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L. š.
Lietuva pasidarė kalbų ir
diskusijų objektu. Jos var
dą mini ne tik didieji dien
raščiai, bet vyriausybės žmo
nės, diplomatai, politikai ir
visi, kas tik akyliau seka
tarptautinės politikos ir įvy
kių eigą.

Visi Hearsto dienraščiai
pirmadienio laidoj pirmoj ko
lumnoj įdėjo paties leidėjo
stiprų prieškomunistinį strai
psnį, kuriame mini Lietuvą
ir smerkia Lietuvos okupan
tus komunistus.
Savo straipsnį p. Hearst
baigia linkėjimu, kad visos
Europos jėgos būtų sujung
tos kovai su aziatiškojo ko
munizmo plitimu.

Vienas iš radikališkiausių
Jungtinių Valstybių senato
rių yra La Follette. Bet ir
jis labai griežtai pasmerkė
Lietuvos okupantų Sovietų
Rusiją ir ragina tai agreso
rei neduoti jokios pagalbos.
Daug kitų žymių senato
rių, darydami pareiškimus
apie šių dienų įvykius, minė
jo mūsų tautos vardą.

A. Kerenskis, pirmas Ru
sijos prejeras carą nuver
tus, mano, kad bolševikai jo
kiu būdu negalės atsilaikyti
prieš vokiečius.
Stalinas
esąs savo paties išdavikiškų
darbų auka. Nualinęs kraštą
ir pats susibankrutavęs, Sta
linas dabar turįs prašyti pa
ramos tų pačių demokrati
jų, prieš kurias jis drauge
su naciais konspiravęs.
Stalinas tiesioginės para
mos iš niekur nesusilauksiąs.
•
Tiesa pasakyti, ir norint,
atsižvelgiant į blokadas, į
visas susisiekimo priemones,
beveik nėra jokių galimu
mų pristatyti sovietams me
džiaginę pagalbą. Tiesa, turi
reikšmės ir moralinė pagal
ba, Bet, deja, tik jau morali
nės pagalbos bolševikai ne
sulauks. Juk nerasi to kraš
to, kurio visuomenė nesmer
ktų skurdą, nelaisvę ir ver
giją nešanti pasauliui komu
nlzmą.

,
Turint tą visa galvoj, nesulaukę stiprios pašalinės
pagalbos
raudonarmiečiai,
neatlaikys, susmuks. Ir kai
armija susmuks, dribtels že
mėn ir Stalinas, kurio dikta
tūra laikėsi kariuomenės ir
milicijos durtuvų pagalba.
Tai išlaisvins Rusijos žmo
nes iš kruvino ir žiauraus
komunizmo vergijos. Tada
jie patys į savo rankas pa
ims krašto likimą.
Amerikos komunistai, lig-
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Sukilusi Liet. Kariuomene Uzeme Kauna
Naciai sunaikino ištisą
Sov. Rusijos diviziją

Nauji karo frontai

Vokiečiai perėję Lietuvą,
pasiekę Latviją - praneša

Sunaikino 180 rusų tankų

Vokiečių kariuomenė Kaune. Estijos

Kovos Baltijos jūroje

sostinė gaisruose. Sukilimai Mariam-

BERLYNAS, birželio 24 d.
— Vokietijos karo vadovy
bė šiąnakt pranešė, jog Vo
kietijos kariuomenė užėmė
Rusijos pozicijas vienoj®- vie
toje ir sunaikinę 180 tankų.
Vokietijos ir Romunijos
kariuomenė pralaužė rusų li
nijas ir padarę "sovietams
didelių nuostolių”.
Pripietės fronte vokiečiai
sunaikinę ištisą rusų divizi
ją ir sunaikinę šimtą tankų.
BERLYNAS, birželio 24 d.
— Šį popietį Vokietijos ka
riuomenė, vadovaujama pa
ties Hitlerio, sustiprino savo
ofensyvą prieš Rusiją.
Pranešama, jog visam fron
te rusų įsitvirtinimai naiki
nami ir' raudonoji armija
gniuždoma, lyg "kiaušinio
lukštas”.
(Londone Reuters prane
ša, jog vokiečiai įsiveržę Ru
sijon apie 125 mylias ir yra
visai netoli Minsko).
Iš Slovakijos pranešama,
jog prezidentas Josef Tiso
pareiškęs, kad pietų metu
Slovakijos kariuomenė per
žengusi Rusijos sieną, kad
susijungtų su Vokietijos ka
riuomene.
Nuskandino submariną.

Pranešama, jog Baltijos
jūroje, prie Ventpilės uosto
vokiečių submarinas vakar
nuskandino Rusijos submari
ną.
Rusijos destrojeris nus
kendo Baltijos jūroje užva
žiavęs ant Vokietijos minų.
Vokietijos
aviacija be
perstojo bombarduoja rusų
kariuomenės stovyklas, oriai
vių bazes, amunicijos, sande
liūs ir susisiekimą.
Vokiečių pranešimu, na
cių priešorlaiviniai pabūklai
atmušė rusų orlaivių atakas
Rytų Prūsijoje, kai tuo pa

polėj. Nebus persekiojami žydai

čiu laiku vokiečių aviacija
atakavo vieną aerodromą ir
sunaikino dvyliką Rusijos or
laivių.

HELSINKIS, birželio 24 d. sieną. Vokiečiai žygiuoją Ry
— Pranešama, jog vokiečių 1 gos linkui.
kariuomenė išvijo rusus iš
--------------------Lietuvos ir pasiekė Latvijos STOCKHOLMAS, birželio
-------------------------------------- 24 d. — Kauno radio šiandie
pranešė, jog Vokietijos kaSuėmė 5/000 nacių — J riuomenė įžengė laikino jon
.
i Lietuvos sostinėn Kaunan,
rusai
per Kauno radio kalbą paša
MASKVA, birželio 24 d. - ke Vok,et,j°s karininkas.

LONDONAS, birželio 24 d.
— Reuters, anglų žinių agen
tūra, praneša, iš Bukarešto,
jog Romunijos kariuomenė
užėmė strateginį Besarabi
jos miestą Cernauti.

Tassas, Rusijos žinių agen
tūra, paskelbė sovietų karo
vadovybės komunikatą, ku
riame sakoma, jog šį rytą
vokiečiai pradėję žygiuoti
Šiaulių, Kauno, Gardino, Vol
kovisko, Kobrino Ravaruskos ir Borody linkui.
Šiaulių apylinkėje, pasak
rusų, sunaikinta apie 300 vo
kiečių tankų.

Vokiečiai Ukrainos

gilumoje

("Draugas”

Acme telephoto)

Žemėlapiu rodoma vokiečių kariuomenės siekimai Bolševikijoje. Iš Berlyno pranešama, kad puolimas visu
frontu sklandžiai vykdomas pagal anksčiau sudarytus
blitzkriego planus.

ANKARA, birželio 23 d. —
Svetimšalių kariniai sluogs
niai gavę žinių, jog per dvi
dienas vokiečiai įsiveržė 120
ROOSEVELTAS PAŽADĖJO
mylių Ukrainos gilumon.
Tuo pačiu laiku nacių-roRUSIJAI PARAMĄ
munų kariuomenė žygiuo
janti Odesos linkui.
WASHINGTONAS, birželio
Sunku esą pasakyti, koTurkijoj esą vokiečiai pri
paramą teikti, kol neži
vačiai kalbą, jog per pirmą 24 d. — Prezidentas Roosesias 36 valandas naciai su veltas šiandie pareiškė, jog,noms k° BuaiJai reikiax
. x. „ .. .’ Prieš Prezidento konferen
naikinę 500 rusų orlaivių. Amerika teiksianti Rusijai • ..
,
, .
. TX
ciją su spaudos atstovais Iž
vis, galimą paramą. Tačiau do departamentas paskelbė,
jis pareiškė, jog šiuo laiku jog Amerika atšaldanti vi
Ispanija už karą
dar sunku pasakyti, kokią sus Rusijos finansinius ištek
prieš rusus
paramą Rusijai teiks.
liūs Amerikoje.
MADRIDAS, birželio 24 d.

— Uniformuoti Ispanijos fa
langis tai šiandie suruošė
Madride demonstracijas prie
Vokietijos ambasados šauk
dami "Pirmyn, į Maskvą”,
kai tuo pačiu laiku užsienio,
ministeris Serrano Suner pa
reiškė, jog Rusija turi būti
sunaikinta.

Amerikos senatas už
paramą Rusijai

Užėmė tris miestus

Tas pat rusų komunikatas
pasisako, jog Bialistoko h
Bręstos apylinkėje vokia
čiai užėmę Lomžą, Kolno iv
Brestą.
Komunikatas taip pat pra
neša, jog per dvi dienas (bir
želio 22 d. ir 23 d.) rusai
suėmę 5,000 vokiečių karei
vių ir karininkų.
I

Edenas už sqjungq

su rusais

HELSINKIS, birželio 24 d.
— Pranešimai čia gaunami
sako, jog Estijos sostinė Ta
linas paskendęs gaisruose.
Manoma, jog gaisrus sukėlė
Vokietijos orlaivių bombos.
BERLYNAS, birželio 24 d.
— Kauno radio praneša, įog
visa Lietuvos kariuomenė su
kilo ir po kruvinų mūšių pa
ėmė laikinąją Lietuvos sos
tinę Kauną.
Lietuvių sluogsniai apie
įvykius Lietuvoje pareiškia,
jog Lietuvoje paskelbta ne
priklausomybė ir jog sukilė
liai kaskart perima plates
nę kontrolę.
(Kiek anksčiau buvo pra
nešta apie sukilimus Pabalčio valstybėse. Pranešimai iš
Stockholmo, Švedijos, pareiš
kia, jog rusų kariuomenė nu
malšinusi sukilimą Estijoje).
Škirpa paskirtas vadu

WASHINGTONAS, birželio
24 d. — Šiandie Amerikos
senate paramos Rusijai idė
ja susilaukė gan stiprios pa
ramos, bet šen. Clark parei

škė, jog “Stalino rankos yra
tiek pat kraujuotos kaip ir
Hitlerio ii* komunizmo siste
ma ir tiek pat blopp kaip ir
nacizmas.”

LONDONAS, birželio 24 d.
Kauno radio pranešė, jog
— Šiandie House of Co- Lietuvos sukilėliai Kauno
mmons posėdyje užsienio se gatvėse kovoja su rusais, bet
kretorius Edenas formaliai apie vokiečių kariuomenės
paskelbė Rusiją esant Angli j dalyvavimą nieko nesakoma,
Tačiau bendrai atrodo, jog jos sąjungininke bendrose 1 Jau vakar mes pranešėm,
Prie Amerikos ir Anglijos
,jog Lietuva paskelbta laisva
senatas sutinka su Valsty kovose prieš Vokietiją.
ambasadų pastatyta sustip Nauji kunigų
Komunizmo, pasak Edeno, ir nepriklausoma ir sudary
bės departamento vakarykš
rinta policijos sargyba.
čiu pareiškimu, jog bet ko Anglija visados nekentusi, ta nauja vyriausybė, kurios
Savo kalboje Suner pareiš paskyrimai
kia kova prieš Hitlerį piside bet šiuo laiku Rusija "kovo priekyje yra pulk. Kazys
kė, jog dėl Ispanijos civilio ' CHICAGO, ILL., birželio da prie Jungtinių Valsty ja prieš žmogų, kuris nori Škirpa, šiuo laiku esąs Berkaro esanti kalta Rusija. De 15 d. — Sužinota, kad Chi bių saugumo.
dominuoti visą pasaulį”.
lyne.
monstrantams jis patarė bū cagos lietuvių kunigų tarpe
Edenas taip pat kartu pa
Jo vietoje Lietuvoje laiki
Dėl paramos Rusijai mano
ti ramiais ir apsitikėti vy įvyksta žymūs pakeitimai.
sižadėjo, jog Anglija išlaiky nai premjero pareigas eina
riausybe.
Kun. St Jonelis, šv. Jur- ma, jog Amerika lengviau sianti savo žodį po karo ats Prapuolenis, vienas katali
siai galėtų padėti atšaldydašiol biauriai ir išdavikiškai
"Europos istorijos ir atei Jurgio par. vikaras, nukelia dama Rusijos kapitalą, ir tatyti Lenkiją, kurią yra kų vadų.
sabotažavę Jungtinių Valsty ties saugumui yra būtina mas vikaru į šv. Kryžiaus
okupavusi Vokietija ir Rusi
Krašto apsaugos ministeleisdama
Rusijon
gabenti
ka
par.
Kun.
St
Adominas,
nau
bių krašto saugumui stiprin Rusijos eksterminacija”, pa
riu
paskirtas gen. Stasys
ja.
ro
reikmenis.
jai
įšventintas,
taip
pat
vi

ti reikmenų gamybą, savo reiškė Suner.
Tiems, kurie abejoja dėl Raštikis, o sukilusios ka
karu
į
šv.
Kryžiaus
par.
partijos centro susirinkime
’ Amerikos nusistatymo dėl riuomenės vadu gen. Pundze
jau wtą gieamelę užgiedojo
Kun. Ą. Valančius, šv.
Anglijos politikos naujosios vičius.
Dabar jau jie Saukia. šalin Anglai atakavo
Kryžiaus par. vikaras, nuke Japonija vis dar tyli krypties Edenas patarė pasi
Nepriklausomybė paskelb
taika ialjn taikoa
liamas į Gimimo par., Mar
skaityti Sumner Welles pa ta per radio lietuvių ir vo
ąuette Park. Čia siunčiamas
šalin visokie izolacionistai, nacių bazes
kiečių kalbomis.
TOKIJO, birželio, 24 d. — reiškimą spaudai.
vikaru ir naujai įšventintas Japonijos vyriausybė šian
šalin streikai, telenktyniauAnkstesni pranešimai iš
ja darbininkai darbuose, te LONDONAS, birželio 24 d. Kun. A. Zakarauskas.
STOCKHOLMAS,
birželio
'
Helsinkio,
Suomijos, sako,
die vis dar nepaskelbė ofici
Yra
ir
daugiau
pakeitimų,
rūksta dūmai iš kaminų, te — Anglų orlaivių būriai va
alaus nusistatymo sąryšyj 24 d. — Švedijos laikraščiai jog Mariampolės ir kituose
bet
sunku
buvo
gauti
tikrų
būnie skubiai kalami žmonių kar naktį ir anksti šį rytą
su Vokietijos-Rusijos karu. praneša, jog įpietus nuo Hel miestuose Lietuvoje įvykužinių.
Pranešime
rytoj.
okupuotąją
žudymo pabūklai, nes... So bombardavo
Japonijos ministerių kabi sinkio, Suomijoj, Baltijos jū sios riaušės, kurių metu žuvietų Rusijos diktatoriaus Prancūziją, vakarinę ir šiau
netas susirinko posėdžiams, roje įvykos smarkios laivy- vęs skaičių sovietų pareigū
rvakarinę
Vokietiją,
kai
tuo
Stalino kailį reikia gelbėti...
; bet jokių rezultatų repaskel nų kovos.
i nų ir žydų.
Reikia būti vikriais politiš pačiu laiku vokiečių orlai
bta.
švedų šaltiniai taip pat
Paskutinieji pranešimai iš
Giedra ir šilta.
kais akrobatais, kad sugelbė viai ir didžiosios patrankos
Posėdyje užsienio ministe praneša, jog vokiečiai apmė- Berlyno sako, jog pulk. škir
ti tik per vieną naktį taip nesėkmingai atakavo laivus
Saulė teka 5:15 vai., saulė ris Matsuoka pranešė apie tė bombomis Taliną, Estijos pa uždraudęs žydų persekioleidžias 8:29 vai.
žymiai pasikeisti.
Anglijos sąsiauryje.
diplomatinę situaciją.
sostinę; Rygą ir Liepojų.
jimus Lietuvoje.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
Naudingos Dr-jos
Gražus Veikimas
VV'aterbury, Conn. — Tar
pe kitų šios kolonijos lietu
vių draugijų, suorganizuota
ir jau kelinti metai gražiai
darbuojasi, Lietuvių Sveika
tos Kultūros Draugija. Kiek
žinoma, tai, gal, pirmutinė
ir tik viena tokia draugija
lietuvių tarpe, kuri rūpina
si vien tik sveikatos reika
lais. Mėnesiniuose susirinki
muose laiko paskaitas svei
katos klausimais, mokinasi,
kaip pagaminti tinkamai
maisto; teraujasi, koks mai
stas yra tinkamiausias augusiems, jauniems ir kūdi
kiams; teraujasi, kokiu bū
du būtų galima apsisaugoti
nuo daugelio ligų; rengia
prakalbas sveikatos klausi
mais ir kviečia įvairius gy
dytojus, kad pamokytų, kaip
apsaugoti sveikatą, žodžiu
sakant, draugija labai veikli
sveikatos reikaluose. Tik ne
malonu išsireikšti, kad ne
didelis skaičius žmonių inte
resuojasi tuo, kas yra kiek
vienam mūs labai brangu,
tai mūsų sveikata.

