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Vokiečiy-T ur ky Sutartis
AR GALIMA BAUSTI 
NEKALTUS

Žmonėse taip stiprus teisė 
tumo jausmas, kad rodos nė 
tokio klausimo negali būti 
statoma — kas gi gali pasi
sakyti už baudimą, kankini
mą nekalto žmogaus?! Tai 
neteisinga ir nežmoniška. O 
vis dėlto spaudoje matėme 
jau nebe pirmą žinutę, kad 
bolševikai okupuotose kraš
tuose traukia atsakomybėn, 
ar net baudžia pasilikusius 
šeimos narius, jei iš tos šei
mos kas pasišalino į užsienį. 
Bausti vien tik dėl to, aišku,
bausti nekaltus. Gal tą pa- KeIias . Atlantą
teisina barbariška komunis
tų dorovė, bet pasaulio žmo 
niškumas ir istorija suruoš 
tiems barbarams teismą. Ši
tokie ir panašūs bolševikų 

' nežmoniški žiaurumai yra 
priežastimi, kad tiek daug 
žmonių įvairiose šalyse atsi 
meta nuo komunistų parti
jos, nekalbant jau apie ben
drą pasmerkimą, kurio susi 
laukią iš viso kultūringojo 
pasaulio.

DEKLAMACIJA 
IR TIKROVE

"Laisvė” rašo: "Italijos 
komunistai kovoja prieš fa
šizmą, prieš savo krašto im 
perialistus, už taiką.

Vokietijos komunistai ko
voja prieš nacizmą, prieš sa 
vo imperialistus, prieš Hit
lerį, už taiką” ir 1.1.

Kodėl šioje ilgoje litanijo
je nesuminima Rusijos ko
munistai?

Jie irgi “kovoja”, tik "ge
nialusis Stalinas” žino, kur 
jų pastangas nukreipti: jie 
kovoja iš vien su nacizmu 
ir fašizmu, jie patys užsiima 
imperialistiniais žygiais 
(Suomijos ir Baltijos kraštų 
likimas), jie visomis jėgo
mis kursto karą tarp vadina 
mų kapitalistinių kraštų ir 
visiškai nesisieloja, kad tuo 
se frontuose žūna šimtai tū 
kstančių darbininkų Vokie
tijos, Anglijos, Prancūzijos 
ir kitų kraštų.

•
AMERIKA SENSTA

1930 m. gyventojų surašy 
mas rodė, kad Jungt. Amer. 
Valstybėse buvo 11.444.390 
vaikų iki 5 metų amžiaus. 
1940 m. jų skaičius buvo tik 
10.597.891. Nors Jungt Val
stybėse 1930 metais moterų 
skaičius tarp 14 ir 44 metų 
buvo 30.418.336, o 1940 m. 
jų buvo 33.184.085. Taigi da 
bartiniu metu motinos save 
reprodukuoja nepilnai — tik 
96% ir USA atsiduria kely
je į saužudybę. Tas žinias 
paduodama amerikiečių 
spauda ragina kelti šeimų do

mo naštą užkrauti ne vien

Amerikos aviacija gins Kanadą 
- sekretorius Knox

Būtina jūrų kontroliavimas

WASHINGTONAS, birželio 
18 d. — Šiandie kongresui 
laivyno sekretorius Knox 
pranešė, jog Jungtinės Val
stybės stiprina aviaciją 
Newfoundlande, kad padėtų 
Kanadai apsisaugoti nuo 
atakų.

Šiame pranešime sekreto
rius nepatiekė jokių smul
kesnių žinių.

Savo pranešime st kre to
rius ragino kogreičiausiai 
sudaryti išėjimą į Atlantą 
Šv. Lauryno upe. Tuo būdu, 
pasak sekretoriaus, būtų ga 
Įima praplėsti karo laivų 
statyba, kuri būtų saugi nuo 
bet kokių priešo atakų, nes 
ji būtų apie 1,000 mylių kra 
šta gilumoj.

Įspėdamas, jog šis karas 
gali nusitęsti ilgai, sekreto
rius pranešė, jog Amerika 
rengia laivyną, kuris bus dvi 
gubai didesnis už bet kokį 
iki šiol žinomą laivyną ir ku 
ris galės kontroliuoti abu 
okeanus (Atlanto ir Ramųjį 
vandenyną).

Jūrų pirmenybė
“Aš nežinau kiek ilgai nu 

sitęs karas”, pareiškė sekre 
torius, "bet aš žinau, jog il
gą laiką bus būtina kontro
liuoti jūras”.

Berlynas laukia 
Amerikos žygių

BERLYNAS, birželio 18 d. 
— Pasiuntusi Amerikai pro 
testo notą dėl uždarymo Vo 
kietijos konsulatų Jungtinė 
se Valstybėse, Vokietija šiuo 
metu nieko daugiau nesako, 
matomai, laukia Amerikos 
sekamo, žingsnio.

Pasiųstosios Amerikos vy 
riausybei notos turinys vie
šai neskelbiamas, bet tik 
bendrai pareiškiama, jog 
notoje esą pabrėžiama, kad 
Vokietijos konsulai nedaly
vavę jokioj propagandoj.

Pranešdami apie pasiunti 
mą Amerikai notos naciai pa 
žymi, jog Vokietija nesisku 
bins daryti neapgalvotų žy
gių-

a»t tėvų, bet jiems organi
zuoti paramą ir iš visuome
nės. Gyvenimas rodo, kad 
kaip tik mažiau vaikų augi
ną turtingesnės šeimos, taigi 
čia pirmoje eilėje ne ekono
minis, o dorovės klausimas

rovingumą ir vaikų augini- ir reikia visas jėgas mobili-
zuoti, kad jį išspręsti.

Tai esą galima, pridėjo 
jis, tik tada, kai bus pada
ryta išėjimas į vandenyną iš 
didžiųjų ežerų apylinkės.

BANDO IŠVADUOTI

("Draugas” Acme telephoto/
Barbara Aly ne Nelson iš 

San Francisco laiko šuniu
ką "Rowdy”. Jo savininkė 
prieš mirsiant reiškė noro, 
kad jai mirus šuniukas bū
tų nugalabintas. Dabar sten
giamasi šuniuką išvaduoti.

Prancūzai pasiekę
Palestinos sieną

LONDONAS, birželio 18 d. 
— Anglų — laisvųjų pran
cūzų kariuomenė vėl užėmė 
Kuneitra, miestelį į pietva
karius nuo Damasko, kurį 
vakar prancūzai buvo atsiė
mę.

VICHY, birželio 18 d. — 
Prancūzai šiandie pareiškia, 
jog jų kontrataka Sirijoj 
taip pavykusi, kad jie pra
laužę anglų linijas ir pasie
kę Palestinos ribas.

Kariniai pranešimai pride 
da, jog visam pietinės Siri
jos fronte prancūzų (Vichy) 
kariuomenei gerai vyksta.

KAIRO, birželio 18 d. — 
Anglų karo vadovybė Afriko 
je pareiškia, jog anglų-lais- 
vųjų prancūzų kariuomenei 
Sirijoje žygiai vyksta ir jog 
jie jau yra dvidešimt mylių 
nuo Beiruto.

Jie taip pat praneša apie 
Vichy kariuomenės kontra
takas pietinėj Sirijoj, bet pa 
žirni, jog jos sulaikytos.

Anglai priversti Libijoje 
trauktis - skelbia Berlynas
BERLYNAS, birželio 18 d. 

— Vokietijos karo vadovy
bė šiandie pranešė, jog ko
vos Egipto-Libijos pasieny
je pasibaigusios "pilnu ašies 
laimėjimu” ir nugalėtasis 
priešas traukiasi.

Vokiečių kariuomenė Afri 
koje, padedama italų dalinių 
padarė anglams didelių nuo 
stolių trijų dienų aršiose ko 
vose. ■
Amerikos tankai

Italijos komunikatas pri
deda, jog anglų naudojami 
tankai daugumoje buvę nau 
jausio tipo Amerikos tankai.

Italų pranešimai sako, jog

Rusija skubiai rengias
netikėtam karui, praneša

MASKVA, birželio 18 d. 
— Šiuo laiku Rusijoje deda 
ma visos pastangos, kad vi
sas kraštas būtų laikomas 
pilnai parengtas karui ta
čiau dalinos ar visuotinos 
mobilizacijos žymių kol kas

Pasaulyj

LONDONAS. — Anglija 
šiandie paskelbė Suomiją nu 
stojus būti neutralia valsty 
be ir sulaikė tris suomių lai 
vus plaukiančius į Petsamo.

•
KAIRO. — Šį rytą vokie

čiai pravedė vienos valandos 
atakas anglų laivyno bazėje 
Aleksandrijoj. Atakose žuvo 
vienas asmuo ir padaryta 
nuostolių.

BERLYNAS. — Berlyno 
radio šiandie pranešė, jog 
Romunijos keleiviniam or
laiviui sudužus žuvo 15 as
menų, kurių tarpe žuvo Vo
kietijos konsulas Sofijoj Al
bert Gorgas.

• -
ROMA. — Oficialieji žmo 

nės Romoje pabrėžia, jog 
Italijoje su amerikiečiais 
bus taip elgiamasi kaip su 
italais Amerikoje.

BUENOS AIRES. — Vi
daus reikalų ministerija pra 
neša, jog pereitos savaitės 
pabaigoje policija padarė 
kratą vienuose privačiuose 
namuose ir sulaikė penkis 
karininkus, kurie įtariami 
dalyvavę slaptame susirinki 
me.

LONDONAS. — Anglija 
šiandie paskelbė norinti su
rasti 13,000 savanorių tekni 
kų operuoti slaptą instru
mentą, kuriuo nustatoma 
priešo orlaivių pozicija.

anglų kariuomenės pajėgas 
sudarė dvi motorizuotos di
vizijos su beveik 1,000 tan
kų. Virginio Gayda pareiš
kia, jog kovose sunaikinta 
bent 200 anglų tankų.

Pašovė 20 orlaivių
KAIRO, birželio 18 d. — 

Anglų aviacijos Arikoje va 
dovybė praneša, jog vakar 
vakarinėje Afrikos dykumo
je pašauta 20 priešo orlai
vių.

Anglai taip pat praneša, 
jog šiose kovose žuvo šeši 
jų orlaiviai.

nesimato. ęi
Šis karinis pasiruošimas 

vedamas didžiausiu tikslin
gumu, apimant darbininkus, 
ūkininkus ir moteris.

(Kiti pranešimai iš Mas
kvos sako, jog milijonai Ru 
sijos moterų apmokomos me 
dicinon darbo, kad jos pilnai 
būtų pasirengusios karo me
tu).

Tuo pačiu laiku visos Ru
sijos moterys mokomos už
imti dirbtuvėse vyrų vietas, 
kurie gali būti pasiųsti į 
frontą bet kuriuo momentu.

Reikalavimai Rusams
ANKARA, birželio 18 d.

— Aukšti diplomatiniai šiuo 
gsniai pareiškia, turį tikrų 
žinių, jog Vokietija pareika 
lavusi iš Rusijos pristatyti 
visas reikalaujamas prekes 
arba Vokietija "aeis ir pa 
siims”.

Šie sluogsniai pareiškia, 
jog Hitleris grasina Stalinui 
sukoncentruota pasienyje ka 
riuomene ir pabrėžia, jog iki 
šiol Rusija vokiečiams tepri 
stačiusi tik 10 ar 15 nuoširn 
čių pažadėtų reikmenų.

Smarkiai atakuoja

LONDONAS, birželio 18 d
— Anglijos bombanešių gau 
sūs būriai septintą naktį p? 
eiliui bombardavo industri 
nius Vokietijos miestus Co

j logne ir Duesseldorfą kur 
padaryta daug nuostolių ir 
sukelta dideli gaisrai.

Tuo pačiu laiku kiti ang-
1 lų bombanešiai apmėtė bom 
(bomis vokiečių okupuotuo
sius uostus Rotterdamą, Os 
tend, Boulogne ir Cherbour- 
gą.

(Berlyno šaltiniai prane
ša, jog šiose atakose ang
lai daugiausia nuostolių pa
darė gyvenamosioms vie
toms ir esą keletas žuvusių 
asmenų).

Turkija galėsianti laikytis 
savo sutarčių su Anglija

Berlynas sutartį patvirtina

BERLYNAS, birželio 18 d. 
— Šiąnakt Vokietijos vy
riausybė pranešė, jog pasi
rašyta draugingumo sutar-

NUSKANDINTO LAIVO 
“DIDVYRIS”

("Diaugaa’' Acme telephoto)
Robin McCullough, 2 me

tų amž., iš Clevelando, O., 
kurs su kitais keleiviais iš
vaduotas iš nuskandinto Pie 
tiniam Atlantike amerikoniš 
ko laivo Robin Moor.

Amerika gavo
nacių notą

WASHINGTONAS, birželio 
18 d. — Valstybės departa
mento posekretorius Sum- 
ner Welles praneša šiandie 
gavęs Vokietijos protesto 
notą Amerikai sąryšyj su 
Amerikos įsakymu iki liepos 
10 dienos uždaryti Vokieti
jos konsulatus.

Welles tepareiškė, jog pro 
testas liūs svarstomas.

Sąryšyj su perkėlimu Vo
kietijos konsulų ir kitų ofi
cialiųjų žmonių Vokietijon 
Welles pareiškė, jog jiems 
bus suteikta saugi kelionė.

LONDONAS, birželio 18 d. 
— Paskutinieji pranešimai 
sako, jog Rusijos žinių agen 
tūros Tasso Londono sky 
rius paskelbė gavęs žinių, 
kad vakar Berlyne pasirašy 
ta parengiamoji Vokietijos- 
Rusijos prekybos sutartis.

ORAS
Giedra ir šilčiau. Pietų vė 

jai.

tis su Turkija. Pranešimas 
sako, jog sutartį Ankaroje, 
Turkijos sostinėj, pasirašė 
Vokietijos ambasadorius 
von Papenas ir Turkijos už 
sienio ministeris Saracoglu.

LONDONAS, birželio 18 d. 
— Patikimi Turkijos šalti 
niai praneša, jog Turkija ir 
Vokietija sudarė nepuolimo 
sutartį.

Pranešama, jog pagal šią 
sutartį Turkijai paliekama 
teisė laikytis visų obligacijų, 
surištų su Turkijos-Anglijos 
sutartimis.

(Pranešimas iš Ankaros 
sako, jog vakar Vokietijos 
ambasadorius von Papenas 
ištįsą valandą konferavo su 
Turkijos užsienio ministerių 
Saracoglu).

Amerikoj

WASHINGTONAS. — Ko
mercijos dipartamentas pra 
neša, jog balandžio mėnesį 
Anglijai ir kitoms valsty
bėms pasiųsta 591 orlaivis, 
110 orlaivių daugiau negu 
kovo mėnesį.

WASHINGTONAS. — Šian 
die paskelbta, jog visi laivy 
no atsarginiai būtų pasiren
gę bet kuriuo momentu vyk
ti tarnybon.

DANNEMORA, N. Y. — 
Clinton kalėjimo bausmės 
atleidimo komisija šiandie 
vienbalsai atmetė Fritz 
Kuhn, buvusio German-Ame 
rican Bund vado, prašymą 
atleisti nuo likusios baus
mės.

WASHINGTONAS. — Sos
tinėj galima pastebėti žy
mių, jog netrukus Jungtinės 
Valstybės imsis naujį žygių 
prieš Italiją.

CAMBRIDGE, Mass. — 
Jungtinių Valstybių aukš
čiausiojo teismo teisėjas Fe 
lix Frankfurter pareiškė, 
jog esą klaidinga manyti, 
kad karu nieko neišsprend
žiama.

WASHINGTONAS. — Vai 
stybės ir iždo departamen
tuose vedama kampaniją, 
kad įtikintų Prezidentą Roo
seveltą, jog reikia “užšaldy 
ti” viso pasaulio finansinius 
išteklius Amerikoje.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
PITTSBURGH IR APYLINKĖSE

North SideLietuvio Diena - 
Idealu diena

Kiekvienas gerai žino ir 
supranta, kad žmogus be i- 
dealo yra miręs. Jo gyve 
nimas yra tuščias, be tiks 
lo jam pačiam ir visuome
nei.

Žmogus be idealo negali 
daryti jokio progreso. Pa
vyzdžiui, darbininkas ūky, 
dirbtuvėj, arba kasyklose 
dirbdamas tiktai už dolerį 
ir nemąstydamas pagerinti 
savo gyvenimą, yra be idea
lo, be tikslo.

Idealistas darbininkas vi
suomet atliks kaip savo dar
bą tobulai, tvarkingai. Jam 
rūpi ateitis. Jis turi centą 
“tamsioms dienoms’’, turi 
centą ir artimui. Jis myli 
mokslą, jis remia bažnyčią, 
draugijas, katalikiškas mo
kyklas. Jis mokina savo vai
kus; jei savo neturi, kitiems 
gelbsti. Jam rūpi kultūra, 
apšvieta. Idealisto žmogaus 
gyvenimas pilnas pasitenki
nimo, Laimės ir išteklių.

