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Sovietų Rusijos lakūnai 
jau bombarduoja Suomiją, 
kuri buvo nusprendusi laiky 
tis neutraliai.

Suomija užpulta be įspėji 
mo, be karo paskelbimo tam 
tikrų formalumų. Bet suo
miai, kaip anuo kartu, taip 
ir dabar iš visų savo pajėgų 
gins savo laisvę ir nepriklau 
somybę.

Tų jėgų, kaip pasaulis jau 
žino, suomiai turi nemažai. 
Jų vadų pareiškimu, jie gin 
sis, nežiūrint iš kurios pusės 
bus užpulti. I

•
Herald-American ir vakar i 

rašė, kad ir nacių fašizmas 
ir Rusijos komunizmas yra 
pavojingas šio krašto lais
vei ir Amerikos demokrati
nei santvarkai.

Nesvarbu, esą, ar tie des
potizmai tarp savęs kariau
ja ar ne, jie yra pavojingi 
visų kraštų žmonių laisvei ir 
gerovei. Jei demokratijos fa 
vorizuoja bent vieną kurį iš 
tų despotizmų, išstato pavo
jun savo institucijas.

•
Herald-American ir visi ki 

ti Hearsto dienraščiai pagi
ria, kad prezidentas Roose
veltas apvalė Jungtines Vai 
stybes nuo naciškos propa
gandos lizdų, bet nesupran
ta kodėl komunistams yra 
padaryta išimtis.

Esą, tuo pačiu kartu ir 
Sovietų konsulams ir jų vi
sokiems agentams turėjo bū 
ti parodytas kelias į Mas
kvą.

•
Rusijos komunistų agen

tai Amerikoje dirba biaurų 
darbą. Jie čia rengia dirvą 
kruvinai revoliucijai.

Rusiškasis komunizmas, 
pabrėžia H. A., yra atsakin
gas už streikus karo reikme

» nų gamybos pramonėse.
Jis atsakingas už sutruk

dymą krašto apsaugos stip
rinimo programos.

Senatorius Champ Clark 
užvakar Washingtone pareiš 
kė, kad, kas ne kas, bet jau

* jokiu būdu negalima leisti, 
kad Amerikos jaunuoliai bū 
tų siunčiami kariauti po kru 
vinąją bolševizmo vėliava, 
greta su tais, kurie sunaiki
no žmonių laisvę ir visas re
ligijas Rusijoje.

Staliną šis senatorius pa
vadino “kruvinuoju Juozu“.

Senatorius Clark pasmer
kė Staliną ir už tai, kad jis 
pasmaugė Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos nepriklausomy 
bę, ir beto, atplėšė Suomi
jos, Lenkijos ir Romunijos 
teritorijų dalį.

Ir daug kitų senatorių,

Vokiečiai Vilnių
Lietuvos himnas 
per Kauno radio
Lietuvoje įves
socialį teisingumą

HELSINKIS, birželio 25 d.
— Šiandie visose trijose pa 
balčio valstybėse — Lietuvo 
je, Latvijoje ir Estijoje — 
plečiasi sukilimai.

Kauno radio paskelbė, jog 
lietuvių ir vokiečių kariuo
menės užėmusios Vilnių ir 
žygiuojančios į šiaurę Daug 
plio linkui, Latvijoje.

(Pranešimai iš Maskvos 
sako, jog aršiausios kovos 
vyksta prie Vilniaus ir Gar
dino).
Lietuvos himnas

Sakoma, jog rusų kariuo
menės raitininkų būriai sukę 
lia pasitraukdami Pabalčio 
kraštuose gaisrus.

Šiandie po vienerių metų 
iš Kauno radio stoties pir 
mą kartą pasigirdo Lietuvos 
tautinis himnas, kurį komu
nistų okupantai buvo uždrau 
dę giedoti.

Po himno paskelbta naujo 
sios Lietuvos vyriausybės 
sudarymas:

“Lietuva yra laisva ir ne
priklausoma valstybė. Ji yra 
pasirengusi sutikti su rengia 
ma naująja Europoje tvar
ka ir pasisako prieš klasių 
kovas ir raudonąjį bolševiz
mo terorizmą. Lietuva vėl 
atsteigs socialį teisingumą“. 
Estai kovoja

Vokiečių suorganizuota ir 
apmokyta latvių divizija žy 
giuja Rygos linkui. Pakeliui 
užėmė Kuldigą ir susirė 
mė su rusais prie Tukumo.

Estų dvi stiprios kolonos 
suorganizuota į motorizuotą 
diviziją, bet nesitikima, kad 
jie pradėtų kovoti tol, kol 
Ryga bus neužimta. /

Latvių sukilėliai užėmė 
dvi Latvijos radio stotis. Ru 
sų rankose pasiliko dvi.

Kiti estų sukilėliai, sako
ma, veikia Narvos, Tartu ir 
Pechori distriktuose.

Stalinas užims
Timošenko vietą

LONDONAS, birželio 25 d.
— Londono laikraštis Daily 
Telegraph rašo, jog Vichy 
radio paskelbė, jog Rusijos 
diktatorius Stalinas planuo
ja perimti asmenį raudono
sios armijos vadovavimą.

Iki šiol raudonajai armi
jai vadovauja maršalas Si
meonas Timošenko.

kongresmonų ir visuomenės 
vadų yra tokios pat nuomo
nės apie Rusijos komunis
tus ir jų Agentus Ameriko
je, kaip ir senatorius Clark.

Vokiečių strategija. Vokiečių bombanešiai 
atakavo Leningradą

LONDONAS, birželio 25 d. j kė, jog Vokiečių bombanešiai
_ Anglų žinių agentūra! Praved« smarkias atakas 

ant Leningrado, seniau bu-
Reuters savo pranešime iš vusio Petrogrado. Micste 
Stockholmo, Švedijos, pareiš kelta milžiniški gaisrai.

("Draugas” Acme telephoto)
Vokietijos generolų strategija, matyt, yra dideliu apėmiu sužnybti gausingas raudo

nųjų armijas ir paimti nelaisvėn. Viena vokiečių armija kyliu veržiasi Petrapilės (Le
ningrado) link, kita Kijevo ir iš ten abudu kyliai turi atsiremti į Maskvą. Spėjama, kad, 
rasi, bolševikai kiek stipriau pasipriešins vokiečiams Pripeto pelkėse ir išilgai Dniep
ro upės.

