei nustosi turto, sveika
tos, vardo — vis dar palieka 
tau viltis, kol turi pasitikė
jimą savim.

Svett Marder

Everybody ravės about ypur 

salads, Peg.V/hafs the sbcret?

GERKIT TIK GERA ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Aly, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmos rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nedar
BEERS

Urmo (wholcsale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
z?

MILLIONS AOIII—Miracle Whip does work uionden 
with salads! A unięue combination of old-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip is 
by far America’s favorite saled dressing.
******************

užimti vietą mirusio Dr. J. 
Rogers. Pagerbimas įvyko 
salėje adr. 1605 Madison 
St., Gary. Po paprasto su
sirinkimo, kuriam vadova
vo ponas Guštaitis, jam 
buvo įteikta auksinis alder- 
mano ženklas nuo Alberto 
Vinick, miesto vandens sky 
riaus viršininko. Steponas 
Bartkus buvo pagerbimo 
vedėjum. Susirinkime buvo 
svarstoma ir gi apie meti
nį bankietą ateinantį rude
nį.

Alumininiųi daiktų vajus

Praeitą antradienį mayo
ras Pr. Migas sušaukė susi
rinkiman miesto salėje įvai 
rių organizacijų vadus, kad 
apsvarstyti aluminių daik
tų rinkimo vajų krašto ap
siginklavimo programai. Pa 
skirti tam tikri lankytojai 
namų ir rinkimui įvairių 
alumino daiktų.

Majoras ragina visus pri
sidėti. Kun. K. Bičkauskas 
taip gi skatina parapi jonus 
prisidėti šiame dalyke. Ma
lonėkite tuos daiktus nepar 
duoti kokiems prekybinin
kams, bet paaukoti valdžiai 
ir įteikti įaliotiems, kai jie 
atsilankys.

bus man suteiktos. Remki
me visi “Draugą,” vieninte
lį tautinės ir tikybinės min
ties lietuvių dienraštį pa
saulyje. Motiejus.

iTirtas Virš $ G, 000,000.00

Naudokitės pilnesniu 
"Draugo" patarnavimu

Ar reik pašto ženklelių? 
Ar norit registruoti laisaą, 
jirkti “Money Order”, ad- 
austi siuntinius? Kreipki

tės į “Draugo” raštinę!

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

Ar reik kokio nors verti 
mo anglų ar lietuvių kalbo 
je? Kreipkitės į “Draugą 
2334 So. Oakley Ave., Chica 
go, III. Canal 8010

Kas į akis giria, už akii 
duobę kasa.

Korespondento pranešimas 
Pereitą penktadienį har- į

bopečiams buvo lahai sma
gu skaityti “Draugą,” nes 
tilpo žinių iš mūsų koloni
jos. Pažymim, kad šis ma
lonumas nepasibaigs su tuo 
vienu numeriu, nes nuo da
bar kiekvieną savaitę tilps 
naujienų iš Indiana Harbor. 
Jeigu kas turite kokių ži
nių, malonėkite palikti kle
bonijoje iš kur tos žinios

CONRAD
Fotografas

Studija Jrengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis užlai
domis lr Hollywood 
šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

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

Rez.: - ENGlewood 5840

___ W>.h-

Apart Apsaugos, Turime 
ATSARGOS FONDĄ Virš.

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

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

FED
LOAN ASSOCIATION ofCEicage 
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.

4192 Archer Avenue
VIHginia 774/

MNGS
OARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Ckrluuia* Patarnavimai — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Ave.

t
ONA RAMANAUSKIENE 

(po tėvais Gclzlnaltiė)

Gyveno 4633 So. Wood St. 
Mirė Liepos 16. 1941, 11:30
vai. sulaukus pusės amž.

Gimė Lietuvoje. Vikšnių 
parap.. Tigrių kaline.

Amerikoje išgyveno 30 m. 
Paliko dideliame nuliūdime 

vyri). Antanų., dvi pusseseris 
Viktorijų Szarausklenę ir jos 
vyrų Boleslovų ir l'ršulę Ža- 
baraitienę ir jos vyrų, daug ki
tų giminių ir pažjstamų.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu
deikio koplyčioje, 4605 So. 
Hermitage Ave.

laidotuvės jvyks šeštadien), 
Liepos 19 d., 1941, iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atly
dėta j Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčių, kurioje jvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielų. Po pamaldų bus nuly
dėta j šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę Vyras, Pnscserys ir 
Giminės.

laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikis, Tel. Yards 1741 Ir 
1742.

RED-ITCHY-SCALY

Effective Home Treatment 
Promptly Relieves Torture!