Labai aukštas idealas pa
sireiškia Pittsburgho lietu
viuose, kurie uoliai dirba dėl 
Lietuvių Dienos, nes tikslas 
yra kilnus. Jiems rūpi Die
vo garbė, tėvynės labas ir 
tautos meilė.

Kas išmoko tikros Dievo 
meilės? Katalikiškos mokyk; 
los. Kas rūpinas tautos ge
rove ir žmonijos laime? Ka
talikiškos mokyklos. Kas 
uždega tikra tėvynės meile 
ir pagarba jai žmonių šir
dyse? Katalikiškos mokyk
los, kurių tikslas yra moky 
ti meilės, vienybės, doros, ir 
pagarbos taip svietiškai, taip 
ir dvasiškai valdžiai.

Sv. Pranciškaua seserys 
rūpinos pastatyti naują mo
kyklą ne dėl savo garbės, 
bet vien tik idealams siekti, 
kad galėtų šviesti jaunimą, 
kurti jaunimo širdyse Dievo 
meilę, tėvams pagarbą, tau
tai pagarbą ir doro* gyveni
mo sėklą pasėti jaunų lie
tuvaičių širdyse.

Yra tokių pat idealistų' 
Žmonių, pasišventusių rėmė
jų, nenuilstančių darbininkų 
ir geraširdžių, kurie negau
na jokio užmokesčio (iši
mant Dievo užmokesnį); ne
gauna tuščių pagyrimų, ne
turi užuojautos, bet dirba, 
rūpinas, aukoja vien tik Die
vo garbei, tautos labui ir vi
suomenės gerovei. Todėl tie 
žmonės, tie darbininkai, tie 
geraširdžiai yra aukšto ide
alo žmonės ir jų tikslas yra 
Dievo garbė, tėvynės meilė 
ir apšvietos siekiB.

Pittsburgho Lietuvių Die
na yra graži ir garbinga 
prog? sužadinti, aukšto ide
alo siekius, paremti Katali
kiškas įstaigas, iš kurių 
plaukia Šviesos, doros ir tie
sos šaltiniai.

Lietuvių Diena bus liepos 
4 d. seserų pranciškiečių 
ūky. Kun. J. V. Skripkus

Pavojingai serga Leonas 
Dzitaveckas. Gana sunkokai 
susirgo Marė Katkienė. Kle
bonas abudu ligoniu atlan
kė. Pranas Madonis, parap. 
komiteto narys, neteko ton- 
silų Sv. Jono ligoninėje. Vi
siems linkiu greitai sustip 
rėti.

Oras gana vėsus ir daž 
nai palyja. Piknikai įvairių 
draugijų, klūbų ir Susivie
nijimų nepavyksta. Alučio 
vartojimo draudimas pikni 
kuose, juos daro neįdomiais, 
o dažnas lietus visai pribai
gia. Šią vasarą mūsų para
pija nesirengia nei prie vie
no pikniko, žmonės mėgsta 
vasaros metu išvažiuoti į 
laukus ir nepaiso, kas suren
gia išvažiavimus, nei ko
kiam tikslui. Jei pats kipšas 
surengtų kokią “veselią” 
krūmuose, o dar nakties me
tu, tai tada suvažiuotų. Toks 
mat mūsų žmonių “sąmonin
gumas”. Kur abejotina ver
tė, abejotini tikslai, ten mū
sų žmonės linksta. Čia auk
lėjimo dirva labai plati. Ne 
veltui vienas svetimtautis 
man pasakė: “You have to 
educate your people”. Žmo
nių galvoseną pakeisti yra 
sunkus darbas. Tą gali tik 
padaryti gera katalikiška 
mokykla ir gera spauda. Ki
taip bus tarnaujama Dievui, 
bet ir kipšas nebus pamirš
tas. Kodėl katalikai taip 
lengvai pakeičia savo įsiti
kinimus, nes jųjų auklėji
mas kūdikystėje buvo labai 
paviršutinis. Seserys vienuo 
lės neturėjo progos jaunys
tėje jųjų auklėti. Kiekvienoj 
parapijoj turėtų darbuotis 
seseryB.

Birželio 15 d. įvyko šv. 
Kazimiero S. S. aukštesnės 
mokyklos metų užbaigimas, 
Povilas Dargis, radio pus 
valandžio vedėjas, taip kal
bėjo: “Jūs turite čia Ame
rikoje daugiau ir geresnių 
progų mokytis, negu mes 
turėjome Lietuvoje. Bran
ginkite ir palaikykite tą, ką 
jūs tėveliai su dideliu pasi
šventimu įkūrė: savo baž
nyčią ir savo seserų gabiai 
vedamą mokyklą, jūs išveng
site pavojaus nueiti šunke
liais...” Kun. A. Pauley, vys
kupo sekretorius, turiningai 
kalbėjo apie tikrąjį ir f 3.1- 
šivąjį idealą (right and 
wrong ideal). Tik katalikiš- 
ta mokykla teįskiepija jau
nuoliui tikrąjį idealą, teisin
gą dalykų supratimą, tikrą 
nuovoką ir orientaciją gy
venime.

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

PLATINKITE IR REMKITE 
KATALIKIŠKĄ ŠIAUDĄ.

50 metų amžiaus sulaukęs šv. Pranciškaus parapi
jos, Lawrence, Mass., klebonas kun. Pranciškus Juras.

West End
Birželio 12 d. jaunų mo

terėlių klūbas laikė mėnesi
nį susirinkimą ir turėjo drau 
gišką vakarėlį Elenos Skre- 
bienės nartiuose. Šeimininkė 
vaišino klūbietes visokiais 
gardumynais.

Jaunų moterėlių klūbas 
gyvai rūpinasi seserų pran
ciškiečių reikalais.

Rengėjos “bingo” vakaro 
parapijos labui, labai rūpes
tingai darbuojasi, kad tik
tai jų rengiamas vakaras 
gerai pavyktų. “Bingo” va
karas įvyks birželio 27 d., 
8:30 vakare, mokyklos sve 
tainėje.

Parapijos vyrukai karštai 
nusistatę suruošti ką nors 
parapijos labui. Kaip tiktai 
pradės ką rengti, žinoma, at
siras ir pagelbininkų.

Girdėjau, kad birželio 16 
d. klebonas vyksta į meti
nes vyskupijos kunigų re
kolekcijas.

Vietinės kolonijos lietuvių 
ūpas geras, nes visi, kurie 
tiktai nori, dirba. Tinginiai 
tiktai šalinasi nuo darbų.

Birželio 22 d., sesutės mo
kytojos ruošiasi su vaikučių 
užbaigimo mokyklos vaka
ru. Vakaras įvyks birželio 
22 d., 7:30 vakare, pobažny- 
tinėje svetainėje. Vietinis

STAN LE Y Vi A VCCŠ '

— Partiuoda—

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

Perkrausią Baldus, Vežioja Anglį“
Kreipkitės prie,

Stanley Gavcus
110 So. Ridgeland Avenue
Worth, III. Tel. Oak Lawn 193-J-l

and thanks >> • 
> MIllION FOR

... UF ABOUT)
i”“,"

mVES IT.
V/HOlE

lOVES

DR. VAITUSH, OPT.
LIETl’VIS 

AKIŲ GYDYTOJAS 
SPECIALISTAS

Birželio 15 d. sodalietės 
ėjo bendrai prie šv. Komu 
nijos. Taipgi jos laikė mė 
nesinį susirinkimą.
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PLATINKITE “DRAUGĄ’

Suvirš 30 metų praktikavimo akių 
taisyme ir gydyme 

GERAI PRITAIKINTI AKINIAI 
patalayit kreivas akis, trumparegyste
lr toliregrystę;
palengvins aktų (tempimą, prafralins 
galvos skaudSjimą, svaigimą ir aklų 
karėti.

MODERN IftKIAl SI. TOBULIAUSI 
EGZAMINAVlSlO BCDAI 

Speclalfi atyda atkreipiama j valkų
akis.
Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia. 

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

Sekmadieniais pagal sutarti.

4712 So. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1373

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokit Jas, leisdami 
UUksamlnuotl jas modsrnUklausts 
metodą, kurią recSltmo mokslas 

gali suteikti.
39 MOTAI PATYtllMO 

pririnkime akinių, kurie liaAallna 
visą aklų i tempimą

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
Telefonas GANAU O.M3 —Ohleaga 

OFISO VALANDOS 
Kssdlen 9:00 a. m. iki 8.80 p. m. 

Treč. tr leftt: 9:00 a. m. iki 
7:80 p. m.

Kunigas Žvirblis švenčia 10 metų 
kunigystės jubiliejų

Birželio 15 d. kun. Kazi
mieras žvirblis, dominiko
nas, 259 No. 5th St., Brook
lyn, N. Y., šventė 10 m. ku
nigystės jubiliejų labai kuk
liai Apreiškimo bažnyčioje,
kur prieš dešimtį metų lai- i terš”, “Ryto” ir “XX Am-
kė primicijas. Jis nuoširdžiai 
prašė visų savo giminių, ku
nigų draugų ir pažįstamų 
susijungti su juo padėkos 
maldoje už didelę daugybę 
dvasinių, medžiaginių malo
nių apturėtų per dešimts 
metų.

Birž. 18 d., kun. Žvirblis 
sutiko su kitais savo kuni
gystės klesos draugais ir at
giedojo gedulingas pamaldas 
už sielą vienintelio mirusio 
draugo Marka Scanlon, ku 
ris nelaimingai žuvo užpra
eitais metais. Tai bus istori
nis įvykis vienos klesos ku
nigams.

Amerikoje ir Lietuvoje 
kun. Kazimieras Žvirblis y- 
ra labai gerai žinomas ir sa 
vo gabumais misijose stebi
na klausytojus.

Kun. Kazimierui teko dės
tyti kalbas Lietuvos pradžios 
mokyklose, gimnazijose, ku-

PASKOLA
ČIA GAUSI 
Rn:it, leng
vais Išmo
kėjimais —

NUO B IKI 20 METU.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and ;LOAN ASSOCIATION J

OF CHICAGO
2202 W. CERMAK ROAD 

Tel.: CANAL H887 
Mokame 3y2% Dividendų 
Ben. J. Kazanauskas, Sec.

“ $1,000,000.00 VlltA r ’

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

3409 S. Halsted St.
Didelis pasirinkimas laikrodėliųo
Akiniai teisingai prirenkami 
per patyrusį lietuvį daktarą.

Dėl sąžiningo radijo pataisymo
pašaukite Yards 3088.

Budriko Radijo Progoramai:
VVCFL 1000 K. Sekmadieniais 6:30 
vai. vakare
VVHFC 1450 K. Ketvirtadieniais 
7 vai. vakare.
VVAA 950 K. Hawnian — Sekma
dienyje 4:30 po pietų.

Kiekvienas kovotojas ei
damas kautis pirmiausiai tu 
ri apsiginkluoti tvirta va
lia, drąsa ir tikėjimu laimė
ti, o paskui jau kalaviju 
Tuomet laimėjimas bus jo 
pusėj. Butegeidis.

Žemaičių kunig.

rį laiką vikaravo Raseinių 
parapijoje, kapelionavo Ra
seinių apskr. arešto namuo
se; per ilgą laiką bendradar
biavo “Tiesos Kelio”, “Drau
gijos”, “Pavasario”, “Mo-

žiaus” laikraščiams. Būda
mas Amerikoje, jis nesigai
li darbo ir savo talentus nau

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Res 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617
Office tel. HEMlock 4848

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2423 W. Marųuette Road

TeL CAN ai 6128

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

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

6631 S. Califomia Avė. 
Telefonas REPnbiic 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 sutartį.

Office tel. YARds 4787
Namų tel. PROspeet 1930

Ofiso tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

Tel. CANal 0257
Rez. tel.: PROspeet 6659

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

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

4 iki 9 vaL vakare

Tel. YARds 6921.
Res.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

LIETUVIAI DAKTARAI

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, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais

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

TeL YARda 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12,

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

Sekmadieniais 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

Tel. CANal 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2155 VVest Cermak Road 
OFISO VALANDOS

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

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

Ofiso ML OANal 8345
Ofiao Vai.: 2—4 ir 7—fl 
Trsdiadlsnlaia pagal sutarti,

Res. Tel.: HEMlock SIM Ofiso TeL: Resid. TeL:
VTRginia 1836 PROipect 3534

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 VVest 35th Street
LIGONIUS PRIIMA]
Kasdien ano 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečlad. Ir Sekmad. tik susitartus.

Teg YARda 8846

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Tclefornas: HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki 8! Vak. 7 Iki 1 

Nedėliomis pagal sutart}

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAPayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARda 0994.

Pirmadioniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais.

Telefonas CANal 7329

DR. PETER J, BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal sutartį.
Res. telefonas SEEIey 0434.

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

(2-troe lubos)
Tel. MIDway 2880 Chicago, HL

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL ryto.

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 0 vak. 
ir pagal sntartį.

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

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

Tel. YARda 0994
Rez. teL PLAza 3200 

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-3 v. vak. 
Ncdf'liomia nuo 10 iki ]2 vnl. dienąDR. A. JENKINS

(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal sutartį.
Ofiao telefonas PROepect 6737 
I«M tataiMM vagtata MSQ

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

Gen. Skorupakl*

doja Amerikos lietuvių ge
rovei. Labai dažnai, įvairiais 
slapyvardžiais, kun. Kaži 
mieras rašo straipsnius “A 
merikoje”, “Darbininke” ir 
“Drauge”. XX

——————A
Kareivį gerbia ne dėl to, 

kad jis kitus žudo, bet dėl 
to, kad jis eina už kitus mir
ti. Filosofas Solovjovas

Žmogaus geriausi draugai 
yra jo dešimtis pirštų.

Robert Dotvney

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

SAULE SVEIKATĄ 
TEIKIA

Per amžius žmonės paty
rė, kad saulė turi gydančią 
jėgą.

Tamsioje vietoje Laikomas 
žolynas blanksta ir žūsta. 
Negaunąs saulės spindulių 
gyvulėlis taipgi silpsta ir 
nyksta. Ir žmogus be saulės 
spindulių negali būti svei
kas.

Daug ligų galima pagydy
ti su kvarco lempos spindu
liais, arba su saulės spindu
liais. Toks gydymo metodas 
vadinasi helioterapija. Dirb
tinu būdu gaunamieji ultra 
violetiniai spinduliai iš kvar
co lempos, yra tokie patys 
kaip ir trykštantieji ultra
violetiniai spinduliai iš sau
lės. Skirtumas tik toks, kad 
kvarco lempos spinduliai 
brangiai kainuoja, o saulės 
spinduliai nieko nekainuoja.

Su saulės spinduliais ga
lima pagydyti anglišką ligą 
vadinamą “rickets”. Vaiku
čiai, kurie yra pasmėlę, su
nykę, kurių blauzdikauliai y- 
ra išklišę, privalo gauti kuo 
daugiausia saulės spindulių. 
Saulės spinduliai sėkmin
giau gydo “rickets” nei ne
skanusis “cod liver oil”. Da
bar yra geriausias laikas 
gydyti rachitu sergančius 
vaikus.

Saulės spinduliai yra pui
ki gyduolė džiovininkams. 
Ypač kurie turi sąnarių tu- 
berkuliozą, privalo tuos są
narius kaitinti prieš saulę; 
iš pradžios kaitinti trumpai, 
paskui kasdien ilgiau. Tokiu 
būdu tūkstančiai džiovinin
kų pasveiko.

Reumatizmu ir strėnų gė
la sergantiems patartina ■ 
skaudančius sąnarius šildy
ti prieš saulę. Saulės šiluma 
ir ultravioletiniai spinduliai 
gydo skaudančius sąnarius.

Saulė užmuša ligų perus 
(mikrobus). Saulės spindu
liai stiprina kraują ir teikia 
žmogaus kūnui atsparumą 
prieš įvairias ligas. Kurie 
vasaros metu nuo saulės pa
ruduoja, tai žiemą rečiau 
slogomis bei kitomis infek
cinėmis ligomis suserga.

Visiems yra naudinga nau 
dotis gaivinančiais ir svei
katą teikiančiais saulės spin 
dūliais. Bet saulės spindu
liai yra neišpasakytai galin
gi, taip galingi, kad net žmo
gų gali užmušti. Taigi reikia

žinoti kaip saulintis, kad sa
vo sveikatai gavus kuo dau
giausiai naudos, ir kad iš
vengti tragiškų pasekmių.

Saulės spinduliais, lygiai 
kaip vaistais, reikia naudo
tis su saiku, taisyklingai. 
Prie saulės spindulių savo 
kūną reikia pripratinti pa
laipsniui ir atsargiai. Pirmą 
sykį prieš saulę saulintis 
negalima ilgiau kaip 5 mi
nutes; antru kart galima 10 
minučių, trečioje dienoje 20 
minučių ir kasdien vis il
giau. Tik tuomet saulės spin
duliai teiks kūnui naudą, kai 
oda pripras ir paruduos iš 
lėto.