PasaulyjSuomija paskelbusi
Rusijai formalų karą

BERLYNAS, birželio 25 d. 
— Autoritetingi vokiečių 
sluogsniai Berlyne pareiškė, 
jog, Suomija šiandie forma
liai paskelbusi karą Rusijai 
ir kovos vykstančios visu

Popiežius kalbės
i

šiandie per radio

VATIKANO MIESTAS, bir 
želio 25 d. — Gerai infor
muoti sluogsniai praneša, 
jog Popiežius Pijus XII pa
reikš savo nuomonę apie vo 
kiečių-rusų karą radio kal
boje, kurią jis pasakys ang
lų kalba Eucharistiniam koo 
gresui, St. Paul, Minn., ry
toj.

Popiežius kalbės pirmą va 
landą po pietų Chicagos lai
ku.

Iki šiol Vatikanas savo 
nuomonės apie vokiečių-ru- 
sų karą nėra pareiškęs. Va 
tikano laikraštyj buvo pas
kelbta pranešimai iš įvairių 
sostinių apie karą be jokių 
pastabų.

Amerikos konsulai
jau išvyksta

BERLYNAS, birželio 25 d.
Amerikos ambasada pra 

nešė Vokietijos užsienio mi
nisterijai, jog Jungtinių Vai 

1 stybių konsulams Vokietijo
je įsakyta grįžti namo per
Lisboną, Portugaliją.

smarkumu,
Sakoma, jog rusų bomba- 

nešių atakose žuvę daug civi 
lių gyventojų ir padegta La- 
ppeenranta miestas.

BERLYNAS, birželio 25 d. 
— Rusų bombanešiai pakar 
totinai bombardavo Suomi
jos sostinę Helsinkį ir kitus 
didesniuosius Suomijos mies 
tus.

Helsinkį rusai apmėtė 
bombomis anksti šį rytą. 
Pašovė 2 bombanešius

Reuters pranešimas iš 
Stockholmo sako, jog atakų 
metu pašauta du Rusijos 
bombanešiai.

Suomių minios Helsinkio 
gatvėse džiaugsmingai svei
kino suomių kovos orlaivį, 
kuris pašovė pirmąjį rusų 
bombanešį virš sostinės.

Adm. Leahy pas
rusų ambasadą

VICHY, birželio 25 d. — 
Vichy sluogsniai nenustebin 
ti Prezidento Roosevelto pa 
reiškimu, jog Amerika teiks 
visokeriopą galimą paramą 
Rusijai.

Įtakingieji sluogsniai pa 
brėžia, jog “Preziden*”.r pa 
aukojo idealogiją, kad tik su 
silpnintų Hitlerį.“

Amerikos ambasadorius 
adm. Leahy šį rytą matėsi 
su Rusi i o** ambasadorium 
BogomolovU?

VICHY. — Informuotieji 
sluogsniai įsitikinę, jog pra
nešimai apie Turkijos ka
riuomenės koncentracijas Si 
rijos pasie^je duoda supras 
ti, jog Turkija galinti pulti^ 
Siriją iš Šiaurės.

SOFIJA. — Bulgarija nu
traukė telefoninį susisieki
mą su Rusija, kai tuo pačiu 
laiku nutrauktas orlaivių 
susisiekimas tarp Rusijos ir 
Bulgarijos.

ISTANBULIS. — Šiandie 
Ankaroje prasidėjo pasitari 
mai tarp Turkijos ir Vokie
tijos prekybiniais klausi
mais. Prekybos sutartis sie
kia 10,000,000 Turkijos lyrų.

•
MASKVA. — Rusijos ži

nių agentūra praneša, jog 
kazokai pasižadėjo padėti ru 
sams kovoti prieš vokiečius. 
Kazokai iki šiol Rusijos rau 
donojon armijon nebuvo ima 
mi ir jų pasižadėjimas esąs 
savanoris.

MASKVA. — Maskvos 
spauda šiandie žymiausioje 
vietoje ir didžiausiais antgal 
viais patiekė skaitytojams 
Prezidento Roosevelto pasi
žadėjimą remti Rusiją. Vi
sos rusų pastabos reiškia dė 
kingumą.

Dalinai debesuota ir šilta. 
Pietryčiu vėjai.

Naciai sunaikinę 
280 rusų tankų

BERLYNAS, birželio 25 d. 
— Vokiečių pranešimai sa-1 
ko, jog šiandie įvykusios mil 
žiniškos tankų kovos, kurio
se naciai sakosi laimėję.

Vokiečių pranešimai sako, 
jog vienoje vietoje nacių 
tankų dalinys sunaikinęs 
180 rusų tankų, kai tuo pa
čiu laiku vokiečių bombanc- 
šiai kitoje vietoje sunaikinę 
100 rusų tankų.
Stiprus frontas

Vokietijos karo vadovybė 
praneša, jog svarbiausias ka 
riuomenės koncentracijas ru 
sai sutraukė ilgo fronto ccn 
tre. Čia esąs sudarytas me- 
kanizuotos rusų kariuome
nės trikampis tarp Brest- 
Litovsko, Pinsko pelkių ir 
Rytų Prūsijos.

Vokietijos žinių agentūra 
pareiškia, jog Vokietijos 
aviacija aktyviai dalyvauja 
kovose pirmiausia nuvalyda 
ma kelią kariuomenei.

Iki šiol, tačiau, dar aiškia 
nežinoma vokiečių pozicijų. 
Oficialiai tepranešama, jog 
veiksmai vyksta patenkina- 

I mai.

Bombardavo Klaipėdą
Vokiečių komunikatas pra 

neša, jog rusų bombanešiai 
atakavo Karaliaučių ir Klai 

j pėdą, bet nuostolių esą pada 
ryta keliems namams.

Rusai bandę atakuoti Til
žę, bet buvę atmušti.

Pranešimai iš karo fronto 
duoda suprasti, jog kovose 
naudojama visi modernieji 
ginklai, įimant tankus, ug
nies svaidytojus ir dirbtiną 
rūką, kurį sėkmingai vokie 
čiai panaudojo Kretoje.

Anglai pareiškė
Ispanijai protestą

LONDONAS, birželio 25 d. 
i— Šiandie pranešama, jog 
I Anglijos vyriausybė pareiš- 
(kė Ispanijai griežtą protes
tą dėl riaušių prie Anglijos 
ambasados Madride.