\ Pirmas u Kepimas su stebėtinu 
ŽEMO—daktaro Išrastas—tuojau 
sustabdo nepakenčiamų niežėjimų 
galvos ir tuojau prarieda sugi.l- 
mų Jautrios odos. Stebėtinai sėk
mingas per virš 30 metui Gauna
mas visose vais
tinėse. ^ZEMO

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

VISOSE MIESTO DALYSE

WHFC-I45O kil.

'Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS 

ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

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

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

O

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotnvin Direktoriiis
AMBULANCE Dieną ir Nakt|

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

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

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

rBARGUTIJ^
RADIO LAIKRAŠČIO 10-ti METAI

APTARNAUJA CHICAGOS Ir APYLINKES LIETUVIJĄ 
Vienintėlis Vakarinis Lietuvių 

Programas Amerikoje — 
Leidžiamas 0 Sykius | Savaitę

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

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

P. J. RIDIKAS 
3354 South Halsted Street

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

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

ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. Western Avenue 

Tel. GROvehill 0142

J. LIULEVICIUS 
4348 S. California Ave. 

Tel. LAFayette 3572

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue 

Tel. YARda 4908

LACHAWICZ IR SUNAI 
2314 West 23rd Place 

Tel. CANai 2515
42-44 East lORth Street 

Tel. PULIman 1270

S. P. MAŽEIKA
8319 Litnanica Avenne 
Tel. YARds 1138-1139



I .
Penktadienis, liepos 18, 1941 DRAUGAS 7

Šv. Onos šventė
Artinasi Šv. Onos, šv. P. 

Marijos motinos šventė (lie
pos 26 d.). Visų Šventųjų 

>, parapija jau ruošiasi tai 
šventei norėdama gauti gau 
šių malonių. Per ištisą ok 
tavą, pradedant ketvirta
dieniu, liepos 17 d., vaka
rais 7:30, bus laikoma no- 
vena prie šv. Onos ir sako
mi pamokslėliai.

Visų Šventųjų bažnyčioj 
jau kelinti metai, kaip ši 
novena ir šios pamaldos 
laikomos ir kiekvienais me
tais maldininkų skaičius vis 
gausėja.

Šv. Ona yra pagarsėjusi 
' pasauly, ypač Čikagoj, kaip 

didelė stebukladarė, todėl 
ir šiomis dienomis daugelis 
tikisi per jos užtarymą sau
malonių išprašyti.

Šv. Onos šventėje Šv. On
os draugija prims šv. Komu 
niją “in corpore.”

West Pullmano 
Naujienos

Visi laukia parapijos va
sarinio pikniko, kuris bus 
liepos 27 d., Vytauto par
ke. Parapijos darbuotojai 
yra pasiryžę dėti visas pa
stangas, kad piknike vis
kas būtų tvarkoje ir nieko 
netruktų.

Virtuvėje darbuosis ir 
svetelius vaišins Moterų 
Są-gos 7-ta kuopa. Šo
kiams grieš gera Phil Pal- 
mers orkestrą. Kviečiami 
visi skaitlingai dalyvauti.

Šv. Kaz. Akad. Alumnių: 
E. Prosevičiūtė.

Moterų Są jos Chic. aps
kritis: M. Paukštienė.

Federacijos apskritis: B.

II vice-pirm. M .Dobrovol-, 
•kienė rūpinasi ir gražiai 
darbuojasi savo skyriui. 
Centro sus mus lankė sulyg 
išgalės.

Metinis piknikas
Brighton Park. — Drau

gystės Saldžiausios Širdies 
Viešpaties Jėzaus No. 1 na
riai visi rengiasi dalyvauti j Nenartonis. 
draugystės piknike. Tikie-
tus platina net po kitas lyvavo 108 draugljų 284 at- eai 8avo oareUaa 3tliUo 
apylinkes. Piknikas bus vie ■ gai savo parėtas am ko

nas didžiausių.
Nariai, nesirgę per dešim 

tį metų gaus labai puikias RAPORTAI 
dovanas. ; Kapelionas, kun. B

„ Protokolo rast. V. Galnai-
Viso ARD 22-me seime da- •*.- . •te su malonumu ir sązinm-

stovai.
CENTRO VALDYBOS

Ur-

CLASSIFIED CLASSIFIED
PARDAVIMI I MODI IIMŠKAS 

APAKTMEN TAS
Parsiduoda modernUi'.UM 5 kių a. 
partuientų nainaa. Liu 3-Jų kumtri- 
rlų,, du 5-kių kumburių. vienas 
7-nlų kambarių. 50 pvd. lutas. Sto- 
kerlo šiluma. Oreliam pardavimui 
115,000.

l’LYNN
710 W. G.irfklil Blvd.

(■Eiti BAUGINAI! 
Finansų rašt. K. Garu?- <‘r 5 kambarių mūro namas; ap-

Ai 1111 i 111 .1M * IRI l'slil llililn 111 tr I: i I

kaitė sutiko su seserų veda- 
mom knygom. Centro sūri 

| rinkimus lankė ir gražiai
Piknikas bus liepos 27 ba, raportuodamas džiaugėsi darbavosl visose jo komisu

d., Willow—West darže, 
prie 83rd ir Willow Springs 
kelio, Willow Springs, III.

