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Hitleris-Stalinas Tariasi
KARO ZONOS
Paskutiniuoju laiku buvo
plačiai rašoma apie pablo
gėjusius Vokietijos-Rusijos
santykius, buvo
kalbama
apie galima Rusijos-Vokietijos karą ir 1.1. Tie įvairiau
si pranešimai ir spėliojimai
dar ir šiandie nepasibaigė.
Tačiau tikėtis, kad Rusija
bandytų panaudoti savo ka
rinę pajėgą prieš vokiečius
labai nepatartina, nes šiuo
laiku Rusija kariniai tiek
pat kiek buvo Lenkija. Beto,
Stalino režimui, gresia vi
daus neramų pavojai.
Galima įtikėti, jog Mas
kva, kaip ir Berlynas mėgi
na pravesti nervų karą ir
todėl koncentruojama Rusi
jos kariuomenė Vokietijos
pasienyje.
Dėl to, aišku, labiausiai
nukentės naujai okupuotieji
kraštai, Estija, Latvija, Lie
tuva, Lenkijos dalis ir Besą
rabija, kur bus sunaikinti iš
tisi kaimai ir tos vietos pa
verstos apsaugos zonomis.

Vyksta kovos prie
Damasko

Hitleris reikalaująs ištraukt Rusijos
kariuomenę iš Pabalčio

KAIRO, birželio 19 d. —
— Anglų karo vadovybė
pranešė, jog “visai netoli į
pietus nuo Damasko užim
ta svarbios pozicijos” ir jog
Damaskas yra apgulos būtyj.
Aviacijos vadovybė prane
ša, jog Australijos ir anglų
bombanešiai atakavo prancū
zų pozicijas, kurios priešina
si anglams prie Damasko.
Kiti bombanešiai
apmėtė
bombomis laivus Lebano uo
ste Beirute.

Rusijoj vyksta skubi mobilizacija
LONDONAS, birželio 19 d.
— Naujieji Vokietijos diplomatiniai žygiai beveik visiškai izoliavo Rusiją. Šiuo
metu Europos sostinėse net
skleidžiami gandai, jog vokiečiai jau pradėjo karinę
ofensyvą prieš Rusiją.
Informuotieji anglų šiuogsniai pažymi, jog paskuti-

niuoju laiku jau aiškiai galimą Berlyno Maskvos santykių nutraukimą,
Tačiau jie dar nelabai nori tikėti, kad Vokietija ir
Romunija būtų įteikusios
Rusijai ultimatumą ir jog
net penkiolikoje vietų vokie
! čių kariuomenė būtų puolusi Rusijos pozicijas.

Dvigubas pavojus
(-‘Drautras' Acme telephoto)
Londono, įtakingi sluogs
International Harvester kompanijos tūkstančiai darbininkų balsuoja Chicagoj pasta
Amerikoj
niai Vokietijos-Turkijos su
Apsupo
tytose ties fabrikų vartais palapinėse. Darbininkai pasisako, kuriai unijai nori pri
tartyje įžiūri dvigubą pavo
Šios dienos karo praneši klausyti. Tas reikalinga kolektyviam derėjimuisi.
SYRACUSE, N. Y. — Ag jų — Rusijai ir Suezui.
mas sako, jog pietinėj Siri
rikultūros sekretorius WiTuo tarpu pranešiami gau
joj anglų kariuomenė atėmu
ckard pareiškė jog Amerika ti iš Gothenburgo, Švedijos,
Portugalija prieš
si iš prancūzų Kuneitra, ir
padės Anglijai visomis pajė sako, jog keleiviai iš Rusi
Amerikos žygius
jog “stipra Vichy kariuome
gomis, nes kova prieš hitle- jos Suomijon pranešą apie
nė apsupta Merdjayoune”.
rizmą yra Amerikos kova.
skubota mobilizaciją Rusijo
Šiuos du miestelius, netoli
LISABONA, birželio 19 d.
je. Traukiniai tarp Maskvos
Palestinos pasienio, prancū- BERLYNAS, birželio 19 d. biurus Vokietijoje ir Vokie — Portugalijos nepritari
zai kontratakose buvo ūžėPrimesdami, jog Ameri- tijos okupuotuose kraštuose. mas kaikuriai Amerikos pe WASHINGTONAS. — Jun ir Leningrado esą pilni kamę
kos konsulatų personalas tie
Oficialioji nota
įteikta 1šiandie jau viešai pra gtinės Valstybės kreipės į riuomenės
reikštis, Raj Amerika Angliją, kad ji užtikrintų
Tas pat komunikatas taip sloginai rėmė priešo šnipus, Jungtinių Valstybių ambasa
SUOMIJA
pat praneša, jog karo veiks vokiečiai pareikalavo, kad dai perduoti Washingtonui. ..UŽSaldj„ Portugaiijos finan saugiai praleisti pro bloką- Suomija ginkluojąs
HELSINKIS, birželio 19
Jungtin8st dų Vokietijos oficialiuosius
Reikia manyti, jog ir mū rnai patenkinamai vyksta ir Jungtinės Valstybės uždary Notoje pabrėžiama, jog kon sinlus
žmones, vykstančius iš Ame- d _ siandie vidurnaktyj
šieji komunistai sutiks, kad Lebano pajūryje, kur Aus tų visus konsulatus ir Ame suliarinių agentų ir Ameri- , Valst
f*llf
šiuo metu Lietuvoje visu de traliečių kolonos esančios rican Express kompanijos can Express tarnautojų vei
,
'
pašaukta kariuomenėn visi
Portugalijos
bankai
šiuo
ksmai
jau
seniau
privertę
šiniuoju Nemuno pakrančių jau visai netoli Beiruto.
•
Suomijos atsarginiai ir vypadėtimi rimtai susirūpinti. metu atsisako pirkti doleri WASHINGTONAS. — Ats- riausybė sulaikė dalinai cibus sudeginti kaimai ir jų
nius čekius ar notas bet ko tovų rūmų komisija praadės ' vilių keliavimą traukiniais,
vieton bus pastatyta tan Atmetė reikalavimus
Pasaulyj
Žadama įrodymai
kia kaina.
kams sląstai ir panašios ap
balsavimą dėl naujai paruo- kad galėtų panaudoti susisie
Tuo tarpu autoritetingi
Užsienio
ministerijos
biu

saugos priemonės. Juk šiuo Londono sluogsniai praneša,
Įtakingieji
Portugalijos *to įstatymo naujiems tak- kįmą kariniam pasiruošimui.
metu Lietuva, kaip ir visas jog Damasko gynėjai, mato BUKAREŠTAS. — Oficia ro atstovas pareiškė, jog mi sluogsniai pabrėžia, jog šiuo sams- Tai bus didžiausiejiI Prezidento įsakymų visi
Pabaltis, tapo Rusijos apsaų mai, atsisakę priimti anglų liai pranešama, jog buvęs nisterija turinti gausios me laiku Portugalija tėra vieniu taksa* krašto istorijoje,
atsarginiai karininkai paRomunijos užsienio ministe- džiagos, kuri įrodo Ameri
gos pirmąja linija.
ultimatumą pasiduoti.
1 šaukti aktyvion tarnybon.
tėlė Europoje neutrali vals- i
e
Tuo pačiu laiku gaunama
Kiti pranešimai sako, jog ri Mihail Sturdza nuteistas kos konsulatų tarnautojų nu tybė ir drauginga anglosak
BOSTONAS. — Naujajam i Taip pat pranešama, jog
žinių, jog Anglija paskelbė šiuo metu Damaskas yra ap penkiems mėnesiams kalėji sikalstamieji žygiai.
sams, bet Washingtonas nu Jungtinių Valstybių destroje karo ir laivyno mokyklų au
mo už dalyvavima Geležinės
Visi Amerikos konsulatai prendęs ir jai smogti žandan. riui Wilkes padaryta nuosto klėtiniai skubiai bus pakel
Suomiją nebeneutraliu kraš suptas iš visų pusių.
Sargybos
riaušėse.
ir konsulatų agentūros tūtas
tu ir suiminėja
Suomijon
Pranešimai iš Ankaros sa
lių, kai laive kilo gaisras. ti į leitenantus, kad nedel
plaukiančius laivus. Tai pir ko, jog galima, kad šiandie
užsidaryti iki liepos 15 die
Tai trečias iš eilės gaisras siant galėtų pradėti karo
nos.
mieji oficialūs pranešimai, anglai pradės Damasko bom
Bombardavo
Amerikos nebaigtuose dar tarnybą.
ROMA. — Pranešimai iš
Šis reikalavimas paliečia
jog Suomiją perėmė nacių bardavimą.
laivuose Bostono laivyno
Ankaros sako, jog 500 žydų, dar esamus Amerikos konsu Bremeną, Brestą
kariuomenė.
Nacių reikalavimai.
prieplaukoje.
kurie džiaugsmingai sveiki- latus Vokietijoje, Norvegijo
Galima tikrai manyti, jog
ISTANBULIS, birželio 19
no britų atvykimą Bagda.įje Olandijoje', Belgijoje,“£u LONDONAS, birželio 19 d. Qeriau
suomiai nesidžiaugia nau GALIMA SUTARTIS
d. — Prancūzų sluogsniai
Dar taip nesenai ir Wa- dan, nulinčiuoti.
jais “svečiais” ir galimu
ksemburge,
okupuotojoj — Anglijos aviacijos minis
praneša, jog Hitleris Stali
shingtonas ir Londonas la
naujo karo pavojun.
Prancūzijoj, Serbijoj ir kito terija praneša, jog britų la negu vergija nui patiekęs sekamus reika
bai mielai flirtavo su Mas
se okupuotose teritorijose. kūnai pravedė smarkias ata
BERLYNAS.
Šiandie
lavimus:
kva, nes buvo tikėtasi, jog
Daugelyj šių kraštų konsu kas ant šiaurinės Vokietijos Rooseveltas
UKRAINOS TURTAI
Vokietijos
oficialieji
sluogs

1. — Kad Komunijai būtų
bus galima įtikinti Staliną,
latai jau anksčiau uždaryta. uosto Bremeno ir Bresto, na CAMBRIDGE, Mass, birženiai
tyli
dėl
Vokietijos-Jun,
1 grąžinta prieš metus ultima
Kalbant apie Vokietijos- kad bendravimas su Hitle
cių okupuotosios Prancūzi lio 19 d. — America
ge- ,
...
. .
„
gtinių
Valstybių
santykių.
_
į
tumo
budu
pagrobtos
Besa

Rusijos santykius,
kurių rio nieko gero nežada. Ta
jos laivyno bazės.
riau mirtų, stovėdama, negu į
rabijos ir šiaurinės Bukovi•
įtempime daugiausia figū čiau paskutiniuoju laiku, kai
gyventų klūpodama”, pareiš
Amerika
įspėja
Prisipažįstamą,
jog
šiose
nos provincijos.
ruoja Ukraina, pravartu pa visur plačiai buvo kalbama
VICHY. — Visuose Siri
kė Prezidentas Rooseveltas
atakose
žuvo
keturi
aanglų
2. — Kad Vokietijai būtų
žvelgti, ko nciai nori ir ką apie galima Vokietijos-Rusi jos frontuose vyksta smar Turkiją dėl sutarties
savo kalboje, kuri buvo per
orlaiviai.
leista “laikinai” okupuoti
jie gali gauti.
jos karą, nė Washingtonas, kios kovos. Prancūzai deda
skaityta mokslo baigimo ce
Ukraina į metus duoda' nė Londonas nedėjo jokių pastangas pralaužti anglų Ii
Taip šiaurvakarinėj Vokie remonijose Harwardo uni Ukrainą.
ANKARA, birželio 19 d.
3. — Kad Rusija “išlais
60,000,000 tonų anglies, 14, pastangų pagerinti santy nijas prie Damasko ir Beiru
— Informuotieji sluogsniai tijoj bombarduota skaičius versitete.
vintų
” Lietuvą, Latviją ir
000,000 tonų geležies rūdos, kius su Rusija.
to.
Tuo pačiu laiku Anglijos
praneša, jog Amerikos am uostų ir laivyno bazių, bet
Estiją, kurias ji aneksavo
1,500,000 tonų petrolejumo,
Atrodo, jog Anglijos ir
basadorius John V. A. Mac- atakos svarbiausiai sukon garsusis Oxfordo universite prieš metus ir kad savo ka
5,300,000 tonų plieno, 1,100,- Amerikos aukštosios politi
LONDONAS. — Autorite Murray su Turkijos užsienio centruota ant Bremeno ir tas ,per lordą Halifaxą, su
riuomenę atitrauktų už Vo
000 tonų manganezijaus rū nės sferos įsitikino, kad Ma tingi sluogsniai pareiškia,
teikė Prezidentui Roosevelministeriu tarėsi dėl Turki- Bresto.
kietijos nustatytos demarka
dos ir didelį perteklių mais skva geriau linkusi sudary jog anglų pasitraukimas
jos-Vokietijos sudarytosios
Pereitą naktį Anglijoje te tui civilinių teisų garbės do cijos linijos.
to reikmenų.
ti artimo bendradarbiavimo šiaurinėj Afrikoj buvo ne sutarties. Pasitarimuose am pasirodė tik labai maži bū ktoratą.
4. — Kad dalinai būtų de
Todėl Hitleris ir deda di sutartį su Berlynu, negu paprastai lengvas.
Harvvardo unversitetas su
basadorius paabejojęs dėl riai Vokietijos orlaivių, ku
mobilizuotą sovietų kariuo
džiausias pastangas gauti jam pasipriešinti.
Amerikos viešosios opinijos. rie numetė bombų rytinėj ir teikė lordui Halifaxui teisių menė.
Ukrainoje tam tikrų konce
garbės doktoratą.
Turkijos užsienio ministe- vidurinėj Anglijoj.
LONDONAS. — Reuters
Kiti šaltiniai pareiškia,
sijų. Tačiaau, jei Rusija bus
ris
pareiškęs
Anglijos
am

jog
esą labai galima, kad
pranešimu
Švedija
paskyrė
Vokiečių
sluogsniai
Berly
WASHINGTONAS.
—
Lai
priversta Ukrainos atsisaky
Giedra ir šilta. Pietų vė $7,000,000 apsaugai, Šie pi basadoriui,, joįf Turkija “pa ne, tačiau, pareiškia, jog vininkystės komisija šiandie Rusija gali kovoti net jei
ti, kas labai galima, Mas
nigai daugiausia bus suvar silieka jūsų sąjungininke, smarkiai bombarduota piet pranešė, jog ji formaliai nu Stalinas ir pasirinktų nusi
kva jau niekados nebegalė jai.
reikalavi
Saulė teka 5:14 vai., saulė toti orlaiviams ir priešorlai- bet darbar mes esame ir rytinės Anglijos aerodro savinusi pirmą 28 Italijos lenkti Hitlerio
tų svajoti apie bet kokio
Vokietijos draugai”.
viniam apsigynimui.
mams.
laivų Amerikos uostuose.
mai ir uostai.
leidžias 8:29 vai.
karo laimėjimą.