Autoritetingi sluogsniai 
pareiškia, jog riaušėse daly
vavo apie 300-400 asmenų, 
apsirengusių falangistų uni
formomis. šios riaušės buvu 
sios “tiksliai suorganizuotos 
ir surengtos Vokietijos“.

Ambasadoje esą išdaufv 
ta dauguma langų ir keli a v 
tomobiliai apdaužyti.

Rusai pašovę 
281 nacių orlaivį

MASKVA, birželio 25 d.
— Rusai praneša, jog sovie
tų aviacija sukėlė milžiniš
kus gaisrus Varšuvoje ir 
Konstantoje, apmėtė bombo
mis Dancigą ir kitas Rytų 
Prūsijos miestus ir sunaiki
no į tris dienas 381 vokiečių 
orlaivių. Rusų orlaivių žuvę 
374.

Maskvos komunikatas pa
reiškia, jog sovietų kariuo
menė aršiai, kovoja, kad su 
laikytų vokiečių žygiavimą 
per Pabalčio kraštus ir bu
vusią Lenkiją ir jog pieti
niam fronte prie Pruto upės 
sulaikyta vokiečių-romunų 
kariuomenė.

Esą sunaikinta ištisas vo
kiečių mechanizuotos kariuo 
menės regimentas.
Gaudo parašutininkus

Komunikatas taip pat skel 
bia, jog rusų fronte užnuga 
ryje nusileidę vokiečių para 
šutininkai, kuriems buvę pa 
vesta sunaikinti rusų susisie 
kimas. Jie buvę apsirengę 
rusų karių uniforma.

Komunikatas pripažįsta, 
jog vokiečiai pasiekę Šiau
lius ir Kauną.

Prie Šiaulių ir įvykusios 
kovos, kur sunaikinta išti
sas mechanizuotos vokiečių 
kariuomenės regimentas.

Taip pat aštrūs susirėmi
mai vyksta prie Vilniaus ir 
Gardino.

Smarkios anglų 
atakos Vokietijoj

LONDONAS, birželio 25 d.
— Anglų bombanešiai ketu
rioliktą išeilės kartą prave
dė atakas šiaurinėj ir vaka
rinėj Vokietijoj, kai kiti avi 
acijos daliniai pravedė sus
tiprintas atakas okupuotose 
vakarų Europos dalyse.

Vokietijoje atakos sukon
centruota ant industrinių 
centrų Cologne ir Duessel- 
dorfo ir laivyno bazės Kiel.

Okupuotojoje Prancūzijo 
je apmėtyta bombomis svar 
besnieji uostai.

Tuo pačiu laiku vokiečių 
bombanešiai pravedė atakas 
įvairiose Anglijos dalyse. 
Šių atakų metu esą pašauta 
keturi vokiečių bombanešiai. 
Apie anglų nuostolius nieko 
nesakoma.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
PITTSBURGH IR APYLINKĖSE

LIETUVIŲ DIENA - SEIMININKIŲ DIENA
Kiekvienas džiaugiasi su-; jos kafeterijoje: ir lietuviš-

laukęs vasaros. Kodėl? Va
sarą gamta nepaprastai ža
vinga. Visus viliote vilioja 
j save, ar tai būtų aukšto 
mokslo žmogus, ar papras 
tas darbininkas, ne3 joj ran
da malonumo, pasitenkini
mo ir grožio; taip pat tyra
me ore atnaujina nusilpusią 
kūno energiją.

Šeimai išvykstant į pik
niką arba į atostogas važiuo-

kų ir amerikoniškų valgių. 
Nėra abejonės, kad visa šei
ma bus pilnai patenkinta

Apie vietos gražumą, gam
tos puošnumą nėra reiaaio 
rašyti, nes visi labai gerai 
žino. Pati gamta paruošė 
stalą — puikų žolyną. Ir jo 
bus pakankamai, ar tai po 
medeliu, ar saulėje. Galima 
taip pat bus atsisėsti prie 
margo stalelio po “saulesar-

jant, šeimininkei lieka parei- giu”.
ga valgių paruošti, pintines Ta pačia proga bus gali-
prikrauti; vienu žodžiu, ska
nėsių parūpinti. Jai maža 
džiaugsmo, ramybės. Vietoj 
pamiršti visa ir su savo my
limaisiais linksmintis, jai pa-

ma ekskursuoti per naują 
statybą — šv. Pranciškaus 
akademiją. Be abejo, visi in
teresuojasi šia mokslo ir kul , 
tūros įstaiga, prie kurios 
statybos prisidėjo savo au-

STALINAS “SVEIKINA” VOKIEČIUS i viais mažai draugavo, gyve
no tolokai nuo lietuvių baž
nyčios ir daugiau linko prie 
Šv. Petro airių bažnyčios. 
Šv. Petro mokyklą lankė ir 
jojo visi vaikai ir viskas kas 
lietuviška pasidarė jiems vi
sai svetima. Kai kurie mūsų 

Į tautiečiai mano, kad, norint 
būti geru amerikiečiu, reikia 
lankyti airių arba vokiečių 

i bažnyčias ir jųjų mokyklos. 
Tuo tarpu galima būti 100 
nuošimčių amerikonu ir lie
tuviškas įstaigas remiant ir 
jas lankant.

nai, tas be abejo nesupras
tų, kas tai yra amerikoniz 
mas. ‘‘More povver to our 
Lithuanian schools and chur- 
ches”.

Remkite "Draugą”, nes jis 
tarnauja Bažnyčiai, Tėvynei 
ir Jūsų reikalams.

Kristaus žodžiai (Jon. 13, 
35.).