Komisija

Kitą savaitę mūsų baž
nyčion bus sudėti nauji ir 
gražūs spalvoti langai. 
Kada langus sudės, tada 
bažnyčios vidus bus gražiai 
išdekoruotas. Daug parapi
jiečių jau prisidėjo žymes
nis auka, kiti aukos, kaip 
darbas bus pradėtas.

ARD ir jos veikėjomis. ,Va
jaus metu kalbėjo ten, kur 
suspėjo.
ARD Centro Pirm. A. 
Nausėdienės raportas raštu

Didžiai Gerbiamos ir Ger
biami 22-rojo seimo daly- 

Sveikinuviai!

L.

A.R.D. XXII Seimo 
Protokolas

(Tęsinys J *
Cicero: ARD 9 skyr.

Šeputienė, A. Jaukšienė, O.
Mankienė, S. Bartkaitė, O. mieriečių prieteliai ir mūsų 
Samsonienė, M. Šileikienž. brangūs rėmėjai — bendra

jos darbuose.
(Bus daugiau.)

ui
cush.

Kitas moderniškus mūro nulinis 
po 4 ir 4 kumburlus; nebrangus 
ir gružus namas.

G fletų namus po 4 kumburlus 
už cash ur muinoiiils.

10 fletų namus už eush ir niui- 
nomis.

šio visi namui randasi Marųuette 
Parke. Taipgi yru Ir visokių kitų 
namų ir gerų lotų.

Atsišaukite ar matykite:
J. VIIJMAS CO.

8753 So. Ilxkw<ll St.
Tel. Hcmloek 2323Letta Joy Dawson, 48 me

tų amžiaus, gyv. 43 So. 
Spring avė. pareikalavo di- 
vorso nuo savo vyro. Prie-

visus čia žastis tokia: vyras ją gąs- 
sunsirinkusius jau dvide dinęs, kad perpjausiąs jai 
šimts antrą kartą įšeilės, gerklę.
nes didžiausi seserų kazi-

l’ARSIDlOI) \ ANGLIŠKAS 
NAMAS

I'arnld uodu angliško stiliaus 6 ir 
pusė kambarių namas su dvejo
mis pilnomis muudyriėmia; arti 
Marąuette Parko, bažnyčios, mo
kyklos ir ligoninės. Kairi bariai ne
paprastai gražiui sutvarkyti.

Kreipkitč.s: 71 lt s. Mirzurt Avė.

N AM V — FARM V BARGENAI
10 fletų. Marųuette Parke jmo

kėti $5000. 4 fletų mūrinis. $12,-
500, 2 fletų mūrinis pu 4 kamba
rius $6,800. 6 kambarių mūrinis
bunguluvv $4,000. 5 kambarių me
dinis cottuge kuinu $2,750.

Turime taipgi guliu didelj pasi
rinkimų bisniuvų namų

Turime visukių kitokių liurgenų 
pu visų Chicagų. Taipgi apie 150 
labui gražių farmų, prie vandenų, 
tinkamus dėl reaortų. Gulima pi
giai pirkti urba mainyti.

Kus norite naujų namų pastaty
ti. senų pataisyti, apskaitliavimas 
dykai.

Jeigu norite greitai parduoti ar
ba pigiai pirkti, išmainyti bile kų 
Jūs turite, kreipkitės pas:
CUARI.ES p. SI RO.MSKIS & co.

«»-’l S. VVestcrn Avė.
Tel. KEP. 3713 Vak. PRO*, lllli

REIKALINGUS DARBININKAS 
SPAUSTUVĖJE

Reikalingas tuojau prityręs spaustu
vės darbininkas. Pastovus darbas.

KreipkltSs;
2334 So. Oakley Avė- Chlcugo. 111.

II. ■ Uil i VI. n ir* A.l.tlAa
ŲlEriįE PARK
2-jų flųtų, ųnūrnis n.li

ne * Marųuette l’ark. Ana 
Karštu . yųndeniu ape

WOIR STLUIO
1945 VYost Street

PAILSI IH ODA
Parsiduoda Brighton l’arke 4 fletų 
mūrinis namas, po 4 kambarius fle
te Ir pečiu įildomi: rendų atnešu 
kasmet $1160 ir dabar parsiduoda 
už $0.00(1.00.

V Kreipkitės: Joluison, KEPuhlie
2030.

PARDAVIMUI M TKI NIS NAMAS 
MARQCEPIJE l’ARK

l’a nuduoda 
riuts gražiame 1 
dviejų lotų. 
šildomas. 2-jų karų garadžlus. Dett 
platesnių infurmacijų kreipkitės: 

0(130 S. Talman Avė.