Įdomumai iš
nelietuvių spaudos

SAUGUMO BANDYMAI KIJEVE

mais ir pnesingais mums. darbas, pareikalaus dar ne
Todėl į mūsų istorijos raš maža laiko.
Todėl rašyti jau dabar iš
tus svetimųjų yra įnešta
daug dalykų, neišlaikančių tisą Lietuvos istorijos vei
bešališkos istorinės kritikos, J kalą yra drąsus pasiryži
Jaunieji mūsų jau nepri mas, reikalaująs didelio at
klausomosios gadynės isto sidėjimo, kruopštaus darbo
rikai yra suskubę įnešti į
ir karštos meilės pasirink
mūsų istorijos tyrinėjimu?
nemaža šviesos, kuri leidžia tam uždaviniui. Bet toks
mums teisingiau
supra * • 1 darbas yra gyvai reikalin
ne vieną mūsų praeities da gas ne tik mūsų jaunajai
lyką. Bet tai tik pradžia. kartai, bet ir bendrai mūsų
Kol bus atliktas visas maž inteligentijai, norinčiai turėdaug mūsų istorinės kritikos
(Tętinys 7 pusi.)

Philadelphia, Pa, — Dėka
pasidarbavimui vieno philadelphiečio - veikėjo, didžiau
siame lenkų savaitrašty —
24-rių puslapių “Gvviazdoje
Polarnoje” iš dienos 14-to
birželio tilpo, ne tik kad gan
ilgokas, gražiai suredaguo
tas pranešimas apie netikė
tą mirtį vietinių jurgiečių
klebono, a. a. kun. Igno Zim
blio, bet dar ir labai gražus
jo atvaizdas.

p

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Tame pat naujienrašty,
tik biskį ankstyvesniame nu
mery iš dienos 24 gegužės
vietinės viengentės Marės
Puodžiūnų plunksnos kūri
nėlis apie Lietuvos valdovą,
Gediminą taipgi yra tilpęs.

Kės. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617
Office tel. HEMIock 4848

SR. J. J. SIMONAITIS
("Draugas"

Avinu le.ej.noio)

Prieš dabartini karą bolševikai Kijeve vykdė pratimus kaip apsisaugoti nuo priešo
orinių bombų. Dabar tie pratimai virto tikrenybe. Vokiečių lakūnai puolė Kijevą su
Sekmadienį, 15 d. birželio orinėmis bombomis. Patys bolševikai pripa žįsta, kad šiame mieste šimtai užmuštųjų
ūkyje čia gerai žinomo My ir sužeistųjų.
kolaičio įvyko vielinių jur
Istorijoje”
(Kaune, 1936
giečių piknikas suruoštas jų
m.), apdirbdamas joje ne
parapijos naudai.
priklausomosios valstybės
Reporteris
P. Klimas. Lietuvių tau giant, P. Klimas skaito Lie atstatymą ir nepriklausomo
tos istorija. I tomas — nuo tuvių Mokslo Draugijos su jo gyvenimo laikotarpį.
senų senovės ligi 800 metų.
važiavime, o paskui tuoj ir
Įsitraukęs tokiu būdu, į is
Su paveikslais ir žemėla
skyrium išleidžia Lietuvių torines studijas, P. Klimas
Kun.
Jonas
Kidykas,
S.J.,
piais.
Rankraštis.
Lietuvių Sveikatos Kultū
senobės bruožus” (Vilniuje, nesitenkina betgi kokiu vie
ros Draugijos valdyba ra nuo 20 dienos šio mėnesio
Ne kartą gyvenime atsi 1919 m.).
persikėlė gyventi į Philadel
nu laikotarpiu ar atskirais
gina kiekvieną lietuvį — vytinka, kad žmogus, sąlygų
phia, Pa. Todėl gerbiamieji
Stojęs po karo Lietuvos darbais. Jį intriguoja gana
rą* ar moterį — ateiti į drverčiamas yra studijavęs
kunigai prašomi kvietimus
jos susirinkimus; mėnesiniai
viena, paskui gyvenimo bu užsienių tarnybon, iš pradžių drąsus žygis: patiekti Lie
misijoms ir kitiems dvasi
platesnį
susirinkimai būna kiekvieno
vo įstatytas į kitas vėžes, o Užs. Reikalų Ministerijoje, tuvos visuomenei
niams patarnavimams siųsti
mėnesio kas antro ketvirta
iš pamėgimo ėmėsi darbo o paskui eidamas Lietuvos bendrą Lietuvos istorijos
šiuo adresu:
dienio vakarą, 103 Green
dar trečioje srityje. Taip pasiuntinio pareigas iš pra veikalą. Toks veikalas, jo
, Rev. J. Kidykas, S.J.
gali pareikalauti
gat. svetainėj, 8 vai. vaka
yra atsitikę ne su vienu ir džių Romoje, o po to Pary spėjimu,
St. Joseph’s Church,
re. Nieko nekainuoja. Kiek
svetur ir pas mus. Ne toli žiuje, P. Klimas nenustoja, arti 10 tomų spaudos darbo.
321 Willings Alley,
vienas ateiti gali, pasiklau
ieškodami, galime paimti šalę savo diplomatinio dar
Mūsų istorija ligšiol yra
Philadelphia, Pa.
syti daug nurodymų sveika
nors P. Klimo pavyzdį. Stu bo, tęsęs ir istorinių studi rūpinęsi daugiausia lenkai
tos reikaluose.
dijavęs jis yra Maskvos jų. Paskelbęs jis yra iš tų ar jų įtakoj dirbę lietuviai,
Kareivį gerbia ne dėl to,
studijų, be jau minėtojo dar rusai ir vokiečiai. Ir viso
Lietuvių Sveikatos Kultū kad jis kitus žudo, bet dėl universitete teisių mokslus.
bo apie Lietuvos senobę, kiais tikslais, dažnai svetiros Draugijos piknikas įvy to, kad jis eina už kitus mir Jau bestudijuodamas, kaip
ir kiti jautresni ano meto dar šiuos atskirai išleistus
ks sekmadienį, liepos 13 d., ti.
moksleiviai, gyvai yra daly darbus: 1. Istorinė Lietuvos
Lietuvių Parke, Chestnut
HA GAVS1
vavęs prieškarinėje Vilniaus valstybės apžvalga (Kaune,
greit, leng
Hill, Lakewood, Waterbury,
vais išmo1922), 2. Mūsų kovos dėl
spaudoje.
Didžiojo
karo
už

kėjlmate —
Conn. Paruošta programa.
kluptas Lietuvoje, jis gyvai Vilniaus (Kaune, 1923), 3.
NUO S IKI 20 METU.
Bus kalbų, dainų, žaidimų,
Ambrosio Contarini, Veneci
dedasi
prie
ano
meto
Vil

lietuviškų šokių ir t. t. Ge
Thtnk* to t Dottor’s prtterlption ealled niaus lietuvių politikų gru jos ambasadorius Lietuvoje,
ra orkestrą grieš šokiams.
Mendaco, thouiands now palllate terrible rerrlna attacke of choklna. gtiplng, couBharheezlnf Bronchlal Aitnmt by helplng pės ir aktyviai dalyvauja vi 1474-77 m. (Kaune, 1931), 4.
OF CHIOAGO
Piknikas prasidės 12 vai. Eg,nature
remove thlck ejtcesa mucus. No dopes,
no smokes, no Injectlons. Just tastsless. suose darbuose, siekiančiuo- Ghillebert de Lanov (Kau
2202
W.
CERMAK ROAD
nleasant tablets. The rapid. dellghtful palĮžanga 20c. Komisija kvie Ilattve
Tel.: CANAL H887
action commonly helps nature bring
ne,
1931)
ir
XBe
to
daly

sleep—a "Ood-send.” A prlnted ’se atstatyti Lietuvos nepri
Mokame 3y2% Dividendų
čia visuomenę
atsilankyti welcome
guarantee wrapped around each package of
Mendaco Insures an ltnmedtate refund of klausomybę.
vavęs
jis
yra
Švietimo
Mini

Patampa
Lie

Ben.
J. Kazanauskaa, Sec.
the full coat unlesa you are complctely aatkuo skaitlingiausiai.
lsfled. You have everythlng to galn and
sterijos
išleistoje
ir
A.
Ša
tuvos
Tarybos
nariu,
fakti
nothing to lose under this posltive money
TURTAS <1 000,000.00
back guarantee so get Mendaco from your
Publicity Committee
druggist today for only 90c. •
*
VIRA r ’
7
nai redaguoja 1917 metais pokos redaguotoje “Lietuvos
įsikūrusį “Lietuvos Aidą,”
rašo visą eilę raštų, kurių
STANLEY GAVCUS
ano meto kultūrinis ir poli
— Parduoda—
tinis darbas pareikalavo.
JUODŽEMĘ
10 Savaičių Prenumerata Siūloma
Tarp kita ko parengia jis
1 bušelis — 25c; o buš. už
tuomet: 1. Skaitymų knygą
UŽ VIENĄ DOLERĮ
$1.00; 10 buš. už $1.50
lietuvių kalbos pamokoms; Pcrkrausto Kairius, Vežioja Anglfc*
Kreipkitės prie;
2. Lietuva, jos gyventojai ir
3409 S. Halsted St.
sienos;
3.
Russisch-Litauen
•
Štai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams: Statistisch -- ethnographis110 So. Ridgeland Avenue
Užsisakykite dešimčiai savaičių “susipažinimui “Draugą” che Betrachtungen ir k. Jau
IVorth, III. Tel. Oak Ij»wn 19S-J-1
už vieną dolerį.
vėliau, karui pasibaigus, P.
Tik pamanykite, už vieną dolerį naujiems skaitytojams
KI. parengia spaudai, su ati
dienraštis “Draugas” siunčiamas per dešitmts savaičių
tinkama įžanga, dokumentų
Būkite Malonus
— tai yra, 60 laikraščio numerių už vieną dolerį!
už
Šiomis dienomis “Draugas” yra žymiai sumodernizuo rinkinį iš kovų meto
SAVO AKIMS
nepriklausomybę Tik viena pora aklu vlaam gy Akiniai teisingai prirenkami
tas, patobulintas ir visais atžvilgiais pagerintas. Tai gi Lietuvos
per patyrusį lietuvį daktarą.
venimui Saugokit Jaa Irlsdaral
čia yra puikiausia proga padaryti didelę malonę priete- (prancūziškai: “Le developp
tflrkaamlnuotl Jaa morierntftktauala
metodą, kuria reurlttmo mokalaa
liams, giminėms ir draugams — užsakykite jiems “susi ment de l’ėtat lithua nvm" ir
gali autelktl.
Dėl sąžiningo radijo pataisymo
pažinimo prenumeratą” už vieną dolerį. Pasinaudokite ju
»2 METAI PATYRIMO
vokiškai: "Der Werdegang pririnkime
akiniu, kurie pagalina
pašaukite Yards S088.
biliejaus proga!
vl*u akly llcuiplmg
dės Litauischen ginatės”).
Tai tikras bargenas ir visiems naujiems skaitytojams

Pasiskaičius P. Klimo Lietuvos Istorija

Klebonų dėmesiui

PASKOLA

Asthma Mucus
(oughing, Gasping

MUTUAL FEDERAL SAVINBS
and jLOAN ASSOCIATION!

JUBILIEJAUS PROGA

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS

puikiausia proga pradėti dienraščio “Draugo” skaitymą.

Užsakymus siųskite Šiuo adresu:

"DRAUGAS"

2334 So. Oakley Avė. Chicago. Illinois
arba šaukite CANaI 8010

Stanley Gavcus

Tarp visų tų darbų, dir
karo metu P. Klimas randa
laiko ir savo
mėgiamoms
istorinėms studijoms, į ku
rias jis toliau vis labiau pa
ainerial Karui vos besibai

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

1801 So. Ashland Avenue
Kampan 11-toe

Telefoną* CANAL l»2S — Chicago
OFISO VALANDOS
Kaadien 9:00 a. m. Iki 1.10 p. m.
Trefi. tr Sekt; 9:00 a. m. Iki
7:10 p. m.

s

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

TeL OANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 VVest Cermak Rd.

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

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.

2423 W. Marųuette Road

Telefonas REPubiic 7868

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue

REZIDENCIJA:

6631 S. California Avė.
Ofiso tel. VIRgiuia 0036
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliomis pagal sutartį.
Office tel. YARds 4787
Namų tel. PROspeet 1930

Tel. YARda 5921.
Res.: KKN wood al07

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

Tel. CANaI 0257
Rez. tel.: PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. J. BERTASH

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30

Rezidencija: 6600 So. Arteaian Avė.
VALANDOS: U v. ryto iki 3 popiet

756 VVest 35th Street

LIETUVIAI

DR. P. ATKOČIŪNAS

1821 So. Halsted Street

6

iki 9 vaL vakara.

DAKTARAI
TeL YARda 3146

1446 So. 49th Court, Cicero

VALANDOS: Nuo 11 iki 12,
2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
Sekmadieuiais 11 iki 12

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

DR. V. A. ŠIMKUS

DANTISTAS

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Treėiadieuiais
ir Šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet,
1—4 ir 6:30—8:30 vakare

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tui|>gi akinius pritaikau.

3343 So. Halsted Street
Tel. CANaI 6969

DR. F. C. VVINSKUNAS DR. VVALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Z PHYSICIAN AND SURGEON

2158 VVest Cermak Road
Ofiao taL OANal 2345
Ofiso Vai.: 2—4 ir 7—#
Trafiladlenlala pagal sutartį.
Rea. Tel.: HEMIock SIM

TaL YARda 2240

DR. G. VEZEUS .
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS
1 — 4 ir 6:30 — 3:30 vakara
ir pagal autartį.
Oflao TeL:
Reaid. TaL:
VlRginia 1886
PROspeet 8634

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1853 VVest 35th Street

LIGONIUS PRIIMA i
arti 47th Street
vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak Kasdien auo 2:00 iki 8:00 vaL
Trečiad. lr Sekmad. tik susitartus
Seredoj pagal sutartį.
Tclefornas; HEMIock 584#

DR. PETER T. BRAZIS

DR. V. E. SIEOLINSKI
DANTISTAS

GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

4143 South Archer Avenue

6757 So. VVestern Avė.

Telefonas LAFayette 3650
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais.

Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki 8! Vak. 7 Iki 9
Nedėllomis pagal sutarti

Telefonas CANaI 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARda 0994.
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
šeštadieniais.

DR. CHARLES SEGAL

2202 VVest Cermak Road

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
ir pagal sutartį.
Res. telefonas SEEIey 0434.

4729 So. Ashland Avė.

Tel. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct.
OFTSO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak.
ir pagal antartį.