Vokietija uždarė Jungtinių
Valstybių konsulatus
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
O. Rankelienė perstatė sa
vo dukterį Veroniką Tušienę
į Paš. sk.
V. Petrauskienė perstatė
Oną Bitautienę į Apšv. sk.
Dabar 54 kuopoj yra 135
narės: 110 — Pašalpos sk.
ir 25 — Apšvietos sk. Iš jų
80 čia gimusios, o 55 atei
Birželio 11 d. Šv. Petro vės.
•
Ona Petrauskienė išdavė
parapijos salėj Moterų SąFederacijos 4 sk. ekstra gos 72 kp. surengė gražų raportą Motinų Dienos pa
susirinkimas buvo sušauk bankietą centro pirmininkei, rengimo. Liko netikėtai gra
tas birž. 9 d., Lietuvių svet. Elzbietai Paurazienei pager žaus pelno. Dėkui komisijai
Be Fed. nuolatinių dalyvių bti. Tarp skaitlingai susirin už pasidarbavimą, jaunamebuvo į šį susirinkimą pa kusių Detroito sąjungiečių tėms ir jų vedėjai M. Vai
kviesta geri rėmėjai lietu matėsi ir pašaliečių bei ar čiūnaitei ir globėjai F. Stanvių meno dalyviai: Jonas Va timesnių pažįstamų.
kiūtei už muzikalę progra
liukas su žmona, Stanevičiai,
Viktorijai Brazaitienei, 72 mą ir C. Stankiūtei už gra
Stepanauskienė, M. Andriliū kp. fin. rašt., ir uoliai vei žią deklamaciją motinų pa
naitė, A. Masalskiūtė, B. Šir- kėjai, teko eiti vakaro vedė gerbimui. Taipgi nuoširdžiau
vienė, teisėjas Uvickas. Šie jos pareigas. Savo turiningoj šiai ačiū už “bunco” dova
išsireiškė, kad art. Anna kalboj gražiai apibudino va nas ir aukas sekančioms: V.
Kaskas koncertas be abejo karo tikslą ir Paurazienės Marozienei, E. Paurazienei,
nės galimas rengti. Teisėjas nuopelnus. Ypatingai vaiz V. Cepelioniūtei, A. Blaževi
Uvickas plačiau apibudino džiai nupiešė centro pirmi čienei, O. Petrauskienei, O.
pažymėdamas, kad svetim ninkės nenuilstantį darbą or Miknaitienei, U. Kernagietaučiai savo tautos pasauli ganizuojant 72 kp. Dėkojo nei, M. Vaičiūnaitei, A. Mi
niais artistais didžiuojasi jai už jos nuolatinę pagalbą kalauskienei ir M. Daunie
rengdami jiems koncertus. bei patarimus. Baigdama kai nei.
Lietuviai irgi turėtumėm pa bą, išreiškė pageidavimą,
Plačiai kalbėta apie Mot
sididžiuoti turėdami vieną kad Paurazienė būtinai pa Są-gos seimą, kuris įvyks
pasaulinę
lietuvaitę taip laikytų kandidatūrą trečiam rugpiūčio 4—7 dd., Balti
aukštai iškilusią dainoje, ku terminui į centro pirminin more, Md. Ypatingai jaunes
ri yra gerbiama net kitų tau kes.
nės narės, mūsų ateities va
tų. O ką jau mums besaky
Sekančiai buvo pakviestos dovės, raginamos važiuoti į
ti. Padrąsinęs patarė kon kalbėti: M. Kasevičienė, P. seimą ir arčiau susipažinti
certą rengti. Pramatoma, Medonienė, V. Stepulionienė, su organizacijos reikalais.
kad rengėjai susilauks vi M. Vaičiūnaitė, K. Rukšė- Pirm. E. Paurazienė prane
suomenės paramos. Kai ku nienė, M. Kiselienė, O. Bra- šė, kad traukinio kainos Bal
rie biznieriai: J. Miškinis, zienė, E. Molienė ir O. Kra- timore and Ohio R. R. tik
V. Petriks, S. Klapatas, adv. tavičienė.
rai prieinamos. Kelyje gera
Conrad, L. širvaitis, J. Ruk
Dalį muzikalės programos proga sustoti Washington,
šėnas, V. Bukšnis, dr. Pe- išpildė jaunos, bet daug ža D. C., ir pasigerėti gražiaja
ters ir kiti šiam susirinki dančios, artistės: gražiabal sostine. Tikrai puiki proga.
me negalėjo dalyvauti, bet sė Lucille Baranauskaitė ir' Linkim, kad aplinkybės leis
nuoširdžiai pritaria koneer-, pianiatJ Aldona Ko|iatė Ljn tų skaitlingai delegacijai da
to rengimui. Taigi susirinki- *■ tam jaunutėms sėkmingos a- lyvauti iš Detroito!
me po visų išsireiškimų nu teities meno srityje. Gražiai
Ona Kratavičienė,
tarta Annai Kaskas koncer padainavo ža vejančius due54 kp. korespondentė
tą rengti. Likusia pelnas bus tug M kp dainininkės M
Lietuvai Gelbėti Fondui. Stankienė ir K. Dailydienė.
Kilnesnio tikslo nebegali bū Visoms dainininkėms akom
ti. Pasigerėti pagarsėjusios panavo C. Stankiūtė.
Birželio 3 d. A. Balkienė,
Metropolitan Opera artistės
Centro pirmininkė Paura- O. Banionienė ir A. Kamins

IS DETROIT LIETUVIŲ VEIKIMO

Anna Kaskas
Metropolitan Operos
artistės koncerto
reikalu

ŠV. PHRO PARAPIJA

Gražiai pagerbė
centro pirmininkę

"Bridal shower"

Anna Kaskas žavėjančių dai zien5 nuoSinlii(d d5kojo 72. kienė surengė Alice Balkiūnavimu, au ja arčiau Detroi- tr8, kp už pagerblm, ,r gS. tei “bridal shower”. Skait

to lietuviams susipažinti ir
pelnyti šelpimo reikalams.
Koncerto laikas numatomas
spalių mėnesio pabaigoje,
nes taip pačios artistės manadžeris nurodė.

Išrinkta komisija salei su
rasti: O. Kratavičienė, Ste
panauskienė, P. Medonienė.
Komisija pilną pranešimą
patieks Federacijos 4 skyr.
mėnesiniam susirinkime, bir
želio 30 d., 8 vai. vak., Lie
tuvių svet. Į tą susirinkimą
kviečiami dalyvauti visi Fe
deracijos atstovai, dr jų val
dybos ir šiaip pritarėjai, ku
rie savo žodį ištarė šiam dar
bui. Taipgi ir naujų lauksi
me. Detroite randasi visa
eilė darbuotojų. Šiam reika
le kaip tik bus visiems dar
bo.

Sekite “Draugą”. Skelbsi
me, kas tame darbuosis.
Koresu.

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

les (corsage), o dalyvėms
už prielankumą ir linkėji
mus. Atkartojo padėką vi
siems, kurie jai pagelbėjo
72-tros kp. organizavime, y
patingai vietos klebonui kun.
V. Masevičiui.
Linksmoje
draugiškoje
nuotaikoje sąjungietės ilgai
žaidė ir svečiavosi.
Sveikinam 72-trą kp., su
rengusią tokį malonų vaka
rą. Linkim kuopai sparčiai
augti ir bujoti!

lingai susirinkusios draugės
bei pažįstamos suteikė Alice
daug gražių linkėjimų ir pui
kių dovanų.
Birželio 22 d. Alice ištekės
už Jono Banionio. Sutuoktu
vės įvyks 9 vai. ryto, Šv.
Jurgio bažnyčioje.
Nors metais jaunutė, Alice
yra skaitoma kaipo 54 kp.
ilgametė sąjungietė. 1927 m.
kaip buvo organizuojamas
jaunamečių skyrius, Alice ir
sesutė Antoinette (Kamins
Ona Kratavičienė,
kienė) buvo tarp pirmųjų
54 kp. korespondentė prisirašyti.
Jos tėvelis, A. Balkus, il
gametis šv. Jurgio parapi
jos komiteto narys. Mamy
tė, Antanina Balkienė, są
jungos ir Parapijos Moterų
Klūbo uoli veikėja.

EAST SIDE
Iš sąjungiečių
susirinkimo

Birželio 5 d. įvyko Mot.
Są-gos 54 kp. mėnesinis su
sirinkimas.
Pasidarbavimu trijų darbš
čių sąjungiečių prisirašė 6
naujos narės. E. Paurazienė
perstatė Eleną Szeromskienę ir Gladys Krick į Pašal
pos sk., Isabellę Bundzienę
ir Peggy Petkienę į Apšvie
tos sk.

STANLEY GAVCUS
— Parduoda—

»

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

Jonas Banionis, daug pa
sidarbavęs C. Y. O. (para
pijos jaunimo) tarpe, yra
sūnus pavyzdingų tėvų. Baž
nyčios ir tautos reikaluose
Petras ir Ona Banioniai vis
prisideda darbais ii auko
mis. O. Banionienė ypatin
gai veikli Mot. Są-gos 54
kp., Federacijos 4-tam skyr.
ir šv. Pranciškaus Seserų
Rėmėjų draugijoje. Jos kitas
sūnus, Vincas atsižymi kai
po Detroito lietuvių sporti
ninkų pažiba — išrinktas
“captain, University of De
troit 1941 football team”.
Linkėdami Alice ir Jonui
daug laimės ir kuo gražiau
sio pasisekimo, taipgi lin
kim, kad jie ir ateityje uo
liai sektų savo tėvelių gra
žius pavyzdžius.
Tylutė

Rea. Tel. GROvehill 0617
Office tel. HEMIock 4848

OR. J. J. SIMONAITIS
visur

prisidėjęs

’

aukomis.•

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: 2—4 ir 7—9 vak*.
Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.
REZIDENCIJA:

6631 S. California Ave.

DR. STRIKOL’IS

DR. T. DUNDULIS

’ DR. A. J. BERTASH

Marytė ištekės už Ted. L.
Cooper birželio 29 d. Sutuok
DANTISTAS
tuvės įvyks šv. Jurgio baž mokytoja, studijuoja lietu- 1446 So. 49th Court, Cicero
nyčioje 9 vai. ryto. Marytė
Antradieniais, Ketvirtadieuiuis
yra gražiai pasižymėjus kai
ir Penktadieniais
po uoli parapijos rėmėja ir mėjų organizuoto veikimo.. Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
e 3147 S. Halsted St., Chicago
įvairių organizacijų valdy
Pirmadieniais, Trečiadieniais
J
ir Šeštadieniais
bos narė ir veikėja. Galima
Valandos: 3 — 8 popiet,
paminėti Mot. Sąj. 54 kp.,
1—4 jr 6:30—8:30 vakare
Mergaičių Sodaliečių, Neper
stojančios Pagalbos,
Šv.
PHYSICIAN AND SURGEON
Pranciškaus Vienuolyno Rė
ČIA GAUSI
2158 West Cermak Road
greit, leng
mėjų Draugijos ir parapijos
vais limoOfiao UL OANal 2345
įdėjimais —
choro.
Ofiao Vai.: 3—< ir 7—
Trefitafilenlale pngnl sutarti.
NTO ft IKI 30 METŲ.
Nuoširdžiai linkim Mary
Re* Tel.: HBMtock BĮ M
tei *ir Ted laimingiausio ve
Tai. YARda 2245
dybinio gyvenimo. Lai jų
;loam
OF CHICAGO
veiklumas ir ateityje būna
DANTISTAS
2202
W.
CERMAK ROAD
toks pavyzdingas!
Tel.: CANAL 8887

' DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. P. Z. ZALATORIS

TsL YARda 3146
VALANDOS: Nno 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 Šo. Halsted Street

TeL CANai 5969

- DR. F. G. WINSKUNAS DR. VVALTER J. PHILLIPS

PASKOLA

S

MUTUAL FEDERAL SAVIN6S
and
ASSOCIATION J

O. Kratavičienė,
54 kp. korespondentė

DR. G. VEZELIS

4645 So. Ashland Avenue

Mokame 3y2Jį Dividendų
Ben. J. Kazanauskas, See.

arti 47th Street
vai.: nuo 9 v&l. ryto iki 8 vnl. vak
Seredoj pagal sutartį.

<1 000,000.00
• VIRŠ r 1
1

TURTAS

Aplink pasidairius
tuvis, bet nemokąs lietuviš
kai kalbėti, neturėdamas jo
kių žinių apie savus gimi
nes, labai norėtų susirasti
tėvo ar motinos gimines. Tu
ri žinių, kurias norėtų jiems
perduoti. Tėvai mirdami pa
liko mažą Albertą. Motinos
vardas buvo Anna, o tėvo

JOS. F. BUDRIK

e
IIIIMIIIO^

prfm aklu vlaam gy
venimui. Saugokit Ja* tetariami
Uekaamlnuotl jaa modernUklauala
metodą, kuria rtgftllmo mokslas
gali sutelkti.
viena

BĮ METAI PATYRIMO
pririnkime akini*, kurie pateilnn

vta» akt* {tempimą.

Dr. John J. Smetana
Dr. J. J. Smetana, Jr.
1801 So. Ashland Avenue
Kampas lS-toe

Telefonas CANAL 0B2S — Ohlcago

OFISO VALANDOS
Kasdien • :00 a. m. Iki B.(0 p. m.
Trefi. Ir fteit: >;00 a. m. UU
7:10 p. m.

IŽ1IJ

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2202 West Cermak Road
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
ir pagal sutartį.
Rea. telefonas SEEIey 0434.

Tel. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak.
ir pagal sutartį.

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

Budriko

DR. A. JENKINS

Radijo Progoramal:

WCFL 1000 K. Sekmadieniais 61 0
vai. vakare
WHFC 1450 K. Ketvirtadicnia s
7 vai. vakare.
WAA 950 K. Havvaian — Sekm idienyje 4:30 po pietų.
_

W

w

Ofiao ToL:
Reild. ToL:
VIRginia 1880
PROrpect S5S4

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1853 West 35th Street
LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien auo 2:00 iki

8:00

vaL

Trečiad. Ir Sekmad. tik susltarius.

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4631 So. Ashland Ave.
TeL YARda 0994.
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
Šeštadieniais.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Ave.
(2-troe labos)
TeL MlDvray 2880
Chicago, UL
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6
vai. popiet ir nno 7 iki 8:30 vai. vaL
Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL ryto-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 15tos gat. ir 49th CL

Dėl sąžiningo radijo pataisyn O
pašaukite Yards 3088.

4

OFISO VALANDOS
ir 6:30 — 8:30 vakare
ir pagal sutartį.

Telefonas LAFayette 3650
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniai*

DR. PETER J. BARTKUS

ii

1—

6757 So. Western Ave.

Telefonas CANai 7329

per patyrus! lietuvį daktarą.

2155 West Cermak Road

4143 South Archer Avenue

Nedėllomls pagal sutartj

ų

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki 8! Vak. 7 Iki 8

Furniture House

Būkite Malonus
SAVO AKIMS
Tilt

Telefofnas: HKMIoek 584»

- DR. PETER T. BRAZIS
9

X Albertas Žutautas, lie

Kreipkitės prie;

110 So. Ridgeland Avenue

gą. Abu yra SLRKA nariai.
X Seserų mokytojų pikni
ką rengia Šv. Antano para
pija sekmadienį, birželio 22
d., Beechnut darže. Bus vi
sokių pamarginimų ir dova
nų. Nuoširdžiai kviečiami
X Motiejus Jonavičius, AJ visi dalyvauti.
binas Beigžis, chicagiečiai,
Jei nori pasitarnauti sa
svečiavosi Detroite pas J.
D. Cress ir kitus. Dabar iš vo tėvynei ir apsaugoti žmo
vyko į Washington, D. C. nes nuo bedieviškos vergi
Pakeliui sustos
Niagara jos, pats skaityk dienraštį
Falls ir kitose vietose. Po “Draugą” ir kitus ragini,
kelių savaičių grįš į Chiea skaityti.

X Kazimieras Lobeikis,
senas Detroito gyventojas, 'AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
užsisakė “Draugą”. K. Lo- Res 6958 So. Talman Ave.
TeL OANal 6122

!

OPTOMETRISTAI

Worth, IU. Te*. Oak Lawn 1H-J-1

ja nepailstų lietuvių veiki
me. • Mes dar neišmokome
vertinti tokių veikėjų. Bet
randasi tokių, kurie atjau
čia ir įkainuoja tokių veikė
jų darbus. O. Kratavičienė
atnaujino “Draugo” pren.