("Draugas" Acme telephoto)

Bolševikijon įsiveržę vokiečių kareiviai tarp kitko ra
do didelį Stalino paveikslą. Naciai pašiepia raudonąjį 
diktatorių, kurs yra pozoje, tarytum, sveikintų įsiver
žusius nacius.

daugėja darbo.
Liepos 4-toji nepaprasta komis. Neapleiskite šios ne- gišką vakarėlį, kurį rengė- 

diena — šeimininkių diena, paprastos progos atsilanky- jos tvarkiai suruošė.
Nei valgių reikės pirkti, nei , ti ir pasigrožėti gamta, pa-
pintinių krauti. Įsidėkite do- silinksminti su savo šeima 
lerį, kitą į piniginę ir va- ir pažįstamais ir pamatyti 
žiuokite sykiu su visa šei- jūsų sunkaus uždirbto cen- 
ma į “Jūsų” pikniką Dievo to vaisių.
Apvaizdos kalnely. Visko pa- Tad, kviečiame ir lauksi- 
ruošta bus naujos akademi- me visų! J. Skripkus

North Side

Šiuos žodžius rašančiam 
teko dalyvauti birželio 22 d. 
Šv. Vincento mokyklos už
baigimo vakarėlyje. 16 jau
nuolių baigė Šv. Vincento 
mokyklą Esplen ir iš rankų 
savo klebono kun. J. Vaiš
noro apturėjo diplomus. Vi
sas mokyklos baigimo prog- 
ramėlis darė malonaus įspū

džio ir liudijo apie seserų 
pranciškiečių darbštumą ir 
rūpestingumą. Vaikučių dai
nos ir sulošti vaizdeliai bu 
vo atlikti tokia gražia lietu
viška kalba, kad tik gerė- 
kis. Tokios grynos Iietuviš^ 
kos tarmės Amerikoj gimu
sių vaikų tarpe man neteko 
girdėti. Reiškia lietuvių kal
ba mūsų mokyklose nėra už- 
pečkin nustumta. Bravo. Pa
galiau, kas galėtų sakyti, ' žmogaus geriausi draugai 
kad mūsų mokyklų vaikučiai j yra jo dešimtis pirštų, 
nėra ir nebus geri ameriko-1 Robert Dovvnej

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

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2423 W. Marguette Road

Tel. CANaI 6122

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

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

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublic 7868

ĮSIDĖMĖTINAS KULTŪROS 
ŽIDINYS PITTSBURGH, PA.

Birželio mėnuo — džiaugs
mingiausias, mokslus einan
čiam jaunimui, metų laiko
tarpis. Šiemet gausingos lie
tuviškosios mokyklos Ame
rikoje, taip pat išleidžia šim
tus diplomais apdovanotų 
jaunuolių į gyvenimą. Nese
niai lankydamas lietuvių ko
lonijas turėjau malonios pro
gos aplankyti vieną iš to
kių kultūros židinių Pitts
burgh, Pa. Tai Šv. Kazimie
ro parapijos išlaikoma aukš
tesnioji (High school) mo
kykla berniukams ir mergai
tėms.

Malonus ir visad šypsan
tis Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas kun. Magnus Ka
zėnas išvedžiojo ir aprodė 
didelį mokyklos namą, kur 
telpa ne tik parapijos pra
džios mokykla su 158 mo
kiniais, bet ir aukštesnioji 
(High school) mokykla su

Birželio 22 d. įvyko Šv. 
Vincento mokyklos užbaigi
mo vakaras. Parengime da
lyvavo kun. J. Misius, kuris 
savo kalboj sveikino moki
nius už gryną lietuvišką kal
bą. Sveikino ir tėvelius, kad 
savo duosnumu įsteigė ir už
laiko šv. Vincento mokyk
lą, kurioje jų vaikučiai turi 
progos susipažinti su Lietu
vos praeitimi, pramokti skai 
tyti ir rašyti. Vakaro prog
rama buvo įvairi ir užiman
ti. Dainos, dribai ir kome- 
dijėlės tinkamai parinktos.

Mūsų klebonas birželio 30 
d. išvažiuoja visai savaitei 
rekolekcijų į Šv. Vincento 
seminariją Latrobe Pa. Kar
tu važiuoja kun. Jurgutis. 
Pikutis ir .Abromaitis.

Praeitą savaitę kun. J. 
Skripkus apsirgo laike reko
lekcijų ir buvo pargabentas ! 
namo. Po sunkios operacijos

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

AKI V GYDYTOJAS 
SPECIALISTAS

Tel. YARda 5921.
Res.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai. uuo 1—3; nuo 6:30—8:30
756 West 35th StreetSuvirš 20 metų praktikai lino akių 

taisyme Ir gydyme
.. .. . ,. ... -. GERAI PR1TA1KUTT1 AKINIAInegali greitai sustiprėti. Šią pataikys kreivas akis, trumparegystę

savaitę rekolekcijas turi ku 
nigai: Kazėnas, Vasiliaus
kas ir Sadauskas.

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office tek YARds 4787 
Namų tel. PROspeet 1930 

Ofiso tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

CANaI 0257
tel.:

Tel.
PKOspect 6659

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

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

• iki 9 vaL vakare

siela jai atsidavęs, kad atro
do, nebaisūs jam pakelti vi
si sunkumai! Kun. M. Ka
zėnas džiaugėsi, kad moki
niai baigę šią mokyklą, dau
gumoje, užsilaiką ištikimi 
parapijos bendradarbiai ir 
pavyzdingi katalikai.

Linkėtina, kad ir plates
nės Pittsburgho apylinkės 
lietuviai atiduotų savo vai
kučius į tokią pavyzdingą 
mokyklą. Mokestis už moks
lą tik vienas doleris į mė
nesį ir mokykla turi labai 

103 mokiniais. Aukštesnioji aukštą valdžios pripažinimą, 
mokykla įkurta 1934 metais Baigdamas nuoširdžiai lin- 
ir šiemet išleidžia į gyveni- kiu mokyklos globėjui ir mo-

bėjas kun. Kazėhas ir mu 
zikos mokytojas.

Reikia pasidžiaugti, kad 
viena parapija įstengia iš
laikyti ne tik pradžios, bet
ir aukštesniąją mokyklą. Be Mokiniai baigė aštuonis sky- 
abejo, aukštesniosios mokyk- rius sekantieji: J. Kukučio- 
los išlaikymas daug lėšų ir nis, D. šeštokas, E. Marzai- 
energijos kainuoja pačiam tis, J. Bereknevičius, A. Ke- 
parapijos klebonui kun. M. lartas, C? Milligan, J. Col- 
Kazėnui, bet jis taip prie tos lins, V. Mann, R. Mandolia; 
mokyklos prisirišęs ir visa ir mergaitės: D. Wall, L.

Kelartas, D. Uinis, D. Pad- 
den, A. Roman, E. Gustic ir 
R. Lannaus. Iš viso 16 gra- 
duantų. Klebonas išdalino 
paliudijimus ir vakaras bai
gėsi Lietuvos himnu.

Rengėjos “bingo” vakaro 
nenuilstančiai darbuojasi, 
kad vakaras gerai pavyktų. 
“Bingo” vakaras įvyks bir-1 
želio 27 d., 8.30 vakare, šv. j 
Vincento mokyklos svetai-1• t
nėję.