Res. 1625 So. SOth Avenue
Tel. Cicero 1484

DR. A. JENKINS
(Lielnvia)
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

2500 VVest 63rd Street
OFISO V AI A N DOS :
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Taipgi pagal autartį.
Ofiao Ulafooaa PROepeet 6737

1 I*M teUffMi VttfiaU MU

(2-tros lubos)
Tel. MIDvray 2880
Chicago, HL
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 va), vak.
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

DR. MADRICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
TaL YARda 0994
Res. teL PLAza 3200
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-3 v. vnk.
Nedėliomis nno 10 iki 12 vai. diena

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

•f

SKOBSI

Trečiadienis, biri 25, 1941

VOKIEČIŲ KARIUOMENE ĮSIVERŽIA SOV. RUSIJON

Važiavome laisvės patikrinti

tosios Lietuvos gyventojas
didžiuojuos lietuvių R. Ka
talikų dvasiškijos, profesio
nalų, biznierių ir lygiai var
gingo lietuvio mainieriaus,
tautos veikėjo, patriotizmu
ir atsidavimu tautos reika
lams. Dėkui jums visiems už
tą meilę Lietuvai, tegul Die
vas jums atlygina už visą
pasiaukojimą. Kuo gas ga
lite gelbėkite Lietuvai lais
vę atgauti.
Pavergtosios Lietuvos, lie
tuvis,
St. Gabaliauskas

(Lietuvos okupacijos metinėms atminti)

Lygiai prieš metus, man tįėti, pilnomis akimis ašarų,
tebesant Vilniuje, gražią bir linkėjo mums laimingos ke
želio mėnesio šeštadienio lionės, vykstantiems Ameri
popietį, Lietuvos Respubli kon laisvės pasitikti. Visi
kos Sostinės Vilniaus gat be žodžių supratome, kad
vėmis, iš rytų pusės, pradė mėnesį anksčiau tautos ir
jo žygiuoti svetimos kariuo valstybės duobkasiai su Pamenės nesuskaitomi pulkai. leckiu priešakyje iš tos pat
Tai buvo rusų kariuomenė, stoties, vyko į rytus, Mask
kuri antrą kartą mūsų tau von, Stalino saulės, tai yra
tos istorijoje okupavo mūsų nelaisvės retežių mūsų tau
gimtąją žemę, išbraukdama tai parsivežti, o čia mėnesį
DĖMESIO!
Lietuvą iš gyvųjų valstybių vėliau, simbolišku supuoli
mu, būrelis silpnų lietuvių,
tarpo.
Rytojaus "Draugo” nume
Niekas Vilniuje nesveiki vyksta priešinga kryptimi, į
ryje bus paskelbti "Drau
no raudonosios armijos, nie vakarus ateinančios iš ten
go” temos rašymo kontesto
kas jiems pražydusios gėle Lietuvai laisvės pasitikti.
laimėtojų vardai. Dėl tam
lės nenumetė Lietuvos Res Nors gimtinės ir artimųjų
tikrų svarbių priežasčių var
publikos Sostinėje. Ji žygia ilgesys lyg peiliais varstė
dai iki šiol nebuvo paskel li
vo pavargusi, paniurusi, be krūtinę iš tėvynės išvažiuo
ti, bet rytojaus laikraštyje
jant,
bet
paslaptingas
dainų.
visi pradinių ir aukštesnių
Sostinės gyventojai lyg džiaugsmas ir viltis sutikti
mokyklų laimėtojui vardai
sia/ubo apimti bėginėjo ap laisvę ir padėti ją parnešti
("Draugas" Acme telephoto,
bus visiems žinomi!
sirūpindami drabužių ir mais savo tautiečiams tildė skaus
Ši nuotrauka prisiųsta iš Berlyno. Sakoma, pirmasai vokiečių kariuomenės dalinys įsiveržia Bolševikijon. Na
Kontesto Vedėjai
to atsargomis, nes jau tu mą. Pasilikusieji instinkty
cių kareiviai persikelti per upę vartoja gumines valtis. Vaizdo dugne matomas pabėgusių bolševikų sugriautas
rėjo patyrimą apie bolševi viai jautė, kad mes sugrįši
tiltas. Ne visur raudonieji suspėja sugriauti tiltus.
kų ankstyvesnį šeimininka me tik į Nepriklausomą Lie
rTi£wiAK7^N7^^T777uuT"l
tuvą, todėl reikšmingai lin
vimą Vilniuje.
Dauguma buvo tokių, ku
Jūs kūnai, be dvasios ir sų tautos. Lietuvos okupa-, vos išlaisvinimą. Tai mūsų
Rusų kariuomenės pul kėjo kuo greičiausiai grįžti. rie užjautė Lietuvą ir jos
TYPEVVRITERS
žado!” cijos metinėse mes čia bū pajėga ir pavergtų brolių
Tas būrys mus palydėjukams įsitvirtinus Lietuvos
Pažvelkime į jų leidžia dėj ome, o jie ant Lietuvos viltis.
AODING MACHINES
miestuose ir kaimuose, pra- šių lietuvių, savo ašarotus žmones, toje didelėje nelai mus laikraščius, paklausyki kapo rusišką kazoką šoko
—
SMAll
MONTHIY PAYMINTS —
Garbė Amerikos lietuvių
mėje.
Visiems
tiems
nuošir

sidėjo bolševikų samdytų a- žvilgsnius ir ištiestas ran
me jų kalbų, išgirsime tik ir išsijuosę garbino tėvynės vadams — kunigams ir pa SOLD, RENTED
gentų šėlimas visame kraš kas nukreipusių į vakarus džiai dėkoju ir prašau nie piktą pasityčiojimą iš savo pavergėjus.
sauliečiams veikėjams, ku AND REPAIRED
laisvos
ir
galingos
Amerikos
kad neužmiršti Lietuvos ir brolių kančių ir be jokios
te. Įskundimai, areštai, mo
rie sugebėjo mases žmonių •M
• .
•
Mes
nesistebime
jų
puo

pusėn,
atstovavo
3
milijonų
terų ir vaikų vaitojimas, dėl
jos nelaimingų žmonių.
xCTAD
TYPEWRITIR
apsaugoti
nuo
klaidinančios
sarmatos ir kritikos krisle ta, nes tai jų “džiabas”, už
COMPANY
tėvų nelaisvės, virto kasdie lietuvių slaptas viltis susi
ir
lio,
garbinimą viso to kas tai Maskva jiems pinigus į bolševikų propagandos
Abejojančių,
mūsų
iš
Lie

IM W. MAOISON ST.
laukti laisvės iš vakarų de
niniu reiškiniu.
gudrių veidmainingų vilio
rusiška ir Maskvos kilmės. moka.
tuvos
atvykusiųjų
praneši

Phone DEAR3ORN P 444
Žmonės bėgo, slėpėsi kur mokratijų.
nių.
Tai šliužų ir žemos rūšies,
IlTlMATIS— FREE — DIMONSTI ATION
mais,
prašau neužkietėti
Džiugu
visiems
lietuviams
Todėl
atvykęs
į
Ameriką
kas išmanė. Visų kraštų
Aš
kaip
lietuvis
ir
pavergpriešingame
nusistatyme, parsidavėlių tipo, tautos re ir garbė mūsų tautai, kad
svetimšaliai su savo konsu- pirmu savo uždaviniu laibet tyrinėti iš Lietuvos atei- negatai. Spiaut jiems ant tų išsigimgliUf mūsų tarpe,
1
infi^i aplęisįi^tą ne;..kia^ papasakot^AjftSJlto -mmčfay-gffifa'S iT’TTffuT, kad brolio kentėjimų, motinos
palyginti toks mažas skai
laimingą kraštą. Aš su šei- lietuviams apie įvykusią Lie
raudos ir tėvynės nelaisvės. čius. Šimtai tūkstančių lie
su >geros valios
pagalba
su.• >
noia vis lūkuriavau ir atidė-1 tuvos valstybės tragediją ir
rasite
tiesą.
Užkietėjifeiems
Nelaimingos lietuvių tau tuvių — neturtingų darbi
_ išvažiavimą,
_ v;__ i____ 1_______
,,;l44r.
AT
tas
brolių viltis. ALRK Fe
liorjau
laukda
Sovietų Rusijos ir jos bol tos prakeikimas kris ant ninkų, kaip mūras, stovi už
mas vjs kokios nors tvar deracijos centro pakviestas
ševistinės santvarkos gar tų parsidavėlių galvos. Jų gimtosios žemės — Lietukos.
< per 6 mėnesius aplankiau
bintojams, mano įsitikinimu, vardus, mūsų ateities kar
( Prisirišimas prie savo gim beveik visas lietuvių koloni
nėra kitų vaistų išsigydyti tos, minės su panieka ir patdsios žemės ir žmonių, kaž jas Amerikoje ir kaip mo
PIRM NEGI’ PIRKSITE
iš bolševizmo ligos, kaip tik sibiaurėjimu. Gėda per am
MATYKITE MUS!
Mūsų knygynė dar galima gauti pasirinkimą lietuviškos
kaip neleido pasijudinti. Jau kėjau ir sugebėjau žodžiu
nuvykti į Lietuvą dabar ir žius bus jums išdavikai mūliteratūros ir poezijos rinkinių. Dabar komunistu valdžiai
į į tretį mėnesį okupacijos ir raštu apsakinėjau įvyku
užkirtos kelia lietuvišku lnvgų spausdinimui, LIETUVIŠKA
savo kailiu patirti bolševiz
KNYGA pasidarys retenybė. Įsigykite savo kopijas, kol
galutinai įsitikinome, kad sią Lietuvoje nelaimę.
mo eksperimentų. Paragavę
jų dar lieka.
Pasakiau daugiau šimtą
bolševikų santvarka suar
T
aki
n
g
your
giri
to
tho
bolševikų “rojaus” tikrai
dys visą Lietuvos žmonių prakalbų tūkstantinėms mi
moviea?
LITERATŪRA
nebelinkės sau ir kitiems
gyvenimą ir juos padarys nioms ir mažiems klausyto
JONO RTTJCNO RASTAI Tilžė, 1913 m. 150 pusi......... (1.00
antru kart jo susilaukti. Dar
sovietinės valstybės vergais. jų būreliams. Per tas sve
ŽEMAITES RASTAI. I t.. Vilnius, 1914 m. 390 pusi..........(1.00
yra viena neskaitlinga rū
LIETUVIŠKOS PASAKOS, II t., surinko Dr. J.
Jungtinių Amerikos Val taines kur aš kalbėjau pe
didžiausias pasirinkimas
Basanavičius. 260 pusi. ....................................................... (1.00
šis lietuvių, čia Amerikoje,
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ
stybių konsulo ir vice-kon- rėjo dešimtys tūkstančių
PRAGIEDRULIAI. UI t., VaiŽeanto, 290 pusi.................. (1.00
Watch out that your breath does not
SJTATVRAt
tai už Rusijos pinigus dir offend . . . you yourself probably don’t
VAIŽGANTO RASTAI IV t., (Vilniaus ir Kauno laikosulo Kaune padedami apsi žmonių, kurie išgirdo gyvą
MEDŽIAGOS STOGAMS
know whether lt’s offensive or otherwlse.
tarnis — 1918-1921 m.). 240 pusi.................................... (1.00
bantieji bolševikų samdyti If
Finansuojame namų pastatymų at
you want to make a hlt wlth your
V.
KRĖVĖS
RASTAI, I t., Sutemose-Pasakos ir Dainos. .(1.00
rūpinome reikalingais išva skausmingą žodį iš tėvynės
pataisymų — Nieko (mokėti — 3
friend, there’s a way to make your
agentai. Tų nėra vilties su giri
VARGO
MOKYKLA,
Literatūros Pasiskaitymai, 175
metai Išmokėti — Apkainavimas
breath more agreeable. And lt’s easy.
žiavimo dokumentais ir rug Lietuvos.
puslapiai ......... ................................................................................ (1.00
dykai.
Slmply
rinse
the
mouth
wlth
Listerine
sigrąžinti į mūsų tautos tar
I.lettivls Pardavėjas
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI — Pr. Žadeikis, I t.,
Klausėsi visokių pažiūrų
Antiseptic before you start out. Listerine
sėjo 4-tą dieną vakare, trau
Stanley Lltwlnas — Veikėjas
(1914-1916 m.) .......................................................................... 75c
pą, nes anot Maironio, tai:
halts food fermentation ln the mouth,
kiniu iš Kauno stoties, 3 šei ir nusistatymų žmonės, vie
IMAŽTOSIOS LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI —
the usual cause of breath odors accordCarr-Moody Lumber
to some authorltles, then overPrabočių Anūkas, Iliustruota, 130 pusi........................... 75c
“Negarbūs pabėgėliai mū Ing
mos — 9 asmenys, išvyko ni pritarė, kiti abejingi krai
comes the odors fermentation produces.
sų tautos, Lambert Pharmacal Co., St. Louit, Mo.
me į vakarus, Amerikos pė galvas, treti su pašaipa
Company
EILfiRASCIAI
Batore Any Data Uto
Prabočių vaikai išsigimę’.
palydėjo kalbą apie didį var
kryptimi.
SU BALTU NUOMETU — J. Augustaitytė-Vaičiūnienė,
3039 So. Halsted St.
Žinau,
nesuprasite jūs LISTERINE ANTISEPTIC
Šimtinė lietuvių Kauno gą ir nelaisvę gimtojoje že225 pusi............................................................................................. (1.00
VIC.
1272
I
To
Moko
Your Breath Sweeter
VAINIKAI.
Naujesniosios Poezijos Antologija, Paruošė
skausmo
giesmės
stotyje atėjusių mūsų išly- ( mėje.
K. Binkis. 230 pusi.......................................................................(1.00
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PAVASARIS ARTĖJA — DABAR LAIKAS PIGIAU IR
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JAUNOJI LIETUVA, MAIRONIS. 130pusi.................................... 50
PADANGĖSE, Juozas Sakalas irDasaitis,125 pusi..................... 50
KRISTIJONO DUONELAIČIO RASTAI, Sutaisė
J. Šlapelis, 90 pusi ......................................................................... 50
TĖVYNĖS KELIAIS, Liūdaa Gira, 65 pusi........................... .35
RUDENS AIDAI. A. Jakštas. 100 pusi ................................ .35
GAMTOS PRILYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal
Dr. R. Van der Meulen ............................................................. 35
MEn.fi. M. Gustaičio. 1914 m............................................................. 25
BRĖKŠTA, M. Vaitkus, 1915 m. .................................................... 25
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Keistuto Savings and Loan Association yra žymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.

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

3236 So. Halsted St.

Chicago, III.