} 2423 W. Marųuette Road
Telefonas REPublic 7868
Birželio 14 d. Šv. Jurgio
Ofiso teL VIRginia 0036
parapijos salėj 54 kp. sąjun
Rezidencijos teL: B EVerly 8244
gietės surengė “surprise bri prie Federacijos 4 sk. K. LoPHYSICIAN AND SURGEON
dal shower” savo ilgametei
: 4645 So. Ashland Avenue
nut. raštininkei, Marytei Vai
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
5
OFISO VALANDOS:
4157 Archer Avenue
čiūnaitei. Dalyvavo, ar pri tikras draugas’
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M.
sidėjo aukomis, 78 sąjungie
Nedėliomis pagal sutartį.
Nedėliomis pagal sutartį.
Office
tel.
YARds
4787
tės. Buvo “bunco” žaidimas
Tel. CANai 0257
Namų tel. PROspeet 1930
Rez. tel.: PROspeet 6659
ir skoningai parengtas ban
. TeL YARda 5921.
kietėlis. Po gražios kaltos
Rea.: KENwood 6107
kupinos nuoširdžiausių lin
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kėjimų kp. pirm. E. Paura
1821 So. Halsted Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Rezidencija: 6600 So. Artesian Ave.
zienė įteikė Marytei sąjun kilnius lietuvių reikalus.
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30 VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
giečių dovaną — ‘silver Ser
• iki 9 vaL vakare.
756 West 35th Street
vice for 12 and linen table
eloth with napkins”.
- ,
LIETUVIAI DAKTARAI

Perkrausto Raldna, Vežioja Anglis

Stanley Gavcus

Adomas. Dėdės, rodos, Pet
ras ir Jonas Kusion gyvena
Chicagoj, ar Colorado val
stijoj. Turi vedusią seserį
Chicagoj — John Goodlick,
gal Gudeliauskas, kurių duk
tė irgi jau vedusi. 1912 ar 13
metais yra rašiusi laišką
Žutautams į Wickham, ar
Malscott, W. Va. Albertas
mano, kad yra gimęs Pittston, Pa. Jei kas žinotų —
praneškite: Albert Zutout,
15095 Griggs Ave., Detroit,
Mich.

(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

2500 West 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį.
Ofiao telefonai PROipect 6787

J laa|

YOtiala Mfi

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Ave.
TaL YARda 0994
Res. UL PLAza 3200
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vnk.
Nedėliomis nno 10 iki 12 vnl. dieną

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

Gan.

Skorugtldi

DHXŪBXI

Penktadienis, birž. 20, 1941
______
____ , 1______
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EXPLORER: What about
the actual contact with the
Ruasian soldiers when the
garrisons were brought onto Lithuanian and Latvian
soil?
PAKŠTAS: They were
simply astounded at the
Baltic Standard of living. A
number of funny anecdotes
were inspired by the miserable appearance of the Rus
sian soldiers and began to
go the rounds. For instance,
there is one story that a
Russian soldier stopped a
Lithuanian
peasant and
said, “What kind of a national holiday is it today in
this country?” The peasant
replied, “It is no holiday —
just a working day.” Būt
the soldier insisted, “You
can’t fool me; I know it is
a holiday.” “Why do you
think so?” “Why, because
you are wearing a shirt!”
EXPLORER: Very good.
PAKŠTAS: Another story
telis that a Russian soldier
walks into a Lithuanian
meat market and stares at
all the meats. He sees some
round sausages on a table,
and he says to the butcher,
“You are very careless to
keep those hand grenades
on the table. What if one
should roll off?” The but
cher cut a little piece from
one of the sausages and put
it in the soldier’s mouth.
“Ah,” said the soldier, “this
is entirely different from
our hand grenades.”

vvhat these oranges
are
likę. Būt since they have
never seen any, they have
a difficult time understanding. Finally, he says, “Do
you know what an accordian is?” They say, yes,
they do. “Well,” he said,
“the orange is divided into
sections just likę an accordian, būt — otherwise it is
entirely different.”
EXPLORER:
Well, I
guess everything has its
funny side. The irony of
victory — when the conąuerors, rather than the con
ąuered, appear pathethic.
("Draugas” Acme telephoto)
Būt vvhat were some of the
Boksininkas Billy Conn smogia čempijo nui Joe Louis stačiai į burną įvykusiose
more serious conseąuences
rungtynėse Polo Grounds, Nevv Yorke. čempijonas buvo pavojuje. Bet 13-jam rounde
of the presence of Russian
Conn parkirstas ir laiku nepakilo toliau grumties. Conn siekė pasaulinio čempijonato
troops in the Baltic coun
titulo.
tries ?

PAKŠTAS: The Russian
contact vvith the local population in some instances
caused the Russian to lose
their red color: Russian sol
diers vvere becoming pink
v.nd vvhite. There appeared
a danger that the invading
East might be conąuered
peacefully by the invaded
West.

And you
think this vvas a factor in
the finai complete occupa
tion of the small countries?
PAKŠTAS: It is not only
my opinion. A British diplomat says in Memorandum
of Information on Foreign
Affairs: Russia has annexv
ed Estonia, Latvia, and Li
thuania for tvvo reasons.
First, in order to improve
EXPLORER: Those are her strategic position, and
funny in a pathetic sort of secon dfy, because she found
way, and they illustrate the her garrisons in these coun
point very well.
tries dangerously influenced
4
PAKŠTAS: Just a mo by the local inhabitants....
ment — I have two more I The Standard of living vvas
want to tell you. They are higher, everybody had plen
about oranges. You see, the ty of food, pleasure,
and
Russians have very few lux- freedom.. Everything vvas
uries likę oranges, so when different and dangerously
the soldiers see them ine the attractive.”
Stores in Lithuania, they
EXPLORER: Apparently
t are very curious and go in the Baltic nations had proto buy some. As the store- gressed too much for their
keeper puta them in the ovvn good.
sack, he says, “I guess you
PAKŠTAS: Yes, there is
don’t have very many oran truth to that. For instance,
ges in Russia.” The Russian at the beginning of Lithuasoldier draws himself
up nia’s independence in 1919,
» proudly and replies, “No, her illiteracy rate vvas over
not at present, būt next 60 per cent; by 1939 she
year we will have many, for had reduced it to 15 per
we are building three great cent. Eight universities and
orange factories.”
institutes vvere created in
EXPLORER: And what’s Lithuania, and the number
’ the other story about oran of periodicals rose from 25
ges?
to 260.
FAPLORER: That rePAKŠTAS: It’s about the
Soviet soldier who goes cord vvould sūrely be envied
, home on leave. He is trying by any nation.
PAKŠTAS:
We
have
to explain to his family
EXPLORER:

made special efforts in the
fields of higher culture be
cause vve have a uniąue lan
guage and heritage. The Li
thuanian language is the
oldest spoken in Europe;
that is, it has the oldest
grammatical forms, closely
related to Sanskrit, Greek,
and Latin. The nation has
a great treasure of folksongs and folk-lore vvhich
have come dovvn through
the ages. And the younger
generation of Lithuanian intellectuaals vvas confident
that the hour vvas not far

distant vvhen the nation
vvould acąuire sufficient cultural force to make a valuable addition to European
philosophy, literature, and
art.
(To be continued.)

Amžinasis klausimas

Kas rytas saulė patekė
dama nokina naujuosius vy
riškius ir naujas moteriš
kes. Kas rytas su aušra
pradeda naująjį gyvenimą
naujieji žmonės, nuo kurių
Vaikui ^pirmas gyvenimo priklausys naujųjų dienų
pavyzdys yra mylinti ir my prošvaistės naujosios.
lima motina. — Kun. Urbo Jei kada nors nustos žen
nas.
gę gyveniman naujieji žmo

noma jų yra ir daugiau, bet
čia mes pažymėsime tik
ryškesniuosius.
“Vytis” — L. Vyčių sągos leidinys, “Studentų žo
dis” — A.L.K.S. ir P. są-gos
leidinys, “Š. K. A. Aidai”
— Šv. Kazimiero Akademi
jos leidinys, “The Annunciator” — CYA Apreiškimo
parapijos (Brooklyn, N. Y.)
jaunimo leidinys ir “Jauni
mas” — leidžiamas paskirų
asmenų, be aiškios idealogijos, “Naujienų” (soc. dien
raščio Chicagoje favoritas.

Ką mes turime

Pas mus nuolatos, kažko
dėl įprasta aimanuoti ir
nuolatos įprasta tik į kitus
nusižiūrėti ir nugąstauti,
jog mes esame per toli at
silikę, nes kitos tautos, gir
di, daug daugiau yra pada
riusios, savo jaunąja karta
daug geriau pasirūpinusios,
o mes tuo tarpu nieko ne
veikiame. Tai kažkaip ne
skaniai vergijos palikimu
kvepia:
visados garbinti
kas svetima ir niekinti kas
sava, nors ir savieji darbai
Tai vis lietuvių ateities
ne menkesni ir mūsasis jau vienoki ar kitoki pranašai.
nimas niekuo neblogesnis.
Kokį jie iš tikrųjų vaidme
Šių nuolatinių aimanų ir nį suvaidins šiandie sunku
įvairiausių viens kitam iš pasakyti. Apie juos paski
metinėjimų sukūryj kartais rai plačiau teks pakalbėti
kukliai pasirodo ir skaistes vėliau.
nių mūsų jaunosios kattos
Turtingas žmogus
pasireiškimų ir senesniųjų
kaip obelis, prie kurios visi
geros valios.
lenda tol, kol ji duoda vai
Čia mums ypač miela
sių.
prisiminti
jaunesniųjų
spaudintas žodis — jauna
PITOM NEGU PIRKSITE
MATYKITE MUS!
jai kartai skiriami leidiniai,
kurie, tiesa, nėra gausūs,
bet teikia skaisčių vilčių.
Šių jaunosios kartos leidi
nių mes žinome penkis, žiI---- ■ '
---------------•

Litttn to

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS

PALANDECH’S
TUGOSLAV-AMERICAI
RADIO BROADGAST

LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ
STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS

Tas žmogus, kurs atneša nės, jei pradės pasauly Every Saturday, 1:30 te 2:30 P JL
tau kito paslaptį, nuneš ki gęsti jaunatvės ugnis, nu
STATION W H /£
a
1480 UlocydM
tam ir tavo paslaptį.
stos tada aušusios ir naujo
į?
(Pint
Stati®. m T«w DUQ J
sios dienos. Pasauly paMontesąuiet
• Poaturing a program oi «
sklys gyvenimo naktis.

Finansuojame namų pastatymą at
pataisymą — Nieko jmokėtl — 3
metai išmokėti — Apkalnavlmas
dykai.
Lietuvis Pardavėjas
Stanley Litvvinas — Vedėjas

Carr-Moody Lumber
Company

Yugoslav Folk Musie

LOUIS NUKERTA BILLY CONN

Todėl ir rūpinamasi vi
suose kraštuose, kad išaug
tų stiprūs, sveiki ir sąmo
ningi naujieji žmonės, nes
nuo jų sveikumo ir sąmo
ningumo priklausys tautų
ir žmonijos ateitis.

3039 So. Halsted St.
YIC. 1272

PIRKITE ANGLIS DABAR!
KAINOS KYLA — PRIKIRUOftKITE ŽIEMAI DABAR

SAUKITE

LAF. 6864

POCAHONTAS MINE RUN S___ •7.85
Rytinio KmHucky Stoker Nut .... •7.35
H.VRLAN (prilygsta giria,ir-lam
Stoker Nut) ................................... •6.75

SIOS KAINOS ĮSKAITO TAKSUS

Lietuviams nemažiau tu
rėtų būti svarbu, kad ir jų
visuomeninio ir kultūrinio
ateities gyvenimo kūrėjai
būtų sveiki ir sąmoningi.
Todėl ir turėtų būti deda
mos didžiausios pastangos,
i kad tą jaunąją kartą išau
ginti fiziniai ir moraliai pajėgingą, tautiniai ir kultū
riniai sąmoningą.

Sios Kainos — 10 Tonų Kiekiais; Mažiau 10 tonų. bet virš 4 tonų —
25c daugiau; mažiau 4 tonų — 75c daugiau — mieste.
METUVAIT® PRIIMS JfSŲ UŽSAKYMUS

HARLAN COAL SALES
Tetail

4706 SO. IVESTERN AVĖ.

SS"

PrMjl\vyL\JO
A C |Z /"X | C —

Wholesale

"

pirkti. Ilgametis ISmokėjimo Planas.
narnama statyti, remontuoti ar

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomilll

("Draugaa” Acme telephoto*

Bokso rungtynėse Nevv Yorke boksininkas Joe Louis
apgina savo pasaulinio čempijonato titulą 13 ąjam roun
de parkirsdamas savo oponentą Billy Conn iš Pitts
burgho. Conn iki 13-ojo roundo smarkiai laikėsi h’ čempijonui buvo pavojaus.

Taking your giri to tho
movies?

TAI IPYI/ITC m08U

WATCH OUT!

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

Watch out that your breath does not
offend ... you yourself probably don’t
know whcther It'a offenslve or othervlae.
If you want to make a hlt wlth your
giri friend, there’a a way to make your
breath more agreeable. And It’s easy.
Simply rlnse the mouth wlth Listerine
Antlseptlc before you start out. Listerine
halts food fermentatlon ln the mouth.
the usual cause of breath odors accordIng to some authorltles, then overcomes the odors fermentatlon produces.
Lambert Pharmacal Co, St. Louii, Mo.

Botom Any Bato Uto

LISTERINE ANTISEPTIC
To Meke Tour Breath Siroeter

I AUl I 1x1

IC

tingai globojami

Jflml heliai rūpesIr ligi $5,000 ap

Mokame

MUSŲ PASITIKSIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

Metai Sėkmingo Patarnavimo,
Vieno Klijento I

45

Nenoskriandžlant Nei

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

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

3236 So. Halsted St.

Chicago, IIL

Jos. M. Mozeris, Sec’y.
------------

DRAUGAS
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Penktadienis, birž. 20, 1941

Nori bėgti iš ''rojaus''

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
8334 South Oakley Avė.
Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays
A member of the Catholic Press Association
Subscription*: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
Six Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.
Advertising in “Draugas” brings best results.

Chicagos lietuvių bolševikų šlamšte įdėtas Stankai
čio laiškas iš Lietuvos, kuriame pranešama, kad “turi

me socialistinę tvarką”, kad Lietuva yra “dalis Tarybų

kad ūkininkai sueis į kolektyvus. Bet kas įdomiausia,

tas pats Stankaitis rašo:
“Pas mus eina gandų, kad dar Lietuva mainysis

DRAUGAS

gyventojais su Amerika. Šneka, jei Amerikos lietu

Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėsc: Me
tams — $6.00: Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

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

kabinetas...

“Tai aš broli ir broliene prašau, jeigu būtų tokia

tvarka, tai prašau atsišaukti. Kai Tarybų Sąjunga

užmokėjo iš valstybės iždo, bet ką jie negąlėjo pasi
imti, tai paliko. Aš nieko nesigailėčiau, viską palikčia,

nes ir taip viskas valdžios. Tai tiek apie mūsų gy
venimą”.

Vadinas, Tarybų Lietuvoj viskas yra “gerai”, bet tik

sijos diktatorių Staliną, reikalaudamas iš jo dar stip
resnės talkos, glaudesnio bendradarbiavimo ir visokiau
sių karo reikmenų.

Raudonasis totalitarizmas
“Rusijoje vidutinis darbininkas

mėnesius, kad galėtų nusipirkti

turi dirbti

apsiaubtą

šešis

(paltą).

Bet jisai gali būti patenkintas tuo, kad jam priklau

N-nos prie to prideda, kad Rusijos darbininkui pri

bo disciplinos įstatymams.

Kadangi visais žvilgsniais bolševikų nualinta Rusija

užvakar naktį buvo plačiai pasklisti gandai, k.ad na
ciai jau keliose vietose perėję Sovietų sieną.

Chicago Tribūne editorialų puslapyje birželio 18 die

Pakštas, Chicago, III.; iždi

ninkas

—

B.

Vaišnoras,

Plttsburgh, Pa.; iždo globė
jai:

Nausėdienė, Chica

A.

go, III. ir J. Miliauskas, Pitts

Austrai reikalauja taikos.

Austrijos sostinėje

šiomis

dienomis ištikusios

naujos

Žmonės prisispirtinai

to santvarką.