Mūsų veikimas
Brighton Park. — M. S. 

20-ta kuopa liepos 7 d. lai
kė mėnesinį susirinkimą va 
dovaujant E. Statkienei. Ap 
svarstyta daug naudingų 
dalykų. Aptarta ir išrinkta 
komisija piknikui. kuris 
įvyks Leppos darže, rugp. 
3 d.

Paskirta dovana M. S. 
seimo reikalams. Mes turim 
garbės turėti savo tarpe ir 
centro valdybos nares: Ele
na Statkienę, centro iždi
ninkę ir M. Paukštienę, Iii. 
direktorę. Jos jau rengiasi 
į kelionę, taip pat daug ir 
kitų Chicago sąjungiečįų.

Po susirinkimo kp. iždi- 
, ninkė P. Klapatauskienė pa

vaišino susirinkusias.
Korespondentė

ARD 9 skyr.: B. Raskiūtė, 
Moterų Są-gos 2 kp.: M. Lu-

darbiai ištikimai darbuojas 
per metų eiles ir savo nuo- MODERN

Gaisras sunaikino namą, 
kur buvo Bell Laundry 
Service. Nuostolių padary
ta už apie $20.000. Vieta 
randasi 2713 S. Pulaski Rd.

Mūsų klebonas kun. M. 
Švarlis yra išvykęs į Cali- 
fornija atostogų. Pirmadie
nį, liepos 21 d., jau bus na
mie. Mat, reikia parapijos 
piknike būti ir daug kito
kio darbo yra parapijoje.

Parapijos savaitiniam 
laikraštėliui “Žiūrėk Žinių 
Žinelės” nupirkta nauja ei 
ektra varoma spaustuvėlė 
“Mimeograph.” Laikraštėlį 
žmonės labai mėgsta ir da
bar jis blis geriau ir leng
viau atspausdinamas.

Rap.

Kurie neturite automobi
lių, arba nesitikite, kad ki
ti nuveš sekmadienį į Labd. 
Są-gos ūkį — į triobesių pa
šventinimo iškilmes ir pikni
ką, galės važiuoti troku, 
kuris išvažiuos nuo parapi
jos salės 12 vai. dieną.

Visi prašomi įsidėmėti.

Komisija.

Why iolerote that irrlfoS 

Ing gray that to disturbi 
th* color harmony of 

your holrt Touch it owoy 

tafely with this new Clal- 

rol Brush Crayon. lt per-

mits coloring from the root out without dripping or smudg- 

Ing, ond ii the perfect an$wer to in-between tinh’ngs or 
those distracting first gray heire. h a imarf "carry-every 

where" case that opent in • jiffy reody for ute. |1 . • , 
Refillt 50c ... in 12 natural-looking thadet.

brush

CRAYON.

kauskienė, F. Globienė, A. Hatine parama, kaip morale
Jansonienė, K. Yodelienė, B. 
Daunienė, B. Petrick. Apašt. 
Maldos dr-ja: E. O. Urbonie
nė, O. Reikauskienė, V. Pet
rauskienė, K. Leketienė, A. 
Milašienė. Labd. Są gos 3 
kp.: K. Sriubienė, E. Brow- 
nienė, A. Valančius. Marijo
nų Rėmėjų 21 skyr.: K. Juo
zaitienė, P. Taurazas. šv

taip ir matriale, palaike 
šv. Kazimiero vienuolyną ii ' 
akademiją.

Eidama pirmininkės parei
gas per 22 metus .galiu vi
sai teisingai sakyti, kad dir
bau nuoširdžiai ir atsidavu
siai ARD. Kasmet lankiau 
metinius skyrių vajus, kur 
suspėjau. Publikavau per

Vardo dr-ja: L. Milles. Fede I laikraščius visas mūsų pra- 
racijos 12 skyr.: A. Zaka- j mogas ir reguliariai šaukiau 
ras, A. Valančius. Moterų ir dalyvavau ARD menes i- 
Są-gos 48 kp.: J. Stankienė,
E. Brazauskas, O. Rašinns 
kienė. Liet. Vyčių 14 kp.: -T. 
Šeputis, D. Feiza, J. Kasiu- 
laitis, B. Gudaitis, Ig. Moc 
kaitis.

West Side: ARD 10 skyr :
O. Yodikienė, E. Bitinienė. 
E. Yurkštienė. Altoriaus 
Puošimo dr-ja: P. Kalnienė, 
E. Druktenienė. Apašt. Mal
dos dr-ja: O. Mažonienė, E. 
Balčiūnienė, A. Mazoraitė. 
Tretininkų dr-ja: O. Budri- 
kienė, V. Jenkevičienė. Auš
ros Vartų Moterų dr-ja: V 
Rimkienė, D. Gasparkienė, 
M. Maselskienė, J, Bernotie
nė. Mokyklos Bernaičių 
dr-ja: V. žemeckis, V. Saka
las. Moterų Są-gos 35 kp.: 
J. Klikūnienė, M. Aitutienė, 
V. Simonavičienė.