Jos. M. Mozeris, Sec’y.
%
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Rytinio KenMicky Stoker Nnt
Stoker * Nllt )*** ’’

”*

17.85
S7.35

te.7s

SIOS KAINOS J8KAITO TAKSUS
Šios Kalno. — 10 Tonų K tek lala; Maliau 10 tonų. bet virš 4 tonų —
25c daugiau; maliau 4 tonų — 75c daugiau — mieste.
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Laodieea Arkivyskupas,

Apuštališkas Delegatas

"Jūsų nekenčiam, bet... panaudosim"
Kai Vokietija užpuolė Sovietų Rusiją, visai natūraliu
būdu Anglijos ir jos talkininkų politikai parodė savo
tiško pasitenkinimo, nes galutinai padarytas galas Sta
lino biauriems veidmainiavimams ir Sovietų Rusija pri
versta buvo kariauti prieš Hitlerį. Gauti naują bendra
darbį tokiu momentu, kai vedamas žūtbūtinis karas dėl
išgelbėjimo anglų imperijos gyvybės, suprantama, yra
Laimėjimas. Pirmoje vietoje vokiečiai yra priversti di
deles jėgas sutraukti Rusijos pasienin ir tai anglams
duoda progos lengviau atsikvėpti ir toj pertraukoj ge
riau prisirengti. Jungtinėms Amerikos Valstybėms taip
pat duoda daugiau laiko stiprinti krašto saugumą. Dėl
to ir Vašingtone padaryta pareiškimų, iš kurių irgi aiš
ki savotiško pasitenkinimo tendencija.
Tačiau naujam santarvininkui komplimentų nepasakojama. šiuo atsitikimu būtų galima taip pasakyti,
“mes tavęs nekenčiam, tačiau panaudosime tavo ran
kas apsigynimui nuo priešų”... Arba — “panaudosime
tavo materialines jėgas karui, bet, žinok, kad tavęs ir
tavo biaurių komunistiškų idėjų nepriimsime, nes jų
nekenčiame”....
Labai yra karakteringa, kad ir Anglijos ir Amerikos
vyriausybės atstovai, kalbėdami apie panaudojimą So
vietų Rusijos karo jėgų prieš Vokietiją, pirmoje vietoje
pasmerkė komunizmą ir tai griežtai pasmerkė.
Jungtinių Amerikos Valstybių vyriausybė Sumner
Welles lūpomis padarė reikšmingą pareiškimą:
“Ši vyriausybė yra dažnai pasisakiusi ir Preziden
tas daugelyje savo pareiškimų visuomenei yra pažy
mėjęs, jog Jungtinės Valstybės laiko laisvė gar
binti Dievą taip, kaip kieno sąžinė diktuoja, yra svar
bi ir pagrindinė visų žmonių teisė”.
Ypač paskutinėj savo kalboj, kurioj paskelbtas ne
paprastas krašte būvis, Prezidentas Rooseveltas labai
aiškiai pabrėžė tą vyriausybės nusistatymą. Toliau S.
Welles pareiškia:
“•Tą teisę žmonėms atėmė ir nacių ir sovietų vy
riausybės. šio krašto žmonėms šis ir kiti komunis
tiškos diktatūros dėsniai ir doktrinos yra taip neto
leruotinos ir svetimos jų įsitikinimams, kaip ir nacių
diktatūros dėsniai ir doktrinos”.
Vadinas, šio krašto žmonės, kaip visai teisingai sako
p. Wellcs, jokiu būdu nepakęs nei komunistų nei nacių.
Šį pareiškimą reikia laikyti istorišku. Juo išriškinama, kad Jungtinės Valstybės eina ne prieš vieną kurią
diktatūrą, žmonių teisių, laisvės, demokratijos mindžiotoją, bet prieš visas. Ligšiol vis dar kai kurie prikiš
davo prez. Rooseveltui ir jo vyriausybei komunizmo to
leravimą. Dabar tos abejonės yra visai išblaškomos.
Daug kam bus neaišku, kodėl yra kalbama apie tei
kimą paramos užpultajai Sovietų Rusijai. Vyriausybės
ir tai yra išaiškinama. Prie susidariusios aplinkumos
sunku būtų kitaip kalbėti. Juk tokiu momentu radęs
lazdą, nepaisant kokia ji būtų, negi mesi į šalį nepanau
dojęs ją apsiginti užpuoliko. Sovietų Rusija yra tos laz
dos vietoj. Ją panaudos ir numes.
Kalbėdami apie vienokią ar kitokią paramą Rusijai,
be abejonės, turi galvoj ir tą faktą, kad atsidaręs nau
jas karo frontas iš vienos pusės palengvins santarvinin
kams, bet iš kitos — sudarys galimumus ne tik Vaka
rų, bet ir Rytų siaubui — nacizmui ir komunizmui už
duoti mirtiną smūgį ir išlaisvinti visas tautas ir visus
žmones iš jų kruvinos vergijos. Bemėgindami viens kitą
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praryti, komunizmas ir nacizmas, neabejojam, nusika
muos ir abu susilauks tokio likimo, koks jiems yra ren
giamas ir kokio jie yra nusipelnę, žodžiu, jįe patys save
likviduos.

'U
Nepriklausoma Lietuva
Vakar gautomis žiniomis iš Kauno, ne tik Lietuvos
», f 1 J
(“Draugas”, birželio 25 d.,
žmonės sukilo, bet sukilo buvusi Nepriklausomos Lietu
1916
m.).
vos kariuomenė, atskilo nuo sovietų raudonosios armi
Rusai užėmė visą Bukovi
jos, ją sumušė ir Kauną paėmė savo kontrolėn. Tą pa
kad lietuviai balšavikai dar
darė savo iniciatyva ir jėgomis be jokios pašalinės pa ną.... Rusų armijos galų-gale Po Svietą
nemoka balšavizmo. Balšagalbos. Tai yra begalo svarbus ir reikšmingas įvykis. užėmė Bukoviną, Austrijos Pasidairius
vizmo atžvilgiu lietuviški
Iš to reikia spręsti, kaip patrijotinga ir drąsi yra Lie provinciją. Birželio 25 d. ru
balšavikai
jičia neskaitau
Šito tai ir mano delnas ne
tuvos jaunuomenė, kaip buvo neapkenčiama kruvinoji sai austrus-vengrus išstūmė
tų, kurie žino tik Stalino
Bukovinos supranta.
Maskvos okupacinė valdžia, koks didelis yra tautos troš iš paskutinių
vardą), yra lyg vaikai šku
kimas išsilaisvinti ir gyventi laisvu ir nepriklausomu miestelių. Austrų-vengrų su“Saulė” rašo:
lių vadinamuose darželiuo
koneveikta armija, kuriai
gyvenimu!
Raštininkai, bankieriai, se ir Markso mokslo moki
Lietuvos žmonių ir kariuomenės sukilimas ir nepri vadovauja gen. Planzer, per tarnai, profesoriai, darakto nasi dar iš lementoriaus
klausomybės paskelbimas, tai geriausias yra atsakymas skirta pusiau.
riai, redaktoriai ir kiti tam “Balševiztno ABC.”
•
lietuviams komunistams, Maskvos satrapams ir viso
panaszus, kuriu algos neuž
Paūsaitis. — Dabar su
Sienkievvicz
užtaria
lietu

kiems melagiams, kurie ir mūsų ir Amerikos visuome
tenka ant pragyvenimo, kas prantu. Nedyvai dėl to, kad
nę norėjo įtikinti, kad patys Lietuvos žmonės savo no vius.... Garsusis lenkų rašy tokis duoda rodą jiems kad pas lietuviškus yra tokių,
ru prisijungė prie Sovietų Rusijos. Paskutinieji Lietu tojas Henrik Sienkievvicz pasiliktu___ muloriais, plykurie vieną
dieną Staliną
Krokuvos
laikraštyj
“
Glos
voje įvykiai visus Maskvos satrapų “argumentus” į dul
tininkais ir mekanikais. Ko garbina, kitą dieną trockiNarodu” paskelbė atsišauki dėl tieji mokyti žmones* tu
kes sudaužo.
ninkams poteriauja. Vis tai
Lietuvos jaunimas šiandien savo kraują lieja, kad iš mą kviesdamas visus tautie ri praleidinet daugeli metu dėl nežinojimo. Dėl to žydai
valyti Lietuvos šventą žemelę nuo baisių bolševizmo čius šelpti nukentėjusius dėl ant augsztesnio mokslo ir juos ir valdo.
nuodų, išvyti okupantus ir išnaujo leisti tautai pareikš karo brolius lietuvius. Atsi dirbti po 20 doleriu ar ma
ti savo valią — atstatyti laisvą ir nepriklausomą val šaukime pažymima, kad rei žiau ant sanvaites jeigu
kia šelpti ir tuos lietuvius, mekanikai su mažu mokslu
stybę.
Jei kas norėtų išnaujo tą tautos valią sulaužyti, iš kurie lenkiškai nekalba. Gir aplaiko po deszimts ir dau
Komunacių Draižikas Jag
di,
lietuviai
tikrai
užsitar

lietuvių pusės sutiks didžiausią pasipriešinimą, nes
giau doleriu ant dienos. minas aną dieną sako: “Šliu
navo
nuo
lenkų
pašalpos,
Sziadien praseziausias dar
“laisvės ragavę, vergais nebūsim” ir “geriau mirti, ne
po sugrįžimas prie Dievo
dubdami
jiems
tokius
gar

bininkas
juokėsi
isz
algų,
gu vergais būti”.
įrodo, buržuazinė laisvamaDabar aišku — Lietuvos žmonės savo krUuju įrodo kad sius vyrus, kaip Mickievvicz kokias aplaiko žmones už nybė savo esme proletarinei
lietuvių tauta nėra komunistiška tauta, kaip Maskva ir Kosciuško....
baigia universitetus. — Ko neprilygsta.”
*
•
norėjo įrodyti, ir kad ji nepakęs jokios okupacijos, ne
dėl taip yra tai nesupran
Tikra tiesa: buržuazinis
Suv.
Valstijų
ultimatumas
žiūrint ar ji ateitų iš Rytų ar iš Vakarų.
tame.
laisvamanis dar pasveiksta
Meksikai...
Ultimatume
pa

Tegyvuoja laisva ir nepriklausoma Lietuva su sostine
ir tiesą pamato, bet su jagreikalauta
pasiteisinti
už
įVilniuje!
Čigonas ir bolševikas
mininkais vilties nėra — jie
vykusius meksikonų užpuo “nemeluoja.”
kaip kliuktelėjo, tai amži
limus ant amerikonų raite
Čigonas pagautas beva nai.
lių, pažadėti, kad ateityje ko
panašaus nebūtų ir paleisti giant kumelę, ar vištelę, vi
Fotografas: — Kokius no
suimtus amerikonus raite saip išsisukinės ir bažysis, ri padaryti paveikslus: pa
lius. Jei prez. Carranza tų ir sakys: “ponaiteii, aš esu prastus, ar spalvuotus?
“Garsas” rašo:
baltas kaip sniegas, nekaltas
“Nuo pat karo pradžios Maskva vedė glušą politiką. reikalavimų neišpildys, tuo
Kostiumeris (griebdamas
katinas.” O pasakyk ant či
met
tus
paskelbtas
karas
Ji padėjo pribaigti Lenkiją ir ją išsidalino su vokie
už savo raudonos nosies): —
gono, kad jis meluoja, — tai
Meksikai....
čiais. Stalinas tepė vokiečių karo mašiną aliejumi ir
Spalvuotus?! Niekados! Pra
jis baisiai supyks.
•
kitomis karo reikmenimis, kad tik ji stipriau veiktų ir
šau daryti paprastus. ..
Albanijos
valdovas
pas

sunaikintų demokratijas. Kai tik Prancūzija buvo par
Nemokšos.
blokšta, Stalinas vėl pradėjo dalytis grobiu. Tik šį kar merktas mirtin..,. Buvusį
Turtuolis, matydamas dar
Paūsaitis. — Sakyk man,
tą jo banditiškus apetitus turėjo patenkinti neutralės, Turkijos generolą Essad-Pabininką dideliu kroviniu kan
drauge, visur balšavikų par
niekam per kelią neperėjusios mažos valstybės. Stalinas šą turkų teismas pasmerkė
kinant asilą, smarkiai suba
tiją runija žydai? Antai, net
begėdišku smurtu pasiglemžė Lietuvą, Latviją ir Estiją. mirtin už jo pasiskelbimą
Lietuvoj, kur, rods, lietuviai ra. O kad daugiau tas nepa
Albanijos
valdovu
ir
už
priNetrukus dar atėjo ir Rumunijos eilė, iš kurios atėmė
turėtų lietuvišką balšavikų sikartotų, duoda darbinin
sišliejimą
prie
sąjunginin

derlingą Besarabiją. Šitaip be “kraujo praliejimo” ten
kui $10. Paėmęs pinigus ir
partiją runyti, runija Aižikų....
Teismo
ištarmė
tačiau
kindama savo apetitus Maskva vis tepė nacių karo ma
kas
Chaimas,
Maimim atsisukęs į asilą darbinin
negali
būti
išpildyta,
nes
šiną, kad ji dar toliau riedėtų, dar daugiau valstybių
kas nusiima kepurę ir sa
Šliom, Meskup įeik, Vinger
Essad-Paša
gyvena
dabar
sugriautų, dar daugiau tautų pavergtų iki visas pasau
ko:
Sora ir k. Jie buvo išrinkti
Albanijoje....
lis bus apimtas karo gaisro, o po jo ant griuvėsių so
— Labai atsiprašau. Vi
į centro komitetą Lietuvos
vietai kursią savo komunistiškąjį rojų. Atvykę iš po
sai nežinojau, kad tos klesos
balšavikų suvažiavime Kau
bolševikų okupacijos žmonės pasakoja, kad raudonieji
žmonės
yra tavo draugai ir
ne. Taip ir visur, taip ir
Energija
ir
darbai
iškels
komisarai svajoja savo rojų sukurti ir Amerikoje. “Vot,
Amerike. Kiek lietuvių rasi užtarėjai.
mus
į
pasaulio
tautų
viršųtogda to pohuliajam — vat, tada tai paūšime!” Mat,
balšavikų partijos Viršūnė
MIGDOLAI
Amerika yra pilna tokių gėrybių, tai plėšriems raudo nes ir vėl galėsime grąžin
se f
Bobiškas pasakas kvailys
♦«4
niesiems šarančiams tikrai būtų rojus, iki jų sulygintų ti mūsų tėvynei senovės di
Pabarzdaitis. — Dėl to,
myli.
dybę ir šlovę.
su matuškos Rusijos gyvenimu.
Kad raudonieji trokšta sukurti savo rojų visur, neiš
VOKIEČIŲ KARIUOMENE BOLSEVIKIJON
skiriant nei Amerikos, rodo daugybė reiškinių. Iš jų
gana ryškus, tai raudonųjų elementų pastangos truk
dyti Amerikos nacionalės apsaugos didinimą ir pagal
bos teikimą demokratijoms vedančioms mirtiną kovą
v
_
/
*
*
su agresoriais. Dar vienoje dirbtuvėje, gaminančioje
>»W***'S
karo reikmenis, streikas neužsibaigė, jau streikas or
ganizuojamas kitoje. Nieko nepadeda nei Prezidento
Roosevelto, to nuoširdaus masių geradario, nuolatiniai
prašymai, atsišaukimai ir raginimai netrukdyti nacio
nalės apsaugos stiprinimo. Kitose šalyse, ypatingai dik
tatoriškai valdomose, visi trukdytojai kaip bematant
atsidurtų prie sienos. Tyrinėjimai parodo, kad tokiose
dirbtuvėse darbininkus suagituoja ir streikus sukelia
sukomunistėję elementai, kurie veikia pagal Maskvos
instrukcijas.
Komunistinė spauda, neišskiriant nei mūsiškės labai
atkakliai kovoja prieš šios šalies ginklayimasi ir teiki
mą pagalbos demokratijoms. Gal jūs manote, kad ko
munistiškiems elementams tikrai rūpi taika ir ramybė.
Ne, jų širdyse jokio pasifizmo nėra, jiems tik rūpi, kad,
(“Draugu“ Arine teiepnoto.
kaip jie sako, “kapitalistinis” pasaulis greičiau galą
gautų, o jo vietoje susikurtų komunistiškas “rojus”.
Vokiečių kariuomenės dalinys su kulkosvaidžiais neria skersai upelio kažkur BolšeJūs pamatysite, koks pasifizmas randasi visų komu
vikijoj, kai Hitleris paskelbė karą Rusijos bolševikams. Už kareivių matomi dūmų ka
nistiškų elementų, neišskiriant nei mūsiškių tarpe, kai
muoliai. Tai nacių artilerijos baražas į bolševikus. Tuo būdu apsaugojamas vokiečiu
Hitleris pradės griauti Stalino sostą”.
gažanglavimas.

Spicpirvirvio Dumkos

Apie naujus įvykius
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DRAUGAS

Alia Rachmanova1

Studentai, Meilė Ir Čeką
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų
Išvertė Ant. Pauliukonis

Hitleris nuo senai ruošė žygius j Rusija
- špionažas ir kiti pasiruošimai. - Žemiu, ir tai iš Rusijos! - Amerikos ryžtingumas stūmė nacius į naujas kombinacijas.