Ar jau aukojai United Service organizacijoms, ku

vadinamus specialiai dirbtuvių darbininkams spausdi
namus lapelius ar laikraštėlius, gis straipsnis yra ver

tas ir darbininkų vadų ir vyriausybės rimto dėmesio.

vimą Sovietų Rusijai pasitraukti iš Baltijos valstybių.

Prof. Kazys Pakštas, Lietuvių Informacijos Biuro di

rektorius, jau yra parašęs keletą rimtų veikalų apie
Lietuvą ir kitas Baltijos valstybes anglų kalboje.

Georgievič

girkšnodamas

Pozdniakov,

Paleckio

draugo

konjakėlį,

pilstomą
stiklelį

kurio

draugas Gedvilą paduodavo,

su

kažko šnabždasi

savo

cirko

dė numatytoji

meno

publikas. Todėl liaudies me
no ir kultūros

komitetas,

Lietu

veikiąs prie tarybų

vos liaudies komisarų tary

kaimynais iš dešinėn ir kai

bos,

rės, paskum kažką pasako

niais tempais, sudarė komi

draugui Paleckui.

siją, valstybinio teatro re

ne klou

Į areną išeina

tad išgirdau visą jo kalbą:
lietu

mylimiausiojo

vių tautos globėjo ir genia

liausiojo mokytojo

dirbdamas

bolševiki

draugui

žisieriui

pirmininkau

Dauguviečiui

jant, kuri nustatė šios die-.

nos programą. Tik genialio

draugo

lėjome žinomais

stachano

viškais tempais sudaryti šią

programą.
Tegyvuoja socialistinė ta

žymiai pastebimas didėjantis sąjūdis darbininkų uni

šama, kad pulkininko Roose

proletariato lūpose, mes nu

vadas, draugas Stalinas!

velto sveikata kaskart eina

tarėme duoti

blogyn.

Lietuvos

nemiega,

A.L.R.K. Federacijos kongresas, būsiantis rugpiū

ris, ar Mussolinis, ar kitas, neįmanoma. Jie jau kelio

čio 7 d. Marianapolio kolegijoj, Thompson, Conn., žada

valstybiniam cir

Stalino vardą.

kui draugo

vavęs....

Tegu šis cirkas

garbingai

Chicagoje...
žymus

ir drauges!

Draugai

So

vietų Sąjungoje dirbama ne

ištempė

Gira

į

areną

gijos sode.
kad tik

Reikia pasakyti,

važiavo Chicagon. Draug au

užsakėme per planavimo ko

per visą sieną kabojo bent

jis

misiją plėšriųjų žvėrių. Per

penkių metrų didumo drau

tarsis, kokiu būdu sėkmin

broliškąsias respublikas- nu

go Stalino portretas.

matyta jų gauti.

taip prie jo pripratome, taip

čionykščiais

giau

šelpti

veikėjais

nukentėjusius

nuo karo Lenkijos gyvento

Bet imperialistinis karas,

po dviejų valandų,

dabar,

jo pilna visuose patvoriuo

se,

pitalistiniame pasaulyje to

minėtoje Kauno miesto so

Naudokitės pilnesniu
''Draugo'' patarnavimu

kį skurdą, jog mums drau

delio įstaigėlėje, prie kurios

gingosios

stovime

Ar reik pašto ženklelių?

Irako

valdžios

o daugiausia aukščiau

eilėje,

ukrainiškų arbūzų ir prisi

ris užpuolė išbadėjusios ek

klausę

sploatuojamos minios ir vi

jog tikrai per dvi valandas

lius

ir

liutus,

dramb

plėšruosius

kitus

mitinguose

kalbų,

jo kitoje pusėje nepastebė

Tik

jau....

dabar

pama

urausti siuntinius? Kreipki

žvėris surijo.

tės i “Draugo” raštinę!

draugai, koks skurdas vieš

paveikslų

patauja kapitalistiniame pa

po visą cirką. Taip, aš to

kaip

per dvi valandas nepastebė

O

Tai, matote,

mes

turi

ba antspaudos? Ar gavote

saulyje.

iš valdžios kokias nors blan

me būti dėkingi mūsų myli

kas,

mam draugui,

kurių

visiškai

nesu

genialiajam

prantat? Kreipkitės į “Drau

Stalinui už tai, kad galime

go” raštinę!

steigti savo cirkus, kur pra

Kongrese bus aptarta aktualieji mūsų tautos reikalai

ir svarbūs mūsų Amerikos lietuvių katalikų visuomenės

je? Kreipkitės į “Draugą *,

dėkos žodžius mūsų išlais

2334 So. Oakley Avė., Chica

vintojui ir globėjui genialia

go, III,> Canal 8010.

jam Stalinui!”
Aišku,

šio pasaulio žmonėms pa

kad

čiau,

draugo

buvo

Stalino

prikarstyta

jau.

gS jį

sis

arenon

draugo

asilas

Stalino

tuojau

patėmijo. Ir ne tik patėmi-

jo, bet ir ėmė garsiai bliau
ti, prisiklaupė ir net pakė
lė uodegą.

/ k

vienu balsu priimtas.

— O, kaip su programa?

Migdolai:

neša jos pirmininkas komp. A. Pocius, bus liepos 29 a

kančią, o Dievo vaikams —

— sušukome

stovėję

Ne tas brangus, kas gero

Parapijinių Chorų Sąjungos seirnaa įvyks

kančia į džiaugsmą. — Ri-

viršminėtoj palubėj, jau ge

moko, bet tas, kas gero dir

ihard Oetll.

rokai įniršę.

bėjo.

visiškos laisvės ir nepriklausomybės.

ta liepos 30 d. taip pat Chicagoje.

r

(Bus daugiau.)

prastai virsta džiaugsmas į

Chicagoje.
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paveikslą

A.L.R.K. Vargonininkų Sąjungos seimas, kaip pra

bai aiškus — dirbti ir kovoti už atsteigimą Lietuvai

«

Bet Liudo Giros atvesta

buvo

pasiūlymas

►

prisivalgę

siunčiamus plėšruosius žvė

sus tigrus,

f

Mat,

siaučiąs aplinkui, atnešė ka

jus...

*

asilą. Gyvą, tikrą asilą, ku

pastebėjau, kad prieš mane

Pasiusime liepsningus pa

,

das

anksto paruoštą planą. Mes

iš

mo anglų ar lietuvių kalbo

klausimai.

nueiti nuo arenos, kaip Liu

rewski šiomis dienomis at

pagal

bet

veikėjus

Tik diktatoriams susmukus, mažosioms tautoms bus
lengviau atsikvėpti Ir tik tada susidarys joms proga
vėl atsistatydinti laisvomis ir nepriklausomomis val

Gedvilą

chaotiškai,

leidžiame kultūringai laiką.

ir

draugas

lenkų tautos veikėjas Pade-

Ar reik kokio nors verti

sutraukti visus mūsų visuomenės vadus

Nespėjo

rį matydavau Kauno zoolo

nešioja šį žibintą.

Ar reik notaro parašo ar

Pasitikėti diktatoriais, ar jis bus Stalinas, ar Hitle

laimingosios

mažai valgo, labai susiner

jose prieš komunistus, kurie yra užsimoję trukdyti kraš

to apsaugos stiprinimo programą.

Tegyvuoja mūsų išlaisvin

kytojas, viso pasaulio tautų

įpirkti “Money Order”, ad-

Daug kas iš mūsų tautiečių šiandien stato sau klau

Todėl, norėdami

>

rybų Lietuva!

rio vardas yra viso pasaulio

Naktimis

I

Borisui

jo draugo Stalino dėka ga

“Draugai ir drauges.
Tik

1

parama per broliškąsias res

gyn... Iš New Yorko prane

Ar norit registruoti lal&Ką,

sterišku būdu buvo pasigrobę.

stybėmis.
Mūsų, lietuvių, tautos nusistatymas ir kelias yra Ik

talistinio apsupimo susitruk

tikrai išeis koks klounas.

Nikolai

mis jėgomis, nes dėl kapi

Tegyvuoja genialusis mo

nius pranešimus, kad Yokietijos naciai stato reikala

mybės. Jas visas pavergė ir naudoja savo biauriems
imperialistiškiems tikslams.
*

Dabar, — manau sau, —

ugningai atsidėkoti tam, ku

Garsus pianistas ir

straipsnį apie komunistų veiklą ir propagandą per taip

čiau nė vienai iš jų nedavė nei laisvės nei nepriklauso

suprato poezijos prasmę..

blo

Roosevelto sveikata

Paderewski

Katalikų savaitinis žurnalas “America” įdėjo įdomų

liką valstybių, ir mažesnių ir didesnių, sutriuškino, ta

riant,
nutarė šios dienos
programą išpildyti vietinė

ji armija!

kad stovime naujų, didelių įvykių išvakarėse.

Jei naciai, išstūmę bolševikus iš Lietuvos, neatsta
tytų jos nepriklausomybės, skaitytume juos okupan
tais ir prieš juos kovotume tokiu pat ryžtingumu,
kaip Ir prieš visus kitus okupantus.

kai ploti. Matyti, jie geriau

rai kelti.

nutraukti visus ryšius su Sovietų Rusija, kurios agen

aišku,

sų atsakymas būtų toks:

tijos centro komitetui prita

toj a nenugalimoji raudono

Pagaliau, ar Stalinas dar labiau nusileis ar ne, vis

simą, ar geriau būtų, jei Lietuvą paimtų vokiečiai. Mū

par

tai visi pradėjo entuziastiš

Paleckis. Jo kakarynė gera,

•

(bolševikų)

stybinį cirką liaudies kultū

sustiprinimo.

kalavimus, netektų visko, ką jie šio karo metu geng

komunistų

vargo ir skurdo...

kiu būdu neatsilaikytų.

vikai buvo užėmę. Vadinas, bolševikai, išpildę truos rei

ti......... ”

tent birželio 18 d., apie reikalą Jungtinėms Valstybėms

kodamas šiam tikslui, prisidėsi prie krašto apsaugos

biją ir pasitraukti iš tų Suomijos žemių, kurias bolše

mo

nas, bet jį atstoja draugss

burgh, Pa...

pasiūlymu ir Lietuvos

“Laikas pasturgalin spir

Bet

•J

čiausiosios tarybos prezidiu

valandos, kada įsteigėm val

tokia jėga, prieš kurią bolševikai be kitų pagalbos jo

Taip pat būtinai reikalauja grąžinti Rumunijai Besara

sniu ir įsaku Nr. 3837, aukš

jau taip daug atnešęs šaliai

visas jo užgaidas ir išvengti ginkluoto susirėmimo su

Vakar atėjusios iš Švedijos žinios pakartoja pirmes-

go, III.; sekretorius — Kazys

straip

8395

kintųsi su Rusija, nes karas

rios rūpinasi sukelti dešimts milijonų dolerių, už ku

Jei bolševikai pasitrauktų

ir kun. Pr. Serafinas, Chica

konstitucijos

sų vedamajam straipsniui, įdėtam tą pačią dieną, bū

riuos steigiama kariuomenei rekreacijos centrai. Au

aplinkybes,

kaitis, Worcester, Mass.; v.

Stalino

pasiremdama

laukti tos didžiai laimingos

lio nersis, kad tik neužrūstinti Hitlerio, kad tik išpildyti

susidariusias

se

išrinkta

ba,

nos laidoje įdėjo karikatūrą, kuri visiškai atitinka mū

kijon yra galimas dalykas.

atsižvelgiant į

Pa.,

vos liaudies komisarų tary

Stalino dėka galėjome susi

reikalavimus, ginkluotų nacių jėgų įsiveržimas bolševi-

vien,

užblokavus

liau

susirūpinusi

Giliai

dies kultūra, tarybų Lietu

reikalauja, kad Austrija tai-

čiau, jei Stalinas nesuskubs greičiau išpildyti vokiečių

Mes vis dar esame linkę manyti, kad Stalinas iš kai

są

uostą...

cijos.

tai visu įniršimu darbuojasi prieš demokratinę šio kraš

Tiems gandams bent tuo tarpu nedrąsu tikėti. Ta

stovio,

moterų ir senelių demonstra

tuoj nepajėgia duoti Hitleriui teigiamą atsakymą, nes

goods, jei ne, mes patys ateisime pasiimti. Ir, dėl to,

(Tęsinys)

K

“Draugai ir drauges!

(Rimtai necenzūruota gro

netas atsistatydino dėlei kri

Graikijos

Gedvilą ir paskaitė iš rašto*.

Sovietų Lietuvos valdžia nu
tarė įsteigti valstybini cirką.
(Iš sovietų laikraščių.)

mata iš Lietuvos).

išėjo pats

Tada į areną

Sovietu Lietuvos
valstybinis cirkas

kabi

Skouloudiso

pirmininkai: adv. A. šlakis

klauso ir kalėjimas, į kurį jisai patenka, nusikaltęs dar

ris dar griežčiau reikalauja: pristatyk — deliver the

neutralio kabineto premjerą

ninkas — kun. Jonas J. Ja

nus reikalauti iš Stalino sugražinti jiems Besarabiją;

Stalinas atsidūrė keblioj padėtyje. Tą žinodamas Hitle

jero vietą pakvietęs buvusį

kanti nauja valdyba: Pirmi

pat priklauso. Apie tai jisai taip pat patiria iš laikw v• ••
rascio .

daugiau jau vargu begali jam duoti, ką ligšiol davė,

Konstantinas tuojaus į prem

ladelphia,

menę; “pastatė ant kojų” Suomiją, kuri yra pasiren

Šie visi įvykiai, aišku, kalba prieš Sovietų Rusiją.

Karalius

dyba... Seime, laikytame Phi

laikraštis, kurį jisai skaito. Tas laikraštis jam taip

tartį.

Skouloudis.

Nauja Tautos Fondo val

Prie Rusijos sienų naciai sutraukė milžinišką kariuo

pakreipė į savo pusę Turkiją ir padarė su ja talkos su

atsistatydinęs

turiu.

so dirbtuvė, kurioje jisai dirba. Taip jam bent sako

gusi žūt-būt ginti savo nepriklausomybę; įgundė rumu

jeru

jungininkams

nes... nieko nebe

gauta

Graikijos kabinetas su prem

bolševikų “rojaus”, gabenkis mane į Ameriką, “aš nie

nąjį (bolševikų) totalitarizmą:

Hitleris tikrai rimtai prispyrė prie sienos Sovietų Ru

kad

tiško

viską palikčiau”,

Graikijos

Londone

tu, broli amerikieti, kuogreičiausia mane pasiimk iš

“N-nos” paduoda Max Nomad’o nuomonę apie raudo

Deliver the goods!

žinia,

Zaimisą.

Daugeriopai tepadaugSja jūsų katalikiško dienraščio skaitytojų akai.
Alus!
AMLETO GIOVANNI CICOGNANI.
Laodlcea Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas

1916 m.).
Atsistatydino

*

Ameriką.

ko nesigailėčiau,
Lietuvių katalikų dlenraSčio •‘Draugo” rSmCJams tr skaitytojams
siunčiu sveikinimus tr geriausius linkėjimus!
Jūsų <licnra6ti» ne vien tik patarnauja skaitytojams, informuodamas
apie įvairius katalikams Įdomius dalykus, het nurodo tikėjimo tlasas, gina i* saugo jas nuo amžinojo išganymo priešų.

(“Draugas”, birželio 20 d.,

viai atsišauks savo giminių, tai juos leis važiuoti į

pasikeitė su Vokietija piliečiais, tai jiem už kelionę

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

4

Sąjungos”, kad viskas nusavinta ir, be to, einą šnekos,

visi,

i

r
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Penktadienis, birž, 20, 1941

Alia Kachmanova

Studentai, Meilė Ir Ceka
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų
Išvertė Ant. Pauliukonis
(Tęsinys)

R

Paslaptys, kurias išdavė Stalino bendradarbis
Kaip Stalinas ieškojo "bučkio" su Hitleriu. - Vokiečiai
Rusijoje ruošė savo karininkus ir gamino karo medžia

gą. - Bolševikai sužinojo japonų-vokiečių

sutarties pa

slaptis. - Kaip toliau Maskva laikysis Vokiet. atžvilgiu.