Pirmą sykį perilgai kai
tintis prieš saulę yra pavo
jinga. Perdidelė saulės spin
dulių doza, nepripratintą o- 
dą gali nuplikyti taip kaip 
verdantis vanduo. Tuomet 
žmogus netiktai baisų odos 
peršėjimą turės perkentėti, 
bet gali net inkstų ligą gau
ti, ir kitokios komplikacijos 
gali įvykti. Tad pirmą sykį 
saulinanties būkite atsargūs. 
Ypač blondinams reikia at
sargumo. Saulinanties, vi
suomet reikia pridengti gal
vą, — tai apsaugos žmogų 
nuo saulės pritrenkimo. 
Taipgi pavojinga saulintis 
vidudieny.

Įsidėmėjus higijeniškas 
saulinimosi taisykles, prie 
kiekvienos progos saulinki- 
tės. Leiskite saulės spindu
liams persunkti jūsų kūną 
su energija ir sveikatą tei
kiančiais vaistais.

Daktaro atsakymai 
į klausimus

Atsakymas S. C. — Ra
munės angliškai vadinasi 
“chamomile” ir jų galima
gauti vaistinėse.

* •
Atsakymas O. G. — Spren 

džiant iš tamstos laiško ap
rašytų simptomų, jei dažnai 
“per kūną perpila šiluma” 
ir greit jaudiniesi, — tai 
reiškia kad pas tamstą bai
giasi mėnesinių ciklas. Tai 
kritiškas moteriškės gyve
nimo laikotarpis, ir gydyto
jo prirašytieji vaistai tams
tai daug pagelbės.

Atsakymas M. B. — Vei
kiausia tamsta turi kaspini- 
nę kirmėlę “solitera”. Ją ga
lima išvaryti su vaistais. 
Kreipkis pas savo gydytoją.

Lietuvos kooperatyvus tvarko 
tovarišč Popov

Lietuviai komunistai tiktai 
pasiuntiniai-tarnai.

Gauta tiesioginių žinių 
apie okupuotosios Lietuvos 
kooperatyvų ir prekybos or
ganizaciją.

Jau buvo rašyta, kad rau
donoji Lietuvos valdžia įsa
kė paimti į bolševikų agen
tų rankas Lietuvos gyven
tojų sukurtus kooperatyvus. 
Tuo tikslu visuose provin
cijos kooperatyvuose buvo 

į įvykdyti “rinkimai” pagal 
žinomuosius bolševikinius 
metodus, tad žmonių sudė
tas turtas pateko į okupan
tų agentų rankas.

Atskiri kooperatyvai bu
vo priversti įstoti į naujai 
sudarytąsias apskričių ko
operatyvų sąjungas (orga
nizacinius biurus), o šie su
daro respublikinę vartotojų 
kooperatyvų sąjungą (įs
teigtą vieton likviduotojo 
Lietūkio). Šios sąjungos 
priešakin pastatytas koope
ratininkas J. Pakalka, ta
čiau faktiškai jai vadovau
ja iš Maskvos atsiųstas “to
varišč” Popov, kuris oficia-

“Valstybinės prekybos” ži
nioje. Valstybinės prekybos 
priešakyje stovi Cezaris Pet 
rauskas, o jo “pavaduoto
jas” yra Izraelis Tilvinskis. 
Prekybos komisariato parei
ga tėra davinėti bendro po

būdžio nurodymus,, tuo tar
pu kooperatyvų sąjunga bei

prekių nebegauna; užsako 
vieną prekę, a gauna kitą. 
Neveltui patys bolševikų 
laikraščiai neseniai rašė, 
kad Švenčionėlių koopera
tyvas užsakė vinių, o gavo 
— žąsies plunksnų! O daž
niausia yra taip, kad krau
tuvės iš viso negauna pre
kių, ypač gatavų dirbinių, 
kaip tai manufaktūros, ava
lynės ir kt .

Okupuotosios Lietuvos ko 
operatyvai ir kitokios val
stybinės prekybos įmones 
darosi vis labiau panašios 
į Maskolijos “krautuves:”

Ne tamsuoliams kalbėti apie 
Lietuvos "kultūrini atsilikimo"

Maskoliai - tamsumo palaikymo 
č e m pi j onai.

Bolševikų agentai nuo mi beraščius ir paskelbdami
pirmos okupacijos dienos 
ėmė aušinti burnas, skelb
dami “kapitalistinės” Lietu
vos kultūrinį “atsilikimą” ir 
“nepaprastai aukštą kultū
ros pakilimą” Maskolijoje. 
Tokiais pigios agitacijos tik 
slais bolševikai ėmė plačiai

valstybinė prekyba veikia sienos nukarstytos Lenino Į kalbėti apie neraštingumo
nuo komisariato nepriklau
somai.

Šią painiavą dar padidina 
nuostatas, kad visus užsaky
mus turi patvirtinti Mask
va, o patys užsakymai turi 
būti daromi ištisiems me
tams iš anksto, nes Bolše- 
vikijoje viskas eina “pagal 
planą.” Užsakymai siunčia
mi per sovietų Lietuvos “pla 
navimo valdybą,” kuri juos 
persiunčia Maskolijos “pla
navimo valdybai,” kuri savo 
ruožtu užsakymus siunčia 
atitinkamoms įstaigoms.

Tokiomis aplinkybėmis 
nenuostabu, kad okupuoto
sios Lietuvos prekyboje yra

ir Stalino ikonų, o lentyno
se padėtos dėl reklamos tuš
čios dėžutės ir bonkos. Tik 
ant žemės pabertos bulvės, 
kurios sudaro pagrindinį 
gyventojų maistą.

i
Krūtinės 

vystyti 1 nei 
lenjfvtja pavi

DON’T

NEGLECT 

A COLD

k
F
11 Hsl- 

prastal ną. 
raminančią, 
usterole ne

kurtos gali 
paprastai 

Jus
šildančią Musterole. Musterole 
ra tiktai mostė. Jinai yra “Ooua- 
ter-irritaut." Milijonai yra varto
ję Ją per 35 m. Daktarai rekomen
duoja. Galima —utį aptiekti—

liškai skaitosi J. Pakalkos susidariusi didžiausia bolSe 
vikinės biurokratijos painia 
va. Nei viena įstaiga laiku

“pavaduotojas.” Lietuvos 
kooperatyvai tokiu būdu 
perėjo Maskolijos organiza
cijos “Centrosojuz” tiesiogi- 
nėn žinion, ši organizacija 
prisiuntė kelias dešimtis 
savo “instruktorių” į su
griautuosius Lietuvos koope 
ratyvus. Dabar maskolių pil
na ne tik kooperatyvų cen
truose, bet ir apskrityse.

Iš likviduotojo “Lietūkio” 
direktorių suimti A. Gilvy
dis ir J. Toliušis. Naujosios 
bolševikinės kooperatyvų 
sąjungos direktorium paskir 
tas Jonavos geležies pirklys 
Epšteinas. Tarnautojų tar
pe jau 50% sudaro žydų tau
tybės. Prie kooperatyvų są
jungos centro įsteigtas kaž
koks “specialinis skyrius,” 
kurio vedėja yra Sora Ru- 
binčikaitė. Per jos rankas 
eina visi tarnautojų pasky
rimai.

J. Pakalkos oficialiai ir 
Popovo faktiškai vadovau
jamai respublikinei vartoto
jų sąjungai pavestas tiktai 
kainų aprūpinimas prekė
mis. Tuo tarpu miestai yra

PIRKITE ANGLIS DABAR!
KzVINOS KYLA — PRISIRVOSKITE ŽIEMAI DABAR
SAUKITE

LAF. 6864 Stoker Nut) ..................... $6.7 5
ŠIOS KAINOS ĮSKAITO TAKSUS

šios Kainos — 10 Tonų Kiekiais; Mažiau 10 tonų. bet virš 4 tonų.-r- 
25c daugiau; mažiau 4 tonų — 75c daugiau — mieste.

IJETUVAITft PIRIIMS JPSŲ VZSAKYMVS

HARLAN COAL SALES
Tetail 4706 SO. VVESTERN AVĖ. VVholeskle 

------------ - ---------------- , ....  1

ARTHRITIS

POCAHONTAS MINE RUN $. 
Rytinio Ktnlmek.v Stoker Nut 
HARLAN (prilygsta gertaMulam 

Stoker N ut) ..................... ....

$7.55
$7.35
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Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį pasi
sekime Jūsų biznyje arba profesijoje.

ir mažaraštingumo likvida
vimą “išlaisvintoje” Lietu
voje. Šaukta mitingai, spau
doje buvo talpinitoai sieksni
niai tsraipsniai, net patys 
stambieji okupantų bernfti, 
Gedvilą, Paleckis ir kiti 
skelbė apie Lietuvos kultū
rinį “atsilikimą.”

Dabar oficiozas “Tarybų 
Lietuva” paskelbė oficiili- 
nius davinius apie surašytą 
beraščių ir mažaraščių skai
čių. Į tą skaičių įeina visi 
gyventojai iki 50 metų am
žiaus. Daviniai rodo, kad 
bolševikai nustatė labai ne
didelį beraščių įkaičių, bū
tent, 181,263 žmones arba 
5.9% visų Lietuvos gyvento
jų. Galima paabejoti ir šių 
skaičių tikrumu, n.es bolše
vikams rūpėjo parodyti “kul 
tūrinį Lietuvos atsilikimą,” 
tad jie bus, be abejojimo, 
keliais nuošimčiais skaičius 
padidinę.

Bet jeigu ir sutiksime su 
bolševikų agentų paskelb
tais skaičiais, tai nepriklau
somoji Lietuvos valstybė 
gali didžiuotis savo atlik
tais darbais švietimo srity
je. Tenka atsiminti, kad 
prie maskolių carų Lietuvos 
gyventojai buvo laikomi di
džiausiame tamsume. Nuver 
tus Nikaloj&us jungą ir pa
skelbus nepriklausomybę, 
beveik trečdalis Lietuvos gy 
ventojų buvo beraščiai. Per 
22 nepriklausomo gyvenimo 
metus Lietuva yra pasieku
si, kad beraščių nuošimtis 
nuo 30 su viršum yra nukri
tęs, net pačių bolševikų da
viniais, iki nepilnų 6%. Ne
tenka abejoti, kad beraščių 
yra vyresniosios kartos 
žmonių, kurie nebegalėjo 
lankyti Lietuvos mokyklų.

Tad bolševikai, surašyda-

surašymo davinius, išdavė, 
to patys nenorėdami, geriau 
šią liudijimą nepriklausomo
sios Lietuvos mokykloms. 
Jos per 20 metų buvo be
baigiančios likviduoti cariš
kosios Maskolijos paliktą 
palikimą — analfabetizmą. 
Tenka dar pastebėti, kad iš 
pilsudskinės Lenkijos gau
tasis Vilniaus kraštas bol
ševikų statistikos duomeni
mis, turi aukščiausią beraš
čių nuošimtį, būtent, 14%, 
tuo tarpu, kai pav. Vilka
viškio apskrityje tesusekta 
3.1% beraščių, įskaitant ir 
vyresnio amžiaus žmones.

Kaip žinoma, visoje Lie
tuvoje veikė 4 metų priva
lomas pradžios mokslas. Jau 
keleri metai, kaip buvo per- 
ėih&ma prie 6 metų privalo
mo mokslo. Atėjus maskolių 
okupacijai, pradžios mok
slas buvo sutrumpintas iki 
4 metų, kaip tai yra ir Mas
kolijoje. Į universitetus da
bar priimama tik 4 gimna
zijos klases baigusieji, o į 
karo mokyklą užtenka baig
ti pradžios mokyklą.

Tad jau iš šių faktų ga
lima spręsti, kokią kultūri
nę atžangą atnešė maskoliai 
okupuotojon Lietuvon.

Iš to visi pažins, kad esa
te mano mokiniai, jei turė
site meilę viens Trito.

Kristaus žodžiai (Jon. 13, 
35.).

PIRM NEGU PIRKSITE
MATYKITE MUS!

Didžiausias pasirinkimar 
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ 

STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS

Finansuojame namų pastatymą at 
pataisymą — Nieko (mokėti — 8 
metai išmokėti — Apkalnavimas 
dykai.

Mettivls Pardavėjas
Stanley Utwinaa — Vertėjas

Carr-Moody Lumber 
Company

3039 So. Halsted St. 
VIC. 1272

D A C IZ Z^ I Z^ C Pirkti. Ilgametis Iimokėjimo Planas. 
I #aO|X XX L\-zO — namams statyti, remontuoti ar

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomilll
TAI IPYIZITC indeliai rūpes-

■ MUi I lxl I C tingai globojami ir ligi $5,000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame 
8H*. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

MUSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenaskrlaudilant Nei 
Vieno Klijento I

Keistuto Savings and Loan 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. Moteris, Sec’y.
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Jūsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams, informuodamas 
apie (vairius katalikams (domius dalykus, bet nurodo tikėjimo tla 
sas, gina lr saugo Jas nuo amžinojo Išganymo priešų.

Daugarlopal tapadaugSJa Jūsų katalikiško dienraščio skaitytojų skai
čiusi

* AMLETO GIOVANNI C1COGNANL 
IjvmIIc's Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas

mų kliūčių: nebuvom pasiruošę, neturėjom specialiai iš
mokslintų, išauklėtų jaunimui vadovauti vadų. Dabar, 
rodos, tos kliūtys yra sumažėjusios. Visa eilė gabių 
jaunuolių yra baigusių aukštuosius mokslus, dalyvavu
sių kitataučių sporto ir atletikos organizacijose, įgiju
sių nemažai patyrimo. Turime ir visą eilę jaunos ku
nigijos, kurios vyriausiu rūpesčiu turėtų būti gerai su
organizuoti lietuvių jaunimą ir jam vadovauti. Žodžiu, 
turime žmonių, yra ir galimumų. Reikia tinkamo pla
no, reikia vadų nuoširdaus pritarimo, reikia įtraukti 
į jaunimo sąjūdį kitur išblaškytas mūsų jaunimo kū
rybines jėgas, kurios, neabejojama, pajėgtų suorgani
zuoti lietuvių jaunimo mases neblogiau už čekus, slo
vakus ir kitus.

Jau tikrai laikas tokiu rimtumu rūpintis iš mokyklų 
išėjusio lietuvių jaunimo organizavimu, kaip rūpinamės 
lietuviškų mokyklų steigimu ir jų palaikymu, nes tai 
yra lygaus dydžio reikalas.

Kun. Pr. Jurui 50 metu
Birželio 16 d. gerb. kun. Pranciškui Jurui suėjo 50 

metų. amžiaus. Ta proga šv. Pranciškaus parap., Law- 
rence, Mass., lietuviai katalikai rengia savo mylimam 
ir nepaprasto uolumo klebonui pagerbimo bankietą, 
kurs bus birželio 22 d.

Kun. Pr. Juras gimė Šiaulių parapijoj 1891 m. bir
želio 16 d. Į Ameriką atvyko 1912 m. Baigus mokslus, 
1922 metais įšventintas kunigu. Iki 1927 m. vikaravo 
Šv. Pranciškaus parap., Lavvrence, porą metų klebona
vo Lovvell, Mass., o nuo 1929 metų sėkmingai tvarko 
Šv. Pranciškaus parapiją.

Kaipo klebonas kun. Juras pasižymi tikrai nepapras
tu atsidavimu savo pareigoms ir sumanumu kaip dva
sinių taip ir medžiaginių parapijos reikalų tvarkymu.

Bet, kun. Juras pasižymi ne tik kaipo geras ir pa
vyzdingas klebonas, bet ir kaipo tikrai uolus ir pasi
šventęs visuomenės veikėjas ir vadas, šiuo tarpu jisai 
yra Kunigų Vienybės pirmininkas, A. L. R. K. Fede
racijos iždininkas, Lietuvių R. K. Susivienijimo Ame
rikoj dvasios vadas, LDS vice pirmininkas ir “Darbi
ninko” vyriausias administratorius.

Tos visos svarbios ir atsakomingos pozicijos uždeda 
daug darbo ir pareigų. Bet kun. Pranciškaus pečiai vi
sus darbus lengvai pakelia, visas pareigas puikiai at
lieka. Iš vien to galima spręsti apie jo darbštumą ir 
nepaprastai didelį atsidavimą visos Amerikos lietuvių 
katalikų visuomenės gerovei.

Jei pridėti kun. Juro geradariškumą ir duosnumą į- 
vairiems katalikybės ir lietuvybės reikalams, jo asme
nybę ir nuopelnus dar labiau vertinsime. Tūkstančiais 
jis yra aukojęs Lietuvai, nemažiau ir Amerikos lietu
vių vienuolijoms, mokykloms, lietuvių katalikų spau
dos paramai, einančiai mokslus jaunuomenei etc.