J, E. Arkivyskupas Stritch sakė
pamokslą atidarant Devintąjį
Nacionalinį Eucharistinį kongresą

tis invazijos, tai tokiu kraštu yra Rusija ir žemės, ku I ST. PAUL, Minn., birž. vo įstatymus ir ėmėsi kal
(Tęsinys)
rios guli tarp Rusijos ir 24. — Dalyvaujant daugiau bėti apie teises ir teisingu
Vokietijos. Eilė pasisakymų kaip 100,000 maldininkų iš mą. ši moderninė pastanga
Man baigus kalbėti, triukšmas dar padidėjo. JurisHitlerio
pagarsėjusioje kny visų J. A. Valstybių dalių, išsisukinėti iš neišvengia
tai ėmė šaukti, kad jie taip pat prisideda prie istorikų
goje “Mein Kampf” be pa iš Kanados, Meksikos ir ki mojo nuodėmės fakto žmo
ir filologų, bet medikai, kurie visą žiemą bizdinėjo apie
slėpimų atskleidžia Vokieti tų Amerikos respublikų, iš gaus gyvenime yra ne vien
kampus, pasisakė prieš egzaminus. Tada vėl pakilo Gvozjos planus savo ekspansiją kilmingomis pontifikalinė nesąmoninga, bet ir paika.
diovas ir, pirštu rodydamas į filologų suolus, sušuko:
(tolimesnį plėtimąsi) pasuk mis mišiomis atidarytas čia Tas yra visų negerumų pati
— Tovarišči! Cia, į mūsų tarpą, su provokatore prieti ta kryptimi. Fiurerio kny Devintasis Nacionalinis Eu svarbiausioji šaknis.”
šakyje, įsimaišė egoistų banda! Neklausykite jų nes jie
— Valstybių ribos, — kai
ga dar tebėra savo rūšies charistinis kongresas.
eina prieš revoliuciją ir saugoja buržuaziją!
“Išvaduoti rusus.”
Arkivyskupas kvietė kon
ba dabartinis Vokietijos vai
biblija jaunajai Vokietijai.’
Mišias
pontifikavo Jo greso dalyvius — maldinin
Gavusi tokį sparnuotą epitetą, kaip provokatore, aš
Ne paslaptis, kad nors bol ruotojas, yra žmonių pada
Vokietija jau seninu ruošėsi. Eminencija kardinolas Doukus ir visus katalikus karš
atsikėliau ir demonstratyviai išėjau iš salės. Prie manęs ševizmas ir nacionalsocializ rytos ir gali būti žmonių
gherty,
Philadelphijos
arki

Susidūrimui su Rusij
tomis maldomis atpildyti
prisidėjo taip pat didesnė filologų ir juristų dalis.
mas turi daug ką bendro pakeistos (M. Kampf, page
vyskupas,
šventojo
Tėvo
Pi-į
ruošėsi Vokietija jau nuo
Dievui, melstis už Šventąjį
savo priemonių pasirinkime, 949).
jaus XII legatas kongresui. Tėvą, už šalies prezidentą,
seniau.
Tuo
klausimu
įdo

Balandžio 25 d. tačiau tai yra iš pagrindų
mių žinių paskelbia F. E Eucharistinio centro ruimin kongresą ir civilinius auto
Tėvelis labai skundžiasi, kad pakriko žemesnysis skirtingos ideologijos ir na- Į Rusijos plotus.
ga aikštė išdabinta iškelto
medicinos personalas — visai nežiūri, koks jiems tenka cionalsocializmas didžiuojaIr toliau visiškai neabe Jonės knygoje “The defen mis amerikoniškomis ir baž ritetus.
Arkivyskupas
Stritch į
dirbti atsakingas darbas. Užuot rūpinęsi ligoniais, jie si savo misija apvalyti Ru jodamas ir neslėpdamas Hit se of democracy”:
nytinėmis vėliavomis. Visur
t
siją
ir
visą
pasaulį
nuo
“
bar
St. Paul atvyko vakar lydi
tik slankioja pakampiais ir mitinguoja. Reikalauja pakel
leris viešai skelbia kuria
Kai prieš keletą metų Ru Įtaisyti garsiakalbiai.
bariško
bolševizmo.
”
Dabar
mas J. E. vyskupo W. D.
ti algas, sumažinti darbą, įvesti ketvirtąją pakaitą, iš
kryptimi busimoji Vokietija sija gausiai kvietėsi vokie
Per mišias pamoksią sakė
arkivyskupijos
duoti rūbus etc. Reikalavimų tiesiog galybės, bet dirbti dėl politinių priežasčių Vo- augs:
čių specialistus, daugelis į I. E. Arkivyskupas S. A. O’Brien,
niekas nenori, o tuo tarpu visur baisiausiai nešvaru, kietija nustojo garsinusi
kanclerio prelato G. J. Ca— Mes užbaigiame Vokie Sovietus vykstančių inžinie Stritch iš Chicagos. Tas bu
pilna purvo, gydytojams atsakinėjama piktai ir įžūliai, tuos savo planus, bet ne taip
sey ir prelato P. J. Hayes
tijos veržimąsi į vakarų ir rių ir kitų specialistų gau vo, taip tariant, kongrese
Dėl tokio nešvarumo ir rūpestingumo stokos pasitaikė buvo anksčiau. Pavyzdžiui
instrukcijas atidarymo įžanginė kalba. iš Mundeleino.
pietų Europą ir savo žvilg davo slaptas
Eucharistiniam centre di
keletas kartų, kad užsinuodijo kraujas. Jei tėvelis sten- mes galime suminėti vieną
Ekscelencija apgailėjo pa
snį atkreipiame į rytų že rinkti žinias.
dysis altorius yra apgaubtas
giasi ką padaryti, sutvarkyti, jam atkerta, kad ponų sukaktuvinį
dokumentą:
mes. Mes galutinai atsisaVokietijos—Rusijos pre saulio sukrėtimą dėl siau milžinišku baldakimu. Alto
laikai jau praėję ir dabar išaušusi paprastų žmonių 1921 m., kada Hitleris buvol^e nuo prieškarinės koloir
kyba daugiausia ėjusi
per čiančio karo Europoje
riaus priešakyje įtaisyta
era.----------- Tėvelis dėl to viso yra labai prislėgto ūpo. nacionalsocialistų propagan nijų ir prekybos politikos ir
vadinamą Rusiškąjį Komi kitose pasaulio dalyse. Žmo
dos
vedėju,
savo
prakalbai
ruiminga
platforma, kur per
Šiandien pas mane kaip deputatai atėjo studentai
pradedame naują teritoriali- tetą prekybai su Vokietija. nija pergyvena baisiausius
“Mirštančioji Sovietų Rusipontifikalines mišias buvo
šapošnikovas ir Utiakovas.
nę ateities politiką” (M. K., Šio komiteto galva — buvu- sunkumus. Tūkstančiai žmo
susirinkę daugiau kaip 100
— Mes atėjome atsiprašyti už vakarykščius neap- ;ja,” paruošė reklaminius pla
p. 950). Posakis labai reikš- sis vokiečių armijos kariniu nių prieš laiką nuvaromi į
arkivyskupų ir
vyskupų.
galvotus draugo Gvozdiovo žodžius ir siūlome jums, kad katus, kuriuose be kitko bumingas. Juo nacių Vokietija kas, kurs sumaniai sugebė- kapus.
padėtumėte bendromis jėgomis išsikovoti, jog nereiktų vo pasakyta:
Arkivyskupas sakė, kad; Tarp kitų ten buvo ir J. E.
pasiskelbia, kad ji ne nau- jęs prekybos santykius paArkivyskupas Amleto Gio
laikyti egzaminų.
— Sovietų Rusija virsta jomis kolonijomis ar preky- naudoti špionažo tiksVims. yra įvairiausių šio karo
Aš į tai atsakiau:
tyrais. Toliau jau negali bū bos plėtimu nori garantuoti Saviems planams Gestapo priežasčių. Bet svarbiausio vanni Cicognani, apaštališ
— Draugas Gvozdiovas įžeidė mane ir tuo pačiu vi ti paslėpta, kad didžiausis
ir kas delegatas J. A. Valsty
savo tautai šviesų rytojų, puikiai mokėjo
panaudoti ji priežastis yra tautų
bėms.
są fakultetą, kurio aš esuA rinktoji
. x
x atstovė,
.
* . viešai,. prieš žemės ūkio kraštas virsta bet Vokietijos galybę nori eilę sovietų eksporto organi- valstybių vadų nutolimas
visus studentus, o jus ateinate atsiprašyti cia, į mano didžiausiu žmonijos kapiny- ugdyti naujų žemių prijun- zacijų. “Pravda” yra paskei nuo Dievo ir Dievo įsakymų
Rytoj Eucharistiniam cen
kambarį, kur niekas negirdi. O antra, mes filologai visai Į nu___ Mes nacionalsocialis- gimu, ir tei pačioje Euro- busi visą eilę tekių atsiti- neigimas.
tre bus vaikų diena. Ponti
nenorime su medikais eiti ieškoti bendrų kelių. Mes tę-' tai reikalaujame, kad rusų pOje.
“Asmeniniam
kontakte, fikalines mišias celebruos
kimų.
sime savo darbą toliau. — — —
j tautai būtų suteikta pagalsocialiniuose ir tarptauti J. E. arkivyskupas E. Moon
— Bet jei mes kalbame _ . „
. x.wa
niuose
santykiuose,”
sakė ey iš Detroito. Pamokslą sa
.
.
.
.
Prieš
sovietiškų
sąjūdžių
Vakarykštis susirinkimas, pasirodo, tuo mūsų de- ba
tai ne remiant dabarapie naujas žemes ir naujas
x .........
Arkivyskupas, “žmones pa kys J. E. arkivyskupas F.
monstratyviu išėjimu buvo išardytas, o egzaminų kiau- tinę
jos vyriausybę,
- —. --„— o elimi----X-,
•
centrai Vokietijoje.
nuojanf - sunaikinant daEuropoje, mes
šalino iš save minties Die i ’. Spellman iš Nevv Yorko.
simas taip ir liko neišspręstas. Dėl to medikai labai
pirmiausia tegalime galvoti
Tonau vokiečiai po save
siunta, nes jie nieko nenori dirbti. Medicinos fakultetas bartinius jos išnaudotojus tik apie Rusiją ir jai pri- sparnu priglaudę visą eilę
savo sąstatu nuo kitų fakultetų skiriasi labai žymiai. (— suprask, bolševizmo va- klausiusias pasienio valsty- prieš bolševikus
veikusių pž‘32*33*32*3S*'’22,-’22,>22*2Sv‘2S'*33*S2*2^2<:3^j]
Mat, medikams nereikėjo stoti į būtinąją karo tarnybą, dus).
bes (M. Kampf, p. 950-951).' organizacijų:
Vokietijoje jjj Visa Chicago Yra Kviečiama Vykti (;)
Dėlto visi, kas nenorėjo patekti į frontą, — vistiek, ar
spietėsi nemažai rusų emiDienraščio "Draugo"
Į
Kad tai ne tušti žodžiai, J grantų Daugelis jų buv0 or. |
mėgo studijas, ar studijuoti nenorėjo — stojo į medi Vokietija ieško naujų žemių.
Pasisakymas buvo aiškus mes randame
bi
cinos fakultetą. Jų bursose studentai tik girtuokliauja,
Dar *
4
. ..
J
lošia kortomis ir debošuoja, ir niekas tiek nepolitikuo ir daug sykių pakartotas, I pasaulinėje spaudoje.
°
r
■
---“
Tbe
R°
n
d>
kur
buvusieji
care
ja, kiek medicinos fakultete. Ir dabar, kai atėjo egza niekad neatšauktas. Tačiau 1938 m. geg. 18 d
armijos karininkai paruoš?
minų laikas, jie sumanė eit šviesti žmonių! Tai, aišku, naciai Rusija domisi ne tai Times” rašė:
T . , . .
.
trupes, panašias į nacių
yra tik tuščias pretekstas. Žmonių šviesti geriausiu atve iš idealizmo, ar noro pagel
— Jei kuris nors kraštas |
1
r
ju išeis kokia pora tuzinų, o kitiems nuo to nei šilta, bėti vargstančiai rusų tau Europoje turi pagrindo bijo(Nukelta į 6 pusi.)
Su Laivu —
tai. Jie turi savus planus,
nei šalta.
kurie rišasi su pačios Vo
'CITY OF GRAND RAPIDS'
k
"
Balandžio 26 d. kietijos tolimesniais planais.
Arkadijaus Zeįinskio afera baigėsi palyginti visai
Visų pirma, atminkime, i
neblogai. Profesorių taryba ėmėsi visų reikalingų žy kad vyriausis naujosios na
ANTANO LALIO
gių, kad tas dalykas būtų užtušuotas ir neiškiltų į aik- cionalsocialistinės VokietiStę. Bankui buvo grąžinti pinigai, krautuvėms pirkiniai, jQ9 siekimM kurs gal bflt
LIETUVIŠKAS-ANGLIŠKAS
o pats Arkadijus paleistas iš kalėjimo. Bet iš tlnversi- daugiauaiai ir paakatino Vo
. ir
tėto jis, be abejo, turėjo pasitraukti.
kietiją pradM sį

Aliarmuojančios
žinios
apie santykius tarp Vokietijos ir Sovietų Rusijos mus
paskatina dar kartą prisiminti, koksai šiuo klausimu
yra nusistatymas Hitlerio,
nuo kurio, galima sakyti,
daugiausiai priklauso tolimesnis tų santykių vystymąsis.

Vokietija nusistačiusi jokiu būdu nesitenkinti prieškarinėmis 1914 m. savo ribomis. Tos ribos, tai esan
čios politinė nesąmonė ir tik
jomis pasitenkinti, esą būtų
nusikaltimas prieš vokiečių
tautą (Mein Kampf, p. 944945).

* Ekskursija į IVIilwaukee9

PARSIDUODA PASLĖPTAS TURTAS!

karą, yra noras įsigyti nau
/
a n zio
jų žemių. Vokiečiai visiškai
Šiandien buvo garsaus rusų dainiaus S. paskaita. neaialgpdami p^MkOj kad
Jis žiemą vasarą dėvi mėlyno šilko rubaška, niekuomet jie nori naujų žemių įsigy
nesirėdo šiltai ir visuomet vaikščioja plika galva. Jau ti ne kolonijose, bet visų
ir seniau jis išgarsėjo savo ekstravagantišku gyvenimu.
” paį;je" Europoje.
Pats save jis vadina “gamtos, saulės ir meilės draugu “ (žįūr „Mein
„ pu3,
Jo paskaita susirinkusiems paklausyti studentams pada 181. Visur cituoju iš Ame
rė stiprų įspūdį. Reikia pripažinti, kad jis tikrai yra ne rikoje paplitusio vertimo į
paprastai “gražus” vyras, sveikas, aukštas, tvirtų pečių anglų kalbą, išleisto
New
ir kieto sprando, kuris taip ryškiai išsikiša iš jo šilki Yorke 1941 m.).
nės bliūzės apikaklėr Ant kaklo, ordeno įpročiu, jis ne
šiojasi tris auksines figūrėles: sakalą, saulę ir širdį.------ Drang naeh Osten —
4 .
Užvis daugiausia studentams patiko jo pagrindinis po Į Rytus.
»«
stulatas: kiekvienam yra viskas leista.
Vokiečiai ne kartą yra pa
— Revoliucija mums atnešė laisvę! — sušuko jis pra sisakę ir kurioje Europos
našo balsu. — Apie laisvę, lygybę, brolybę jums jau ki dalyje jie tikisi įsikurti, į
ti užtenkamai pripasakojo, šiandien aš jums noriu pa kur savo valstybės ribas
kalbėti apie kūno laisvę, apie saulėtąjį džiaugsmą varg praplėsti:
x

šo žmogaus, kuris ligi šiol turėjo vilkti jungą papročių
— Naujų žemių įsigijimą?
ir visokių prietarų!
tepasiektinas tik Rytuose

<Bu> diugiia.)

(Mein
187),

Kampf,

pusi.

189-

I Sekmadienį, Liepos-July 6 d., 1941§

ANGLIŠKAS-LIETUVIŠKAS

ŽODYNAS
Trečias, Išnaujo Taisytas Ir Gausiai
Papildytas Spaudimas!