Birželio 19 d. moterystės 
sakramentą priėmė William 
Gillot ir Florence Urnežai
tė. Pabroliais buvo: Edvvard 
Gillot ir Emilia Urnežaitė. 
Linkiu meilėje ir sutikime 
gyventi.

Birželio 20 d. pasimirė Le
onas Dzitaveckas, 75 metų 

! amžiaus. Paliko nuliūdę mo
nteris, dvi dukterys ir trys 
sūnūs. Palaidotas birželio 
23 d. šv. Kazimiero kapuo
se. Velionis Leonas su lietu-

Ir toliregystę;
palengvins akių įtempimą, p ražai Ina 
galvos skaud6jliną, svaigimą ir akių 
karštį. .

MOOEItNl&KIAt’SI, TOBULIAUSI 
EGZAMINAVIMO BfDAI 

SpecialS atyda atkreipiama J vaikų
akis.
Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia. 

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

Sekmadieniais pagal sutartį.

4712 So. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1373

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

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

Tel. YARda 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12,

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

Sekmadieniais 11 iki 12

DR, V. A, ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. ilalsted Street

PASKOLA ČIA GAUSI 
greit, leng
vais Išmo
kėjimais —

B IKI 20 METU.NUO

mą apie 20 baigusių tą mo
kyklą abiturientų. Mokyklos 
programa labai praktiška: 
be bendro lavinimo dalykų 
mokykloje išeinama virimo, 
siuvimo, knygrišyklos ir ko
mercijos kursas. Prie mo
kyklos gana turtinga che
mijos laboratorija, gamtos 
ihuziejus ir knygrišyklos 
dirbtuvė. Mokyklos knygyne 
3000 tomų knygų. Svarbiau-

Girdisi, kad labai daug iš 
vietinių rengiasi važiuoti į i 
Lietuvių Dieną, kuri įvyks 

kytojoms sėkmingai auklėti j liepos 4 d., seserų pranciš-
lietuvių jaunimą.

S. Gabaliauskas

West End
Birželio 17 d. Vyčių kuo 

pa turėjo draugišką vaka
rėlį, į kurį kiekvienas narya- 
ė turėjo progos pasikviesti 
draugą arba draugę, nes

kiečių vienuolyno darže. Kas 
metai suplaukia tūkstanti- i 
nės minios lietuvių, tat spė- i 
jama, kad ir šiemet tūks- f 
tantinės minios suplauks į 
vienuolyno daržą. Vietinis

SKAITYKITE “DRAUGI!

^Itčhinė
šia, kad mokykloje dėstoma tai buvo susipažinimo vaka- 
lietuvių kalba, kaip privalo- rėlis, kad padauginus nariais 
mas dalykas. Mokyklos mo į kuopą. Vakarėlis patenkino 
kiniai, su kuriais teko kai- dalyvius, tat spėjama, kad 
bėtis, gražiai kalba lietuvis vietinė Vyčių kuopa padidės.
kai. Mokykloje dirba 10 se ------------
sėlių vienuolių — pranciš- Birželio 19 d. Sv. Vincen 
kiečių, pats mokyklos glo- to moterų klūbas turėjo drau
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Fornu.ckrrlief Irom itehing nf ecicma. pimples. 
sthlete's (oot. arabies, r.ishe* and other e»- 
temally caused skin troubles. ūse wnrid(amoui 
cooling. antiseptic, llquid D D. D Prescription 
Grcaselcas, stainleit. Soothet irritatinn and 
ąuiekly stopa Intense Itch.ng. Tie trini bottle 
provea it. oryour money back. Auk your 
druggist today (or D. B. O. fittKRimo*. 
. ' •

STANLEY GAVCUS
— Parduoda—

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

Pcrkraunto Baltina, Vežioja Anglis
Kreipkitės prie;

Stanley Gavcus
110 So. Ridgeiand Avenue 
VVorth, III. Tel. Oak I*wn 1M-J-1

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokit Jaa, leisdami 
lir-kaamlnnotl Jaa modernUklauala 
metodą, kuria rėg*1tmo mokalaa 

<all autelktl. 
tl METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą aklų Įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampaa lt-toa
Telefonaa CANAL 083, — Ohieago 

OFISO VALANDOS 
Kasdien tOO a. m. iki t.SO p. m. 

Treč. Ir U«t: 9:00 a. m. tu 
1:10 p. m.

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION]

OF CHICAGO
2202 W. CERMAK ROAD

TcL: CANAI. 8887 
Mokame 3y2% Dividendų 

Ben. J. Kazanauskas, See.

turtas Sj 000,000.00
VIRS r J

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

Ofiao UL OANai 8345 
Ofiao Vai.: 2—4 ir 7—9 

TreOladlanlala pagal sutartu 
Re*. Tel.: HKMlock UBO

Taz. YARda 8846

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Tel. CANaI 5969

DR. VVALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road 
OFISO VALANDOS 

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

Ofiao TsL: Reeld. ToL:
VIRglnia 1886 PROspeet 3614

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 West 35th Street
LIGONIUS PRIIMAi
Kasdion ano 2:00 iki 8:00 vaL

Trečiad. lr Bekmad. tik ausltarius.

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

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

i

Dėl sąžiningo radijo pataisymo 
pašaukite Yards 3088.

Rnd riko Radijo Prognramnl:

VVCFL 1000 K. Sekmadieniais 6:30 
vai. vakare
VVHFC 1450 K. Ketvirtadieniais 
7 vai. vakare.
VV A A 950 K. Hawaian — Sekma
dienyje 4:30 po pietų.

TelefornaM; HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki S! Vak. 7 iki 9 

Nedėliomis pagal sutartj

Telefonas CANaI 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal sutartį.
Res. telefonas SEEIey 0434.

Tel. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nno 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. 
ir pairai sutartį.

Res. 1625 So. SOth Avenue
Tel. Cicero 1484

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayetto 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais tr 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė. 
TeL YARda 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais.

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

(2-tros lubos)
TeL MIDvray 2880 Chicago, IIL

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 0 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.

Sekmad. nno 10 iki 12 vai. ryto.

DR. A, JENKINS
(Iietnvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 

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

Taipgi pagal sutartį.
Ofiao telefonu PROspeet 6737luų teigimą TOgtal* UU

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

ToL YARdg 0994 
Rez. toL PLAza 3200

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vnk. 
Nedėliomis nno 10 iki 12 vnl. dieną

Kautynėse per nepriklau
somybės karą mes parodė
me pasauliui, kad esame lais 
vėa veria tauta.