JUBILIEJAUS PROGA
i 10 Savaičių Prenumerata Siūloma

U2 VIENĄ DOLERĮ

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
Štai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams:
Užsisakykite dešimčiai savaičių “susipažinimui “Draugą”
už vieną dolerį.
Tik pamanykite, už vieną dolerį naujiems skaitytojams
dienraštis “Draugas” siunčiamas per dešitmts savaičių
— tai yra, 60 laikraščio numerių už vieną dolerį!
Šiomis dienomis “Draugas” yra žymiai sumodernizuo
tas, patobulintas ir visais atžvilgiais pagerintas. Tai gi
čia yra puikiausia proga padaryti didelę malonę prieteliams, 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:

Balandžio 17 d.
Kasdien vis gauname ži- pasiruošimą Rusijoje, pažjs- Žudynių naktis ir Stalino
Šiandien turėjau darbo seminaro bibliotekoje ir ten nių apie didėjantį įtempi- ta Raudonosios Armijos ko- pažiūros.
suėjau Marusią Protopopovą. Jau iš pirmo žvilgterėji mą tarp Vokietijos ir Rusi- vos taktiką ir jos silpnybes,
Kai Hitleris įvykdė kruvimo supratau, kad ne viskas buvo kaip reikia. Ji papa jos. Su dideliu susidomėji- puikiai orientuojasi kokios
nąjį
savo partijos valymą
sakojo, kad anksti buvo atėjusi studentų milicija, išsi mu sekame tų įvykių eigą, yra galimybės kariaujant su
nešė visas sąskaitas ir knygas, kurias vedė Arkadijus nes nuo jų daug priklauso, Rusija, pažįsta net Rusijos kuris flžgesė gyvybes eilei
Delinskis, ir neilgai trukus ir jį patį bute areštavo. Jis kas toliau dėsis Lietuvoje: žemes, kur gali eiti karas. buvusių nacionalsocializmo
šulų, Stalinas .kaip praneša
turėjęs realizuoti 100 rublių vertės vieną studentų ben siautės
siaubingas karas, Stalino ir MaJotovo žodis. ! Krivickis, dar labiau įsitidruomenės čekį, bet prie 100 iš dešinės jis prirašęs vie- , pasikeis okupacija, ar kraš
Kai Hitleris liko Vokieti-, kino kad
tą nulių ir vietoj šimto pasiėmęs tūkstantį rublių. Vos,tas gaua daugiau iaįsvės.
jos kancleriu, sovietų kon-; mtli priklau30 ateitis ir dar
suspėjęs išeiti iš banko, kaip ta suktybė buvusi pašte- yyras su sjapta tarnyba
grėsė premieras Molotovas . ,abiau ješkojo glaude3nių
į
bėta ir duotas įsakymas jį areštuoti. Tačiau tai buvo Vokietijoje.
1933 m. gruodžio 28 d. pa- ryšių su Vokietija Stalinas
padaryta tik praėjus gerokai laiko, o Arkadijus, gavęs
"DRAUGAS"
Suprantama, kad tolimes sakė:
tą
naktį
nutarė
būtinai
su

pinigus, pasistengė prisipirkti ko reikia. Jis nusipirko
— Mūsų ryšiai su Vokie artėti su nacių režimu ir
ni įvykiai daug priklausys
2334 So. Oakley Avė. Chicago, Illinois
šilkinius baltinius, saldainių, brangių parfumų, kelis tor ir nuo nusistatymo abiejų
viaada už8m' yPatinSa jau tik porai savaičių pras
tus, . milžinišką chrizantemų puokštę ir sabalo kailio diktatorių, kurie vieni nori vieta tarptautiniuos santyarba šaukite CANaI 8010
linkus jo įkvėptas Radekas
muftą. Visa tai papasakojusi, Marusia galop man per savo rankose turėti valdo- U“°aa- -- Sovietų Sąjunga
Sovietų laikraštyje “Izviesdavė laišką.
mų kraštų likimo siūlus. « =avo pusės neturi priežas- tijos” atvirai rašė toje dva ir Vokietija pasižada išvien Stalinui tas padarė didelio
— Tai nuo Arkadijaus, — tarė. — Jis prašė jį jums Jdomių žinių apie Stalino čid dar>'ti kok* Pake,tin”
sioje straipsnį, kurį užbaigė veikti klausimuose liečian įspūdžio ir jis davė įsaky
įteikti.
savo
politikoje
Vokietijos
žodžiais:
nuotaikas paduoda buvęs jo
čiuose Rusiją ir Kiniją, ir mą ravo patikėtiniui — bol
Laiškas buvo parašytas brangiam popieriuj, smar
atžvilgiu.
”
artimas bendrauarbis W. G.
— Nėra priežasčių, kodėl nepradėti jokių kitų svar ševikų preKyfcos pasiuntiniui
kiai iškvėpintas ir neužlipintas; matyti, jis norėjo, kad
Net pats Stalinas septy fašistinė Vokietija ir Sovie besnių veiksmų Europoje ar Berlyne būtinai sueiti į ry
ir kiti jį perskaitytų. Tas. iš 24 smulkiai prirašytų pus Krivitskis savo knygoje “In
Secret
Service ” nioliktame komunistų par tų Rusija negalėtų eiti iš Pacifike anksčiau apie tai šį su Hitleriu ir privesti
lapių susidėjęs, laiško formos rašinys buvo pavadintas Stalin’s
KrivitsEiS pats yra dalyva tijos kongrese pareiškė, kad vien, tuo labiau, kad ir su tarp savęs nepasitarus. Ber prie susitarimo. Iš kitos pu
“Mano išpažintis.”
vęs slaptuose Rusijos vadų fašistinio režimo įsigalėji fašistine Italija yra Sovietų lynas taip pat pasižadėjo su sės gi sovietų diplomatai
Įkvėpimo pagautas, jis jau dedikacijoj skelbė, kad
posėdžiuose ir buvęs virši mas Vokietijoje nėra kliūtis Rusija geruose santykiuo- teikti žinias kokie ginklų mirksėjo akimis demokrati
gimęs “aistroms ir maldai.” “Mano sieloje,” rašė jis, “vi
__ ”
ninku sovietų
slaptosios Rusijai su tuo kraštu turė se.
pagerinimai padaryti Vokie nėms valstybėms, sovietų
suomet gyveno drauge šventasis ir nusikaltėlis. Jau iš
žvalgybos, kuri veikė Vokie ti genis santykius.
tijoje, kad panašius galėtų ranka kišosi į Ispaniją, kad
pat mažens į mano sielą giliai įstrigo du vaizdai. Vie
Stalinas
ir
toliau
darė
žy

tijoje, taigi jis turėjo daug “Mes negailint? sutraukyti
pasidaryti ir japonai. Be to. tik Hitleriui susidarytų įs
nas mano motinos, kaip ji, su ašaromis akyse, atsiklau
gių
suartėti
su
Hitleriu.
svarbių slaptų žinių, kurias ryšių su Vokietiją.’’
japonai ir vokiečiai pasiža pūdis, jog būtų naudinga
pusi meldžiasi prieš ikoną, ir antras — gimnazistės Na1935
metais
Maskvai
pasi

ir atskleidė pasauliui.
dėjo vieni pas kitus atsiųsti Rusiją patraukti prie suar
točkos, kuri dažnai ateidavo pas mano seserį ir su ja
Vienas iš labai arti Sta sekė iš Vokietijos banko karininkus specialistus su tėjimo su Vokietija. Kadan
imdavo šokti, bet visuomet nuoga. Bet kodėl jos taip Stalino manevrai.
lino stovėjusių asmenų — gauti ilgalaikę paskolą su ypatingais kariniais uždavi gi tas suartėjimas bent kaišokdavo, to aš nežinojau. Aš tuomet buvau tik ketverių
Krivitskio pranešimu Sta Radekas, kurs sovietų laik moje 200,000,000 aukso mar niais .
kuriam laikui buvo naudin
metų, ir dėlto niekas manęs nepaisė, bet jau tada aš linas puikiai jaučia Vokieti raščiuose skelbė Stalino kių. Stalinas tuo ypatingai
gas ir Vokietijai, planuojan
Kremliaus įsakymas savo
žiūrėjau į jų plikus kūnus ne kūdikio akimis.”
džiaugėsi.
jam
įkvėptas
mintis,
kartą
jos jėgų persvarą, pramato
čiai karą su lenkais ir besi
Aš dar permečiau akimis du puslapius, kuriuose iš to galinčius kilti pavojus privačiame
pasikalbėjime Istorija apie slaptą vokie patikėtiniui Vokietijoje.
ruošiančiai įvykdyti eiles
buvo rašoma apie tūkstančius plikų moteriškų kūnų ir komunistų režimui Rusijoje pasakė Krivickiui:
Rusų
slaptosios
žvalgybos
kraštų prijungimą, tai 1939
čių-japonų sutartį.
jų judesius ir pro laiško kraštelį pažvelgiau į Marusią. ir bijodamas Hitlerio
viršininkas
Vokietijoje
Kri

yra
— Tik bepročiai gali vaiz
Naujas akstinas Stalinui vickis pats pasirūpino, kad m. rugp. 23 d., taip ir gimė
Ji darėsi vis ir vis raudonesnė, ir aš supratau, kad ji pasiryžęs daryti didžiausias
Vokietijos Rusijos sutartis.
duotis, kad paluš mūsų san ieškoti Hitlerio prielankumo
laišką jau buvo perskaičiusi.
tos žinios būtų perduotos į Bet tai ne paskutinis Stalinuolaidas, kad tik išvengtų tykiai su Vokietija... . Nie
buvo slapta vokiečių ir ja
“Mano tėvas buvo paprastas valdininkas, paprasčiau ginkluoto susirėmimo.
(Tęsinys 6 pusi.)
kas mums negali to duoti, ponų sutartis. Eolševikų Maskvą. Suprantama, kad
—
Visa
Stalino
tarptauti

sias, sąžiniškiausias ir garbingiausias iš visos įstaigos,
ką yra davusi Vokietija. šnipams pavyko priselinti
tad ar galėjo jis mane suprasti? Jo siela buvo plona, nė politika per paskutinius Mums sutraukyti ryšius su prie japonijos karinio pa
kaip butelio kaklas, jam mano svajonės ir kūriniai vi šešerius metus, — rašo Kri Vokietija yra stačiai nega siuntinio Berlyne slaptų raš
Visa Chicago Yra Kviečiama Vykti (•)
suomet buvo tik tušti bepročio sapnai. Mano motina bu vitskis (3 pusi.) buvo eilė lima.” (“In Stalin’s Secret1 tų ir juos nufotografuoti.
vo nepaprastai gera, bet perdėm minkštaprotė ir pri priemonių susidaryti pato Service,” p. 10).
Buvo nufotografuoti karinio
spausta bevalė moteris. Ji suprato viską, kas dėjosi ma gias sąlygas deryboms ir
Jau 1934 m. Litvinovas pasiuntinio slapti praneši
nyje, tačiau tai jai įvarė nepaprastos baimės. Mano se- susitarimui su Vokietija. su Stalino palaiminimu bu mai savo vyriausybei Japo
šuo? Aš jos nemylėjau kaip sesers, aš ją mėgau kaip Kai Stalinas prisijungė prie vo sustojęs Berlyne norėda nijoje. Nors rašyta buvo
moterį. Aš visuomet laužydavau sau galvą, ar įsteng Tautų Sąjungos, kai jis pa mas užmegsti tampresnius slaptu šriftu, bet bolševikai
čiau padaryti nusikaltimą, ir visuomet savęs klausda siūlė kolektyvinio saugumo ryšius su Vokietija, tik iš turėjo jo raktą ir išskaitė,
vau, kaip jausčiausi ir ką išgyvenčiau, jei mane suim sistemą, kai jis ieškojo Pran to nelabai kas išėjo.
kad tuo susitarimu Japonija
Su Laivu —
tų. Štai, šiandien nusikaltimą ir padariau, kad galėčiau cūzijos rankos, kai flirtavo
la proga sukurti gražų eilėraštį ir parašyti tai, ką jau su Lenkija, kai ruošėsi už
"CITY OF GRAND RAPIDS"
čia ir mąsto nusikaltėlis, kaip jam pasaulis atrodo. Bet megsti ryšių su Anglija, kai
gal iš tikro neverta dėl to kęsti tiek skausmo ir kančių, kišosi į Ispanijos reikalą,
kad žmogus galėtum parašyti puikų eilėraštį.----------- ?” Stalinas kiekvieną pajudėji
ANTANO LALIO
Taip tokiu tonu ėjo ir toliau, visai dostojevskiškai. “Tik mą darė nukreipęs akį į
Jūs mane galėtumėt išgelbėti savo griežtumu, nekaltu Berlyną. Jo viltis buvo —
LIETUVIŠKAS-ANGLIŠKAS
atsistoti
į
tokią
poziciją,
mu ir dvasios skaidrumu. Tačiau Jūs mane atstūmėte.
ir
Su Jumis aš būčiau pasidaręs šventasis, o dabar, be Jū- kad Hitleriui būtų intereso
sų, virtau nusikaltėliu.” Taip buvo baigiamas tas laiš- suartėti su Sovietų Rusija.”
ANGUŠKAS-LIETUVIŠKAS
kas, kurio gale, parašo vietoj, buvo įlipdyta Arkadijaus Rcichsvero ir Raudonosios
fotografija su įrašu “Amo et odi.”----------armijos slapta sutartis.
Krivitskis atskleidžia dar)
'
Balandžio 19 d. vieną svarbią paslaptį: soTrečias, Išnaujo Taisytas ir Gausiai
Parašyti nekrologą apie Gregorijų Petrovičių Dmit- vietai jau nuo seniau ieškoPapildytas Spaudimas!
rijevskį pasisekė geriau, negu pati tikėjausi. Pasiskai- jo būdų pelnyti Vokietijos
Šiomis dienomis teko mums įsigyti mažą skaičių An
tę, susirinkusieji ėmė mane sveikinti iš visų pusių, įro- prielankumą ir per dešimtį
dinėti, kad turiu rašybos talentą etc. Tuo aš šiandien ' metų buvo slapta karinė su- tano Lalio “Žodynų”, kurie tikrai yra paslėptas turtas.
Tai yra paskutinieji egzemplioriai šio labai svarbaus vei
visą dieną džiaugiuosi. Tačiau daugiausia džiaugsmas ima tartis tarp Vokiečių Reich
svvehro (kariuomenės) ir kalo! Kiekvienas knygynas turėtų turėti nors vieną eg
dėl to, kad nekrologą skaitys Vadimas.
Laivas Išplauks Iš NAVY PIER 9:30 Vai. Ryte
Raudonosios Armijos: So zempliorių “Antano Lalio žodyno”! Nėr geresnio Lietuviš(Chicagos Laiku)
'
Šiandien turėjom likti pe pietų ir pasitenkinti tuo,
vietų Rusija padėjo Vokie ko-Angliško ir Angliško-Lietuviško Žodyno spaudinto vi
Grįžta
Tą
Pačią
Dieną 9:45 Vai. Vakare
ką' “Dievas davė.” Mat, visi tarnai išėjo į samdinių su
tijai apeiti Versalio sutar soje Amerikoje.
sirinkimą. Sugrįžo jie labai susijaudinę. Maša, kai tik ties
Sis 834 puslapių “Žodynas” yra vienas iš svarbiausių
punktą,
draudžiantį
įėjo į trobą, taip ir klektelėjo į minkštą kėdę; kai ji pas ruošti artilerijos ir tankų knygų Amerikos lietuviams.
PILNOS KELIONES
mus tarnauja, tai iš viso pasitaikė tik pirmąjį kartą, karininkus, plėsti aviaciją
Visi egzemplioriai puikioje padėdyje, su kietais virše
BILIETAI...................
nes šiaip jei su ja kas kalbėdaavo, visuomet stovėdavo ir ruoštis Cheminiam karui liais, ir parduodama už prienamą kainą.
stačia. Atsisėdusi tarė:
Žodyno ir kitų knygų reikalais kreipkitės prie:
Visus tuos darbus Vokieti
Visais Ekskursijos Reikalais Kreipkitės į: —
— Dabar daugiau neleis, kad tarnai prieš savo po ja slaptai vykdė Rusijos že
"DRAUGA S"
nus stovėtų stati. Dabar mums reikės pirmiems atsisės mėse. Dėl te dar labiau da
ti, todėl, panele, nepykite, jei aš prieš jus neatsistojau! rosi suprantama Kremliaus

Dienraščio "Draugo'

Ekskursija į Milwaukee

PARSIDUODA PASLĖPTAS TURTAS!