Šiuos žodžius rašančiam tenka artimai bendradar
biauti su gerb. kun. Juru. Dėl to man labai gerai yra 
žinomas jo didelis rūpestingumas, su kuriuo jis atlieka 
visus tuos darbus, kokius visuomenė yra sukrovusi ant 
jo pečių. Jo tauri krikščioniška artimo meilė, gilus pa- 
trijotizmas, nuoširdus atjautimas dabartinės Lietuvos 
nelaimės, iššaukia prie jo pagarbą ir uždega norą pa
sekti jo ištvermę ir darbštumo pavyzdį.

Tad, ir mes čia dedamės prie Lawrence lietuvių ka
talikų sveikinimų ir linkėjimų kun. Jurui sveikatos ir 
dar daug metų darbuotis mūsų visuomenei su tokia 
pat energija ir rūpestingumu, kaip ir ligšiol.

Ar diktatoriai susipeš!
Tokį klausimą stato “Darbininkas” ir į jį taip atsako:

“Bet kaip gi šiame kare — ar Hitleriui išsimokėtų 
ieškoti naujo priešo ir savo padėtį pernelyg apsunkin
ti? Kai kurie spėliotojai sako — taip. Kada karas per
simetė į Siriją ir vokiečiai su anglais žemėje kaip ir 
nesusisiekia, tai, girdi, kariškoji Hitlerio mašina ne
turi darbo ir ieško bet kokio naujo oponente, kad ir 
ruso. Ir ieško ne dėl kokio sportiškumo ar gryno horo 
pasipešti, bet dėl tikro reikalo. Mat, Turkija tur būt 
dar tebežiūri į Rusiją kaip į savo užtarautoją ir glo
botoją. Sovietų padrąsinama, ji kažkaip sukietėjo sa
vo su vokiečiais santykiavime ir bent kol kas nėra 
davusi jiems tranzito per savo teritoriją. O tranzitas 
Hitleriui verkiant reikalingas. Anglai baigia imti Si
riją (bent taip giriasi), gi vokiečiai vien oru gali at
lėkti į mūšio vietą. Visa jų motorizuota pajėga turi 
iš tolo bejėgiškai stebėti, kaip britai stiprina apsigy
nimo pozicijas Irake, Sirijoj ir Palestinoj. Delsimas 
šiuo momentu gali nulemti karą vokiečių nenaudai. 
Tad gi keistas, kaip pirmu žvilgsniu atrodo, Hitlerio 
grasinimas pulti Rusiją darosi suprantamesnis, jei 
kiek mėginsime įsigilyt į jo planą. Gi Hitlerio planas 
gali būt šitoks (nesiimu garantuoti, kad jis iš tiesų 
toks yra): sudavęs rusams keletą blitzkriegiškų smū
gių ir suklupdęs juos Pabaltijuj, Besarabijoj, Lenki
joj, o gal ir Ukrainoj, Hitleris tiek įbaugins Staliną 
ir turkų vyriausybę, kad jam duos ko reikalauja — 
rusai aliejaus, o turkai tranzitą... Užkariauti sovieti- 
ją ar eiti į Maskvą Hitleris, bent dabar, neturi nė ma
žiausio reikalo. Tad matome, kad jei Hitleris tokį ar 
tam panašų planą yra išdirbęs, tai jis visai praktiš
kai yra apskaičiavęs įvairias galimybes. Planas ne 
toks jau fantastiškas ir gali visiškai pasisekti. Ma
tyt ir Stalinas tai nu junta, nes girdėt, kad yra pilnai 
palinkęs išpildyti Hitlerio reikalavimus, nė nesikėsin
damas išbandyti kautynių laimikio. Tad prie tikro 
karo vargu bebus prieita, vis dėl tos pačios priežas
ties: Stalinas yra Hitlerio vergijoj ir neišdrįsta iš jos 
išsilaisvinti.

Tačiau tenka pridurti, kad vien nuolankumu Stali- 
- nas šiuo kartu gal neišsisuks. Jei Hitleris įsitikins, 

kad Stalinas tik apsimeta klusnumu, o faktinai tai 
skubotai ginkluojasi (spėjama, kad iš tiesų taip yra), 
tai vokiečių diktatorius puls sovietų voždių neatidė
liojant — pirmiau negu tas pilnai bus pasiruošęs”.

Apie Roosevelto kalbą

Slovakų Sokolai * 1

Amerikos katalikų slovakų sokolai (jaunimo organi
zacija) liepos 4 d. suvažiuoja į Philadelphia, Pa., dide
lei manifestacijai. Penki tūkstančiai atletų, suvažiavu
sių iš visų Jungtinių Valstybių ir Kanados kraštų, ste
bins milžiniškas žmonių minias savo pasiruošimu, draus
me ir organizuotumu. Tuo pačiu jie plačiai pagarsins 
aavo tautos vardą.

Slovakų katalikų sokolų organizacija turi 45,000 na

rių. >
Anuo kartu, rašydami apie čekų sokolus, statėme 

klausimą, kur mūsų, lietuvių, sokolai, kur mūsų vyčiai? 

Tą patį klausimą ir dabar pakartojame.
Jei seniau nė viena mūsų jaunimo organizacija ne

pajėgė išaugti į didesnę jėgą, gal tam buvo nenugali-

“Šviesa”, Brazilijos lietuvių laikraštis, plačiai rašo 
apie Prezidento Roosevelto kalbą, kurią jis pasakė pra
ėjusį mėnesį.

šis laikraštis pažymi, kad Prez. Rooseveltas kalbėjo 
kaipo krikščioniškosios kultūros atstovas. Su dideliu 
pasitenkinimu konstatuoja, kad jis stovi už sąžinės lais
vę, kurią taip begėdiškai sutrypė Berlyno pagonys ir 
Maskvos satrapai ir cinikai, “š-sa” sako:

“Tai demokratinio pasaulio balsas prieš velnio tar
nus, kurie lieja tikinčiųjų kraują upėmis ir ciniškai 
tyčiojasi, rašydami “sąžinės laisvę” net į savo kons
titucijas, kaip pav., rusai!

“Mums, išeiviams, didžiausias džiaugsmas, kad silp
nus, pavergus ir šio amžiaus barbarų kankinamus 
mūsų tautiečius drauge su kitų tautų nelaimingai
siais užstoja didžiausia visų laikų galybė — Ameri
ka. Ji netrukus tars savo žodį. Visi diktatūrų vergai, 
visi raudonojo, rudojo ir juodojo diktatoriaus bernai 
išgirs tą žodį. Amerikos vardas liks istorijai, kaip 
žmonijos išgelbėtojos”.
•
Paskutinis šių mokslo metų “Šv. K. A. Aidų” nume

ris (už gegužės ir birželio mėnesius) taip pat išėjo gra
žus ir .įvairus, šiame numeryje dedamas šiemet akade
miją baigusių atvaizdas. Baigusiųjų gi didelis skaičius 
— virš aštuoniasdešimta.

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

Meksikonai skubiai ren
gias į karą... Iš visų Meksi
kos pusių pareina žinios a- 
pie didelį meksikonų neri
mavimą ir ginklavimąsi 
prieš amerikonus... Gen. Per- 
shingo kareiviai jau buvo 
susirėmę su Carranzos ka
reiviais keliose vietose... Ca- 
nanea mieste meksikonai 
apspito vieną viešbutį, ku-. 
riame buvo apsistojęs S. V. 
konsulas W. A. Julian. Keli 
šimtai demonstrantų pradė
jo šaudyti iš revolverių į na
mus ir į Suv. Valst. vėliavą, 
išskleistą ant viešbučio. Pas 
kui vėliavą nuplėšę ir sude
ginę... Visoj Meksikoj bet
varkė... Amerikonai keliauja 
iš Meksikos specialiais trau
kiniais...

Pasmerktas rairtin Egip
to ministeris... Turkų sulto
nas pasmerkė mirtin buvu
sį Egipto ministerį Bogas 
Hubar-Pašą. Jis dabar gy
vena Paryžiuje, taip, kad 
mirties bausmė jam nebai
si. Bogas Hubar-Paša kal
tinamas už neištikimybę Tur 
kijai...

•
Veja lauk vokiečius iš An

glijos... Kai kurie Anglijos 
parlamento nariai yra suma
nę iš visų didžiųjų įstaigų 
prašalinti vokiečius... Šį su
manymą jie žada įnešti į at
stovų rūmus...

•
Bavarija išrinko sau glo

bėja Dievo Motiną Mariją... 
Bavarijos karalius Liudvi
kas šį metą pavedė savo ka 
ralystę Bavariją ypatingai 
Dievo Motinos globai. Gegu
žės mėnesyje viena diena y- 
ra aprinkta ir paskirta Ma
rijos garbei. Ta diena, po
piežiui pritariant, kasmet 
bus iškilmingai švenčiama 
po visą Bavarijos karalys
tę. Ji skaitysis tautiška Ba
varijos švęnte.

•

Suv. Valstijų milicija... Ge 
nerolas Alfred Mills prane
ša, kad Suv. Valstijų mili
cijoje (National Guard) yra 
8,705 oficierių ir 120,693 ka
reivių...

Naudokitės pilnesniu
Draugo" patarnavimurr

Ar reik pašto ženklelių? 
Ar norit registruoti lalšKą, 
išpirkti “Money Order”, ad- 
drausti 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.

Sovietų Lietuvos 
valstybinis cirkas

Sovietų Lietuvos valdžia nu
tarė įsteigti valstybinį cirką. 
(Ii sovietų laikraščių.)

(Rimtai necenzūruota gro 
mata iš Lietuvos).

(Tęsinys) O štai paganau 
būrys Kauno senamiesčio 
atsėlina ir išlaisvintosios 
Lietuvos demokratiškiausios 
pasaulyje stachanovų val
džios nariai: Paleckis, Ged
vilą ir visi kiti komisarai, 
kurių nė vardų nebeatsime
nu, nes nusavintasis ūkis 
dabar taip bolševikiniais 
tempais išsipūtė, jog įstei- 
gėm net 37 komisariatus. 
Vienu žodžiu, buržuaziniais 
laikais visą šią ponybę va
dindavo visuomenės smeto- 
nėle. Dabar smetona nu
griebta ir išvežta galingo- 
jon Sovietų Sąjungon, tad 
vadinama naujuosius valdo
vus visuomenės pogrindžio 
maslionka.

Geriausias iš geriausiųjų 
Lietuvos sūnus Nikolai 
Georgievič fozdniakov atsi
sėdo raudonu aksomu ap
muštoj ložoj. Jam į dešinę: 
Kurojedov, Durakojedov, 
Mizarojedov ir Bimhojedov, 
į kairę: įeik Movšovič, Šli- 
om Srulevič, Jankei šmuilo- 
vič ir Chaim Chamovič. Už 
jų nugaros atsistojo Palec
kis, Gedvilą ir kita laisvo
sios Lietuvos liaudžiai pri
statytosios valdžios ruja.

Nikola j Georgievič Pozd
niakov davė ranka ženklą ir 
draugas Paleckis, * trilinkas 
lankstydamasis, tuojau nu
bėgo ir atnešė šiam geriau- 
siajam iš geriausiųjų Lietu
vos sūnų kaukaziško konja
ko bonką. Draugas Gedvilą 
laikė stikliuką, o draugas 
Paleckis laikas nuo laiko 
pripildavo. Tovarišč Pozd
niakov, matyti, buvo gero
kai privargintas, turėdamas 
diena dienon ir naktis nak
tin suvaldyti Lietuvos liau
dies entuziazmą ir dėkingu
mą už išlaisvinimą, tad cir
ke norėjo kultūringai pra
leisti laiką ir atsigaivinti 
kaukazišku konjakėliu. O 
draugas Petras Cvirka gai
niojo nuo ekscelentiško Poz- 
dniakovo snukučio muses, 
kurios vis taikėsi nutūpti, 
lyg ant padlos.

štai Šmuilos Percikovi- 
čiaus diriguojamas Kauno 
gaisrininkų orkestras sugro
jo mūsų didžiosios tėvynės 
himną. Visa visuomenės po
grindžio maslionka sustojo. 
Aš gi su savo draugais ir 
taip visą laiką stovėjau virš 
minėtoj palubėj, tad man 
nebereikėjo trukdytis.

Turėjo prasidėti Stalino 
vardo valstybinio cirko pro
grama. Manau, tuoj į areną 
išeis koks plėšrus žvėris, sa
kysime orangutangas. Bet

apsirikau. Į areną išėjo tik 
draugas Liudas Gira ir, 
kraipydamas skystą barzde
lę, ėmė skaityti poemą, su 
sukęs: Cit, paklausykit! Ne 
viską iš viršminėtos palubės 
nugirdau, bet prisimenu 
šiuos reikšmingus ir giliai 
į širdį įsmingančius žo
džius :

Tavo vardas — Stalinas!
Tavo vardą skalina
Nuo Baikalo 
be galo — 
degutu smaiina 
vardą Stalino!
Liudo Giros poezija, atvi

rai pasakius, mane kiek ap
vylė, nes, kaip aukščiau nu
rodytoj vietoj sakiau, buvau 
į cirką atėjęs pasižiūrėti 
gyvuliškos kultūros. Bet kai 
Nikola j Georgievič davė 
ženklą, — draugai Paleckis 
su Gedvilą padėjo į šalį bon
ką su stikliuku ir pradėjo 
smarkiai ploti. Aš ir mano 
kaimynai stovėjom ramiai: 
delnai nuo stachanoviško 
darbo ir socialistinių lenk
tynių ir taip buvo nuėję 
pūslėmis....

Kraipydamas barzdelę, 
Liudas Gira išdūlino, link
smai nuniuodamas:

Dul, dul, dul, dul, dūdele,
Skysta mano barzdele!
O gal ir ne visai nugir

dau. ...
— Na, manau, dabar tik

rai jau parodys kokį žvė
rį, nors ir liūtą.

Bet į areną išeina kažko
kia bobšė. Mano kaimynas 
man sako:

— Tai poetė Salomėja Ne
ris. , t

Mane paėmė pyktis. Ma
nau sau: Aš gi atėjau kul
tūringai praleisti laiką!

Bet esu jau pakankamai 
išlavintas. Jeigu nė žodžio 
maskoliškai nesuprasdamas 
pripratau išsėdėti po ketu
rias valandas marksistiniai- 
leninistiniame universitete, 
kur skaito paskaitas Kuro
jedov, Travojedov, Koro j e- 
dov ir Tarakanojedov, tai 
galiu turėti kantrybės ir 
Salomėjos Neries poezijai.

O ši sucypė tokiu spie
giančiu baisu, jog tiktai gir
dėjau atskirus žodžius:

Stalinas.. alina.. šalina 
.. kalina..

Stalino saulė.. Vien tik 
apgaulė..

žmonės šimtais kariami 
.. O proletarai barami..

Pritrūko kantrybės.. nuo 
laisvės beribės..

Laikas paasturgalin spir
ti.. ir karštą užkaisti jiems 
pirtį..

Kaip sakiau, iš viršmi
nėtos vietos palubėj girdė
jau tik atskirus žodžius, tad 
visos poezijos gilios pras
mės nesupratau. Bet kai ir 
mano kaimynai užgirdo:

(Bus daugiau.)

Negali katės baugint pele.
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Išvertė Ant. Pauliukonis 

(Tęsinys)

Tačiau mūsų kareiviai apie tai, rodos, yra kiek kito
kios nuomonės, negu Radičevas. Čia, pas mus, kareiviai, 
kai jiems paskaitė tą vyriausybės nutarimą, iš jo tik pa
sijuokė ir jį dargi nušvilpė. Maša, kuri dabar visą laiką j 
stengiasi sėdėti ant suolo ir ginčytis su visais žmonėmis, 
kuriuos tik besutinka, sako, kad kareiviai spjauna į per
galę, visokias aneksijas ir karo baigimą su ar be kontri
bucijų. Jie sako, kad “mes norime taikos, taikos! Laiki
noji vyriausybė tegul nešdinasi sau po velnių. Tik dar
bininkų ir kareivių tarybos duos mums taiką.”