Chicago Heights, III.: 
ARD 13 skyr.: O. Daukšie
nė, M. Mikalauskienė.

Indiana Harbor, _Ind.: 
ARD 21 skyr.: O. Mosteikie
nė. Federacijos 42 skyr.: O. 
Brenčienė, O. Esnauskienė. 
šv. Rožančiaus Moterų drau
gija: O. Rodienė, O. Mostei
kienė, R. Maurušienė.

Gary, Ind.: ARD 22 skyr.: 
B. Yuraitienė, A. Juškevičie
nė. Moterų Są-gos 61 kp.: O. 
Rakienė. Gyvojo Rožančiaus 
dr ja: A. Nenienė, B. Masa. 
Tretininkų dr-ja: M. Agur- 
kienė. Šv. Kazimiero Pašal
pinė dr-ja: K. Nakutis, B. 
Stankus.

Melrose Park: Moterų Są
jungos 60 kp.: O. Vaitkienė,
P. Martinkienė, P. Zalbienė.

ARD Jaunamečių skyrius 
iš Akademijos — S. Speti- 
laitė.

Marijonų Bcndrad. apskri
tis: F. Šliogeris, P. Kalnie
nė, E. Druktenienė.

ADVANCED PHOTOGRAPHY 

I.OW£4T POSSIHLt PRICES

PHONE 1 1FAYETTE 2MII

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

Hekentėkit! Žemo per 30 
metų gelbėjo žmonėms. Pa
balina eezema, išbėrimus, 
spuogus ir kitokius odos 
negalavimus. Pirk Žemu 
šiandieni Visuose aptieko 
ve Sftc. ftOc. «1 no

PARDAVIMU NAMAS 
SOUTH SIDE

Parduosiu gražų, 2-jų fletų namų 
pietinėje Chicagos dalyje. Mūrinis 
pagrindas. Cemento grindinys ir 
skalbyklos Įrengimai beismonte. Už
daryti porčiai.

šaukite; Tel. BOUlevanl 586S

Moteris težiūri j pašau:} 
motinos akimis, tegu ji jau
čia motinos širdimi.

rIL M AKIS - NEW »»• REBUILT

M. KANTER, Sav.

Išvežiojame 
po visų
Chieago

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

TYPEVVRITERS
ADDING MACHINES

lt

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

žemo
POR Skilsi IRRlTnTĮONS

— EMALI MONTHIY fATMENTS— 

AU MAKIS

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED

Gyventi tautai ne tik šven 
člausia pareiga, bet ir di
džiausia laimė.

out aaiuiut CAttv omi-viai n«w-macmimi •uaramtii

TYPEWRITER 
OMPANY

IOIMT C. OOtDILATT, Manegar 
W. MADISON ST.

*STAR ?
Phone DEARBORN 8444

ISTIMATIS— FREE — DEMONSTR ATION

niuose ir ekstra susirinki
muose. Padėjau komisijoms* 
visuos jų darbuos ir esu pa
tenkinta, ir džiaugiuos, kad 
galėjau prisidėti prie didelio 
ir kilnaus darbo — rėmimo I
šv. Kazimiero akademijos. 

Dėkoju širdingai gerb.!
mūsų kapelionui kun. prof.. 
B. Urbai, seserims kazimie
rietėms už jų palankumą vi
suose organizacijos reikaluo
se, taip gi bendradarbėms — 
centro ir skyrių darbuoto
joms, idėjos draugėms, su 
kuriomis turėjau garbės i: 
malonumo sandarbininkauti 
praeityj ir iki šiol.

A. Nausėdienė.
I vice-pirm. O. Reikaus

kienė visu nuoširdumu dar
bavosi savo skyriuj, centre 
ir lankė jo susirinkimus.

I ■ — - V

Jūsų Gražus
Apsiredymas 

-Mūsų Specialybė

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
DINING ROOM 8RT8 — PAK
LOK SETS — BEDROOM SETS 
— RŪGS — RADIOS — KE- 
rRIOERATORS — WASHERS — 

MANGELS — STOVĖS.
<11 Natžonally Adverttoed Ižena*.

V.
v’.'

Murinę soothes, cleanses and refreshes 
irritated, reddened meaibranes caused

5r head colds, driving, winds, movies; 
ose work, late hours.^Free dropper

with each bottle. At
urs. fret 
all Drug Stores.

e to

PILINDEGH'S 
TU60SLAV-AMERICA! 