Gen. Skorupakla



Ketvirtadienis, biri 26, 1941

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

MAUDYMOSI
TAISYKLES

Kai vasaros karščiai šu 
tina, prakaitu suplukę žmo
nės ieško atsigaivinimo ma i 
dynėse. Besimaudant, nema
žai žmonių paskęsta, daug 
suserga ir šiaip visokių ne
laimių atsitinka. Reikia ži
noti maudymosi taisykles ir 
jų prisilaikyti. Apsimoka 
būti atsargiems.

Maudymosi taisyklės yra 
šios:

1. Jei nesi gerai išsimie
gojęs. — nesimaudyk!

2. Neik maudyties tuoj pa
valgęs. Po sočių pietų reikia 
palaukti bent porą valandų.

3. Labai nesveika ir net 
pavojinga yra maudytis iš
gėrus svaiginančių gėrimų.

4. Jei esi pailsęs nuo sun
kaus darbo, tai prieš mau- 
danties reikia pasilsėti bent 
valandą.

5. Jei sloguoji, ar šiaip 
negerai jautiesi, verčiau ne- 
simaudyk.

6. Moterys ir mergaitės 
mėnesinių laike lai nesimau
do, nes gali labai pakenkti 
sveikatai.

7. Ir širdies ligą turintieji 
lai būna atsargūs, nes dėl 
staigios temperatūros per
mainos širdis gali neištver
ti; žmogus gali apalpti ir 
nuskęsti.

8. Brisk j vandenį išlėto; 
apsišlapink vandeniu krūti
nę, galvą, nugarą ir tik pas
kui jau gali visas plukdy
tis.

9. Vandenyje būnant ant 
vietos nestovėk, bet judėk 
ir plaukiok, tik nepersial- 
sink.

10. Jei besimaudant lūpos 
pradeda mėlynuoti, ar šiur
pulys krėsti, ar galvą skau
dėti, tai tuoj brisk laukan 
iš vandens ir apslrėdyk.

Vanduo gesina karštį, vė
dina, atskiedžia ir išskalau
ja nešvarumus; žodžiu, šva
rina visą kūną. švara, reiš
kia sveikatą. Maudytis sai
kiai ir prisilaikant higijenos 
taisyklių yra tikrai sveika. 
Turiu pastebėti, kad didžiu
liuose miesto pliažuose, kur

JUBILIEJAUS PROGA
10 Savaičių Prenumerata Siūloma 

UŽ VIENĄ DOLERĮ

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
štai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams: 

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

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

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

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

Užsakymus siųskite šiuo adresu:

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

arba šaukite CANaI 8010

tūkstančiai žmonių kamša- 
kimščiai maudosi, vanduo 
tampa taip labai suteršta? 
žmonių kūno ekskretomis. 
kad net koktu ir rašyti. To
kiose viešose maudynėse ga
lima ligomis užsikrėsti. Pa
tariu skaitytojams maudy
tis tik tokiose vietose, kur 
nėra tiršta žmonių.

Neapsimoka perdaug man 
drauti ir rodyti savo atletiš
kus gabumus ten, kur van
duo yra gilus. Kartais net 
geriausiems plaukikams pa
sitaiko, kad mėšlungis su
traukia kojas ir skęsta.

Nutukusiems, jei nori su
liesėti, tai geriausias būdas 
sumažinti savo kūno svorį 
gimnastikuojant vėdinančia
me vandenyje; bet jie pri
valo nardyti, plaukioti, ju
dėti ir dirbti vandenyje, o 
ne tingiai sau pliuškentis.

Kurie po ligos yra suny
kę, arba jei kūno svoris yra 
permažas, tai privalo ne tiek 
vandenyje pliuškentis, kiek 
save išlėto saulintis. Kadan
gi po išsimaudymo apetitas 
yra geresnis, tad ir privalo 
valgyti tuoj po išsimaudy
mo, kad maistingas valgis 
stiprintų apvytusį kūną.

Kas gali, lai naudojasi va
saros giedra, lai maudosi 
dėl savo sveikatos.

Daktaro atsakymai į 
klausimus

Atsakymas J. č. — Jei 
tamsta netekai apetito ir 
niekas neskanu, tai reiškia, 
kad prasideda kokia nors li
ga. Jokių vaistų tamstos a- 
petito sužadinimui negaliu 
rekomenduoti nežinant tams 
tos fizinės padėties, nes vie
ton pagelbėti kartais gali 
pakenkti. Verčiau eik pas 
gydytoją ir pasiteirauk apie 
savo sveikatos stovį.

Atsakymas E. S. — Iš pa
tiektų tamstos laiške simp
tomų, atrodo, kad tai yra 
“Basedovo” liga. Tąja liga 
sergantieji dažnai kvapo 
pristinga ir širdis greitai 
plaka. Šią ligą, kol dar ne- 
pervėlu, privalo rimtai gy
dyti geras gydytojas.

TEN KUR LINKSMA,
TEN KUR GERA. . . . . . . .

Mahanoy City, Pa. — Pa
staruoju laiku turėjau pro
gos aplankyti suvirš trisde
šimts lietuviškų kolonijų 
įvairiuose Amerikos mies
tuose. Vienur lietuviai gyve
na labai pasiturinčiai, kitur 
vargingesnėse sąlygose, bet 
visur pastebėjau bendrą no
rą vadintis lietuviais ir au
kotis mūsų tėvynės išlais
vinimo idėjai.

Lietuviškiausios koloni
jos, mano supratimu, Chica
go, Detroit, Rochester, Am- 
sterdam, Brooklyn, Balti
more ir Pittsburgh. Apie šių 
kolonijų veiklą dažnai ma
tome straipsnius laikraščių Į 
skiltyse, tat iš eilės šian- i 
dien tenka papasakoti šį tą I 
apie mažą, su vos 15,000 
gyventojų miestą, įsiskver
busio Pennsylvanijos auk
štuose kalnuose — tai Ma
hanoy City, Pa.