Mūsų docentas yra tos nuomonės, kad darbininkų ir 
- kareivių tarybos netrukus pasidarys tvirtesnės ir už 
pačią vyriausybę. Kas iš tikro jas iššaukė ir' kokiu būdu 
jos atsirado, tos kareivių ir darbininkų tarybos, to tik
rai nežino niekas. Bet faktas lieka faktu, kad jos jau 
yra, veikia ir. svarbiausia, gerai žino, ko siekia ir nori, 
o tuo tarpu mūsų laikinoji vyriausybė laikosi garsiojo 
devizo išminties: “arba........ arba.’’ Iš vienos pusės, armi
ja be disciplinos yra neįmanoma, iš kitos, — betgi po 
revoliucijos negalima reikalauti jokios disciplinos. Viena, 
jei niekas nedirbs, tai sugrius visas ūkis, bet, antra 
vertus, taip pat negalima uždrausti darbo metu daryti 
susirinkimų ir šaukti mitingus, nes po revoliucijos kiek
vienas gali laisvai skelbti, ką jis mano. Ir taip toliau. 
Docentas sako, kad taip negalės ilgai būti ir kad karei
vių ir darbininkų tarybos su vyriausybe neilgai eis išvien.

x Balandžio 15 d.
Velykos. Visose bažnyčiose gaudžia varpai. Gatvės 

knibžda žmonėmis. Visur pilna pasilakusių kareivių, ku
rių po revoliucijos mieste nežinia iš kur pridygo tiesiog 
daugybės. Seniau jie turėjo visą laiką būti kareivinėse, 
o dabar per kiauras dienas valkiojasi po gatves, šaukia 
susirinkimus ir elgiasi, lyg jų būtų ir turėtų klausyti 
visas miestas. Jie išplėšė kelis vyno ir degtinės sandė
lius, lakė, kol visiškai pasilakė, ir ėmė kelti su darbinin
kais vaidus, kad tie gavo 8 darbo valandų dieną. Aš pati 
girdėjau, kaip vienas kareivis plūdosi:

— Mes fronte turėjom kasdien po ištisas dvidešimt 
keturias valandas lieti kraują, o jūs tuo tarpu čia sau 
ramiai sėdėjote ir dirbote granatas. O dabar jau neno
rite padirbėti nė vienos valandos daugiau?

Barnis baigėsi peštynėmis, į kurias turėjo įsikišti 
milicija. Tačiau dabar į miliciją niekas rimtai nežiūri, 
visi iš jos juokiasi. Ji sudaryta iš tikrų piemenų, stu
denčiokų ir persenusių invalidų. Prekyvietėje net sena 
boba palaiko įžeidimu, jei milicininkas jai ką nurodo ar 
įsako. Pati savo akimis mačiau, kaip viena pirklė milici
ninkui, kuris jai įsakė pasirinkti kitą vietą, išvertė ant 
galvos visą puodą surūgusių kopūstų, nuo ko aplink 
stovintieji matę tą sceną žmonės juokėsi net pilvus 
susiėmę.

Jau jų pati išvaizda begali įdiegti maža pagarbos. 
Jie kažin kodėl visuomet eina apsivilkę rudinėmis, kurios 
jiems yra arba per didelės, arba per mažos. Be to, beveik 
visuomet kišasi ten, kur kaip tik nereikėtų kištis, ati
ma iš ūkininkų produktus, kuriuos pasilaiko patys sau, 
ir areštuoja, kas kam patinka, kad paskiau suimtuosius 
vėl galėtų už arbatpinigius paleisti. Dėl to paprastas 
pilietis su gailesčiu atsimena senąją policiją, prie kurios 
nors gatvėse buvo tvarka ir žmogus galėjai ramiai eiti, 
kur nori. Bet dabar senieji policininkai beveik visi iš
siųsti į frontą. Paskiausiai kareiviai susišaukė savo susi
rinkimą ir pastatė tokius reikalavimus: kad būtų leista 
laisvai gatvėse rūkyti, laisvai važinėti pirmąja ir antrą-j 
ja klase, nakvoti ir ne kareivinėse; laisvai nešioti civ.
rūbus ir.......... nesisveikinti su kiekvienu karininku
“šuniu” —

Visa tai mums papasakojo pulkininkas Orlovas. Jis 
yra pasiryžęs tučtuojau išvykti į frontą, nes užfrontėj 
tokiomis sąlygomis dirbti, sako, toliau darosi neįmanoma.

Dėl žmonių neramios nuotaikos mes turėjom šiemet 
išsižadėti senojo įpročio ir atsisakyti praleisti Velykas 
prie senelių. Dabar kur nors keliauti beveik negalima. 
Traukiniai perpildyti kareivių, kurie važinėja pirmąja ir 
antrąja klase ir dažnai keleivius, kurie jiems nepatinka, 
išmeta pro langą, traukiniui einant visu greitumu. Ge
ležinkelių personalas kareivių rankose yra tik žaislelis. 
Kas išdrįsta pasipriešinti ar jų neklausyti, tam “tavorš
čiai” paprastai be jokio pasigailėjimo apdaužo snukį. Jie 
važiuoja sulipę ant vagonų viršaus, dėl to ne kartą pa
sitaiko, kad ne vienas iš jų nukrinta. Tokių nelaimingų
jų su sutriuškintais sąnariais dabar tėveliui į ligoninę 
atveža labai daug.-------— Mat, kareiviai nenori dau
giau kariauti, todėl bėga iš fronto, kiek ir kas tik gali.

,įBui dAUfUu.)

Tarptautinio kriminalo diena
(Tęsinys)

Laikraščiuose parašoma,

čiose, miškuose, bet rusai-
bolševikai ir ten juos suran-

. . i da. Bažnyčios dar veikia, kad is Sovietų gilumos, atei-1 , , ,jos pilnos žmonių, betgina vagonai su maistu mai
tinti Lietuvą, kuri visados 
maistą eksportuodavo net į 
Angliją ir Ameriką; tie va-

daug kunigų areštuota, pa
mokslai uždrausti. Ameriką 
pasiekęs laiškas iš okupuo-

. . . , . tos Lietuvos trimis žodžiaisgonai su užrašais badau-1...... .„ ... . : piešia dabartinės Lietuvosjanciai Lietuvai, tikrumoje, _ . .
betgi pasirodė, kad vagonai: l^čtį taip. p ėšimai, ba- 
ateina, bet tušti, o iš Lie
tuvos išeina pilni, tai rek
vizuotų grūdų, tai rūkytos 
mėsos, ar kitokių maisto
produktų; taipgi daug išve
žama įrankių ar mašinų 
dalių; taipgi daug pasigrob
tų daiktų, pradedant dailės 
paveikslais, neišskiriant fo
to aparatų, elektros lempe
lių, etc., bedarant kratas in
teligentų namuose; dažnai 
išeinantieji prekių vagonai 
pripildomi politinių kalinių 
su užrašu: “liaudies prie
šai,” vietoje “užpuolikų 
priešai,” kaip turėtų būti. 
Jau didelis skaitlius priva
tinių namų savininkų atsi
dūrė išmesti ant gatvės, 
jiems jokios kitos patalpos 
neduodama, jie tuojau areš
tuojami, o jau kaipo valka
tos” kišami į prekių vago
nus eksportui į Sibirą; kas 
diena nuo darbo atstatoma 
senieji valdininkai ir buv. 
privačių įmonių tarnauto
jai — kiek vėliau tie žmo
nės areštuojami, kaipo be - 
darbiai—valkatos ir meta
mi į kalėjimus ir išsiunčia
mi į negyvenamas vietas Ru 
sijoje. Vyrai, beeinant gat 
ve

das, kalėjimai” — plunder, 
starvation, prisons.

Sovietų santvarkos žiau
rios keistenybės: nacionali
zavimas arba atėmimas be 
atlyginimo privatinės nuo
savybės: žemės ūkių, preky
bos ir pramonės įstaigų, ban 
kU. gyvenamų namų, ir ko
operatyvų sugriovimas; su
griovimas valstybės apara
to ir kariuomenės, bažny
čios persekiojimas, įvedimas 
visuotinos rusifikacijos ir 
suprofanavima8 švietimo 
darbo, jaunimo prievarta 
varymas į bedievybę ir ko
munizmą, nekaltų žmonių, 
ypač inteligentijos masinis 
kalinimas ir ištrėmimai, vi
sa tai Lietuvos darbo žmo
nėms yra šlykštu, svetima, 
smerktina. Be pagrindo So
vietų maršalas Timošenka 
per šių metų gegužio pirmo
sios parodą Maskvoje pasi-

JUBILIEJAUS PROGA
10 Savaičių Prenumerata Siūloma 

U2 VIENĄ DOLERI

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
Šiai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams: 

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

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

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

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

Užsakymus siųskite šiuo adresu:
"DRAUGA S"

2334 So. Oakley Ave. Chicago, Illinois
arba šaukite CANaI 8010

liuosuos iš pavergtų tautų rios nepripažino rusų impe- 
koncentracinės stovyklos, rialistines invazijos; ypač 
Laisvėje gyveną lietuviai branginame U. S. A. kilnu- 
gelbės savo broliams išlais- mą ir Didžiosios Britanijos,
vinti Tėvynę iš tamsios aša
rų pakalnės, iš bolševikiško 
paradizo; jie aukomis ir 
protesto rezoliucijomis pa 
šauliui parodys, kad lietu
vių tauta nepriklausomybės
niekad neišsižadės. Komu-

gyrė ‘sakydamas, kad “dar- nizmas ar pietizmas yra
bo žmonės Lietuvos, Latvi- )uk toks atvėrimas, kad jis 

tik diktatūra ir teroru lai-jos ir Estijos įsijungė į So
vietų tautų šeimą tik dabar 
laisvai ir džiaugsmingai 
švenčia naują gyvenimą be 
žemės savininkų ir be kapi
talistų.” Taip kalbėjo bolše-

kosi, o tai yra didžiausia 
Sovietų režimo silpnybė, 
Sovietizmas smaugia laisvo 
žmogaus iniciatyvą. Jis pa
vertė ūkininkus baudžinin-

oje. vyrai, oeeinant gat- L,,,, t . . kais, fabriko darbininkams
, sulaikomi ir dingsta; o v ų okupacinio režimo ko- . knygelės o iš

laike naktiniu kratų dingsta mlsaras- Bet J*1 tas komisą-į . • * . Us’
laike naktinių kratų dingsta tikrųjų 18tlkimybes paspor-
ne tik žmonės, bet ir daly
kai, kurie nieko bendro su 
politika neturi. Areštai ir 
nesibaigiamos kratos visa
dos atliekamos naktimis, o 
tardymai vidurnakčia. Kra
tos ir suėmimai kaimuose 
netaip jau gerai sekasi, kaip 
miestuose: daugelis agentų 
paklysta ir nebegrįžta. Žmo
nės griebiasi net despera
tiškų priemonių prieš Sovie
tų teroristus. Kalėjimai y- 
ra taip perpildyti, kad juo
se žmonėms judėti yra sun
ku. Kaliniai kenčia nuo sto
kos oro, maisto ir net van- 
dfens; kalinių gyvenimas 
trumpas, jie ypa užmiršti ir 
medicinos pagelbos negau
na; kadangi tikrųjų kalėji
mų toli neužtenka, tai suim 
tus žmones dažnai meta į 
namų rusius, kurie dažnai 
be langų, be lovų ir net van
dens apsemti. Jokios krašto 
savivaldybes nesimato, vis
kas vedama įsakymais iš 
Maskvos per atsiųstus rusus 
komisarus ir per visagalio 
čius GPU agentus. Vienam^ 
miestely, kuriame pirmiai 
tik trys policininkai tebuvo, 
dabar Sovietai laiko 20 uni
formuotų policininkų ir ne
žinia kiek slaptųjų. Prie to
kių sąlygų kas begalėdama! 
bando bėgti svetur, bet b5 
gautieji yra mirtinai šau
domi. Žmonių nelaimėmis 
net raudon. armijos karinin
kai piktinasi. Komunizmo 
praktika nuo teorijos ski
riasi kaip žemė ir dangus. 
Niekas betgi nelaimingiems 
pagelbėti negali; pradžioje 
žmonės liapatydevoai bažny

retų pamatyti kas yra tik tai ; darbininkai isnaudo-
jami neįvykdomais pažadais

amas, jis turėtų nors vienai ir iš *> atiraa teia« Patiema 
dienai išvesti iš Lietuvos tas 8av0 bukle r0Pintis- Ne’ ko‘ 
saver dvidešimts ar daugiau I munizmas neprigijo ir ne-
divizijų raudonarmiečių ir «ali P^0 Lietuvoje, nes 

Lietuva pažįsta tikrąją lais 
vę ir yra šalininkė Vakarų 
kultūros.

Minint šias pirmas ir ti
kiuosi paskutines metines 
sukaktuves Lietuvos nepri -

roji laisvė ir tikrasis džiaug

tuos savo tankistų garni
zonus ir savo čekistų GPU 
batalijonus, — tai jis išgir
stų Lietuvos žmonių tokį 
griausmingą valio, kad jam
kepurė nudulkėtų. Lietuviai;klausomybžs eklips0 (užt5. 
ir kitoa Pabaltijoa tautos mįmo), Lietuvių tauta reiš- 
neabejoja, kad toks mo- kia savo dėkingumą visoms 
mentas ateis, kada juos pa- svetimoms valstybėms, ku

PARSIDUODA PASLĖPTAS TURTAS!
ANTANO LALIO 

LIETUVIŠKAS-ANGLIŠKAS 
ir

ANGLIŠKAS-LIETUVIŠKAS

ŽODYNAS
Trečias, Išnaujo Taisytas ir Gausiai 

Papildytas Spaudimas!
fiiomis dienomis teko mums įsigyti mažą skaičių An

tano Lalio “Žodynų”, kurie tikrai yra paslėptas turta3. 
Tai yra paskutinieji egzemplioriai iio labai svarbaus vei
kalo! Kiekvienas knygynas turėtų turėti nors vieną eg
zempliorių “Antano Lalio žodyno”! Nėr geresnio Lietuviš
ko-Angliško ir Angliško-Lietuviško Žodyno spaudinto vi
soje Amerikoje.

6is 834 puslapių “žodynas” yra vienas iš svarbiausių 
knygų Amerikos lietuviams.

Visi egzemplioriai puikioje padėdyje, su kietais virše
liais, ir parduodama už prienamą kainą.

Žodyno ir kitų knygų reikalais kreipkitės prie:

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

Tel CANAL 8010

Pietų Amerikos respublikų 
draugingumą ir Europos 
mažųjų tautų sentimentą, 
kurios nemažiau kenčia ne
gu Liethva; net Lietuvos 
kaimynas Vokietija, įsileis- 
dama Lietuvos pabėgėlius, 
parodė kaimyniško žmoniš
kumo Lietuvai jos juodoje 
valandoje; o juk pabėgti kur 
kitur nuo raudonojo teroro 
lietuviams pasirinkimo nė
ra.

Mes gerai žinom, kad So
vietų Rusija komerciniais 
pasiūlymais bando nupirkti 
iš kitų tautų Baltijos val
stybių okupacijos pripažini
mą. Garbė toms valstybėms, 
kurios nepardavė principo

už tuščius komunistų paža
dus. Antanas Smetona, Lie
tuvos Prezidentas, kuris da- 
dabar randasi šioje šaly, po 
pasimatymo su Prez. Roose- 
veltu sykį šitaip išsitarė: 
“Nėra visame pasaulyje ki
to asmens nuoširddesnio ir 
ryžtingesnio mažųjų tautų 
draugo, kaip Prez. Roose- 
veltaas.” O štai dabar iš 
šios tribūnos man tenka 
ypatinga garbė pareikšti 
nuoširdžiausia padėka Lie
tuvos ir visų lietuvių vardu 
Jo Ekscelencijai Herbert H. 
Lehman, New Yorko Guber
natoriui, už neįkainuojamą 
moralinę paramą Lietuvai ir 
jos brangioms kaimynėms 
Latvijai ir Estijai, paskel
biant šią birželio 15 dieną 
Baltijos Valstybių Diena. Te 
būna man leista pakartoti 
keletą sakinių iš tos neuž
mirštinos Pono Gubernato
riaus proklamacijos:

“Estija, Latvija ir Lietu
va per ilgus metus buvo 
laisvės simbolis. Jų žmonės 
šimtamečių eigoje yra gau
siai aukavę vardan laisvės 
ir demokratybės.” Tai yra 
tiesa; jau vien tas faktas, 
kad Pabaltijo respublikos 
22 metus egzistavo, kaipo 
nepriklausomos, ir padarė 
stebėtiną pažangą yra de
mokratizmo ir tautų apsi
sprendimo prado pagerbi
mas; tų tautų pavergimas 
per Maskvos diktatorius yra 
demokratybės ir žmonijos 
įžeidimas. Pakartoti dar no
riu ir sekančius kilnius p. 
Gubernatoriaus žodžius: 
“tinka todėl kad New Yor
ko valstybės piliečiai for
maliai pareikštų savo prie
lankumą tų pavergtų tautų 
žmonėms, o taipgi viešoje

(Nukelta į 6 pusi.)

Visa Chicago Yra Kviečiama Vykti

Dienraščio "Draugo"

Ekskursija į Milwaukee
Su Laivu —

"CITY OF GRAND RAPIDS"

Sekmadienį, Liepos-July 6 d., 1941

t'

<>? v

Laivas Išplauks Iš NAVY PlER 9:30 Vai. Ryte 
(Chicagos Laiku)

• Grįžta Tą Pačią Dieną 9:45 Vai. Vakare

PILNOS KELIONES 
BILIETAI..................