RADIO BROADCAST
Rvary Saturday, 1:30 t. 2 JO P Jt

STATION 
i 1480 kflocydaa
I <Tta4 Stattoa M T«r DUQ

• raaturlng a program •< «
Yugoslav Folk Music

ŽAVIAUSIAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ 

BLIISKELIV 
PIRŠTINIŲ 

KOJINIŲ 
POCKET’ ROOKŲ 

KORSETŲ
KfDIKIAMS DRABUŽIŲ 
V. VILEIŠIENE:, SAV.

GLAMOUR
FROCK SHOP

5922 W. Roosevelt Rd. 
Teh AUSTIN 1175

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

. ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. Western Aven{
Telefonas REPUBLIC 6051

J

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

AGENTAI: 
Jonan Rodinas 

Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas

H. Rajeuski 
“Shorty”

Rez. TeL VICTORY 2499

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 VVest 31st Street 
Chicago, III. 

Telefonuokite:
VICtory 16 9 6

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

* ! ,
r • ' •. « , < »

Nauja Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

CUARI.ES


penktadienis, liepos 18, 1941

Novena prie Sv. Onos 
Aušros Varly parap.
Graži šv. Onos šventovė, 
kurioje bus laikoma novena

Šį vakarą Aušros Vartų 
parapijos bažnyčioje prasi
dės iškilminga novena prie 
šv. Onos. Šioje bažnyčioje 
randasi relikvijos ir labai 
graži stovyla šv. Onos. To
dėl ir tikima, kad, artėjant 
Josios šventei, mes, katali

ima 
jpa/nev&z-------

DOROTHY McGUIRE
...noujauiia Broadway žvaigžde 

pasekmingame veikale "Claudia" 
su ROBERT AllEN, ii kraity. mėgsta

Chesterfields yra skirtingi nuo visų kitų cigaretų,

ir priežastis yra Chesterfield’s Tikra Kombinacija pui
kiausių tabakų, koki auga. Kiekviena rūšis tabako yra 
geriausia kokių pinigai gali nupirkti. Chesterfield’s ne- 
nukapijuojamas sudėtinis padaro geriausią užsirūkymą 
kuris Lengvesnis.. .Geresnio Skonio... ir Vėsiau-Dega.

VISUR KUR JUS EISITE
Capyiifbt IMI. Liccrrr * Mviu Tour to Co.

kai, galėtumėm tinkamai 
prisirengti paminėti tą šven 
tę. Gražiau negalime, kaip 
atliekant noveną prie šv. 
Onos.

Novenos pamaldos bus 
laikomos rytais ir vaka
rais. Vakarais 7:30 vai. bus 
pamokslai, relikvijų pager
bimas ir ligonių laimini
mas. Novenos metu naudo
simės kun. Petrausko išleis- 
ta novenos knygute prie šv.

Onos ir taip pat Josios ka 
runkėle.

West Side Žinios
Aušros Vartų bažnyčios 

remontavimo darbas prasi
dės 21 d. šio mėnesio ir tę
sis iki rugpiūčio 20 dienos. 
Kiek teko matyti remonta
vimo planus, atrodo, kad 
bažnyčia bns gan gražiai 
ištaisyta.

Ateinantį sekmadienį “Rū 
tų” darže bus Moterų Są
jungos vietinės kuopos pa
rengimas. Visas pelnas to 
parengimo eis “Pentinimo 
Fondui.” Girtinas pasidar
bavimas.

Per praeitus tris mėne
sius mūsų bažnyčioje buvo 
net keturiolika “šliubų.” 
Daug iš ištekėjusių pri
klausė prie Sodaliečių drau 
gystės. Tokiu būdu drau
gystės narių skaičius žy
miai sumažėjo. Tikimės, 
kad valdyba ir pačios so
dalietės suras kilnios dva
sios mergaites, kurios už
ims ištekėjusiųjų vietas.

Jau tik liko kelios savai- jau nesykį veda pamaldas 
tės iki parapijos pikniko,! toj apylinkėje ir yra gabus 
kuris įvyks rugpiūčio 10 ' pamokslininkas bei misijo- 
dieną Vytauto parke. Pik- nierius.
niko komisija stropiai ren
giasi, kad galėtų visus pri
imti ir pavaišinti kuo ge
riausiai.

Virtuvės darbą tai dienai 
apsiėmė dirbti darbščios 
narės šv. Kazimiero Akade 
mijos kuopos.

Todėl neužmirškite
rengtis prie mūsų parap. 
pirmutinio šių metų pikni
ko. Parapijomis.

"Laivo" redaktorius 
ves Novena

Kun. dr. Kazimieras Rėk
laitis, M.I.C., S.T.D., dabar
tinis savaitraščio “Laivo” 
redaktorius, ves Šv. Onos 
Noveną Dievo Apveizdos 
parapijoje, kur klebonauja 
kun. A. Martinkus. Novena 
prasidės šiandien, liepos 18
d., 7 valandą vakare. No-j pro stogą įlindo į jo krau- 
venos bėgyje pamaldos pra tuvę ir pavogė cigaretų ver?
sidės 7:30 vakare.