Sekmadieni, Liepos-July 6 d., 1941

ŽODYNAS

$2.00

"DRAUGA S"

diktatoriaus baimė — Vokie

IBui daugiau.!

tijos karininkai,

i

išėję savo

2334 So. Oakley Avė.

Chicago, Illinois

Tel CANAI 8010

2334 So. Oakley Avė.

Chicago

DRACflAB

n

Chicagos Bendradarbiai vieningai
ruošiasi metinei šventei
Birželio 18 d. Aušros Var
tų par. mokykloje buvo su
sirinkęs gausus TT. Marijo
nų Bendradarbių būrys į sa
vo mėnesinį apskrities posė
dį. Pirmininkavo — apskri
ties pirm. Druktenis; sekre
toriavo — apskr. raštvedė
Jakštaitė.
Dalyvavo atstovai-ės iš
šių skyrių:
1. Bridgeport (naujasis 10
skyrius): Vaišvilienė, Gu
dienė, Šimaitienė, Aleliūnie
nė, Jurkienė, Juodienė.
2. Brighton Park (35 sky
rius): Navickienė, Vaiciekauskas.
3. West Side (19 skyrius):
Druktenis, Druktenienė, Kai
nienė, Šliogerienė, Radzevi
čius.
4. Cicero (21
skyrius):!
Sriubienė, Jakštienė. Jakš
taitė, Mozerienė, Kučienė.
5. Tovvn of Lake (8 skyr.) :
Sriubienė, Turskienė.
6. Aštuonioliktos (26 sk.) :
Ivanauskienė, Bukantienė,
Bukantaitė.
7. Marąuette Park (5 sk.):
Pukelienė.
8. Melrose Park (1 skyr.) :
K. Kantautas.
Į susirinkimą atsilankė
taip pat iš TT. Marijonų:
kun. J. Mačiulionis ir kun.
K. Rėklaitis.
Raportai
Iš atstovų pranešimų pa
aiškėjo, kad visi skyriai ne
snaudžia, bet nenuilstamai
darbuojasi: atlieka savo pa
prastus susirinkimus, svars
to bėgamuosius skyrių ir
apskrities reikalus, ruošia
įvairių parengimų savo pa
rapijų ir pačių skyrių nau
dai, prirašo vis daugiau nau
jų narių.
Bet svarbiausia, visi sky
riai vieningai ruošiasi prie
metinės išvykos, kuri šiais
metais bus liepos 13 dieną,
TT. Marijonų ūkyje. Visu
smarkumu platinamos laimė
jimo knygutės, ieškoma pa
ramos iš biznierių, organi
zuojama išvykos darbuoto
jos ir darbuotojai.
Darbo pasiskirstymas
Išklausius
džiuginančių
skyrių raportų, susirinkimui
nebeliko kito daryti, kaip
tik paskirstyti tiksliai kiek
vienam skyriui darbo rūšį

Politika yra kaip plonas
ledas. Vienas žmogus gali
pereiti. Bet pulkas žmonių
eidamas įlūžta ir nuskęsta.

Bailus žmogus miršta
daug kartų; drąsus — kartą
Gera spauda ir laimėj ii
nelaimėj yra geresnė už ge
rą draugą.

RED—ITCHY—SCALY

ECZEMA
Effective Home Treatment
Promptly Relieves Torturel

• Pirm hm u tarpimas m Rtrbėtlnu 1
ŽEMO—rinktam
lšra*ta»—tuojau
miHtahrln nrpakmėlamą niežėjimą
Kalvon Ir tuojau pradeda migi .4mą Jautrios odna. Stebėtinai sėk
mingas per virš 30 metui GaunaJ mas vlaoao vais-

.. — ■.___ .ŽEMO

(Tęsinys iš 5 pust.)
no nusilenkimas Hitleriui.
Stalinas visomis jėgomis
stengiasi išvengti karo su
Vokietija: ir dėl Rusijos
silpnumo ir dėl to, jog ma
no — kuo daugiau vieni ka
pitalistiniai kraštai nuleis
kraujo, tuo daugiau galimy
bių nekariavusiems sovie
tams vykdyti pasaulinę re
voliuciją.
,

metinėje išvykoje, šiuo rei
kalu kilo gyvos diskusijos
ir patiekti keli gražūs su
manymai. Svarstymams už
sibaigus. kiekvienas skyrius
noriai prisiėmė savo darbo
dalį.
Buvo malonu matyti, kaip
Bendradarbiai
nuoširdžiai
nesigaili jokių pastangų,
kad tik metinė jų išvyka kuo
Kaip toliau Maskva laikysis
gražiausiai pasisektų.
Vokietijos atžvilgiu.
Ar vyksime į Marianapolio
Kalvarijų pašventinimą?

Pranešus
susirinkimui,
kad Marianapolio Kalvarijų
pašventinimo iškilmės įvyks
rugpiūčio 10 dieną, š. m.,
kilo sumanymas, ar nereikė
tų toje istorinėje iškilmėje
dalyvauti ir Chicagos Ben
dradarbiams.
Šį klausimą labai gyvai
svarstė susirinkusieji. Ga
lop pavesta kun. J. Mačiu
lioniui surinkti reikalingų
informacijų, ar galima yra
kelionė autobusu ir kiek at
sieitų ten ir atgal, 30 asme
nų.
Pasirodo, kad norinčių va
žiuoti į Marianapolį yra gan
didelis skaičius. Cicero at
stovė pareiškė, kad, jei ke
lionė nebus perbrangi, vien
iš 21-jo skyriaus atsiras
tiek, kad užpildys visas 30
autobuso vietas.
Prakalbos
Susirinkimo pabaigoje pir
mininkas pakvietė atsilan
kiusius kunigus prakalbėti į
dalyvius.
Kun. J. Mačiulionis savo
kalboje pabrėžė remiamųjų
Bendradarbių įstaigų svar
bą ir gražiais žodžiais dė
kojo Bendradarbiams už ne
įkainuojamą paramą, kurią
jie teikia TT. Marijonų dar
bams.
Kun. K. Rėklaitis kalbė
damas, pažymėjo, kad suma
nymas dalyvauti Mariana
polio Kalvarijų pašventini
mo iškilmėse ir Chicagos
Bendradarbiams yra remti
nas ir, jo nuomone, ne taip
jau ir sunkus įvykdinti.
Išklausius įdomių prakal
bų. susirinkimas baigtas,
taip kaip buvo pradėtas,
malda.
Visi skirstėsi patenkinti
atliktais šiame susirinkime
svarstymais ir nutarimais.

t
STANISLOVAS

Kas myli savo vaikus, ta.
baudžia ir save. — Baer-Oof

Paslaptys, kurias išda
vė Stalino bendradarbis

CERNAUSKAS
Mirė birž. 18. 1941, 12:30 v.
ryte, aulaukęa 48 in. amžiau*.
Gimęs Lietuvoj. Kilo Iš Šiau
lių apskr., Užvenčio par., 8arakiškių kaimo. Amerikoje iš
gyveno 19 metų.
Paliko dideliame nuliūdime:
brolį Julių: brolio sūnų T,awrence; pusseseres Teklę Cerešklenę, Sofiją Ivaškevičienė Ir Jų
šeimas, kitas gimines Ir daug
mas; ir kitas gimines ir daug
draugų ir pažįstamų; o Lietu
voje paliko 3 seseris, brolį Ir
kitas gimines.
Kūnas pašarvotas Ant. Pet
kaus koplyčioje, 6812 S. Western Avė.
laidotuvės įvyks
šeštad., birž. 21 d. Iš koply
čios 8 vai. ryto bus atlydėtas J
Gimimo Panelės švenčiausios
parap. bažnyčią, kurioje Jvyks
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Av. Kazimiero kap.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus Ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Brolis, Brolio Sū
nus, Pusscserys Ir Giminės.
I^ild. direktorius Antanas B.
Petkus, tel. Grovehlll 0142 ar
ba Cicero 2109.

Buvęs slaptosios bolševi
kų žvalgybos vadas vidurinė
je Europoje W. G. Krivickis
apie tolimesnę Stalino lai
kyseną sako:
— Stalinas mato, kad Hit
leris per paskutinius metus
išaugo ir įkėlė koją beveik
visur, pasiruošamas šuoliai
beveik į visas puses: Hitle
ris įtvirtino inkarą ir Pacifike, ir jo rankos siekia Pie
tinę Ameriką. Artimuosiuo
se Rytuose Hitleris pasiekė
pozicijų, kurios sprogdina
ten Britų imperiją. Su Musoliniu bendradarbiaudamas
jis net Afrikoje išvystė
reikšmingas operacijas.
Stalinas bet

kuria

kaina

nori išvengti karo su

Penktadienis, birž. 20, 1941

NIAGARA FALLS, NEW YORK

Turtas Virš$G,000,0(10.0

Oi

Vakarėlį pagražino čeglyNiagarafaliečiai linksmai
tė,
kuri savo maloniu baleu
praleido Tėvų Dieną. Nors
Apart Apsaugos, Turime Q 47c nnn f 10!
ne per daugiausiai buvo žmo visus palinksmino. Jai akom
ATSARGOS FONDĄ Viršd,UUU.l
nių, bet nuotaika visų bu panavo broliai Laučiai.
vo labai linksma. Garbė tad
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų.
Matėsi svečių iš visur, bu
PARDUODAM U. S. DEFENSE SAVINGS BONDS
mūsų parapijos tėvams, nes vo net iš Bostono, kurie lan
jie vieni surengė viską. Va kėsi pas savo gimines Jaru
karienė prasidėjo šeštą va- i sevičius ir Laužomus. Pasi
tVINGS
FED
landą.
Miestą atstovavo linksminimas tęsėsi iki pat
LOAN ASSOClATIONofChicag*
councilman J. McDonald, de-' vidunakčio.
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.
mokratas, kuris yra lietuvių
4192 Archer Avenue
geras draugas. Savo trum Tėvų Dienos komitetas
VIRginia llbl
poje kalboje, pasveikino vi nuoširdžiai dėkoja visiems
sus tėvus ir pažymėjo lietu — ypač virtuvės darbinin
vių draugingumą. Prie gar kėms, kurios taip pasišven Skaitykite Katalikišką Spaudą
bės stalo sėdėjo mūsų para tusiai darbavosi. Dėkui ir
pijos du seniausi tėvai — choristėms už patarnavimą
Laucius ir Urbonavičius. Tė prie stalų.
OARY. IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
------ \---vus sveikino jaunimo vardu
KELNER - PRUZIN
Girdėt, kad žmonės ren
S. Vyšniauskas, Šv. Jurgio
Geriausias Patarnavimai — Moteris patarnauja
draugija — J. Zuckle, R. K. giasi prie “Lawn party”, lie
Phone 9000
620 W. 15th Avė.
Susivienijimo — Jankaus pos 6 d., gi Lietuvių Diena
kas, Škapliernos draugijos rengiama rugp. mėnesyj.
— Pinelienė. Toliau kalbėjo “Lawn party” rengiama čia
Jaruševičius, Buja, Biekša, pat klebonijos sode. Bus
'Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save
J. Laucius, Mettzler, C. Ka- pranešimų vėliau.
raška choro vardu, Laučie
Praeitą šeštadienį Tūbinių
nė. Jaruševičienė, Tubinienė
sūnus Konradas apsivedė su
ir kiti.
MENIŠKAS DARBAS
Pagyvėjo tempas, kai pra A. Galonka šv. Stanislovo
■.'>& V
ŽEMOS KAINOS
Kostka bažnyčioje.
sidėjo šokiai.
TEISINGAS PATARNAVIMAS
laisvas rankas visose sumi Žvilgsnis į praeitį turi
nėtose kryptyse..” (In Sta- mus sustiDrinti, turi suža
‘ V
lin’s Secret Service, p. 25.). dinti ir pakelti mūsų ener
T w V
giją, mūsų darbingumą, mū

PAMINKLAI

Venetian Monument Co.

K. J. Prunskis.

Hitleriu.

sų pasiryžimą naujiems dar

527 N. Western Avė.

Tel. See. 6103

bams, naujiems žygiams.

Stalinas karo nepaprastai
bijosi. Jei Hitleris jam pa
tikrins taiką, net ir labai di
delių ūkinių nuolaidų kai
na, Stalinas duos Hitleriui

Žmogus, kurs prie visokio
darbo turi linksmą ūpą ir
džiugų veidą, tikrai laimės,
nors kartais aplink būtų
tamsu ir niūru.
%

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj Visi gena
ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nu
sprendė padirbti dar geresnį alų. kurį užvardino NEC
TAR.
Alus vra pagamintas iš importuotų pirmos rū
šies produktų.

Vygandas

PASKUTINIS
WOLK STLDIO
1945 Wnt 35* Street

MODERN'
COMPLETE

PAGERBIMAS

*

ADVANCED PHOTOGRAPHY
L0WSST POSSIBLE PRICES
PHONE LAFAYETTE 2*13

LEO NORKUS. Ir.
DISTRIBUTOR
OP

Ambrosia & Nectar
BEERS
Urmo (wholesale, kainomis pristato j alines ir kita.įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite
greitą ir teisingą patarnavimą

2259 W. Cermak Rd.

Tek Monroe 0808
4

4005-07 SOUTH HERMITAOE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
Murino soothes, cleanses and refreshe?
irritated, reddened membranes caused
bv head colds, driving, winds, movies,
close work, late hours. Free dropper
with each bottle. At all Drug Stores.

4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. LAFayette 0727
Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir šeštadienio rytais,
iš Stoties WHIP (1520). su P. šaltimieru.

Jr

PAULINA
Russian and Turkish Baths
MAUDYNĖS — ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI IR ŠVEDŲ MASAŽAS

KOPLYČIOS DYKAI I
VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Pagelbėsime Jūsų Sveikatai Su Violet Spinduliais
Išmėginkite mūsų garą nuo akmenų krosnių.
Telefonas: VIRginia 9493

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

VALANDOS: 9-tą vai. ryto iki 12-tą vai. naktį kasdien.
TREČIADIENIS — MOTERŲ DIENA.

A. F. CZESNA, savininkas
1657 W. 45th St. Kampas S. Paulina St.
J?

F1ARGUTIT
RADIO LAIKRAŠČIO JO-ti METAI
APTARNAUJA CHICAGOS Ir APYLINKĖS LIETUVI,!^

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
J. LIULEVICIUS
4348 S. Califomia Avė.
Tel. LAFayette 3572

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

Vienintėlis Vakarinis Lietuvių
Programas Amerikoje —
Leidžiamas 9 Sykius į Savaitę

P. J. RIDIKAS
3354 South Halsted Street
Skyrius: 710 W. 18th St.
Visi Telefonai: YARda 1419

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
PENKTAD. Ir SEAT A D. 7 v. v.

ANTHONY B. PETKUS
1410 South 49th Court
Tel. CICERO 2109

WHFC-l450 kil.