Visais Ekskursijos Reikalais Kreipkitės į: —

"DRAUGA S"
2334 So. Oakley Ave. Chicago
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Lietuviški vakarėliai Argentinoje
Girtu vakaruškų spiečius. - Lietuvos 
užgrobimas minimas su šokiais. - Dainos ir 
stygų skambėsis žavi išeivija. - Komunistu 
niekšas kunigo rūbuose. - Delegacija pas 
Argentinos prezidentą. - Komunistu 
"draugai” žydai ir rusai šoka 
kazačka ir garbina Rusija.

Lietuviški vakarėliai išei
vijoj visur yra mėgiami. 
Mat jie suteikia progos iš
eiviams susitikti, susipažin
ti, tautiniu menu pasidžiaug
ti, maloniai laiką praleisti. 
Be to, parengimų pelnas yra 
žymi parama viešiems lietu
vių reikalams.

Primityviausi parengimai 
— tai šokiai su svaiginan
čiais gėrimais. Jie primena 
tamsesnįjį Lietuvos jauni
mą, kuris kur nors susispie
čia “padūkti”. Buenos Aires 
mieste yra trys vietos, ka
me atskiros lietuvių grupės 
kas savaitė pastoviai ruo
šia pasišokimo ir išsigenmo 
vakaruškas. Bet ir didesnie
ji lietuvių vakarėliai be šo
kių retai apseina. Mat dau
gumai tik šokių kalba su
prantama... Tad, šokama kur 
tinka, ir kur netinka. Pavyz
džiui mėtinės liūdnos Lietu
vos užgrobimo sukaktuvės 
ruošiamos su šokiais... Nai
viai teisinamasi — “be šo
kių minios nesutrauksi”. 
Buenos Aires šokiai dar tuo- 
mi keisti, kad pradedami vė
lai vakare ir baigiami apie 
penktą valandą ryte. Pavyz
džiui, birželio mėnesyj tau
tininkų vakarėlis buvo skel
biamas pradėti tik 9 valan
dą vakare, faktinai prasidė
jo po 10 valandos, o baigė
si ant rytojaus apie 5 va
landą.

Tačiau meniškoji lietuviš
kųjų parengimų dalis būna 
neprasta. Mat į Argentiną 
yra apsčiai privažiavę po 
karinio, nepriklausomos Lie
tuvos pramankštyto jauni
mo. Dramatiniam menui 
daug pagelbsti Lietuvos at
stovybės sekretorius A. Gri- 
šonas, kuris režisoriaus teo
rijos ir praktikos turi dar 
iš Lietuvos.

Buenos Aires lietuviai tu

ri du choru. Jų vienas yra 
naudojamas komunistų pa
rengimams; kadangi jie ne 
turi talentingo choro vedė 
jo, tai tas choras dainos 
mene niekad nepasireiškė.

Pats didžiausias ir geriau
siai išlavintas choras (ypač 
turi gerų soprano ir alto 
balsų) yra Šv. Cecilijos cho
ras, vadovaujamas tikro mu 
zikos mylėtojo Vaclovo Ri- 
mavičiaus. Harmoningų Šv. 
Cecilijos choro niūniavimų 
visuomet yra malonu klau
sytis, tiek bažnyčioje, tiek 
koncertinėse salėse.

Šalia choro, pastarais lai
kais V. Rimavičius sukūrė 
dar ir Šv. Cecilijos Choro 
Stygų Orkestrą, kuris jau 
spėjo du kartu pasirodyti 
dviejuose parengimuose ir 
sukėlė daug entuzijazmo. 
Mat, gyvenant tarp ispanų, 
ir mūsiškis jaunimas užsi
krėtė styginių muzikalinių 
instrumentų, ypač gitarų ir 
citrų, pamėgimu.

Kitos žymesnės katalikų 
organizacijos yra: “Jaunimo 
Draugija”, “Merginų ir Mo
terų Draugija”, “Vyrų ir 
Moterų Gyvojo Ražančiaus 
Draugija”, “Marijos Vaikų 
Sodalicija” ir “Lietuvių Ka
talikų Centras”.

Atvykus į Argentiną ku
nigams marijonams, draugi
jinė Buenos Aires lietuvių 
veikla žymiai pagyvėjo. Kaip 
smarkiai yra įsisiūbavę lie
tuviškų vakarėlių parengi
mai, kuriuose veikia katali
kai, matyti iš žemiau talpi
namo šių metų keletos mė
nesių parengimų surašo. —

1. Lietuvos Nepriklauso
mybės Paskelbimo 23 metų 
sukaktuvių minėjimas, Va
sario 16 dieną; suruoštos iš
kilmingos pamaldos bažny
čioje dalyvaujant Lietuvos 
ministeriui, ir patrijotinis

A. A A

KAROLIUS KIŠKCNAS
Mirė birž. 16. 1941, 8:35 v. 

vak., Mtiluukęa 60 m. amš.
Gimęs Lietuvoj. Kilo IA Pa

nevėžio apskr.. 1’p.vtės parap., 
HtuitiAkiŲ kaimo. Amerikoj iš
gyveno 35 nutils.

l’aliko dideliame nuliūdime: 
moter) Agotų (po tėvais Se
reikaitę); 2 sūnų Julių tr An
tanų, ir marčių Stanislavų; 
dukterj Stanislavų Ir žentų Ka- 
glmterų Jonalėlus; 2 broliu Jur
gi Ir brolienę Elzbietą ir Juo
zapų Ir brolienę Julijonų; se- 
ser) Rozaliją ir švogerj Joną 
Petraičius; 2 pusbroliu Simonų 
Ir Ant. Bučius; švogerj Myko
lų Sereiką, jų visų Arimas Ir 
kitas gimines ir daug draugų 
Ir pažįstamų; o IJetuvoje pa
liko 2 seseris Ir kitas gimines.

Kūnas paAarvotas namuose: 
3612 So. Emerald Avė. lai
dotuvės Jvyks penktad., birž. 
20 d. IA namų 8:20 vai. ryto 
bus atlydėtos J Sv. Jurgio par. 
bažnyčių, kurioje |vyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas ) Sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti Alose laidotuvėse.

Nuliūdę:-— Moterių, Kūnai, 
Marti, Žentą*. Broliai. Seserys, 
Ir Glmtnėv.

iaio. oirek’orlus Antanas M. 
Phillips, tel. YARda s.tus.

+ A

STANISLOVAS
CERNAUSKAS

Mirė birž. 18. 1941, 12:30 v. 
ryte. sulaukęs 46 m. amžiaus.

Gimęs IJetuvoj. Kilo Iš Šiau
lių upskr., Užvenčio par., Sa- 
raklAkių kaimo. Amerikoje Iš
gyveno 19 metų.

Paliko dideliame nuliūdime: 
brolj Julių; brolio sūnų laivv- 
renre; pusseseres Teklę Kur- 
likauskienę. IvaAklenę tr jų šei
mas; ir kitas gimines ir daug 
druugų ir pužjstumų; n Uctu- 
voje paliko 3 seseris, brolj Ir 
kitus gimines.

Kūnas pašarvotas Ant. Pet
kaus koplyčioje. 6812 H. Wes- 
tern Avė. i-nidotuvės Jvyks 
AeAtad., birž. 21 d. IA koply
čios 8 vai. ryto bus atlydėtas J 
Gimimo Panelės švenčiausios 
parap. bažnyčią, kurioje jvyks 
gedulingos pamuldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kap.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Brolis, Brolio Kū
nus, Pn.<s4CM>rys ir Giminės.

I^tld. direktorius Antanas B. 
Petkus, tel. Grovehin 0142 ar
ba Cicero 2109.

i parengimas salėje su kalbo
mis, deklamacijomis, daino
mis.

2. Lietuvių parapijai že
mės nupirkimo įamžinimui 
suruošta puota vasario 22 
dieną, su kalbomis ir drau
gijų atstovų sveikinimais. 1

3. Užgavėnių maskaradą, 
vasario 23-25 rengė Merginų 
ir Moterų Draugija.

4. šv. Kazimiero šventei 
paminėti suruoštos iškilmin
gos pamaldos bažnyčioje ir 
išpildytas didelis “Marijos 
Vaikų Sodalicijos” progra
mas, su dainomis, deklama 
cijomis. muzika ir vaidinimu 
dramos “Našlaitė”.

5. Bal. 6 dieną atvaidinta 
tragedija “Fabiola”.

6. Geg. 11 dieną metinė 
Motinų Diena iškilmingai 
minėta pamaldomis bažny
čioje ir didingu programų 
salėje: paskaita, Šv. Cecili
jos Choro ir Stygų Orkestru 
dalyvavimu, ir atvaidinimu 
dramos “Meilės Galybė”.

7. Birž. 15 d. Lietuvos už
grobimo metinės sukaktuvės 
minėtos pamaldomis bažny
čioje už Lietuvą ir įspūdin
gais paminėjimais salėje: 
gyvais paveikslais, kalto
mis, stygų orkestru ir dai
nomis.

8. Birž. 21 dieną “Jauni
mo Draugija” pagerbimui 
“Tėvo Dienos” suruošė iškil
mingas pamaldas bažnyčio
je ir didingą programą sa
lėje: atvaidins dramą “Ka
rolio teta”, dalyvaus Šv. Ce
cilijos Choras ir Stygų Or
kestras.

9. Liepos 20 d. Lietuvai 
Išliuosuoti Centras Argenti
noje ruošia didelį programą 
“Išeivių Dienai” pagerbti.

10. Rugpiūčio 9 d. bus at
vaidinta Anatoliui Grišoniui 
režisuojant istorinė drama 
‘Patricija”.

11. Rugsėjo 7 d. rengia
mas didingas D. L. Kuni
gaikščio Gedimino 600 me 
tų mirties minėjimas.

12. Spalio 12 d. pirmoji 
lietuvių parapija Argentino
je ruošia iškilmingą minėji
mą metinės Kristaus Kara 
liaus šventės, ypatingomis 
pamaldomis bažnyčioje ir 
turiningu programų salėje.

Lietuviams savos salės ne
turint, visi šie parengimai 
vyksta puošniame “J. Ver
di” salone.

Lietuviai katalikai Argen
tinoje keletą metų leido sa
vaitraštį “švyturys”, bet 
pastarais dviem metais sa
vo laikraščio nebeturint nau 
dojasi tautininkų “P. A. ži
niomis”, arba Šiaurės Ame
rikos lietuvių katalikų spau
da. Kadangi katalikų veikla 
smarkiai plečiasi, tad neil-' 
gai jie galės apseiti be vie
tos katalikiško laikraščio, 
juo labiau kad p. Klagos or

ganas “P. A. Žinios” vis la
biau ir labiau ima katalikus 
ignoruoti.

Be katalikų, viešoje veik
loje labiausia pasireiškia ko
munistų grupė, vadovauja
ma jų savaitraščio “Momen
tas”. Nuo daugelio metų jie 
turi savo chorą ir dramatinį 
ratelį, bet kokybės žvilgs 
niu abudu menkos vertės. 
Matomai, komunistams ne 
tiek rūpi dailė, kiek komu
nistinė propaganda. Komu 
nistų vaidinimuose yra bū
dinga įvesti niekšo rolę, ap
rengto katalikų kunigo rū
bais, ir ligi nuobodumui ir 
pasipriklijimui tyčiotis iš ti
kinčiųjų jausmų. Be to, ko
munistų vakarėlių progra- 
mus pildo ne vien lietuviai 
komunistai bet ir jų “drau
gai” žydai bei rusai. Daug 
“sėkmingiau” komunistai 
kas savaitė ruošia išsigėri- 
mo ir pasišokimo vakarus 
kas, kuomet alkoholio ir gaš 
lumo svaiguly užmiršta ii 
savo “komunistinį tikėjimą”.

Palaidiems lietuviams lais 
vamaniams materijalistams 
vadovauja, gan gyvai Nor
kaus (žinomo Lietuvoj ir 
Šiaurės Amerikoj) redaguo
jamas savaitraštis “A. L. 
Balsas”. To laikraščio lei
dėjas irgi kas savaitė rengia 
išsigėrimų ir pasišokimo va
karuškas, o retkarčiais ir 
margo programo vakarą.

Tautininkų srovei tarnau
ja Klaigos “Pietų Amerikos 
žinios”. Tai savaitinis laik 
raštukas leidžiamas bizniaus 
sumetimais. Tautininkai va 
dovauja klubui “Vilnius” ir

(Nukelta į 7-tą pusi.)

Liet. Vyčiu Choro 
Nariu Dėmesiui

Šįvakar, birž. 19 d., Auš
ros Vartų parap. salėje į- ' 
vyksta Vyčių Choro prakti
ka, kuri prasidės 8-tą vai. ! 
Visi nariai būtinai turi daly-1 
vauti, ne3 rengiamąsi prie| 
4th of July — Vyčių Dienos ! 
programos. Valdyba I

Mirė Mateušas Vilimas 
Mike Williams

Pirmadienį, birželio 16 d. 
rytą mirė Mateušas Vilimas, 
žinomas visiems kaipo Mike 
Williams. Velionis buvo išva
žiavęs kelioms dienoms va 
kacijų, bet turėjo greitai 
grįžti kada pradėjo jaustis 
nesveikas. Sekmadienio va
karą pradėjo eiti silpnyn ir 
buvo nuvežtas į ligoninę kur 
pirmadienio rytą mirė.

Velionis paliko moterį Ci
ną (po tėvais Balčiūnaitę); 
sūnų Povilą ir dukterį Vik
toriją Tibelienę ir daugybę 
giminių.

Kūnas pašarvotas Sachar- 
skio koplyčioje, 1735 Wab- 
ansia Avė. Laidotuvės įvyks 
šiandien, birželio 19 d., 9-tą 
vai. ryte iš Šv. Mykolo baž
nyčios.

XX.

Kas myli savo vaikus, tas 
baudžia ir save. — Baer-Oo*

Turtas Virš$6,000,000.00
Apart Apsaugos, Turime O 17c 000(10 

ATSARGOS FONDĄ ViršMl JjUUU.UU
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų. 

PARDUODAM U. S. DEFENSE SAVINGS BONDS

LOAN ASSOCIATION oi Chic*g® 
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

4192 Archer Avenue
VIRginia 7/4/

iVINGS

Skaitykite Katalikišką Spauda

OARY. IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Geriausias Patamavimaa — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save*

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS 

ŽEMOS KAINOS 
TEISINGAS PATARNAVIMAS

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

Vestuvės ir mirtis 
Kiškūnų šeimynoje

Pereitą sekmadienį, birže
lio 15 d. įvyko iškilmingos 
vestuvės Kiškūnų šeimynoje 
kada jų sūnus Antanas ap
sivedė. Po iškilmių jaunave
džiai, Antanas su savo nuo
taka Stanislava, išvažiavo 
praleisti savo “honeymoon’ 
nežinomoj valstybėj.

Pirmadienį, birželio 16 d 
staiga, širdies liga, mirė jau 
nojo tėvas, Karolius Kiškū- 
nas, gyvenęs 3612 S. Emer
ald Avė. Dabar šeimyna ne
žino kaip susisiekti su jau
navedžiais ir pranešti apie 
tėvo mirtį, nes nežino kur 
jie yra.

a. a. Karolius paliko mo 
terį Agotą, po tėvais Serei
kaitę, kitą sūnų Julių ir dūk 
terį Stanislavą Jonaitienę ir 
daugybę giminių.

Laidotuvės įvyks penkta
dienį, birželio 20 d. iš šv. 
Jurgio par. bažnyčios. Kū
nas dabar pašarvotas na
muose: 3612 So. Emerald A- 
venue. X.X.

Daugelis tėvynę ir laisvę 
turi savo lūpose, nedaug gi 

įkas savo širdyje. Tikroji gi 
šių švenčiausių vertybių 
meilė glūdi nuolatiniame sa
vimeilės atsižadėjime.

F. D. Guerazzi

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

4f>05-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir SeStadienio rytais, 
iš Stoties WHIP (1520). su P. Šaltimieru.

KOPLYČIOS DYKAI 1 AMBULANCE
r ir VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

ITARGUTIJ'
RADIO LAIKRAŠČIO JO-ti METAI

APTARNAUJA CHICAGOS Ir APYLINKES LIETUVIJĄ
Vienintėlis Vakarinis Lietuvių 

Programas Amerikoje —
Leidžiamas 9 Sykius į Savaitę

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

WHFC-I45O kil.

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

J. LIULEVICIUS 
4348 S. California Avė. 

Tel. LAFayette 3572 

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

P. J. RIDIKAS 
3354 South Halsted Street 
Skyrius: 710 VV. 18th St. 

Viai Telefonai: YARda 1419

ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. VVestern Avenue 

Tel. GROvehill 0142

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue 
Tel. YARda 1138-1139
ALBERT V. PETKUS 

4704 So. VVestern Avenue 
Tel. LAFayette 8024

ANTANAS M. POTLLIPS
3307 Litnanica Avenue 

Tel. YARda 4908
LACHAVVICZ IR SCNAI

2314 VVest 23rd Place 
Tel. CANaI 2515 

42-44 East 108th Street 
Tel. PULlman 1270
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Ant ramaus ežero

“Tarp melsvų ežero bangų,
Laivelis supas be irklų”,
Taip skambės dainelė Ci

ty of Grands’ Rapids laive, 
ant Michigan ežero, liepos 
6 d.