Dievo Apveizdos parapi
jos žmonėms kun. Rėklai
tis yra gerai žinomas,

Mokėjo pavogti, mokė 
jo išleisti, bet nemokė
jo pasislėpti Trys Chicagos jauni vai

kinai Ambrose Greib, 16 m. 
amžiaus, 5754 Odei ave., 
Geo. Patterson, 16 m. am
žiaus, 6020 N. Neva ave. ir
Frank Skelly, 17 m. amžiaus, 

jis buvo banko kasierius. 322g Mango ave, pagiryžo

Chicagoj kalėjime uždary
tas yra jaunas vyras Wil- 
liam D. Sahm, 32 metų am
žiaus. Per aštuonis metus

Lancaster, Pa. Prisipažino 
kad iš to banko per tą lai
ką pavogęs $307.000. Sakė, 
kad $250.000 pralošęs ant 
arklių $30.000 praleidęs ka
baretuose. Viskas, ką jis 
dabar turi, tai $50 grynais, 
laikrodį, 38 akerių farmą ir 
namą vertės $4.900, ant ku
rio morgičius dar neišmo
kėtas.

Per aštuonis metus jis mo
kėjo banke paslėpti savo va
gystes. Bet dabar prieš 
pat atvykimą federalinių 
bankinių revizorių jis nesu
spėjo taip sutvarkyti kny
gas, kad paslėpus vagystes. 
Todėl jis sėdo į automobilių 
ir atlėkė Chicagon. Bet čia 
buvo suimtas. Sakė, kad jis 
teisme nebandys išsimeluoti, 
o visame prisipažinsiąs.

Užsimušė langų 
plovėjas

Grover Stone, 60 metų 
amžiaus, langą plaudamas 
nukrito nuo antro aukščio 
319 So. Bell ave., ir užsi- 
užsimušė.

Ta Jung your g/rl to tho 
movies?

WflTCH OUT!
Watch out that your breath doea not 

offend ... you youraelf probably don’t 
fcnow whether lt’s oflenalve or othenrlae. 
If you vant to malce b hlt wlth your 
giri friend, there’i a ny to make your 
breath more agreeable. And lt’i easy. 
Slmply rinse the mouth wlth Listerine 
Antiseptic before you įtart out. Listerln< 
halts food fermentation ln the mouth, 
the usual cause of breath odors accord- 
Ing to some authorltles, then over- 
comes the odors fermentation produces. 
Lambert Pharmacal Co, St. Louit. tto.

••for* Any Pate V u o
LISTERINE ANTISEPTIC

Tn Make Vour Brtallt

Visi Dievo Apveizdos ir 
apylinkės žmonės kviečiami 
atsilankyti į pamaldas.

Neatsišaukė tėvas
Vaikas, kurs praėjusį sek- 

vįsį madienį rastas klaidžiojan
tis be tėvų Brookfieldo žvė
ryne, atiduotas į prieglaudą. 
Jo tėvai neatsišaukė. Vaikas 
tėra apie trijų metų am
žiaus ir tegalėjo pasakyti, 
kad jo vardas Tommy, Ne
galėjo pasakyti pavardės, o 
tėvai neatsišaukė.

Pavogė daug cigaretų
Samuel Groosman, savi

ninkas tabako krautuvės, 
414 So. Halsted st., pranešė 
policijai, kad naktį vagys

tės $1.200.

REMKITE IR PLATINKITE 
nes KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

Iš Chicagos į Nevv 
Orleans laivu

padaryti didelę ekskursiją. 
Laivu plauks iš Chicagos į 
New Orleans, La. Jų laivas 
yra 16 pėdų ilgio, jo moto
ras 33 arklių jėgos. Tikisi 
padaryti po 200 mailių die
noj. Todėl kelionėje išbūtų 
apie mėnesį laiko. Ketina 
išplaukti ateinantį sekmadie
nį. Kol kas daro bandy
mus su savo laivu ir žiūri, 
kad jis butų kuo geriausioje 
tvarkoje.

"Hold up" krautuvėj
Leo Janov, 157 W. Madi- 

son st., pranešė policijai, 
kad jo likierių krautuvėj bu
vo padarytas hold up ir kad 
plėšikai pagrobę $200.

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- J 

biliejaus proga!
Tai tikras bargenas ir visiems naujiems skaitytojams 

puikiausia proga pradėti dienraščio “Draugo” skaitymą.
Užsakymus siųskite Šiuo adresu:

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

arba šaukite CANaI 8010

Iš Labdariu kuopos 

veikimo
Cicero, Labdarių 3 kuo

pos susirinkimas įvyko 14 d. 
liepos. Suairinkiman buvo 
atsilankęs ir klebonas kun. 
Ig. Albavičius. šiame susi
rinkime padaryta daug gra
žių nutarimų.