Šiomis dienomis teko mums įsigyti mažą skaičių Ar
tano Lalio “Žodynų”, kurie tikrai yra paslėptas turtas
Tai yra paskutinieji egzemplioriai šio labai svarbaus vei
kalo! Kiekvienas knygynas turėtų turėti nors vieną eg
zempliorių “Antino Lalio Žodyno”! Nėr geresnio Lietuvis
ko-Angliško ir Angliško-Lietuviško Žodyno spaudinto vi
soje Amerikoje.
I
šis 834 puslapių “Žodynas” yra vienas iš svarbiausių
knygų Amerikos lietuviams.
Visi egzemplioriai puikioje padėdyje, su kietais virše
liais, ir parduodama už prienamą kainą.
2odyno ir kitų knygų reikalais kreipkitės prie:
I//

'DRAUGAS
2334 So. Oakley Ave. Chicago. Illinois
leL CANAfi 8010

Laivas Išplauks Iš NAVY’ PIER 9:30 Y’al. Ryte
(Chicagos Laiku)
Grįžta Tą Pačią Dieną 9:45 Val. Vakare

PILNOS KELIONES

BILIETAI
Visais Ekskursijos Reikalais Kreipkitės į: —

"DRAUGA S"
2334 So. Oakley Ave.

Chicago įl)

DKAGOAB
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VOKIETIJA SKELBIA KARĄ SOV. RUSIJAI
pakviečia į talką kaimynus.
jos salėj. Visi choro nariai- ti. Paskutinė repeticija prieš
Kai jiems reikėjo likviduoti
ės prašomi būtinai suvažiuo- j liepos 4 tą.
Valdyba
Čekoslovakiją, jie pasitelkė
j Lenkiją, kai reikėjo galuti
(Tęsinys iš 5 pusi.)
nai parblokšti Lenkiją, Vo
smogikus. Vokietijoje glau kiečiams buvo reikalingas
dėsi ir stiprūs ukrainiečių Rusijos bendradarbiavimas.
Apart Apsaugos, Turime
7 C ftflfl H n
centrai, o ukrainiečiai vy- i Ir kare su Anglija vokie
ATSARGOS FONDĄ ViršdM’l JjUUU.UU
rai, paimti į belaisvę su len čiams labai svarbu buvo tu
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų.
kų legionais, buvo sutraukti rėti ramų užnugarį. Tačiau
PARDUODAM U. S. DEFENSE SAVINGS BONOS
j atskiras stovyklas ir net aplinkybės kitėja. Ameri
savotiškai ruošiami būsi kos stipri pagalba Anglijai,
kiekvienam sako, kad karas
MNGS
miems žygiams.
FED
greit gali nesibaigti; tas Vo
LOAN ASSOCIATION of Chicago
Hitleris rėmė Stalino
kietijai sudaro naujų rūpes
JUSTIN MACKIEVVICH. Pres.
opoziciją.
čių — Prancūzija, Ispanija,
4192 Archer Avenue
ir
Minėtos knygos autorius galima sakyt, badauja,
* VlKyinia IMI
tvirtina,
kad Vokietijoje pačioj Vokietijoj su maistu
stiprios paramos susilaukė nelengva, o niekas režimui
kaip
ir Stalino opozicijon perėję taip nėra pavojinga,
C’-Oraugaa”
GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
alkani
žmonės.
Vokietijai
komunistai. Šių suminėtos
Vaizdas vokiečių užsienių reikalų ofise, Berlyne, kai Ribbentropas (trečiasis iš kai
KELNER - PRUZIN
net trys grupės: trockistai, reikia garantuoti pastovius rės pusės), užsienių reik. ministras, per radiją transliuoja karo deklaraciją prieš So
Geriausias
Patarnavimas — Moteris patarnauja
dešinieji (jų “galvos” buvo maisto šaltinius "ir jos akys vietų Rusiją, su kuriąja per du metus turėta glaudūs santykiai.
Phone 9000
620 W. 15th Avė.
Rykovas, Tomskis, Buchari- nukrypsta į Rusiją, kur yra
nas) ir Tuchačevskio grupė. ne tik maisto, bet ir būtinų duotas mirtinas smūgis tam
Senior inspector, navai or- plications vvill be closed, in
Visa eilė komunistų opozi žaliavų.
kominternui, kurs tyliai, bet dnance materials, $2,600 a vvhich due notice vvill be gicionierių per pagarsėjusias
kietai nori išprogdinfi Vokie year.
ven.
Pasiruošimai prieš Ameri
Maskvos bylas prisipažino,
"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save
tiją
iš
vidaus.
Be
abejo,
vo

Inspector,
Navai
Ordnankos stojimą į karą.
kad minėtos Rusijos sro
kiečiai bus visas jėgas įtem se materials, $2,300 a year
Toliau — Vokietija jau-! pę taikiu keliu, kad ir pa
vės turėjusios ryšių su Vo
Optional branches
kietija.
(Tokie, pvz., buvo čia, kad Amerika kiekvienu laipsniui, ne viską iš karto,
Labdarybės centro mene- į
1. Optical or Fire Contro,
pareiškimai Jagodos, Rade- momentu gali išeiti į kovos atsiekti ką užmanę, bet tie Instruments, 2. Navai guns sinis susirinkimas įvyks bir- j
MENIŠKAS DARBAS
ko). Galima abejoti jų prisi lauką. Vienintėlis tikras Vo j visi siekimai jiems taip and accessories, 3. Muni želio 25 d., 7 vai. vakare, '
ŽEMOS KAINOS
pažinimų nuoširdumu,
bet Į kietijos sąjungininkas prieš ’ svarbūs, kad jie atėjus lai tions, 4. Ordnance units.
Šv. Kryžiaus parapijos sa- Į
II . '
TEISINGAS PATARNAVIMAS
jei patys sovietai pripažįs Ameriką yra Japonija. Bet kui, nepabūgo nė kardu sau
A
Associate Inspector, Na lėj. Prašoma visų kuopų at- j
ta, kad Vokiečiai turėjo iš ji įklfmpusi į Kiniją, be to kelią skinti.
vai Ordnance materials, $2,- stovų susirinkti. Bus išduo
kėlę koją į Rusiją, tai ar — nemažai jai reikia jėgų
K. J. Prunskis.
tas Atminimo dienos rapor
000 a year.
.* •-'.r/rM-’VUJ 7 1
yra prasmės mums tą gin-' laikyti Rusijos pasienyje.
Valdyba
Assistant Inspector, Nava' tas.
čyti. Pagaliau daugelis anks Vokietijai labai svarbu Ru
527 N. Western Avė. Tel. See. 6103
Ordnance materials, $1,800
čiau padėtų žinių apie vo siją padaryti ašies ištikimu
Eilinis Moterų Są-gos Chi
a year.
kiečių
pasiruošimus prieš vasalu (pavaldiniu).
Tas
cago
apskr. susirinkimą? j
Junior Inspector, Navai
Rusiją yra paskelbtos minė-1 svarbu ūkiniu atžvilgiu: bus
United States Civil Serv Ordnance materials, $1,620 turėjo įvykti Ciceroje birže
toje F. E. Jonės knygoje. garantuoti
neišsemiami
lio 27 d. Tačiau, iš priežas
a year.
Be kitko mačiau, kad ta maisto ir žaliavų rezervai, ice Commission prašo pa
Bureau of Ordnance, Na- ties didelio parap. salėj ir
PASKUTINIS
knyga pardavinėjama ir Ci- svarbu strateginiu atžvilgiu, skelbti tokį pranešimą.
mokykloj
remonto,
susirini
vy
Department
(For
duty
in
Reikalingi —
kago bolševikų knygyne. nes tuo būdu nemažai Vo
PAGERBIMAS
Fishery marketing specia- the Field vvherever assign- kimas perkeliamas į ŠŠ. Pet
Taigi nė bolševikai neginči kietijos ir Japonų jėgų at
ro ir Pauliaus parapijos sa- Į
list. Also: senior, associate, ed).
ja tų faktų tikrumą.
sipalaiduos nuo Rusijos sie
;lę,
West Pullman. SąjungieApplications vvill be rated
assistant, and junior. Fish
nos;
svarbu
ir
politiniu
at

Vokiečiai buvo priversti
and Wildlife Service, Depart as received at the U. S. Ci tės — kuopų atstovės pra- l
žvilgiu:
užsienio
politikoje
nesiskubinti.
vil Service Commission, Wa- somos įsidėmėti.
ment of the Interior.
tas visgi padarytų didelį
A. Poškienė, apskr. pirm
Applications mušt be on shington, D. C., and certifiTiesa, Vokietija turėjo įspūdį, kaip padarė įspūdį
priežasčių savo pagrindinius pirmesnė Vokiečių Rusų su file vvith the U. S. Civil Serv cation made as the needs of
Lietuvos Vyčių Chicago
siekimus Rusijos žemėse ati tartis, o Vokietijos vidaus ice Commission at Washing- the Service reąuire, except
apskrities choro svarbi dai
dėti: vokiečių jau tokia tak politikoje tai būtų ne tik ton, D. C., not later than vvhen sufficient eligibles are
obtained, the receipt of ap- nų repeticija įvyks ketver
tika, kad kai jie nori su ku dar vienas pliusas valdžios July 3, 1941.
ge, birželio 26 d., 8 vai. va
ria valstybe apsidirbti, jie prestižui, bet ir būtų sukare, Aušros Vartų parapi-

Hitleris nuo senai ruošė
žygius į Rusija

IHIIIItlIlHHIIIIIUilIlIlHllltltlimil

Turtas Virš$6,000,000.00

Imiihmiiiiiiiiiii

Susirinkimai

PAMINKLAI

Venetian Monument Co.

U. S. Vyriausybei
reikia darbininku

JOHN F. EUDEIKIS

t

A. +A.

A.
Everybody ravės about your
salads, Peg.What’s the secret?

MIRACLE WHIP!
Its "different” flavor
alv/ays makes a hit.
MILUONS AORII—-Miracle Whip does work tvonders
with salads! A uniąue combination of old-fashioned
boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip ia
by far America’s favorite salad dressing.

******************

DAFFY DRAMAS
, PONT MIND_
Him = HE S CRACZYJ

NIKODEMAS
PETRAUSKAS

BARBORA
ANTANAVIČIENE
(,po tvvats Voškartaltė)
Gyveno 1719 Eilėn St.
Mirė birž. 24, 1941, 4:15 vai.
ryte. sulaukus pusės amžiaus.
Gimus Lietuvoje, Raseinių
apskr.. Švėkšnos parap., Mie
želių kaime.
Paliko dideliame nuliūdime
du sūnų Juozapų, marčių Ber
nice: Justinų Ir marčių Margaret; dukterį Valerijų ir anū
kes Ade4ine Ir Geraldlne; sese
rį Marcelę Narbutienę. Svoger) Jonų Ir Jų Irimų Ir kitas
gimines ir daug draugų Ir pa
žįstamų.
Velionė
priklausė prie šv.
Cecilijos ir Chicagos Lietuvių
Dr-jų.
Kūnas pašarvotus koplyčio
je. 1735 VVabansla Avė.
laidotuvės įvyks šeštadienį,
birž. 28, Iš koplyčios 9:90 vai.
ryto bus atlydėta į šv. My
kolo par. bažnyčių, kurioje Jvyks gedulingos pamaldos už
velionės sielų. Po pamaldų bus
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvės*'.
Nuliūdę Sūnai, Ikuktė. Mar
čios, AnfiMės, Sesuo, švogerls Ir
Giminės.
laidotuvių Direkt.
Lachawlcz Ir Sūnai, Tel. CANaI 2515.

Gyveno 842

W.

33rd

CONRAD

Laidotuviii Direktorius

Fotografas

AMBULANCE Dieną ir Naktį

studija įrengta pir

PI.

Mirė birž. 23. 1941. 2:00 vai.
p. p., sulaukęs 68 metu amž.
Gimęs Lietuvoje, Panevėžio
mieste.
Paliko dideliame nuliūdime
moterį Martha (po tėvais Pikšriūkė); dukterį Veronikų Dunbrauskas: žentų Stanislovų, du
anūku Edward Ir Robert Ir
daug kitų giminių; o Lietu
voje sūnų Juozapų, dukterį
Marijonų. 5 anūkus ir
kitus
gimines.
Kūnas pašarvotas Mažeikos
koplyčioje, 3319 So. Lituanica
Avė. laidotuvės įvyks ketvir
tadienį. birž. 26, iš koplyčios
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į
šv. Jurgio parap.
bažnyčių,
kurioje Įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų. Po
pamaldų bus nulydėtas į Sv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines,
draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

NuliOdę Moteris, Dukterys,
Sūnus, žentas, Anūkai Ir tilmlrifa.
laidotuvių direktorius S. P.
Mažeika, Tel. YARds 1138-1139

mos rūšies su mo
le nlškntnls užlaido
mis
Ir
Hnllvwooii
šviesomis D n r b s •
Garantuotos

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. LAFayette 0727

I 420 West 63rd Street
Tel.

Biznio
Res •

ENGIewood 5XXS
KNfllewoo«l 5X40

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir šeštadienio rytais.
IS Stoties WHIP (1520), su P. šaltimieru.

KOPLYČIOS DYKAI I
VISOSE MIESTO DALYSE

H

NARIAI

CHICAGOS

LAIDOTUVIŲ

IR

FUSHTHAT'SNO >[BUT
SlGN EITIAERJ

Y HE HAS NO

V’

Ųs RAN D FATH CF jjE
i i i u’ l t '
si1

ITARGUTIT
RADIO LAIKRAŠČIO 3 O ti METAI

J. LIULEVICIUS
4348 S. California Avė.
Tel. LAFayette 3572

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:80 v. vak.
PENKTAD. ir ŠEŠTAD. 7 v. v.

V/HFC-1450 kil.

CICEROS

DIREKTORIŲ

6812 So. IVestern Avenne
Tel. GROvehilI 0142

Vienintėlis Vakarinis Lietuvių
Programas Amerikoje —
Leidžiamas 9 Sykius j Savaitę

DIENĄ

IR NAKTĮ

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

APTARNAUJA CHICAGOS Ir APYLINKES LIETUVIJĄ

AMBULANCE

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

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

LIETUVIŲ

ASOCIACIJOS

LACHAWICZ IR SŪNAI
2314 West 23rd Place
Tel. CANaI 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULIman 1270
S. P. MAŽEIKA