Vasaros nuotaika kiekvie
ną vilioja iš surūkusių mies 
tų į miškus, laukus, sodus, 
kad ten gamtos prieglobsty 
bei saulės spinduliuose at
gaivinus nuo darbų suvar
gusias jėgas ir nervus. Ta
čiau nemažiau vilioja ir van
denys — jūra.

Tiesa, nedaug kam iš mū
sų lietuvių teko arčiau susi
gyventi su jūromis, tad gal 
permažai vertiname jų tei
kiamą malonumą. Tačiau 
dar ne vienas atsimename 
tuos malonius tiesiog poetiš
kus vakarus Lietuvoje eže
rų pakrantėse, kada vienoje 
pusėje ežerėlio šauki, tai ki
toj pusėj balsas atsiliepia.

Dienraštis “Draugas” tai 
žinodamas, rengia ekskursi
ją laivu į Mihvaukee, Wis., 
liepos 6 d., kad duoti progos 
visiems, kas tik norės pasi
irstyti, melsvose Michigano 
ežero bangose, ypatingai va
karo laiku gražiomis ežero 
pakrantėmis pasigerėti.

Ekskursija žada būti sma
gi. Rengiasi važiuoti daug 
lietuvių ir daug dainininkų, 
tad linksmybių netruks. Eks 
kursantai matys ir kitokių 
įdomybių. Tikietai už tokią 
kelionę nebrangūs, tik $2.00. 
Prašoma įsigyti iš anksto ir

Dariaus-Girėno Post 
271 ekskursijos tikietus 
galima gauti:

Pas komisijos pirminin
ką Wm. J. Kareivą, 4644 S. 
Paulina St., Dariaus-Girėno 
svetainėje, 4416 S. Western 
Ave., Anthony Kasper, 1150 
W. 54th St., B. R. Pietkie- 
vvicz, 2608 W. 47 St., John 
Mason, 3211 Lituanica Ave., 
Ben Mason, 4047 S. Talman 
Ave., Dr. V. Nares, 7054 S. 
VVestern Ave., P. Dambraus 
ką, 858 W. 33rd St., S. Dam- 
bar, 2857 So. Emerald Ave., 
P. Nover, 4148 Archer Ave., 
J. J. Ežerskį, 4600 S. Pau
lina St., S. Mažeika, 3319 
Lituanica Ave., I. J. Zolp, 
1646 W. 46th St., T. Maže- 
nis. 3857 So. Kedzie Ave., 
Peoples Furniture, 4183 Ar
cher Ave., Progress Furn, 
3222 S. Halsted St., M. Nar- 
vid, 2424 W. 69th St., John 
Pakel, 6816 S. Western Ave., 
P. šaltimierą, 6912 S. West- 
ern Ave., Margutį, 6755 S. Į 
Western Ave., ir “Drauge,” 
2334 So. Oakley Ave. bei 
pas posto narius.

Vokiečių konsulate 
sudeginti rekordai

Patirta, kad generaliniam 
vokiečių konsulate Chicagoj 
sudeginti visi konfidenciniai 
rekordai.

Generalinis konsulas dr. 
Emil L. Baer pareiškia, kad

užpildyti laivą, kąd .. t&.jjie- ^sudeginti rekordai buvę tik
ną padaryti jį lietuvišku

Laisvutė

■ • aa lf Vl •Jaunieji Vyčiai
Neseniai skaitėme mažą 

žinutę, kad Brighton Parke 
organizuojami jaunieji lie
tuvaičiai į L. Vyčių jaunųjų 
kuopą. Išrinkta delegacija 
prašyti klebono salės jaunie
siems susirinkti. Į jaunųjų 
kuopelę jau susirašė virš 20 
bernaičių ir mergaičių. Tik 
dar neturi susirinkimams 
vietos.

Jaunuosius vyčius organi
zuoti yra labai svarbu kiek
vienoje parapijoje, nes: 1) 
kuopelė juos palaikys tarp 
saviškių, lietuvių ir mažiau 
tepamils svetimybes, 2) juos 
priruoš organizaciniam dar 
bui. kas svarbu lietuvių ko
lonijoms, 3) juos praktiškai 
pamokys lietuvių kalbos, 4) 
juos auklės lietuviškoje, ka
talikiškoje dvasioje.

Todėl tėveliai ir dvasiški
ja maloniai prašomi visapu- Walter W. Schlikas, Anas- 
siskai paremti šį gražų jau- tąsią H. Valkaukas, 33 28. 
nųjų organizavimo darbą. ...........

nuorašai. Originaliai laiškai 
ir įvairūs susirašinėjimai 
yra pasiųsti Vokietijon.

Konsulas dr. Baer laukia 
oficialaus iš vokiečių amba
sados pranešimo apie konsu 
lato uždarymą. Jis su save 
personalu — 18 vyrų ir mo-

INDIANA LIETUVIU ŽINIOS
ALBERTAS YURAITIS 
BAIGĖ AUKŠTESNIĄJĄ 
MOKYKLĄ

Gary, Ind. — Birželio 8 
d. įvyko Catholic Central 
High mokyklos mokslo me
tų užbaigimas. Šią aukštes
niąją mokyklą, keturių me
tų kursą, baigė ir žinomų 
veikėjų Juozapo ir Barbo
ros Yuraičių sūnus, Alber
tas. Ta proga tėveliai su
rengė gražią puotą savo sū
naus pagerbimui, į kurią 
suvažiavo daug giminių ir 
draugų iš Chicagos, Glen 
Park ir Hammond, Indiana.

J. ir B. Yuraičiai svečius 
pavaidino skania vakariene, 
o sūnus Albertas susilaukė 
daug gražių dovanų ir nuo
širdžių linkėjimų. Puota bu
vo kuo puikiausia, nes vis
kas, nuo valgių pagaminime 
iki stalų papuošimo gėlėmis, 
buvo rūpestingai prirengta 
pačios Yuraitienės.

Albertas Yuraitis yra pa
siryžęs siekti dar aukštesnio 
mokslo, nes turi gabumo 
prie to, tat linkime jam iš
tvermės, sveikatos ir laimės 
savo pasiryžimuose.

Draugas.

Tarptautinio kriminalo dieni
(Atkelta iš 5 pusi.)

formoje pareikštų viltį, kad 
jie greitai atgaus savo lais
vę.”

Pavergtos tautos. . Kieno 
pavergtos ? Pavergtos per 
Sovietų Rusiją, tai yra ta 
pačia valstybe, kuri išdi
džiai pasisakė, kad Sovietų- 
Japonų Maskvoje bai. 13. 
1941 pasirašytas neutralu
mo paktas yra: “bewilder- 
ing blow at the interests of 
U. S. A. and Great Britain” 
— parbloškiantis smūgis A. 
J. V. ir Anglijos reikalams. 
Taip, laikinai, Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos žemės yra 
svetimų mindžiojamas, bet
gi lietuvių, latvių ir estų 
dvasia nepalaužta; jų atsi
spyrimo ūpas yra įrodymas, 
kad Sovietų jungas Pabaltė- 
je bus trumpas: Lietuva, 
Latvija ir Estija bus lais
vos yėl. Lietuviai remia sa-

ir blogas biznis (cruel and 
poor business), ir kad “ag- 
gression, likę crime, never 
pays.”

Mes sveikiname Amerikos 
teisingą ir tolimatančią, ag
resijos grobio nepripažinimo 
politiką ir amžinai minėsi
me Amerikos nepripažinimą 
Sovietiškos Baltijos Respub
likų okupacijos; trokštame 
garbingai Amerikos tautai 
visiško jos pastangų pasise
kimo, kaip saugojant lais
vės idealus namie, taip ko
operuojant, kad teisė ir tai
ka tarpe visų tautų sugrįž 
tų galimai greičiau, kad 
laisvės saulė vėl šviestų 
kaip dideliems taip ir ma
žoms valstybėms jų tarpe 
Estijai, Latvijai ir Lietuvai

Kas nori valdinių 
pozicijų

and Printing, Treasury De- Į jptuvjįL į Vfllr arpl; A i 
partment, $10.56 per day LICIUYI5RI YdRdldidi 
(for appointment in Wash-
ington, D. C. only).

Applications mušt be on
file with the U. S. Civil 
Service Commission at 
VVashington, D. C., hot later 
than July 9, 1941.

Argentinoje
(Atkelta iš 6 pusi.)

kas metai surengia vieną ki 
tą vakarėlį.

CLASSIFIED

Principal Mineral Econo 
mist, $5,600 a year.

Senior Mineral Economist, 
$4,600 a year.

Mineral Economibt, $3,800 
a year.

Associate Mineral Econo
mist, $3,200 a year.
' Assistant Mineral Econo
mist, $2,600 a year.

Applications will be ratea 
as received at the U. S. Ci
vil Service Commission, 
VVashington, D. C., and cer- 
tification made as the needs 
of the Service reųuire, ex- 
cept when sufficient eli- 
gibles are obtained, the re- 
ceipt of application s wi1! 
be elosed, in which case due 
notice will be given.

Production Assistant (Es- 
timator) — $8.48 to $10.80 
a day. Ordinance Service, 
War Department, Rock Is 
land Arsenai, Rock Island, 
Illinois.

Applications mušt be filed 
with the Secretary, Board 
of U. S. Civil Service Exa 
miners, Rock Island Arse 
nai, Rock Island, Illinois 
not later than June 17, 1941.

Tėvams nėr brangesni' 
daikto, kaip vaikai.

“Lietuvai Išlaisvinti Cent
ras Argentinoje” sukurtas 
Lietuvos ministerio p. Kaz. 
Graužinio iniciatyva, po ru
sų užgrobimo Lietuvos. Ši 
organizacija vadovauja lie
tuvių politinei veiklai Ar
gentinoje ir ruošia vietos lie
tuvių metinius patrijotinius 
parengimus. Ji išleido lite
ratūros apie rusų pavergi
mą Lietuvos prancūzų ir lie
tuvių kalbomis; taiposgi y- 
ra pasiuntus lietuvių delega
ciją prie Argentinos prezi
dento padėkoti už pasmer
kimą rusų smurto Lietuvo
je. Lietuviai komunistai su 
savo “Momentu” einą prieš 
Lietuvos nepriklausomybę 
nuo rusų. Laisvamanių “Ar
gentinos Lietuvių Balsas”, 
su Norkumi priešakyje, irgi 
ligi šiol nesidėjo prie "Lie
tuvai Išlaisvinti Centro”, o 
išvien su komunistų “Mo
mentu” garbino “saulę” Sta
liną ir ragino vietos lietu
vius pasiskubinti išsimti 
“matuškos” Rusijos pasus 
per “Balso” tarpininkavimą.

Visa politinė “Lietuvai Iš
laisvinti Centro” veikla eina 
vadovaujant Lietuvos minis
teriui, darbuojantis katalikų 
draugijoms ir tautininkų gru 
pei. Centro organu yra “Pie
tų Amerikos Žinios”.

B-džių J-lis.

100 Dol. Dovanų
Tam, kuris įrodys, kail pirkti nutilti, 
lotą, arba (urmą nfira suiigus in- 
veutmentua.

Palaukite, kurie norito nusipirkti 
arba išmainyti, naują nuliui pusta- 
tytl, seną pataisyti. Taipgi turimo 
keletą denėiką senesnių namų po 
visą Chieagą. visokio didumo, biz- 
niavų ir prlvatMkų. Kainos nuo 18 
Muitų iki 185 tūkstančių. Galima 
pirkti arba stutytl su mažu į mokė
jimu. kitus mokėti kuip retulą 
CHARLES J*. SUROMSKIS & C'O.

6921VVestern Ave.
Rep. 3713 — Vakarais Prus. 1111

PARDAVIMVI VASA.RVIETP. 
Parsiduoda 120 akrų nuosavybė, su 
pastatais, sodnu ir mišku, arti ežero- 
rezorto. Parduos pigiai už tiktai že
mės vertę. J. Z.VhElt, 15X4 Mest 
62ikI St., tel. PltOsĮM-et :W3I.

REIKALINGOS MOTERYS 
Reikalingos prityrusios moterys Kor
tuoti naujus skudurus. Pastovus dar
bas. Atsišaukite tuojaus.
S. HEIiAFND aini SONS, ®O2 So. 

Morgan Street, Cliiregn.

KARPENTKRIAI IEŠKO DARBO
Du karpenterlai, su daug metų pri
tyrimo, Ieško darbo prie taisymo na
mų ar kito karpenterystės darbo.

Saukite; Ciceru W3>23._____ *

PLATINKITE " DRAUGĄ”

RED-ITCHY-SCALY

ECZEMA
Effective Home Treatment 
Promptly Relieves Tortu re!
Pirmas užteplmas su stebėtinu 
ŽEMO—daktaro Išra,-tas—tuojau 
sustabdo nepakenčiamą niežėjimą 
galvos lr tuojau pradeda suglū
mą jautrios odos. Stebėtinai sėk
mingas per virš 30 metų! Gauna
mas visose vais
tinėje.

h. ŽEMO

PLATINKITE “DRAUGĄ’

CONRAD
Fotografas

Studija. įrengta pir
mos rūšies su mo
demiškomis užlaido
mis ir Hollyvvood 
šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

vo nepriklausomybės atga- į United States Civil Ser-J ApSirėdYHIdS 
vimą ant kiekvienai tautai vice Commisšion skelbia r *
prigulinčios apsisprendimo 
teisės, ant lietuvių tautos 
turiningos istorinės praei
ties ir jos dabar įrodyto su
gebėjimo nepriklausomai 
tvarkytis ir progresuoti, —

terų, rengiasi apleisti J. A ant. Iietuvil» tautos tautlnio
Valstybes. I ..ik
52 įmonės traukiamos 
tieson

Illinoiso generalinis pro
kuroras G. F. Barrett trau
kia teisman 52 įvairių rū
šių įmones už nemokėjimą 
valstybei “sales” taksų — 
121,450 dolerių.

Kuria šeimos židinį
Albert P. Kaminskas, Ade 

line Klisiewicz, 25—28.
Joseph Valen, Valeria 

Shemashus, 27—27.

susipratimo, atsparumo ir 
ryžtingumo, — ant neišven
giamo teisės ir teisybės tri
umfo prieš imperializmą ir 
agresijos pajėgas, vadovau
jamu diktatorių, kokios spai 
vos jie nebūtų.

Mes lietuviai neabejojam, 
kad Maskvos raudoni dikta
toriai jau pajuto, kad Balti 
jos respublikos yra trys 
“karštos bulvės,” mes ne
abejojam, kad Sovietų oli
garchai taipgi gaus progos 
įsitikrinti, kad mažų tautų 
pavergimas yra peržiaurus

kvotimus į šias pozicijas: 
Junior Airway Traffic

Controller, $2,000 a year. 
Applications may be filed

with the U. Su Civil Service 
Commission, Washington, 
D. C., until furtjier notice.

Cylinder Pressman.
$1.32 an hour (40 hour

week). Bureau of Engraving

UNIVERSAL
RESTAURANT
Suteikiam Patarnavimą 

Vestuvėms, Krikitynoms ir 
kitokiems Bankietams 

Linksmas Patarnavimas 
Visiems

756 W. 31st Street
A. A. NORKUS, Sav. 

Tel. Victory 9670

Nesiduok blogam įveikti 
bet įveik tu blogą geru.

420 West 63rd Street
Tel.: Biznio - ENGleuood 5883 

Res.: - ENGlewood 5840

A. Sk.

a*KII-NIW... KIBUIIT

WHOLESALE
LIQUOR 
įSTAIGA

TYPEVVRITERS

AODINO MACHINtS
— tMAll MONTHIY PAYMIHT1— 

aiDmakh

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED
-UMIIl TBAM-M AUO»*MC1 —

•u. ai.vHft catsv bkiimi m«w.mb<himi •viuniii

xCTAD TYPEWRITiR 
COMPANY

lOlm C. 0018,1*0. M...,.,
Ii# W MAOISON SY.

Phone DFAR3ORN P444
IlSYlMATIl— FREE — OĮMONtT«AYIO»J

Jūsų Gražus 
-Mūsų Specialybė WHOLESALE

FURNITURE
BROKER

M. KANTER, Sav.

IšvHrtojame 
pn visą 
Chicago

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

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

ŽAVIAUSIAS PASIRINKIMAS 
SLKNELję 

BLIISKELIŲ 
PIR4TINIV 

ROJINIŲ
POCKET'BOOK V 

KORSETU
KCDIKIAMS DRAIIUŽIV 
V. VILEIŠIENE, SAV.

GLAMOUR
FROCK SHOP

5922 VV. Roosevelt Rd. 
Tel. AUSTIN 1175

DINING ROOM SETS — PAK
LOK SETS — BEDKOOM SETS 
— RŪGS — RADIOS — KE- 
rRlGERATORS — WASHERS — 

MANGEDS — STOVĖS.
AB NaUonally Advertlaed tama.