Atstovai iš centro padarė 
pranešimą, kad 20 liepos bus 
ūkio triobėsiu pašventini
mas, kuris prasidės 2:30 va
landą popiet. Iškilmėse daly
vaus visos kuopos. Po visam 
bus Labdarių piknikas sene
lių prieglaudos statybos rei
kalams. Net bendros kuopos 
turės užkandžio. Svečiams 
mažai kainuos. Visų prašo
me nesivežti valgio, nes vie
toj bus užtektiani. Tuo pa- 
remsim ir pagreitinsim prie
glaudos statybą. Labdarių 
Centras kviečia kuo skaitlin
giausiai dalyvauti tose iš
kilmėse

Išklausius pranešimo, kuo
pa nutarė turėti šilto užkan
džio. Be to,, kuopa turės 
pasamdžius busą, kuris nu
veš ir parveš
Prašomi iš anksto užsisakyti 
vietas buse pas pirm. K. 
Sriubienę, 1315 S. 50 ave., 
arba A. Valančių, 1226 So. 
50 ave., ar J. Motekaitį, 1310
S. 49 Ct. Busas išeis lygiai 
1 vai. Visų prašoma laiku 
susirinkti. Piknike pamaty
sime statomą senelių prie-

Konstancija — žymi gydy
toja (dr. O’Britis).

glaudą. Pamatysim, kad tie
mūsų centai, doleriai ir šim j X EI. ir J. Lukų namuo- 
tinės nenuėjo niekais. Mes, t se> 6624 So. California av., 
katailikai, turim gražių dukteriai Bronei buvo su-
įstaigų, kaip vienuolynai, li
goninės, neskaitant bažny
čių. Dabar » svarbiausias 
mūsų darbas — baigti sta
tyti seneliams prieglaudą.

Kas remia labdaringus 
darbus, tam ir Dievas pade
da. Pažiūrėkim, kiek mes, 
lietuviai katalikai, vien Ci
cero, turim geradarių. Daug 
vietos imtų visiems aprašyti. 
Mes dėkojam Cicero biznie
riams ir geradariams už jų 
paramą.

Vardu visų labdarių, visus 
kviečiu liepos 20 d. į pikniką.

A. Valančius

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

(Su senu valytuvu)

Niekad pirmiau nebuvo galima 
nupirkti tiek Valytuvo verty
bės kiek dabar siūloma šiuo 
Hoover Valytuvu, vėliausio sti
liaus ir su moderniškiausiais 
prietaisais. Pašaukite mus iš
mėginimui Jūsų namuose dy
kai. Valymo prietaisai už mažą 
primokėjimą.

The Hoover Co.
Sales — Service

LIPSKY’S RADIO STORE 
4936 W. 14 St. Cicero, Iii. 

Tel. Cicero 1329
DYKAI! Apkainavimas ir 

išmėginimas namuose!

mu
X Kun. P. P. Cinikas,

M.I.C., “Draugo” adminis
tratorius, ir Ig. Sakalas, re
dakcijos narys, rytoj, šeš
tadienį, vyksta į Grand Ra
pids, Mich., dienraščio rei
kalais. šeštadienio vakare 
bus Grand Rapids lietuvių 
veikėjų susirinkimas.

X Labdarių ūky sekma
dienį, liepos 20 d., bus gra
žios iškilmės — ūkio trio- 
bėsių pašventinimas. Po 
visam ten pat bus piknikas 
statomas seneliams prie
glaudos reikalams.

X Stella Žukienė, duktė 
žymių Bridgeporto biznie
rių ir nuolatinių “Draugo” 
skaitytojų, S. ir S. Mieli
niais, 3404 So. Union Ave., 
išvyko dviem savaitėm ato
stogų į Wisconsiną apie

už 50 centų. 500 mylių nuo Chicago.
X Mrs. Valibus, dr. Va- 

libus iš Kingston, Pa., žmo
na lankos Chicagoj pas sa
vo tėvelius Abraičius ir 
taip pat savo sesutes, iš 
kurių viena yra sesuo Do- 
loroza, kazimierietė, kita

rengtas “bridal shower.” 
Atsilankė daug svečių ir 
apdovanota gražiomis ir 
gausiomis dovanomis. Bro
nė išteka už bridgeportie-' 
čio Povilo Runelos, Jr. Šliu- 
bas įvyks liepos 26 d., 5 
vai. p. p., Gimimo P. Šv. 
bažnyčioje, Marąuette Pk. 
Vestuvių puota — Dariaus- 
Girėno salėje.

X Šv. Jurgio parapijos 
gausinga sodaliečių dr-ja 
turėjo linksmą išvažiavimą 
liepos 13 d. į Sand Dunes. 
Džiaugiasi turėjusios “good 
time.”