6812 So. VVestern Avenue
Tel. GROvehill 0142

S. P. MAŽEIKA

3319 Lituanica Avenue
Tel,

YARda

1138-1139

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avenue
Tel. LAFayette 8024

ANTANAS M. PRILUPS^
3307 Lituanica Avenue

Tel. YARda 4908
LACHAWICZ IR SCNAI
2314 West 2Srd Place
Tel. CANaI 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULlman 1270

4

DRAUGAS
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13 Wardo Klūbo
sus-mas penktadienį

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

visi darbininkai,
kurie dirbo gegužės 4 d. pa
Paprastai, 13 Vv’ardo Lie
rapijos piknike Vytauto par tuvių Demokratų klūbas lai
ke.
ko susirinkimus sekmadie
Birželio 22 d., 7 vai. va
Rap. niais, bet dabar vasaros lai
kare, parapijos salėje vestkas ir nariai nori išvažiuoti
pulmaniečiai rengia šaunų
sekmadieniais į piknikus ir
bankietą su programa ir šo
miškus. Dėl to susirinkimai
kiais. Bankieto tikslas —
bus laikomi kas trečią penk
“priimti” naują kleboną ku
tadienį.
nigą M. Švarlį. Tuo pačiu
Klūbo pilietybės klesos
kartu bus pagerbtas para
Marųuette Park. — Sek baigsis šį penktadienį, šia
pijos vikaras kun. Petras
proga klūbas turės iškilmin
Gasiūnas jo vardo dienos madienį, birželio 22 d. Ma gas klesos metų baigtuves.
rijonų Bendradarbių 5 sky
proga.
rius turės išvažiavimą Šv. Išiais metais bai&ė 102 m°Abiejų kunigų giminės ir
šeimynos Viloj — Labdarių kiniai< iš kuri4 78 Jau išlaįdraugai kviečiami bankiete ūky. Povilo Norkaus trokas, ik® kvotimus ir tapo piliedalyvauti. Bus gardi vaka
1706 W. 47th St., bus prie čiais> 0 24 dar laukia kvorienė ir graži programa, o
bažnyčios 12:30 vai., o išva- timy.
po to šokiai prie geros mu
žiuos 1 vai. popiet. Kelionė Susirinkimas ir balius
zikos. Šį kartą šeimininkėms
į ten ir atgal tiktai 30 cen klubo name
vadovauja A. Perednienė.
Birželio 20 d., 8 vai. va- i
tų. Darbščioji komisija —
Mūsų draugai ir prieteliai
P. Gailius, R. Andreliūnas, kare, įvyks minėtos iškilmės
prašomi bankiete skaitlingai
J. Žalanda ir T. Petroševi- ir trumpas klūbo susirinki
dalyvauti.
čienė ir visas skyrius deda mas. Po susirinkimo prasi
dės balius. Visa tai įvyks
Birželio 15 d., parapijos visas pastangas, kad suva klūbo centre, 6825 So. Westsalėje po piet įvyko parapi žiavusius skaitlingus svete ern Avė., ne parapijos salėj.
jos mokyklos mokslo metų lius kuo gražiausiai priimti
Jau antras metas, kaip
užbaigimas. Pirmiausiai rei ir pavaišinti. Taigi, malonus klūbas veda savo Clubkia pasakyti, kad žmonių lietuvi-e, jei nori tikrai gra room”, kuris yra vartojamas
susirinko pamatyti vaikučių žiai ir linksmai laiką pra pilietybės klesoms ir visiems
gražaus programo pilnutėlė leisti ir gražų tikslą parem klūbo reikalams. Šis namas
parapijos salė, net vietų pri ti, prašomas viršminėtą die yra žinomas kaipo “Lithua
trūko. Programa buvo labai ną užsukti į Labdarių ūkį, nian Headąuarters” — Liegraži ir įvairi. Ją išpildė vi kur įvairių vaišių netruks, o
sų skyrių mokyklos vaiku dainos skambės iki vėlybo tuvil* centras ir vartojamas
vakaro.
K-kas dauSelio kitU organizacijų.
čiai. Progiama susidėjo iš
_____________ , Prie išlaidų padengimo pri
vaidinimo, dainų, drilių, mo
sideda Lietuvių Demokratų
nologų ir kitų įvairumų.
Lyga, teisėjas Jonas Zūris
Garbė mokytojoms Šv. Ks
Al Kumskis ir Jonas Juozai
zimiero seserims už prirenBridgeport. — Sekmadie tis.
gimą vaikučių prie taip gra nį, birželio 22 d., Labdarių Klūbo piknikas
žios programos. Publikai be ūkyje įvyks išvažiavimas,
Birželio 29 d., 13 Wardo
galo patiko.
kurį rengia Labdaringosios lietuviai kviečiami atsilan
Programa-vadovavo Jd.bJ.S«unS°s 5 kp' 1 tą iivažia' kytijjelūbo išvažiaviqa«ą, ku
kun. M. ŠVarlis, pasakė kal vimą visi kviečiami. Iš Bri ris įvyks “Big Tree Grove”,
bą ir baigusiems mokyklą dgeporto nuo Gudų krautu Archer Avenue 4 blokai į
išdalino diplomus bei atsi- vės piknikierių trokas išva vakarus nuo 79th Street.
žiuos 10:30 vai. ryto. Visi Komisiją sudaro: J. Juozai
žymėjimo moksle ženklus.
Į prašomi vietas užsisakyti iš tis, S. Cibulskis lr J. VilkiBirželio 14 d. mūsų baž anksto Gudų krautuvėj, 901 šius. Piknikas bus nepapras
Komisija tas : lietuviški šokiai prie
nyčioje buvo labai iškilmin W. 33rd St.
lietuviškos muzikos ir daug
gas šliūbas L. Kiupeliūtės su
Stebėtinas
daiktas:
krikš
dovanų.
Pilietis
Vladu Pučkorium.
čionių
tikėjimas,
kurs,
ro
Vakare parap. salėje įvy
ko šaunus vestuvių bankie dos, nieku kitu nesirūpina,
tas. Sako, buvo labai daug kaip tik busimojo gyvenimo
svečių ir jų giminių. Linki laime, taip pat padaro mus
West Side. — Aušros Var
me jaunai porelei gražaus laimingus ir šiame gyveni tų Vyrų ir Moterų dr-ja ren
me. — Montesquieu.
sugyvenimo.
gia piknikėlį sekmadienį,
Moteris težiūri j pasaulį1 birželio 22 d., Labdarių ūky.
Birželio 19 d., tuoj po miš-, motinos akimis, tegu ji jau- Kurie nori gražiai laiką praparų, parapijos salėje buvo čia motinos širdimi.
leisti tyrame ore, pavaikš-

Wesl Pullmano
naujienos

r pavaišinti
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CLASSIFIED
Dariaus-Girėno Post
271 ekskursijos tikietus 100 Dol. Dovanų
galima gauti:

“ŽAVINGA MERGINA NO. 1” TUOKSIS

Tam, kuria įrodys, kad pirkti namą.
lotą, arba (urmą nSra Daugus inveatmenlaa.
Pašaukite, kurte norite nusipirkti
arba išmainyti, naują namą pasta
tyti, seną pataisyti. Taipgi turime
keletą desėtkų senesnių namų po
visit Chicagą, visokio didumo, biz
niavų ir privutiškų. Kainos nuo 18

Tėvu Marijonu
Bendradarbiu
išvažiavimas

Trokas į Labdariu ūkį

Rengia pikniku

("Draugas" Acme teicphoto)

Brenda Diana Duff Frazier, garsi vardu “Žavinga
mergina No. 1” ir John Simms (Shipvvreck) Kelly. Pra
nešta, kad prieš liepos 1 d. jiedu susituoksią.

čioti po miškus ir pamatyti
statomus senelių namus, pra
šomi atvažiuoti. Turėsite
“good time”.
Yra paimtas busas, kuris
nuveš ir parveš. Manantieji
važiuoti busu, vietą prašomi
užsisakyti iš anksto pas Q
Jonikienę, 2214 W. 23 PI.
Busas stovės prie “Drau
go” 10 vai. ryto.
P. Fabijonaitis

Jurbarkiškiai,
dėmesio!

Automobiliu nelaimės
didėja
Federalinis cenzo biuras
ištyrė, kad šiemet per pir
mąsias 23 savaites 159-se
didesniuose miestuose auto
mobilių nelaimėse 12 nuo
šimčių asmenų daugiau žu
vo palyginus su praeitų me
tų to pat laikotarpio buvu
siomis nelaimėmis.
Šiemet aukščiau minėtą
laiką žuvo 3,980 asmenų.
Pirmąją vietą užima New
York su 367 žuvusiaisiais.
paskui Chicago su 325. Los
Angeles yra trečioje vietoje
su 294 žuvusiaisiais.

Pas komisijos pirminin
ką Wm. J. Kareivą, 4644 S.
Paulina St., Dariaus-Girėno
svetainėje, 4416 S. Western “pirkti
'"u,1' arba statyti su mažu įmokėjltnu, kitus mokėti kaip rendą.
Avė., Anthony Kasper, 1150 CHARLES P. SLROMSKIS & CO.
6921 S. VVestern Avė.
W. 54th St., B. R. PietkieRep. 3713 — Vakarais Pros. 1111
wicz, 2608 W. 47th St., John
PAllDAVIMl I vasahvii:tp.
Mason, 3211 Lituanica Avė., Parsiduoda
120 akrą nuosavybe, su
sodnu ir mišku. arti ežeroBen Mason, 4047 S. Talman pastatais,
rezorto. Parduos pigiai už tiktai že
mės vertę. .1. ZACKER. 1534 \Vest
Avė., Dr. V. Nareš, 7054 S. «2ml
St., tel. PROspeet 3K31.
Western Avė., P. Dambraus
REIKALINGOS MOTERYS
prityrusios moterys Sorką, 858 W. 33rd St., S. Dam- Reikalingos
tuotl naujus skudurus. Pastovus dar
bas. Atsišaukite tuojaus.
bar, 2857 S. Emerald Avė., S. HELAFND tuitl SONS, »t!2 So.
Muirgan Street, Chioago.
P. Nover, 4148 Archer Avė..
IEŠKO DARIU‘M
J. J. Ežerskį, 4600 S. Pau DuKARPENTERIAI
ri}
karpenteriai. sty daugi Ifgetų pri
ieško ijarbo pfie fttiiįrmo na
ai
lina St., S. Mažeiką, 3319 tyrimo,
mų ar .kito kai-penterygtėd Ailit).
gaukite;- Cicero \Vit»38t.
Lituanica Avė., I. J. Zolp,
IfiREN
DCOJ AM A KRAITI'Vfi
1646 W. 46th St., T. Mažę
MARUI EITE PARKE
nis, 3857 So. Kedzie Avė,' ISrendavimuI krautuvė pačiame 11
tuvių apgyventame distrikte, Salin
Grosernės. Tinka bučernei ar
Peoples Furniture, 4183 Ar Chain
kitam bizniui. Randasi prie kampo
cher Avė., Progress Furni 60tli St. ir RoekweU. gaukite; PLAza
2500. Apt, 312.
ture, 3222 So. Halsted St.,
M. Narvid, 2424 W. 69th St.,
“Draugo” spaustuvėje at
John Pakel, 6816 S. Western liekama gražiausiai, geriau
Avė., P. Šaltimierą, 6912 S. siai ir prieinamiausiomis są
Western Avė., Margutį, 6755 lygomis visokie spaudos dar
S. Western Avė., ir “Drau bai.
ge”, 2334 S. Oakley Avenue.
Iš to visi pažins, kad esa
Taipgi galima gauti pas pos te mano mokiniai, jei turė
to narius.
site meilę viens kito.

Jurbarkiškiai:
Ciceroj
Chicagoj ir kitose apylinkės
kolonijose prašomi susirinkti birželio 19 d. 8 vai. vaka
re pas Sukulus, 1327 S. 49 PLATINKITE “BRAUGA
Avenue, Cicero, III., ant pir
mų lubų. Jeigu kas negalės
atsilankyti asmeniai, tai pra
šomas prisiųsti savo vardą
ir adresą tuo pačiu adresu,
t. y. Sukulų adresu.

B.

Lillk

TYPEWRITERS
AODING

“DRAUGĄ”

CONRAD
Fotografas

Suteikiam Patarnavimą
Vestuvėms, Krikštynoms ir
kitokiems Bankietams
Linksmas Patarnavimas
Visiems

Studija įrengta pir
mos rūšies su inodfciniškomis užlaido
mis lr Hollytvood
šviesomis. Darbas
Garantuotas.

756 W. 31st Street

420 West 63rd Street

A. A. NORKUS, Sav.
Tel. Victory 9670

Tel.: Biznio - ENGlevvood 5833
Rett.: - ENGlevvood 5840

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER

Ju rba rk iškis

ŪSO (United. Service Or
ganization) pradėjo smar
kesnę kampaniją Chicago
tikslu surinkti 679,500 dol.
fondą, skiriamą kareiviams
rekreacijų parūpinimui gre
ta stovyklų. Minėta suma
yra Chicagai skirta kvota.
Fondo sudarymo talkoje
dalyvauja ir katalikai.

PLATINKITE

UNIVERSAL
RESTAURANT

Jūsų Gražus
Jr
Apsirėdymas
-Mūsų Specialybė

DINING ROOM SETS — PAR

LOR SETS — BEDROOM SETS
— RŪGS — RADIOS — HE
FR1GERATORS — WASHERS —
MANGELS — STOVĖS.
All Nattonally Advertlaed Itema.

ŽAVIAI SIAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ
lt UIS K KLIU
PIRŠTINIŲ
KOJINIŲ
POCKET*BOOK Ų
KORSETŲ
KTDIKIAMS DRABUŽIU

ALEX ALESAUSKAS & SONS

V. VILEIŠIENE, SAV.

GLAMOUR

FACTORY

FROCK SHOP

Jl“THAT LITTLE GAME” Inter.n*t’lCartoonCo.,?LY.-By

Negali katės baugint pele.

REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenue

5922 W. Roosevelt Rd.

Telefonas REPUBLIC 6051

Tel. AUSTIN 1175

MACHINES

rm i m ■ •—

— SMAlt MONTMIV FAVMINTI —
AU MAUK

SOLD, RENTED
AND REPAIRED

ra

■ ■••Itffi caill •»I1IM NtW.MA<Mim •VARANTI!
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WHOLESALE
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LUCK 'BV
€>PiNNIN’ ir
BACKtCARCyS -

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

Rez. TeL VICTORY 2499

TYPEWRITER
COMPANY

4

DONT ©Oi
FeccAS. —
UET’S SPiH IT

LIQUOR
ĮSTAIGA

Uvefitojame

AGENTAI:
Jonas Rodinas
Jonas Jasinskas
Ant Labanauskas
H. Rajevvski
“Shorty”

VARTOTŲ KARŲ
SKYRIUS:
806 West 31st Street
Chicago, III.
Telefonuoklte:
VICtory 16 9 6

MILDA BUICK SALES

1
i
i

i

VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

po visą
Chicago

0ST Tojo MORE

Nauja

Times Arounb.

Vieta:

C’MOHREMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
N. KANTER, H*v.

DRAUGĄ

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 S. Halsted St
Tol.

BOULEVARD

0014

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
•

Telefonas: LAFayette 2022

H

(11
v

Penktadienis, bir5. 20, 1941
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■SV.
KRYŽIAUS PARAP.,Z______________
Town of Lake,Z---------------PIKNIKAS-■
■----------------------------------Bus Laimėjimų, Gardžių Valgių, Pasismaginimų, Dainų, Įvairiųi
!*

Įvyks Ši Sekmadieni, June (June) Tl dieną, 1941 m.

Žaislų ir Kitokių Piknikavimo Linksmybių. Šokiams Grieš Di- j
dėlė ir Gera METRIKO Orchestra. - Visus nuoširdžiai kviečia

PARKE

VYTAUTO

me šį sekmadienį į mūsų parapijos didelį, smagų ir linksmg pik

Prie 115tos Gatvės. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarp Pulaski Road ir Cicero Avenue

niką. - KLEBONAS KUN. A. LINKUS IR PARAP. KOMITETAS.
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Mayoras Kelly sako, kad
nedaryta spaudimo legislatūroje
Už Schnackenburgo biliaus legislatūroje atmetimą
gubernatorius kaltina Chi
cagos demokratų mašiną
Chicagos
mayoras Kelly
mandagiai atsako, kad gu
bernatorius klysta.
Anot mayoro, nei jis, nei
kas kitas nedarė jokio spaudimo legislatūroje. Jis sa
ko, kad tam biliui labiausia
priešinosi ne Cooko apskri
ties atstovai, bet provinci
niai atstovai.