Šiame miestelyje pabaigoj 
devyniolikto šimtmečio apsi
gyveno daug lietuvių, kurie 
atvykę iš rusų pavergtos 
Lietuvos tikėjosi čia laisvai 
gyventi ir anglių kasyklo
se bedirbant greitu laiku 
tapti turtuoliais. Ir jie ne
buvo apvilti. Sunkiu darbu 
jie susitaupė pakankamai 
pinigų, kad galėjo įsigyti 
nuosavus namus, ir iš Lie
tuvos parsikviesti visą sa
vo šeimą ir čia, laisvės ša
lyje, ramiai sau gyventi. 
Bet kas gražiausia, kad jie 
neužmiršo būt dėkingais šių 
žemiškų gėrybių Teikėjui - 
Dievui. Jie Jo garbei prieš 
penkiasdešimts metų pasta
tė puikią gotiško stiliaus 
bažnyčią, kuri savo aukštais 
bokštais pasižymi kaipo 
aukščiausias pastatas visa
me Mahanojaus mieste. 1907 
m. jie pasistatė ir savo pa
rapijinę mokyklą, kad jų 
vaikai būtų auklėjami kata
likiškoje lietuviškoje dvasio 
je. Nors šios kolonijos isto
rija kai kuriais laikotarpiais 
buvo gan audringa, bet pra
dėjus jai vadovauti dabarti
niam klebonui kun. P. C. 
Česnai, ji pasidarė pavyzdin 
giausia parapija tvarkos ir 
sugyvenimo atžvilgiu. , 

Šios parapijos gražų su
gyvenimą ir vieningumą ga
lima ypač spręsti iš nese
niai apvaikščiotos “parapi- 

l jos šventės” — mokslo me- 
, tų užbaigimo dienos, birže- 
j lio 8 d. Ši įspūdingiausia vi

sų metų šventė prasidėjo aš
tuntą valandą ryte, kada 
visi parapijoj baigusieji bei 
kokia aukštesnią mokyklą 
susirinko studentiškai apsi
rengę su savo “caps and 
gowns” į bažnyčią šv. Mi
šioms, padėkoti Aukščiau- 
siąjam už suteiktą jiems 
ypatingą globą sėkmingai 
baigti mokslus ir pasiprašy
ti palaimos tolimesnei gyve
nimo eigai. Labai jaudinan
tis pavyzdys buvo šių jau
nuolių dievotas priėmimas 
šv. Komunijos “in corpore.” 
O devintą valandą, prof. J. 
Služaliui grojant iškilmingą 
maršą, parapijinės mokyk
los baigusieji, palydovais 
lydimi, labai tvarkingai su-

uainaii

Vaizdas iš operetės ‘Našlaitė Julytė”, vaidinta Šv. Juozapo mokyklos mokinių birželio 8 d., Mahanoy City, Pa.

ėjo į bažnyčią išklausyti šv. 
Mišių jų intencija. Tvarka 
ir skoningas apsirengimas 
darė visiems jaudinantį įs
pūdį. Tai buvo grožis, kurio 
popieryj sunku išsakyti.

7:30 valandą vakare para
pijos salėje įvyko iškilmin
gas mokslo metų baigimo 
aktas. Publikos susirinko 
arti penkių šimtų, šiuo savo 
skaitlingu atsilankymu para 
pijonys įrodė, kad puikiai 
supranta šio momento svar
bą — juk čia pasirodys vie
šumoj parapijos prieauglis 
— mūsų jaunesnioji karta, 
kuriai teks eiti tėvų pėdo
mis vadovaujant ir palai
kant parapiją. Programas 
buvo vi()ias iš meniškiausių 
ir turtingiausių kostiumų ir 
vaidybos atžvilgiu. Progra
ma buvo sekanti.

1. Klebono įžanginė kalba.
2. Mažųjų operetė, “Gėlių 

darželyje.” — 1, 2, 3, 4 sky.
3. Žirgeliai joja. — 4 sky.
4. Dainelė, “Drabužiai 

žmogaus nepadaro.” — 7 
skyrius.

5. Operetė, “Našlaitė Ju
lytė.”

T aki n g your giri to the 
moviea?

lfflTCH OUT!
Watch out that your breath does not 

offend .. . you yourself probably don't 
know whether lt's oflenslve or otherwlse. 
If you want to rnake a hlt wlth your 
giri frlend, there’s a way to make your 
breath more agreeable. And lt's easy. 
Slmply rlnse the mouth wlth Lišterine 
Antiseptic before you start out. Lišterine 
halts food fermentatlon ln the mouth, 
the usual cause of breath odors accord- 
lng to some authorlties, then over- 
comes the odors fermentatlon produces. 
Lambert Pharmacal Co., St. Louis, Mo.

Batore Any Data Usa
LIŠTERINE ANTISEPTIC

Te Meka Your Breath Ssraatar

................................................................................
D A C 1/ I C pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas. 
I — namams statyti, remontuoti ar

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!!
TAI IDYI/ITC mQsų įstaigoje* Jik”l indeliai rūpes- 

I r\\Jl I l\l I t tingai globojami ir ligi $5.000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame 
3H%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

MOŠŲ PASITIKĖJIMO IR ISTVERMRS REKORDAS

45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nennsltrlaodžlant Nei 
Vieno Klijento I

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

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

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

Jt

POCAHONTAR MINE RtN f. 
Rytinio Konfticky Ntoker Nut 
HARI.AN (prilygsta gcrtanedam 

Stoker Nut) ..............................

Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus 
matote “Drauge”.

Julytė, mirus tėvams, yra 
globojama Krioklių, kurie 
be pasigailėjimo išnaudoja 
ją sunkiems darbams. Tuo 
laiku į apylinkę atvyksta 
Pakštienė vadovauti dainų 
konkursui. Julytė irgi norė
tų dalyvauti, bet jos globė
ja Krioklienė jai uždraudžia 
sakydama, kad ji “tik dar
bui sutverta, o ne giedoji
mui!” Bet Julytės pasigaili 
Pakštienės dukrelė, Birutė. 
Ji slapta atgabena ją į kon
kurso vietą, aprengia savo 
drabužiais ir užrašo jos var
dą savo mamytės sąraše. 
Konkurso pabaigoj, visų da
lyvaujančių nusistebėjimui 
Julytė yra užkviesta dainuo- j 
ti ir ji laimi dainų konkur
są.

Veikiantieji asmenys (Pa
gal pasirodymo eilę) buvov *šie:

Ūkininkai ir ūkininkaitės 
5—6 skyrius.

Miranda, Railų dukrelė -- 
J. Klučinskiūtė.

PIRM NEGU I’IRKSITE 
MATYKITE MUS!

Finansuojame namų pastatymu ai 
pataisymų — Nieko (rnokSU 3 
metai išmokėti — Apkalnavlmas 
dykai.