3319 Litnanica
Tel.

YARda

Avenne

1138-1139

ALBERT V. PETKUS

4704 So. IVestern Avenue
Tel. LAFayette 8024
ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Litnanica Avenue

Tel. YARda 4908

1

DRAUGAS

Trečiadienis,'bi»*ž. 25, 1941

KAS NAUDINGA ŽINOTI VISIEMS, KURIE
DALYVAUS "DRAUGO" EKSKURSIJOJ Į
MILVVAUKEE, LIEPOS 6-lij DIENA

7

mėn? — gali kilti ne vie
CLASSIFIED
nam klausimas.
Man rodosi, tatai turi di
delės naudos
kiekvienam
Tam, kuris Įrodys, kad pirkti namų,
lietuviui, kurio tėvynę, pa lotų, arba furuių nSra saugus invtst mentas.
vergę, terioja dabar bolše Pašaukite, kurie norite nusipirkti
arba iAmulnyti, naujų namų pasta
vikų barbarai. Beskaityda tyti, senų pataisyti. Tuipgi turime
keletu desėtkų senesnių namų po
mas tokią P. Klimo lietuvių visų Chicagų, visokio didumo, bijs, .. , .
nluvų ir privatl&kų. Kainos nuo 18
tautos istoriją, skaitytojas Mintų iki 185 tūkstančių. Gulima
„s
Pirkti arba statyti su mažu įmokėlietUViS įsitikįs, kad jis ne- jimu, kitus mokėti kaip rendų.
ra iš akmens išspirtas
ir CHARLES P. SUROMSKIS & C'O.
..
...
.1
6921 S. Western Ave.
kad JIS turi ligą, seną ir Kep. 3713 — Vakarais Pros. llll
garbingą praeitį, ne bloges
IšKENDt (MAMA KK.VI I I VĖ
MARUI EITE PARKE
nę už nevieną didelę tautą, ISrenduvimui
krautuvė pačiame litir kad •*jis todėl ogali ja di- . ‘Chain
Uuvi'< apgyventame
distrikte. šalia
Grosernes. rinka buferiu i ar
džiuotis. IŠ tos istorijos Da- I ktlal11 bizniui, Randasi pri, kampo
J
*
(liuli St. ir lt4M'kwvU. šaukite: PLAza
tirs jis tarp kita ko, kad jo I -&»»• -M»t. m-’.________________
prabočiai jau
jau mažiausia
1 u?PAKRIKAS
i|'iį*:'i,"i'iii
.uuia.uaiu nuo
auu '
Ml'RIM.i
arba lArcnduos didc,j niūri2000 metų pirm Kristaus Parduos
nj fabriko namų. t>0 pėd. x 220 p. d.
Kundasi ant cementinio ki
sėdi tose pat vietose, kur ir didumo.
lio ir Aaiia geležinkelio, netoli VVpoddabar gyvena (tik senosios stoek, Illinois. Tinka pirkinių sau,
dėliui, nmiesnei gtynyjbui,u. pašarų
jų gyventos teritorijos buvo bizniui, 'llabat dalinai' uŽirVjtas fer*tiiizer fabriko. Rašykite dėt suturi!
daug platesnės!), kad jie mo apžiūrėjimui.
HARTLAM) l’ERTTLIZER CO.,
buvo jau ramūs
sėsliai ir
llartlMiid, lIliiMds
PARDAVIMII
dirbo savo žemę daug ge
Parduodu didelį, dailų String Buss.
riau, anot senųjų rašytojų, Taipgi galima gauti pas mane labai
pigia kaina Deksnio Galingos Mosnegu neviena germanų pa ties. Kus ims tuzinais, duosiu di
nuolaidų.
dermė,
tebeklajojusi dar delę
(“Draugas” Aeme teiephoto)
Parduosiu mano iSdlrbystės viso
kios rūšies Rožančių, ir kitokių da
lykų.
Smiling happily, Pauline Betz (left) of Winter Park, Fla., exhibits trophies she tuomet iš vietos į vietą.
Iš priežasties ligos parduosiu vis
Lietuvis
gali
su
pakelta
kų labui pigiai.
vvon be defeating Mary Arnold of Los Angeles for national clay court women’s singles
V. GAIŽAUSKAS
title at Chicago tournament. At right, Frank Parker (holding trophy) of Spring Lake, galva reikalauti sau lygių 723 West 21st Street, Citieago, UL
N. J., is congratulated by Bobby Riggs, vvhom he defeated to vvin men’s singles title. i teisių kitų tautų bendruo
būrusi geros valios žmonių
menėj e.
P. Klimo istorijos 1-sis! grupė, kuri pasiimtų leisti
tais tikietais, ant kurių yra
tomas meta nemaža šviesos vieną po kito P. Klimo ispažymėta “Lake excursion

W1NNERS OF NATIONAL CLAY COURT TENNIS TOURNEY

100 Dol. Dovanų

1. Laivas City of Grand šokti. Ant antro laivo denio
Rapids išplauks iš Navy Pi yra puikus parloris, pianas
er liepos 6 d., 9:30 vai. ry ir, garsiakalbis programoms
to (sharp). Jokio pavėlavi pildyti. Parlory ir trečio de
mo. Neturintiems automobi nio balkone gali susėsti keli
lių geriausiai važiuoti bile šimtai žmonių ir, sakykim,
gatvėkariu iki Grand Ave., grupei dainuojant kokią liau
kurios gatvėkaris priveža dies dainą gali dainuoti sy
prie pat uosto. Prie Navy kiu ir keli šimtai žmonių.
Pier yra didelė vieta auto 6. Milwaukee laivas pasie
mobiliams “parkinti”. Taigi, kia 2 vai. popiet. Uoste
kas norės, galės nuvažiuoti “Draugo” ekskursantų lauks
automobiliu, ten “paparkin- busai ir taksi. Kurie norės
ti”, o grįžęs iš ekskursijos pamatyti miestą ir kitas žy
mias vietas, būtent, šv. Juo
vėl sėsti į automobilių ir nazapato Minor baziliką, kū
mo parvažiuoti.
.
,
,
r
rios vien remontas kainavo
2. Laive yra užkandžio ir $125,000, vienuolyną au kopgėrimo, tačiau geriausiai, j lytėle, kurioje randasi virš
užkandžio pasigaminti na-| tūkstantis relikvijų įstatytų
mie. Pigiau ir geriau.
sienose ir k., feras busu kai
3. Ldive galima išsinuo- nuos 75c asmeniui. Kurie
muoti kambarį visai dienai. norės vykti į paskirtą vie
Jame galima ne tik savo dra tą ir paragauti dykai gar
bužius pasidėti, bet ir pui saus Milvvaukee alaus, taip
kiai pasilsėti. Kainos $3.00 pat užkąsti sendvičių, tiems
ir $3.50 visai dienai. Kas taksi į vieną pusę kainuos
nori, gali ant pat viršutinio 5c asmeniui. Poilsiui skiria
laivo denio rezervuoti kėdes. ma nepilnos dvi valandos.
Kaina 30c už kėdę.
denį Laivas išplaukia iš Milvvau- eondueted by Lithuanian
(Tęsinys iš 2 pusi.)
leidžiami tiktai tie, kurie tu- ^ee 4:45 Chicago laiku (3:45 daily Draugas”, bus galima
Milvvaukee laiku). Iki to lai
ti platesnį bendrą Lietuvos
ri užsirezervavę kėdes.
ko visi ekskursantai turi būt įeiti į salę ir dykai pasi istorijos pažinimą.
4. Į laivą patartina nuva- Įaįve Chicago laivas pasie- vaišinti. Uoste prie langelio
“Lietuviui — sako visai
žiuoti kiek galima anksčiau kia 10 vai. vakaro. Plaukiant pirkti tikietai -vra kitokie'
ir pasirinkti vietas ant de atgal, sutemus visu pakraš Taigi, visi tikietus įsigyki teisingai p. Klimas savo
nio. Grupės gali pasirinkti čiu žibčioja žiburiai ir lai te iš anksto arba Draugo o- 1-jo tomo prakalboje — Lie
fise, arha pas asmenis, ku tuvos istorija turi nusekti
vietas vienoj kurioj vietoj. vams švyturiai. Gražu.
riuos skelbiame “Drauge”. iš amžių gilumos tą lietuvių
5. Laivas plaukia 4 va-1 7. Norint būti “Draugo”
Tikietams įsigyti paskutinė tautos kelią, kuriuo ji pri
landas į Milvvaukee ir 4 va ekskursijos dalyviu, tikietą
ėjo šių dienų būti. Kaip ir
landas atgal. Laivas didelis, reikia įsigyti iš anksto. Kas; diena Padienis, 8 vai. va1 kare. Sekmadienį “Draugo” kodėl lietuvių tauta, per
dėl to nejuntama jokio su pirks tikietą tą pačią dieną
tikietai nebus parduodami. amžių amžius tverdama, yra
pimo. Malonu, vėsu. links uoste, prie kasos langelio,
8. Visi, kurie turi paėmę šiandien tokia, o ne kitokia,
ma. VĮdųj visą Įaiką <ų~kes- ..neturės privilegijų nuplautra griežia. Kas nori galiukus j Milvvaukee, nes tik su tikietus pardavinėjimui pra1 j ten, o ne kitur, ir kaip ta.
šomi'pinrgus"’ir"nepa’rduoUs | atsitiko' kad Siandien p tK'
tikietus grąžinti ne vSUau | ri tų, o ne kitų sunkumų sakaip šeštadienį po piet tam, vo gyvatoje. — šit uždavi
iš ko yra kas paėmę. Negrą nys, kurį gaii pasiimti tik
žinti iki to laiko tikietai bus tai tyrinėtojas lietuvis.”

Pasiskaičius P. Klimo Lietuvos istoriją

Į

tą

Kur galima gauti "Draugo
ekskursijos tikietų

Skiriaus krautuvėj, 4358
Tikietai reikia įsigyti iš
anksto, nes važiavimo dieną So. Fairfield Ave.
prie laivo nebus parduoda M. Paukštienę, 4318 So.
Maplewood Ave. Lafayette
mi.
v
1630.
I Bridgeporte:
Gudų krautuvėj, 901 W. So. Chicago:
33rd St. Virginia 9474.
J. Stanaitį, 8857 Houston
O. Aleliūnienę, 3251 So. Ave.
Union Ave. Victory 5635.
Viktorą Balandą, 926 W. Cicero:
J. Arlauską, 1616 So. 48
3vrd St.
Ct.,
arba biznio vietoj: 4830
Town of Lake:
W, 16 St.
Kinčinų krautuvėj, 4441
A. Valančių, 1226 So. 50
So. Honore St.
M. Sudeikienę, 1632 West Ave.
46 St. Yards 6952.
North Side: *
J. Čepulienę, 5526 S. WolV. Rėkų, 1639 No. Wood
cott St. Prospect 3655.
St.
VVest Pullmane:
K. Šerpetį,
1710 VVest
“Draugo” agentą Karoli Girard St.
Railą, 12148 So. Lowe Ave VVest Side:
Commodore 3259.
“Draugo” raštinėj. Canai
Marųuette Park:
Norvaišaitę, 6832 South
Campbell Ave.
B. Nenartonį, 6540 So.
Campbell Ave. Hemlock 0124
“Draugo” agentą S. Sta
niulį, kurį sekmadieniais per
visas Mišias galima sueiti
prie bažnyčios.
R. Andrcliūno krautuvėj, I
6324 S. Western Ave. Repub

8010.

Pas M. Jasnauskicnęv 2259
W. Cermak Rd.
Dievo Apvaizdos parapijoj*.
Kaz. Ivanauską, 726 W.
18 St. Canal 8925.
Mayvvoode:
Vitos Vileišienės krautuvgj, 5922 w. Roosevelt Rd.

i Canal 8010.

Kokios gi aktualės nau
dos gali turėti tokie šiuo
metu žilos senovės tyrinėji
mai,
kuomet negailestingas karas yra parbloškęs
mus ir pavergęs mus nelai-

I-

/*• .w a,.
jūsų Gražus
Apsirėdymas
-Mūsų Specialybė

Šitaip savo darbą supra
Taigi, visi ruoškimės da-„ tęs, P. Klimas savo istori
lyvauti liepos 6 d. “Draugo” jos 1-me tome ima atsidė
ekskursijoj. Te visą laivą jęs tyrinėti visas tas žinias,
užpildo lietuviai ir te visą kurių suteikia proistorės
dieną laive skamba lietuviš mokslas, kalbos liūdymai.
kos dainos!
senovės graikų ir lotynų
Ekskursijos vadovybė rašytojai. Visą savo tyrinė
jimų darbą autorius ilius
truoja iškasinių paveikslais
žemėlapiais, senųjų autorių
tekstais.
Cituotieji knygoje mokslo
Marąuette Park Namų Sa
veikalai, kuriais naudojasi
vininkų išvažiavimas įvyks
autorius, rodo, kad P. Kli
sekmadienį, birželio 29 d.,
mas yra įdėjęs į savo dar
Juozo Spaičio darže, Willow
bą daug kruopštaus triūso.
Springs, III. Pradžia 11 vai.
Analizuodamas
proistorės
ryto.
bei kalbotyros faktus ir se
Marketparkiečiai,
namų
novės raštus, autorius el
savininkai, dalyvaukite sa
giasi labai atsargiai, dary
vo draugijos išvažiavime ir
damas savo išvadas. Jis jas
atsiveskite naujų narių.
visada pamatuoja ir vengia
Mėnesinis susirinkimas įtuščių tvirtinimų. Skaitytovyks birželio 26 d., 7:30 vai.
vakare parapijos svetainėje.

Draugiškas
išvažiavimas

Gust Grigai

WHOLESALE
LIQUOR
ĮSTAIGA

SKAITYKITE “DRAUGĄ!
RED—ITCHY—SCALY

ECZEMA

lAveftolame
P" VlS.
Chicaco

renka į vieną vietą visas tas
ją liečiančias žinias, kurios
buvo
ligišiol pas įvairius
autorius išmėtytos. Jis perleidžia jas per kritikos prizmą ir išsijoja iš jų visa, kas
gali turėti reikšmės mūsų 1
senovei paliudyti.
Gaila tik, kad visa tai te, bėra dar rankraštyje. Tėvy
inei atsiradus nelaimėje, bū
įtų naudinga ir pageidautina, kad atsirastų nors Ame- į
rikoje leidėjas ar tam susi-

„/.tepimas

m

Rtrbėtinn
N. KANTER, Sav.

REMKITE
SENĄ
LIETUVIŲ
DRAUGĄ

MUTUAL LIQUOR CO.

ZEIVĮO

4707 S. Halsted St
Tei. BOULEVARD 0014

-r

mas yra jau baigtas ruošti
ir galėtų būti
pradėtas
spausdinti. Dabar ruošiamas
yra antras tomas, kuriam
visa medžiaga jau yra parengta.
P. Klimo plunksna yra žinoma: jis rašo gyvai ir vi
siems suprantamai. Jo isto
rijos tomai, kartą išleisti,
esu tikras, nesimėtys po
knygynų lentynas: Lugano,
1941 m. balandžio 30 d.
Dras J. Šaulys.

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER
DINING ROOM SETS — PAR
LOR SETS — BEDROOM SETS
— RŪGS — KABIOS — KEFRIGEKATORS — WASHERS —
MANGKLS — STOVĖS.
All Nstšmutlly Advertleed

ŽAVIAUSIAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ
BL KIŠKELIŲ
PIRŠTINIŲ
KOJINIŲ
POCKETTIOOKŲ

KORSETU
KŪDIKIAMS DRABUŽIŲ
V. VILEIŠIENE, SAV.

ALEX ALESAUSKAS & SONS

GLAMOUR

FACTORY

FROCK SHOP

REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenue

5922 W. Roosevelt Rd.

Telefonas REPUBLIC 6051

Tel. AUST1N 1175

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.
AGENTAI:

Jonas Rodinas
Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas

Rez. TeL VICTORY 2499

VARTOTŲ KARŲ
SKYRIUS:
806 West 31st Street
Chicago, III.
Telefonuokite:

tik

H. Rajewski
“Shorty”

VICtory 16 9 6

MILDA BUICK SALES
VIENINTfiLfi LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

Nauja

Effective Home Treatment
Promptly Relieves Torture!

i l’i r m A-M

3en0vę ir su’ t0rij0S toraus' Pirmasis t0;

* mOsų

skaitomi parduoti.

ŽEMO—(Iskium lAra/dan—Mojan
Kuriems neparanku šie
HiiMtabdo nepakenčiamą nleftčjtmą
lic 4932.
išvardinti asmenys pasiekti galvos Ir tiMijaii pradeda stigU,
mn jautrina orioa. Stebėtinai aeltBrighton Park:
tie gali rezervacijas padary- l minąas per virt SO metų! Gauna
mas visose valsE. Samienę, 3751 So. Cali-i ti “Draugo’ ofise telefonu*. tinėae.

fornia Ave.

jas, sekdamas autoriaus
protavimus ir išvadžiojimus,
neturi pamato šį kartą rūs
tauti ant jo, kad šis lauže
iš piršto savo tvirtinimus.