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenue
Telefonas REPUBUC 6051

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

KLAUSYKITE! — PATIKSI

ŠALTIMIERO RADIO PROGRAMAI!!
ŠĮ BYT IR KIEKVIENĄ RYTMETELf 

VVHIP — 10:00 vai. ryte — WHIP — 1520 Kiloc.
* Juozas Warputas ir jo Kaimiečių Kapelija
* Kastas Sabonis ir Flo~utė (Lakštutė) Balsiutė
* Steponas Norkus ir Vėlesnių Žinių Žinovas
* Albina Kaspariūtė ir Al James
* Kristina Kriščiūnaitė ir Jonas paredna
* Aštuonios NASTURTOS ir Keturi KAVALIERIAI
* Juokų Karalius ‘Sank Liu Lujis’ ir Simas Bartkus
* Bartkų Šeimyna ir Liuliojančios Lietuvaitės
* Oktetas so Antanu Kaminsku, Petru Kavaliausku, 

Vanda Zabella ir kiti.

AGENTAI: 
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas 
Ant. Labanauskas 

H. Rajewski 
“Shorty”

art

Ren. TeL VICTORY 2499

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 VVest 31st Street 
Chicago, III.

Telef onuokite:
VICtory 16 9 6

šaltimieras Radio Advertisers 
6912 South VVestern Ave. Chicago, Ulinoii

Tel. Prospect 4050 
“THE LITHUANIAN HOUR”

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTORA 

Nauja Vieta:

007 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022
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J. E. Arkivyskupas S. A. Stritch 
dalyvaus Eucharistiniam Kongrese

Jo Ekscelencija Arkivy
skupas Samuelis A. Stritch, 
Chicagos arkivyskupijos ga
nytojas, ir keturi kiti Illi- 
noiso vyskupai dalyvaus De- 
vintąjam Nacionaliiftam Eu
charistiniam kongrese, kurs 
įvyksta ateinančią savaitę 
Minneapolis, Minn. Kongre
sas prasidės birželio 23 d. ir 
baigsis birželio 26 d. po Eu
charistinės procesijos ir 
Šventojo Tėvo Pijaus XII 
apaštališko laiminimo per 
radiją iš Vatikano.

Arkivyskupas Stritch kon 
grėsė sakys pamokslą birže
lio 24 d„ antradienį, per po
piežiaus legato pontifikuo-

jamas iškilmingąsias mi
šias. Legatu paskirtas Jo 
Eminencija kardinolas Dou 
gherty, Philadelphijos arki
vyskupas.

Be to, Chicagos arkivys
kupijos ganytojas birželio 
25 d. kalbės sekcijiniuose 
kongreso dalyvių susirinki
muose įvairiomis gyvenimo 
problemomis.

Kongresan vyks dar šie 
Illinoiso ganytojai: Vysku
pas J. A. Griffin iš Spring- 
fieido, vyskupas E. F. Ho- 
ban iš Rockford, vyskupas 
J. H. Schlarman iš Peoria ir 
vyskupas H. Althoff iš Bel- 
leville.

Jauni vyrai patariami prieš 
liepos I d. įsiregistruoti balsavimams

Kaip
vyrams,

žinoma, jauniems i klerko raštinėje (apskrities 
sulaukusiems 21

Gub. Green pralaimėjo 
legislatūroje

Illinois legislatūros žemes 
niuose rūmuose demokratų 
atstovų pastangomis atmes
tas Schnackenbergo bilius,
kuriuo siekta patikrinti metų amžiaus nuo 1940 m. 
Cook apskrities ir Chieago spalio 16 d. iki šių metų lie- 
valdžių išlaidas. Demokra
tams gelbėjo keturi respub 
likonai atstovai iš Chieago.

Tai buvo Chieago mayo
ro Kelly kova su gubernato
rium Green. Mayoras laimė
jo.

Bilių padžiovus guberna
torius Green išleido pareiš
kimą. Sako, jis pats imsis 
kitų priemonių patikrinti 
demokratų valdžių išlaidas

rūmuose).
Direktorius Armstrong 

pareiškia, kad tuo būdu jau
ni vyrai patirs kokiuose 
vvarduose gyvena ir ko

pos 1 d., šalies vyriausybės 
įsakyta liepos 1 d. registruo
tis karinei konskripcijai. Re i kiems vvardų precinktams
gistravimą priims visi loka
liniai drafto boardai nuo 
7:00 ryto iki 9:00 vakaro. 
Tokia tvarka nustatyta vi
sai šaliai. Sulaukę 21 m. 
amž. turi registruotis pilie
čiai ir nepiliečiai.

Illinois vyrų karinės kon
skripcijos direktorius P. G.

priklauso, tada bus lengva 
surasti sau skirtus draftų 
boardus, kai prisieis regis- 
tiuotis liepos 1 d.

Savo keliu prieš liepos 1 
d. spaudoje bus paskelbti vi
sų drafto boafdų adresai su 
vvardais.

Cook apskrity ir Chicagos . . ~ . ....Armstrong Cook apskritiesmieste. Kas antri metai tos

mu

Vyriausias teismas 
patvirtina taksus

Už 1938 metus Chicagos 
miestui buvo nustatyta 
70,134,475 dol. išlaidų.

Praeitais metais apskri
ties teisėjas Jarecki nu
sprendė, kad iš tų taksų 
25,893,703 dol. neteisėtai 
skirta.

Miestas kreipės vyriau- 
sian valstybes teisman, šis 
dabar skirtus taksus pripa
žino teisėtais, išėmus 1,525,- 
000 dolerių.

Lenkai raginami 
kareiviauti su britais

Lenkų konsulas Chieagoj 
atsiliepia į lenkus šios šalies 
nepiliečius, nuo 18 iki 50 
metų amž., savanoriai įstoti 
britų kariuomenėn ir ka
riauti už Lenkijos išlaisvi
nimą.

Ir kitur lenkų konsulai 
yra paskelbę lenkams atsi
šaukimus ir raginimus įsto
ti britų kariuomenėn. Sava
noriai apmokymui bus siun
čiami į Kanadą.

Įkaitintas už nenorą 
kareiviauti

Federalinė “grand jury” 
Chieagoj įkaitino Edvvardą 
Finkensteiną, 30 m. amž., už 
jo nenorą kareiviauti.

Finkenstein įsiregistravo. 
Bet kai drafto boardas jį 
pašaukė į fizinį kvotimą, jis 
atsisakė pasiduoti. Taip pat 
paneigė ir kitą drafto boar- 
do procedūrą.

Bušų tarnautojams 
atlyginimas

Chieago Motor Coach
Company apie 1,000 autobu
sų tarnautojų pripažino di
desnį pagrindinį atlyginimą 
— 85 centus už darbo va
landą. Tarnautojai sutiko.

Pataria balansuoti 
sąmatas

Illinoiso taksų komisijos 
narys Richard J. Lyons pa
taria ir ragina lokalines val
džias balansuoti savo sąma
tas, kadangi artimoj ateity 
bus sukelti dideli federali- 
niai taksai ir tada bus sun
ku galus su galais surišti. 
Anot Lyons, išlaidos kiek 
tik galima reikalingos ap
karpymo.

valdžios nepasitenkina skir
tais joms reguliariniais tak
sais ir kreipias legislatūron, 
kad joms būtų leista išlai
das pagaikščiuoti (pegged 
— didinti virš taksų nor
mos). Bet jos nepasako, 
kam tas reikalinga. O tai 
juk turėtų žinoti ne tik le- 
gislatūra, bet ir visuomenė, 
kuri moka taksus.

Jei Cooko aapskrities ir 
Chieago miesto valdžios 
taip atkakliai kovoja, kad 
jų išlaidos nebūtų iškeltos 
aikštėn, tai turi būti kas 
nors nepaprasta, pareiškia 
gubernatorius.

Gubernatorius Green sako 
jis paves valstybinei taksų 
komisijai ištirti Cook aps 
krity ir Chieagoj išlaidų 
tvarką. Savo rėžtu legisla
tūroj bus pasistengta to 
liau nepripažinti jokių pa- 
gaikščiuotų išlaidų. Guber
natoriaus Hornerio laikais 
taip pat kovota prieš pa- 
gaikščiuotas išlaidas ir kai 
kuriais atvejais susiaurintos 
išlaidos.

ir Chieago to amžiaus jau 
niems vyrams pataria prieš 
liepos 1 d. turint laiko įsi
registruoti būsimiems bal
savimams. Toks įsiregistra- 
vimas bus pastovus. Tai ga
lima atlikti balsavimų konu- 
sionierių boardo raštinėse 
(City Hali), arba apskrities

Michigan ežere North 
avė. gale prigėrė Thomas 
O’Boyle, 9 m. amž., 3755 N. 
Damen avė. Jis pasiryžo ten 
paplaukioti ir pataikė į gi
lumą.

Su juo buvo jo pusbrolis 
J. O’Boyle, 12 m. amž. Jis 
pašaukė policiją, kuri rado 
prigėrusio vaikiuko lavoną 
8 pėdų gilumoje.

X S. Pileckas vyksta į Eu
charistinį kongresą, būsian
tį birželio 22 — 26 dienomis, 
St. Paul ir Minneapolis, 
Minn. Jisai bus mūsų dien
raščio korespondentas.

X J- Žukauskas su H. Te- 
rebara vestuvės įvyko pra
ėjusį šeštadienį Šv. Antano 
parapijos bažnyčioj, Cicero. 
Vestuvių puota buvo šeme- 
to svetainėj.

X Lietuvai Gelbėti Fon
do, Bridgeporto skyrius 
“Draugo” ekskursijoj į Mil- 
waukee ekskursantų skaičių 
mi, sako, nepasiduosią.0 
Town of Lake. Pirmutinės 
ekskursijos kregždės — LG 
F narės: Aleliūnienė, Pet-

X P. ir E. Jurkų, 4532 S 
Honore St., duktė Stella, 
šiemet baigusi šv. Kryžiaus 
pradžios mokyklą, rudenį į- 
stos į Šv. Kazimiero akade
miją. Stella yra akademijos 
amžinas narys. Motina taip 
pat stambi ARD narė, tėvas 
yra parapijos komiteto na
rys.

X Uršulė Radzevičienė iš 
Marųuette Parko, motina dr. 
Kadzevvick ir Moterų Sąjun
gos 67 kuopos narė, išvažia
vo su dukterim ir žentu į 
Wisconsin keletai savaičių 
atostogų.

X Liet. Gelbėti Fondas i- 
masi dar vieno sunkaus dar
bo — pardavinėjimo ir ska
tinimo kitų pardavinėti šv. 
Jurgio parapijos jubiliejaus 
proga leidžiamo laimėjimui 
automobilio tikietus. Šis dar 
bas turėtų būt visų remia
mas.

X L. ir K. Pelkelių, 4953 
So. Marshfield St., duktė Lu-

rauskaitė, Vaišvilienė, Leš- ciJa stos i švento

Kur galima gauti "Draugo” 
ekskursijos tikietų

Išvadavo ir mirė
Carl Schrecks, 55 m. amž., 

Fire Mutual Insurance agen
tas, iš savo namų, arti Li
bertyville, gaisro išvadavo 
žmoną ir 12 m. amž. sūnų 
ir po to sukniubo ir mirė. 
Širdies liga jį parbloškė.

f*THAT LITTLE GAME
¥

Darbininkų balsavimai 
Harvester fabrikuose

Darbininkų balsavimai va 
kar vyko International Har
vester Co. šešiuose fabri
kuose. Darbininkai pasisa
kė, kokiai unijai jie nori 
priklausyti. Balsavimo da
viniai, rasi, šiandien bus ži
nomi. Pirmenybės siekia 
CIO ir AFL.

A STRANGER

Tikietai reikia įsigyti iš 
anksto, nes važiavimo dieną 
prie laivo nebus parduoda
mi.

Bridgeporte:
Gudų krautuvėj, 901 W. 

33rd St. Virginia 9474.
O. Aleliūnienę, 3251 So. 

Union Avė. Victory 5635.
Viktorą Balandą, 926 W. 

3vrd St.
Town of Lake:

M. Sudeikienę, 1632 West 
46 St. Yards 6952.

J. Čepulienę, 5526 S. Wol- 
cott St. Prospect 3655.
West Pullmane:

“Draugo” agentą Karolį 
Railą, 12148 So. Lovve Avė. 
Commodore 3259. 
Marųuette Park:

Norvaišaitę, 6832 South 
Campbell Avė.

B. Nenartonį, 6540 So. 
Campbell Avė. Hemlock 0124

“Draugo” agentą S. Sta
niulį, kurį sekmadieniais per 
visas Mišias galima sueiti 
prie bažnyčios.

R. Andreliūno krautuvėj, 
6324 S. Western Avė. Repub
lic 4932.
Brighton Park:

Skiriaus krautuvėj, 4558 
So. Fairfield Avė.

M. Paukštienę, 4318 So. 
Maplevvood Avė. Lafayette 
1630.
So. Chieago:

J. Stanaitį, 8857 Houston 
Avė.

činskienė.

X Toleikietės: S. Šimkie
nė, S. Steponavičienė su sū
num Aleku ir Jocienė su 
dukrele Marijona užsiregis
travo “Draugo” ekskursijon 
į Milvvaukee liepos 6 d.

X O. Norkienės, jauno
sios kartos veikėjos 
of Lake, mamytė P. Navic
kienė dar vis tebeserga. Li
gonės namų adresas yra 
4504 So. Wood St.

Cicero:
J. Arlauską, 1616 So._ (

Ct., arba biznio vietoj: 4830 
W. 16 St.

A. Valančių, 1226 So. 50 
Avė.
North Side:

K. Šerpetį,
Girard St.
VVest Side:

“Draugo” raštinėj. Canal 
8010.

Pas M. Jasnauskienę, 2259 
W. Cermak Rd.

Dievo Apvaizdos parapijoj:
Kaz. Ivanauską, 726 W. 

18 St. Canal 8925. 
Maywoode:

Vitos Vileišienės krautu
vėj, 5922 W. Roosevelt Rd.

Kuriems neparanku šie 
išvardinti asmenys pasiekti, 
tie gali rezervacijas padary-

E. Samienę, 3751 So. Cali-įti “Draugo” ofise telefonu: 
fornia Avė. Canal 8010.

1710 VVest

X Prie Bridgeporto gru
pės “Draugo” ekskursijoj į 
Milvvaukee liepos 6 d., dar 

48 . prisidėjo Ant. Stočkienė, žy
mi šv. Jurgio parapijos vei
kėja ir narė LGF.

X Brighton Parko Šv. Var 
do basebolininkai pagerbė 
savo būrelio Antanus: A. 
Ivanauską-Tarzan, A. Enče- 
rį ir A. Jurkevičių.

Kazimiero akademiją. Pel 
keliai yra stambūs aukoto
jai ir šiaip rėmėjai visų pa
rapijos bei or-jų parengimų.

X Antanas Bacevičius, 
Labdarių ūkyje, vardiniu 
metu susilaukė staigmenos. 
Jį pasveikinti organizuotai 
nuvyko Andreliūnai, Vilimai, 
Šimulis, Valskis, Zaromskis, 
Varkalienė, Petkienė, S. Ci
bulskis ir K. Šatas. Kalbos 
gėrimai ir juokai suteikė vi
siems gerą nuotaiką.

X Muz. A. Mondeika, sa
vo vardo dienoje susilaukė 
daug svečių, kurių tarpe bu
vo ir kun. A. Deksnys (dė
dė), pas kurį, klebonaujant 
lietuvių parap. (Utica, N. 
Y.) Mondeika atvykęs iš 
Lietuvos pradėjo eiti vargo
nininko pareigas. Nuo to lai
ko pasidarė nuoširdūs drau
gai.

KNYGOS! KNYGOS!

AR DAUG KORO SUDEGINAT 2IEMOS METU?

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulaciją 
Sutaupysite Daug Pinigų.

Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:
1. Sutaupysite 40% kūro;
2. Apsaugo gyventojų sveikatą;
3. Padidina namų vertę;
4. Taupo namų šilumą;
5. Duoda gerą apsaugą nuo 

gaisrų;
6. Greitai ir lengvai įtaisome 

Apskaičiavimas Dykail

hom»»» DOCK WOQl 
CotmoAno 
Finoms b wlatu» Boabm 
CsMmimCaMSMmm Bosni

3srrtoN*90i» ma GmkFi

F.H.A. 
UbnokAJImas.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir 
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAOO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Avė. Republic 6051
WarahooM: M01 Bo. Stony Island Ava, Ul

Mūsq knygyne dar galima gauti pasirinkimą UetuvlSkos 
literatūros ir poezijos rinkinių. Dabar komunistų valdžiai 
užkirtus kelia lietuviškų knvgų spausdinimui, LIETUVIŠKA 
KNYGA pasidarys retenybė. įsigykite savo kopijas, kol 
jų dar lieka.
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