Mayoras aiškina, kad mi
nėtas bilius nebuvo reika
lingas. Civic Federation ir
Association of Commerce il
giau kaip vienerius metus
studijavo Chicago parkų dis
trikto, sanitarinio distrikto
ir švietimo boardo finansus
ir rado, kad šioms trims
valdžioms yra reikalingos
pagaikščiuotos (pegged) iš
laidos. Tad Schnackenbergo
bilius nebuvo vietoje.

Mayoras nurodo, kad ne
seniai patsai gubernatorius
rėmė parkų distriktui ski
riamas pagaikščiuotas išlai
das ir žemesnieji rūmai dau
guma balsų tai pripažino.

Numatoma didesnė rata už
važinėjimą gatvėkariais

Federalinis teisėjas Mich
Dabar patsai gubernatorius
yra priešingas šiam pripa ael L. Igoe patvirtino Chi
žinimui, nes demokratai ne cago Surface Lines padary
rėmė Schnackenbergo bi tą su gatvėkarių darbinin
kais sutartį, kuriąja didinaliaus.
Mayoras dar daugiau pa-imas darbininkams atlyginisako. Anot jo, pakanka fi- mas- Teisėjas sako, kad dar
nansų studijavimui valsty- bininkai reikalingi žmoniško
binės taksų komisijos. Minė- atlyginimo.
tų distriktų rekordai
yra
atviri komisijai.
Sako išlaidų pagaikščiavimas nebūtų reikalingas,
jei turtų įkainotojas tak
Mirė Howard S. Drew, 55
sams įkainotų 100 nuošim
m. amž., Illinoiso WPA ad
čių vertę vietoje 37 nuošim
ministratorius. Pirmadienį
čių, kaip dabar yra. Tada
jis dar dirbo savo raštinėje
distriktai turėtų didesnes
Merchandise Mart, o antra
taksais pajamas ir pagaikšdienį susirgo ir paimtas į
čiavimas nebūtų vietoje.
Passavant ligoninę.

Mirė WPA
administratorius

Du autoistai Įkaitinti
Safety teisme pripažinti
kaltais nusigėrimu ir auto
mobilių valdymu Edward
Langbauer, 28 m., ir Clifford Stubblefield nuteisti po
penkias paras kalėti. Be to,
abiem automobilių vairavi
mo privilegija suspenduota
90 dienų.
Teisėjas J. T. Zuris pir
mininkauja Safety teisme.

Kur galima gauti "Draugo"
ekskursijos tikiety

mu

Surface Lines valdybai
teisėjas pataria kreiptis
valstybės prekybos komisi •
ją, kad ji padidintų už važi
X Stasiui ir Adelei Gabanėjimą gatvėkariais ratą iki
8 centų, arba iki 9 centų. liauskams sueina dešimts
Bet valdyba turėtų neuž metų, kai gyvena šeimos ži
dinį. Ilgiausių metų!
miršti visuomenei
teikti
X Antanas Damaška, 4425
žmonišką patarnavimą.
S. Artesian Ave., šiomis die
nomis staiga susirgo. Išvež
tas į ligoninę.
Į Devintąjį
Nacionalinį
X Amerikos Lietuvių Ta
Eucharistinį kongresą įvyk rybos vykdomojo komiteto
siantį ateinančią savaitę St. susirinkimas įvyko užvakar
Paul ir Minneapolis mies- vakare
tuose, Minnesota valstybėje,
X Lietuvių Vaizbos Butas
pirmadienį iš Chicagos specialiniu traukiniu išvažiuo trečiadienį turėjo golfo die
ja Jo Eksc. arkivyskupas S. ną Lincolnshire Country
A. Stritch, keli Illinoiso vy klube. Suvažiavo daug biz
Jis direktavo apie 100,000 skupai ir dešimtys kunigų nierių ir profesionalų ir tik
rai maloniai praleido die
WPA darbininkų, kurie vyk ir pasauliečių maldininkų.
do įvairius projektus. Ad
Arkivyskupo oficialiniais nelę.
ministratorium išbuvo tik palydovais bus J. E. vysku
X Dr. St. Biežis, vaizbi
keturis mėnesius. Jis užėmė pas W. D. O’Brien ir arki ninkų golfo dienoj pelnė tei
administratoriaus C. E. Mi- vyskupijos kancleris prela sėjo J. Zūrio aukotą trofė
ner vietą. Šis pastarasis nu tas G. J. Casey.
jų.
keltas Washingtonan į auk
X Teisėjas J. Zuris irgi
štesnę poziciją.
laimėjo
trofėją, kuri buvo
Drew buvo inžinierius ir
aukota kontraktoriaus Pa
gyveno Oak Parke.
kei.
X Kons. P. Daužvardis, L.
Per paskutines 20 dienų
Šimutis ir teisėjas J. Zūris
trečiadienį kilo ketvirtasis
pasakė svarbiausias kalbas
gaisras trijų aukštų mūri
vaizbininkų golfininkų pie
niuose namuose, kuriuos už
International Harvester ima William J. Mcllvain, tuose praėjusį trečiadienį.
Company šešiuose fabrikuo popierinių dėžių, maišelių ir Pirmininkavo Pakei.
se darbininkai balsuodami šniūrų prekybininkas.
X “Draugo” Brolis Vladas
iš dalies pasisakė už CIO ir
Pranešta, kad kaip buvu ir Brolis Jonas Seibutis iš
AFL unijas.
siais gaisrais, taip ir šį kar vykę metinėms rekolekci
McCormick Works, Chica tą nuostoliai yra maži.
joms Marijonų seminarijoje
goj ir Rock Falls, III., fab
ir kaupia naujų jėgų dar
rikuose mažą daugumą bal
bams prie dienraščio per asų gavo CIO. Bet reikėjo
teinančius metus.
gauti darbininkų balsų di
Kun. dr. J. A. O’Brien,
X Brightonparkiečiai: A.
džiumą ir dėl to gal bus pa
Notre Dame universiteto ir M. Pakelčiai ir Moterų
kartoti balsavimai.
profesorius, šiandie kalba Są-gos 20 kp. pirmininkė E.
McCormick Works fabri
“Taiki ar karas” tema Ek- Statkienė jau įsigijo “Drau
kuose iš 6,300 darbininkų
zekutyvių klūbo susirinki go” ekskursijos į Milwaukee
balsavo 5,477 darbininkai.
me, Sherman viešbuty.
tikietus.
Iš jų 2,682 pasisakė už CIO.
2,671 — už AFL ir 124 —
AR DAUG KŪRO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?
nė už vieną uniją.
Viršminėtus davinius skel
Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij^
bia ir aiškina Isaiah S. Dorf
Sutaupysite Daug Pinigų.
man, rajoninio NLRB direk
Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:|
toriaus asistentas. Bet abie
noNin DOCK W0QL
1. Sutaupysite 40% kūro;
jų darbininkų organizacijų
C «
*
2.
Apsaugo gyventojų sveikatų ;|
Ftnou, laauiiM l«m
vadai šaukia, kad viena ir
3. Padidina namų vertę;
kita laimėjusios.
Son*M-3Ou>>aCu«crt 4. Taupo namų šilumą;
H«nWM.*]u>iaCuwF( 5. Duoda gerą apsaugą nuo
į

1 Eucharistinį kongresą

Per 20 dienu
ketvirtas gaisras

Ir vieni ir kiti laimėjo
Harvester fabrikuose

Tikietai reikia įsigyti iš Skiriaus krautuvėj, 4558
anksto, nes važiavimo dieną So. Fairfield Ave.
prie laivo nebus parduoda
M. Paukštienę, 4318 So.
mi.
Maplewood Ave. Lafayette
1630.
Bridgeporte:
Gudų krautuvėj, 901 W. So. Chicago:
J. Stanaitį, 8857 Houston
33rd St. Virginia 9474.
O. Aleliūnienę, 3251 So. Ave.
Union Ave. Victory 5635.
Cicero:
Viktorą Balandą, 926 W.
J. Arlauską, 1616 So. 48
3vrd St.
Ct., arba biznio vietoj: 4830
Town of Lake:
W. 16 St.
M. Sudeikienę, 1632 West
A. Valančių, 1226 So. 50
46 St. Yards 6952.
Ave.
J. Čepulienę, 5526 S. WolNorth ^de:
cott St. Proapect 3655.
K. šerpetį,
1710 West
West Pullmane:
“Draugo” agentą Karolį Girard St.
Railą, 12148 So. Lowe Ave. West Side:
Commodore 3259.
“Draugo” raštinėj. Canal
Maruuette Park:
8010.
Norvaišaitę, 6832 South
Pas M. Jasnauskienę, 2259
Campbell Ave.
W. Cermak Rd.
B. Nenartonį, 6540 So.
Dievo Apvaizdos parapijoj:
Campbell Ave. Hemlock 0124
Kaz. Ivanauską, 726 W.
Mirė Walter Healy, 72 m.
“Draugo” agentą S. Sta
18 St. Canal 8925.
amž., Elgin apskrities advo
niulį, kurį sekmadieniais per
katas. Advokataudamas tūk
visas Mišias galima sueiti Maywoode:
Vitos Vileišienės krautu stančius testamentų kitiems
prie bažnyčios.
R. Andreliūno krautuvėj, vėj, 5922 W. Roosevelt Rd. parašė, o apie save užmiršo.
Kuriems neparanku šie
Mirdamas paliko
apie
6324 S. We8tern Ave. Repub
išvardinti asmenys pasiekti, 210,000 dol. vertės turtų,
lic 4932.
tie gali rezervacijas padary- kuriuos dabar pusiau pasiBrighton Park:
E. Samienę, 3751 So. Cali-j ti “Draugo” ofise telefonu: 1 dalina jo žmona ir brolis
fornia Ave.
Canal 8010.
Į Charles Healy

Neparašė sau

Kun. O’Brien kalba

o ksoao

>. m ■ Um.

gaisrų;
6. Greitai ir lengvai įtaisomai

X Antras choras organi
zuojasi dalyvauti “Draugo”
ekskursijoj. Tai West Side
žinomas Panevėžiečių (sąjungiečių 55 kp.) choras.
Town of Lake Moterų Sągos 21 kp. choras jau susi
organizavęs dalyvauti ir tik
laukia liepos 6 d.
X Mosąuiera, Colombia,
gyvena klierikas M. Tamo
šiūnas. Laiške, rašytam re
daktoriui, praneša, kad ten
gyvena 3 lietuviai salezie
čiai, St. Sirutis, buvęs Briu
selio Lietuvos pasiuntinybės
sekretorius, ir dar keli kiti
lietuviai. Nors tik keli ten
lietuviai, bet visi gyveną no
ru kuo nors pasitarnauti Lie
tuvos išlaisvinimui.
X Ona Vilimienė su duk
rele Bronislava ateinantį
sekmadienį išvyksta į Bass
Lake į Anselmo ir Agnietės
Kudulių vasarnamį dviem
savaitėm atostogų. Ta pro
ga Kazimieras Vilimas ir jų
sūnus Antanas, Loyolos uni
versiteto medicinos fakulte
to studentas ir dukrelė Al
dona, palydės.
X Marijonų seminarija
visus lankytojus stebina sa
vo gamtos gražumu. Semi
nariją puošia įvairiausios
gėlės. Jas prižiūri ir tvarko
pats rektorius, kun. Alfon
sas Jagminas, MIC., kuris

tokius gražius pamokinimus
rašo kas savaitę “Rimties
Valandėlei”. Tai įdomus ir
gabus Marijonų kunigas su
ne vienu laipsniu ir pasižy
mėjimais kalbų srityje.
X K. Jonaitis, turintis
vaistinę adr. 2735 W. 43 St.,
paaukojo $1.00 Lietuvos Gel
bėjimo Fondui ir dar papra
šė aukų rinkėją užeiti, kitą
kartą; aukosiąs daugiau. Tie
reikalai jam esą artimi. Mie
la užeiti pas tokį žmogų, ku
ris aukoja ir dar žada. Bri
ghtonparkiečiai turėtų kreip
tis pas Jonaitį kai turi rei
kalų su receptų išpildymu,
jis visuomet mandagiai pa
tarnauja ir užlaiko aukštos
rūšies vaistus.
X Naujieji Tėvai Marijo
nai: Antanas Mažukna, An
tanas Miciūnas, Kazimieras
Stadalninkas ir Jonas Šau
lys, kurie praeitą vasarą bu
vo įšventinti, bet tik šiomis
dienomis baigė savo moks
lus, kitą savaitę išsiskirsto
atostogoms pas tėvelius. Ku
nigas Miciūnas jau šią sa
vaitę grįžo Brighton Parkan.
Kun. Mažukna skiriamas
dirbti prie “Draugo”. Kun.
Jonas šaulys darbuosis Ma
rianapolio kolegijoje, o ku
nigai Miciūnas ir Stadalnin
kas skiriami
aukštesnių
mokslų eiti.

KNYGOS! KNYGOS!

Miisii knygyne dar galima ganti pasirinkimą lietuviškos
literatūros ir poezijos rinkiniu. Dabar komunistu valdžiai
užkirtus kelia lietuviški) knvgų spausdinimui, LIETUVIŠKA
KNYGA pasidarys retenybė. Įsigykite savo kopijas, kol
jų dar lieka.

LITERATŪRA
JONO RTT.TŪNO RAŠTAI. Tilžė, 1913 m. 150 pusi....... $1.00
ŽEMAITES RAŠTAI. I t.. Vilnius, 1914 m. 390 pusi....... $1.00

LIETUVIŠKOS PASAKOS. II t., surinko Dr. J.
Basanavičius. 200 pusi............................................... $1.00
PRA GIEDRI JLT AI. m t.. Vaižeanto, 290 pusi.............. $1.00
VAIŽGANTO RAŠTAI IV t.. (Vilniaus ir Kauno laiko
tarpis — 1918-1921 m ). 240 pusi............................ $1.00
V. KRĖVĖS RASTAI, 11., Sutemose-Pasakos ir Dainos. .$1.00
VARGO MOKYKLA, Literatūros Pasiskaitymai, 175
puslapiai

....................................................................................... $1.00

DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI — Pr. Žadeikis, I t.,
(1914-1916 m.) .......................................................... 75c
MAŽTOSIOS LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI —
Prabočių Anūkas, Iliustruota, 130 pusi..................... 75c

EILĖRAŠČIAI

SU BALTU NUOMETU — J. Augustaitytė-Vaičiūnienė,
225 pusi..................................................
$1.00
VAINIKAI. Naujesniosios Poezijos Antologija, Paruošė
K. Binkis. 230 pusi....................................................... $1.00
JAUNO.TT LTETUVA. MAIRONIS,

130 pusi............................... 50

PADANGĖSE, Juozas Sakalas ir Dasaitis, 125 pusi............. 50
KRISTIJONO DUONELAIČIO RASTAI, Sutaisė

rBanamNmnat*

NMnnv. CMMMT&tn.

Apskaičiavimas

Dykai!

ParOpiaame F.H.A. PMkoUnlmiM
ar UmokėJImna.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir sienų|
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Ave.

Republic 6051|

WarahooM: 9401 8a Stony Iiland Ava. tai.

J. šlapelis, 90 pusi .......................................................... 50
TĖVYNĖS KELTAIS, Liūdas Gira. 65 pusi......................... 35
RUDENS ATDAI. A. Jakštas. 100 pusi...........................
M
GAMTOS PRILYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal
Dr. R. Van der Meulen ................................................. 35
METT.E. M. Gustaičio, 1914 m.....................................................
.25
BRĖKŠTA, M. Vaitkus. 1915 m............................................. 25

"DRAUGAS"
2334 S. Oakley Ave.

Chicago, III.