Vieta:

907 WEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

DfcXt>lVXB

s

LIETUVA KOVOJA UŽ LAISVĘ

Illinoise pravesti biliai prieš
komunistus, nacius, fašistus
Illinoiso legislatūra pra
vedė ir pasiuntė gubernato
riui Green pasirašyti ketu
ris bilius, nukreiptus prieš
komunistus, nacius, fašis
tus ir kitas organizacijas,
kurios vienokiu, ar kitokiu
būdu knisasi po šios šalies
institucijų pamatais tikslu
jas sugriauti ir ant griuvė
sių iškelti totalitarinį reži
mą.
Įdomiausia tas, kad bilių
pravedimui niekas nesiprie
šino ir legislatūros rūmuo
se nereikalauta, kad jų tu
riniai ir visas suredagavimas nuodugniai būtų per
kratytas ir išaiškintas taip,
kaip kad daroma su kitais
biliais. Vadinasi, prieš ko
munistus, nacius ir fašistus

nusistatymas yra

Legislatūros pareiga
pataisyti "sales"
taksą įstatymą

Nubausti taverno
darbininkai

Pradėjus liepos 1 diena
Illinoise grąžinami 2 centų
“sales” taksai vietoje iki
šioliai esamų 3 centų.
Illinois Federation of Retail Associations prieš porą
dienų krautuvininkams iš
aiškino (apie tai buvo
“Drauge”) kaip turi būti iš
pirkėjų imami tie taksai.
Legislatūroje imta smerk
ti tos federacijos nurody
mai. Pažymėta, kad krautu
vininkai ir toliau patariami
išnaudoti pirkėjus. Sekant
tais patarimais, krautuvi
ninkai vietoje dviejų centų
taksų iš pirkėjų žersis
4
centus, o kai kuriais atve
jais net iki 7 centų.
Kad šiam
išnaudojimui
padaryti galą,
legislatūra
turėtų pataisyti “sales” tak-

Trečiadienis, bir* 25, 1941
X

vienbal

sis.

Visi keturi biliai sudaro
vienetą ir jais visais taiko- j
ma pakirsti minėtų sveti- (
mųjų Amerikai gaivalų veik
lą miestų, apskričių ir val
stybės politikoje.
Biliais uždrausta į rinki
mų sąrašus dėti komunistų,
nacių, arba fašistų kandida
tus ir jokios politinės tei
sės nepripažįstamos tų gai
valų organizacijoms.
Be to, komunistai, naciai,
arba fašistai negali užimti
i ‘U įaugi ta'
Acuie iu$epnuiu>
jokių Illinois valstybėje val
Lietuvos laikinosios sostinės Kauno vaizdas. Iš Berlyno pranešta, kad Lietuva ir vėl
dinių pozicijų,
apmokamų
pasiskelbė nepriklausoma. Dėka vokiečių paramai lietuviai susimetė vaduoti savo ša
valstybės fondais.
lį nuo raudonųjų gaivalų. Sudaryta laikinoji vyriausybė, iš naujo organizuojama kaIr kitose valstybėse tuo
1 riuomenė iš Vokietijos grįžusio Kaunan gen. Raštikio.
būdu komunistai, naciai ir
fašistai išteisėti.

Taverno Theatre Cafe dar
bininkai pardavė nepilname
čiams svaigiųjų gėrimų. Po
licija dėl to taverną uždarė,
o teismas bartenderį ir tar
nautoją nubaudė po 25 dole
rius ir dar teismo lėšomis.
Gal būtų kliuvę ir pačiam
vedėjui. Bet tasai prieš po
rą dienų mirė.

Koncertai Grant parke
Chicagos parkų distrikto
komisionierių boardo prezi
dentas R. Dunham praneša,
kad Grant parke publikai
neapmokami koncertai bus
pradėti liepos 6 d. vakare.

ŪSO kampanija
vykdoma

Nusivylę apleido
Springfieldą

Illinois
gubernatorius
Green tomis dienomis
pas
save į Springfieldą sukvie
tė Cook apskrities apie 80
komitetininkų. Juos pavai
šino ir padėkojo už jų dar
Minėta suma yra Chica bavimosi respubbkonų par
gos ir apylinkių kvota. Vi tijai. Ragino, kad ir toliau
soj šaly siekiama surinkti jie būtų ištikimi partijai.
Komitetininkai
džiaug
apie 11 milijonų dol. fondą.
Kampaniją vykdo katali smingai vyko į Springfieldą.
Jie buvo manę, kad jiems ir
kai, protestantai ir žydai.
jų draugams bus skirta ko
kių nors valstybinių džiabų.
Bet apie tai gubernatorius
nė vienu žodį'u neužsiminė.
Komitetininkai tad grįžo
Illinois legislatūroje yra namo nusivylę ir lyg žemę
du biliai, kuriais norima pardavę. Jie negali supras
palengvinti ypač Cook aps ti, dėlko jie ignoruojami.
kričiai iškolektuoti užtrauk
tus ir per ilgus metus ne
mokamus taksus.

Užtrauktu taksu
išrinkimas

"* A! Tokia tai iškaba! Jie ka tai naujo pridėjo,
kur sako, kad Miss dabar jau Mrs.! Ir kas tai
naujo taip pat pridėta prie garsaus cigareto!

Suimti trys jauni
vagiliai

Policija sugavo tris jau
nus vagilius — James Koutoulas, William O’Donnell ir
Harry Smith.
Jie policijai išpažino, kad
per dešimtį naktų yra apkraustę apie 25 prekinius
vagonus.
Tarp kitko yra
pavogę kiek tai guminių lan
kų, siunčiamų į armijos sto
vyklas. Guminius lankus jie
buvo paslėpę - ties Oakley
avė. ir 76 gatvės. Policija
tą krovinį susekė ir ėmėsi
budėti. Nagi vagys atvyko
to krovinio pasiimti ir pa
kliuvo.

SUSTABDYKIT KOJŲ

Kuria šeimos židinį
KURIA ŠEIMOS ŽIDINĮ

Edward J. Larsen, Virgi
nia Eudeikis.
James Schifo, Joanna Urbutis, 25—24.
Joseph Rėkus, Genevieve
Šerpetis, 26—25.
Fred Mauer,
Joscphine
Yurkis, 25—23.

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulaciją]
Sutaupysite Daug Pinigų.
Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:|
Cormmaob
FlOTOU,

Kas tai NAUJO* tapo pridėta!

koKAKM B

oaOM

Ce imi eite .imu. Bmm.

3mSb»-30iMR»C«eKFi

K.nMbo»*Sia*mCiiactl

1.

Sutaupysite 40% kuro;

2.
3.
4.
5.

Apsaugo gyventojų sveikatą ;|
Padidina namų vertę;
Taupo namų šilumą;
Duoda gerą apsaugą nuo
gaisrų;

6.

Greitai ir lengvai įtaisoma.!

Apskaičiavimo*

MAMR.vC.ncerm.tK

LATAK/A

((Įtariama La-ta-ky’-a) puiku
sis Rytinio Viduržemio taba
kas tapo pridėtas prie Old
Gold. jo delikatni lapai sutei
kia naują skonį ir kvapumą
liai tai mėgiamai jų sudėčiai.

pakelis — bat
Old Goldai

Tos pat pažįstamas

P.

Lorlllord Company, (įteigta 1740 — puikaui ta
bako lulaiiytoja nvo Georgą Waihington'o laikų

1

Mutual Savings and Loan
Ass’n prezidentas, ir jo bro
lis Ben., tos “spulkos” sek
retorius, “Draugo” ekskur
sijoj laivu liepos 6 d. žada
sudaryti grupę savo pažįstamų-kostumerių.

X Kun. P. Cinikas, MIC.,
X Chicago policijos de“Draugo” administratorius, ; partamentas basebolo turnypo metinių rekolekcijų vėl rą čempijonatui (tarp šiaupradėjo eiti savo pareigas. rčs ir Pietų miesto dalių)
| laimėti. Žaidimai bus: bir
Vf 3^*kp., firigfiton Park, želio
. , 28 ir ,29 dienomis
..
pCo,
.> . . ,
, .
miskey parke, o liepos 6 d.
vice pirmininkas, kuriam pa
,
c. ,, „ ... o
\
.
.. .
— Wngley field. Pradžia 2
vesta vadovauti vyčių jau,
. , ...
,
. .
.......................
.
vai. popiet. Visas pelnas skinamecių skyriui, jau pri ra-1 .
...
.. . . ,
.. .«
.
.namas našiems policininkų,
se 40 narių.
, . .
.. .
kurie žuvo eidami savo paX Moterų Sąjungos 21 kp. reigas. Tikslas gražus dėl
choras ateinantį sekmadienį to reikia paremti.
Labdarių ūky rengia piknio ~
,
,
_ ..
X Adv. S. Gabaliauskas
ką. Svečiams didele vak.arie-i ..
, ,
’
.
šiandie išvyko i Cleveland,
ne tekainuos tiktai 50c.
_ _.
...
O. Jis pakviestas redaguoti
X Kun. A. Karužiškis, einantį savaitraštį “Lietu
mūsų dienraščio ir kitų laik vių Žinios”. Praeitą šešta
raščių bendradarbis šiomis dienį pas Bertulius įvyko Ga
dienomis atostogauja pas baliauskų išleistuvės ir sy
svetingąjį kun. Ig. Albavi- kiu jų 10 m. vedybinio gy
čių, Ciceroje.
venimo sukakties paminėji
X Daugelis teiraujasi, ar mas. Bertuliai svečius nuo
Illinois valstybės išlaidų
širdžiai priėmė-vaišino.
sąmata dviem metams 1941- “Draugo” ekskursijoj gali
X Kun. Vincentas černaus
42) padidinta iki 510 mili dalyvauti ir vaikai. Be abe
jonės.
Vaikams
didžiausias
kas,
MIC., brolis kun. Vikjonų dolerių. Vadinasi, apie
12 milijonų daugiau, negu įdomumas plaukti “botu” ir Į toro Černausko, naujo So.
gubernatoriaus Green buvo ne bet kokiu. Vaikams iki Chicagos klebono, sykiu su
10 m. “round trip” tikietas kun. Antanu Miciūnu, MIC.,
nustatyta.
Originali gubernatoriaus kainuoja $1.00.
siunčiami į Katalikų Universąmata buvo 497,807,140
X Komisija būsimo Varg. sitetą, Washington, D. C.,
dol. Pasirodė, kad kai ku Są-gos ir Parapijų Chorų tęsti mokslą vasarinėje morie gyvieji reikalai buvo už Są-gos Chicago provincijų kyklo]e Kun Vincentas lamiršti, o kai kuriems nužy pikniko liepos 26 d., Vytau- , .
Y. .
, .
,
\
bai
gražiai
vede
rekolekcimėtos per mažos išlaidos.
to parke užvakar Mondeikų
Respublikonų vadai legis namuose laikė susirinkimą- jas Paeita savaitę Marijolatūroje dabar turi prie ori- Komisija pasiryžus pikniką n1 seminarijoje, kuriose daginalės sąmatos
prijungti suruošti nepaprastą. Tai bus lyvavo net 12 Tėvų Marijoįvairius išlaidų papildymus. priešseiminis išvažiavimas, nų.
Gubernatorius buvo plana
šis augmuo yra toks kietas, kad
vęs kuo
ekonomiškiausiai
laboratorijų išmėginimai parodo, kad
Ima net. 15 minučių virinimo jj su
apsieiti. Pasirodė, kad tas
naikinti: bet tie patys išmėginimai
parodo, kad mūsų vaistai "H. F.”
neįmanoma.
užmuša šj augmenj J 15 sekundų.
Skirtų naujų mokesčių iš
Pt igulias Veikimas Reikalingas
rinkimui yra reikalingos ad
"H. F." buvo išrastas prašalinimul
Sios ligos. "H. F.” lengvai nuima
ministracijos. Tas gi suriš
viršutinę odą ir tada s'inaikina li
gos augmeni. šis dvigubas veikimas
ta su naujomis išlaidomis.
reikalingas Išsigydymul.
Pav. mokesčių (taksų) už
“H. F.” yra skystis, kuris nesute
pa drapanų. Su "H. F.” nudažai Iicigaretes išrinkimo adminis
gos apimtas vietas prieš eisiant gult.
tracijai paskirta arti vienat
Prašalina Niežėjimą
milijonas dolerių dvimetinių
Kaip tik uždėsi "H.” F.” jausi kad
nepakenčiamas niežėjimas sustos. “H.
išlaidų.
F.” yru saugus vartoti, palieka odą

AR DAUG KŪRO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?

nokėte fcOCK MSOPL

Kazanauskas,

A

Padidinta valstybės
išlaidu sąmata

ŪSO (United Service Organizations) kampanija Chi
cagoj surinkti 679,500 dol.
kareivių ir jūrininkų rekre
acijos centrams, visu smar
kumu įsiūbuojama.

sų įstatymą, pareiškia žino
vai.
Kiti atsako, kad to pada
ryti negalima. Nes Illinoise
nėra “sales” taksų. Yra tik
Legislatūra paraginta bi
pardavėjams taksai. *
lius pravesti.

imu

Jonas

Dykai I

ame F.H.A. PaakoUntama
ar UmokėJImua.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir aieni
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATTVE

6343 S. Westem Avc.
WanhooM: 9401 So. Stony Island

Republic 6051|
Ava,

tai.

(ATHLETE’S FOOT)
Nemokėki t nei cento, tel negelbės
Nity-klie Kuponą Ibi m r
Valdžios Sveikatos Biuro prnnešlmais. pusė Amerikos gyventoju ken
čia koių-pirštų niežėjimą, vadinamą
Athlete's Foot.
..

Paprastai liga prasideda tarp pirš
tų. Mažutės vandens pūslelės pasi
rodo ir neužilgo oda sprogsta lt- nu
silupa. Tada užeina toks nežėjitnas.
kad nežinai ką daryti.

švelnią ir minkštą. Nusistebėsi kaip
greitai jis tuu pagelbės. Tau nekai
nuos nei vieno cento Išmėginti “H.
F.”, todėl jeigu kenti nuo "Athle
te's Foot." kam dur laukti?
“H. F.” Prisiunčiamas Dykai
Išplldykit Ir iškirpkit kuponą ir
pasiuskit jj mums. ir mes tuojau
Jums pasiųsime butelj “R. F.” Ne
reikia net vieno eento pasiųsti ar
paštininkui mokėti. Mes paliekam
viską Jūsų nuosprendžiui. Jeigu "H.
F." pagelbės Jums, po dešimties die
nų pasiųskite mums $1.00. Mes tiek
pasitikėjimo turime šiuose vaistuose,
kad norime duoti Jums progą Juos
pirma Išmėginti Ir tik tada. Jeigu
pagelbės, prisiųsti mažą užmokestį.

Neleiskite šiai I.igal Išsiplėsti

Dažnai ši liga npima Ir koji, pa
dus, kurie sutinsta Ir įkaista. Oda vėl
sprogsta ir lupasi ir niežėjimas pa
sidaro nepakenčiamas.

Reikia tuojau sustabdyti šios ligos
plitimą, kadangi ji yra užkrečiama
ir pavojinga, nes gali persimesti j
rankas ir net J pažastis Ir kojų ša
kumą.

Liga Dažnai Klaidingai Kuprant-anui

BORE KRODFCrs, INC.
D.R.
823 Perilklo St., Aru Orleans. I-a.
Meldžiu tuojau prisiųsti man
“H. F.” vaistų. Sutinku taip Juos
vartoti kaip bus nurodyta. Jeigu,
po 10 dienų, man vaistai pradės
gelbėti, aš Jums prisiųsiu $1.00.
Jei ne. sugrąžinsiu nesuvartotą
dal) 1 15 dienų nuo gavimo.

šios ligos priežastis ne perai, kaip
dažnai manoma, bet augumo, kuris
įsimeta po oda.

Vardas

Rustahdyti ligos plitimą, reikia pir
miausia prašalinti viršutinę odą ir
tada užmušti augmenj.

Miestas

Naudokitės pilnesniu
"Draugo" patarnavimu
Ar reik

pašto ženklelių?

Adresas

prantat? Kreipkitės

į

“Drau

go” raštinę!

Ar reik kokio nors verti
mo anglų ar lietuvių kalbo

je? Kreipkitės į “Draugą",
Ar norit registruoti laišką,
įpirkti “Money Order”, ad- 2334 So. Oakley Avė., Chica
go. III, Canal 8010.
vrausti siuntinius? Kreipki

tės į “Draugo” raštinę!

Ar reik notaro parašo ar
ba antspaudos? Ar gavote
iš valdžios kokias nors blan
kas, kurių visiškai nesu-

Pasisekimo paslaptis yra
ne tame, kad niekad nesuklydus, arba neapsivylus,

bet tame,
dvasia.

kad nenupuolus

4