Lietuvis Pardavėjas 
Stanley Lltwinas — Vedėjas

Carr-Moody Lumber 
Company

3039 So. Halsted St. 
VIC. 1272 ‘ :

Ponas Raila, ūkininkas —
W. Wahalec.

Luella, kaimo mergelė —
K. Marčiulioniūtė. 

Railienė, pasiturinti ūki
ninkė, kurios darželyje 
vyksta konkursas —

I. Bubnytė.
Evalina, Krioklių dukrelė

L. Getevičiūtė.
Mikutis Baravykas, šeri
fo sūnus —

J. Jonės.

Ponas Baravykas, šerifas
J. Poiii.

Pakštienė, konkurso ve
dėja —

T. Stankevičiūtė. 
Algirdas, jos sūnus —

J. Melusky.
Birutė, jos duktė —

E. Mažeikiūtė.

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

Mūsų knygyne dar galima gauti pasirinkimą lietuviškos 
literatūros ir poezijos rinkinių. Dabar komunistu valdžiai 
užkirtus kelia lietuviškų knvgų snausdinimui, LIETUVIŠKA 
KNYGA pasidarys retenybė. įsigykite savo kopijas, kol 
jų dar lieka.

KNYGOS! KNYGOS!

PIRKITE ANGLIS DABAR!
KAINOS KYLA — PRIKIRVOAKITE ŽIEMAI DARAU

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

Basanavičius. 260 pusi ............................................. $1.00
PRA GIEDRULIAI. III t.. Vaižeanto, 290 pusi.............. $1.00
VAIŽGANTO RAŠTAI IV t.. (Vilniaus ir Kauno laiko-

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

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

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

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

EILRRASČIAI
SU BALTU NUOMETU — J. Augustaltytė-Vaičiūnienė,

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

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

J. šlapelis, 90 pusi ............................................................ 50
TĖVYNĖS KELIAIS, Liudas Gira. 65 pusi..........................35
RUDENS AIDAI. A. JakStas. 100 pusi ..............................35
GAMTOS PRILYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal

Dr. R. Van der Meulen ...................................................35
METI.fi. M. Gustaičio, 1914 m........................................... .25
BRĖKŠTA, M. Vaitkus, 1915 m. ............................................... 25

ir/DRAUGAS'
2334 S. Oakley Avė. Chicago. III. (!)

SAUKITE

LAF. 6864
AIO8 KAINOS JSKAITO TAKSUS 

Alos Kaino. — 10 Tonų Kiekiais; Mažiau 10 tonų, bet virš 4 tonų — 
25c daugiau; mažiau 4 tonų — 75c daugiau — mieste. 

lietuvaiti: priims jcsų užsakymus

HARLAN COAL SALES
Tetail 4706 SO. WESTERN AVĖ. Wholesale 
-------- -....................

Vytukas, Algirdo draugas
E. Deesing.

Julytė Juraijtė —
R. Idason.

Krioklienė, jos globėja — 
E. Matalevičiūtė.

Krioklys, jos vyras —
B. Valentą.
(Nukelta į 6 pusi.)

7YPEVVRITERSANO
ADOING MACHINES

— SMAll MONTMIT PAYMENTS—

SOLD? RENTED £ SV 
AND REPAIRED JERUBEI-
*|9HA4 VBAOAM AI&OVAMCI*•M tUVIUI (AMT VM.TIAa NIW.MA<MIN( VVAVANTM

+ CTAD typewriter 
company

HMT C. OOIMIATT.
II. W. MADISON ST.

Phone DEAR3ORN P 444
|mtimatis— FREE — DIMONSTKAUOlJ

*7.85
$7.35
se.75

METI.fi
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

deda didžiausias pastangas išlaisvinti mažasias tautas 
ir, išviso, sudaryti ir Europoje ir visur kitur tokias 
gyvenimo sąlygas, kuriose žmonės laisvai galėtų reikšti 
savo valią.

Ir Londonui ir Vašingtonui, be abejojimo, dabar bus 
dar aiškiau, kaip giliai vertina savo laisvę Baltijos val
stybių žmonės, kaip balsiai jiems įkyrėjo kruvinoji bol
ševikų okupacija, kad net baisiame dviejų milžinų su
sirėmime, didelėse karo liepsnose lietuvių, latvių ic estų 
tautos išdrįso reikšti savo valią — paskelbti nepri
klausomybę ir ryžtis ją ginti.

OfT

z

i

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

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

Lietuvių katalikų dienraščio “Draugo” rSmSjams ir skaitytojams 
siunčiu sveikinimus tr geriausius linkėjimus!

Jūsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams. Informuodama* 
apie jvairius katalikams Įdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo tie
sas, gina lr saugo Jas nuo amžinojo išganymo priešų.

Daugeriopai tepadaugėja Jūsų katalikiško dienraščio skaitytojų skai
čiusi

į, AMLETO GIOVANNI CICOGNANL 
Laodieea Arkivysku |>as,
Apaštališkas Delegatas

"Atsivertimas" arba politiška akrobatika
Gyvename tikrai stebėtinais laikais, kuriais įvyksta 

neįtikėtini dalykai. Komunistiškąją Sovietų Rusiją ima
si ginti kapitalistiškos valstybės; už kapitalistiškus 
kraštus stoja komunistai, kurių tikslas visada buvo, 
yra ir bus sugriauti jų santvarką.

Nemaža keistenybė ir diktatorių “atsivertimas".
Aną dieną. p. A. Smetona davė savo pareiškimą Chi

cago Herald American raporteriui, kuriame pabrėžė 
savo liūdesį dėl dabartinių įvykių Lietuvoje. Jo many
mu, sąjūdis dėl nepriklausomybės esąs perankstyvas. 
Ta pačia proga jisai paskelbė savo “atsivertimą" prie 
demokratijos.

A. Smetona stovįs už laisvą ir nepriklausomą Lietu
vą, bet tik tokią Lietuvą, kuri būtų “laisva nuo bet ko
kio diktatoriaus”.

Toks nusistatymo pakeitimas, vis dėlto, kažkaip ne
natūraliai atrodo. Jis yra nuduotas. Juk visiems yra 
žinoma, kad p. Smetona per dvyliką metų buvo Lietu
vos diktatorium. Demokratijos dėsnius jisai visai buvo 
paneigęs. Kiek mes supratome iš mūsų raporterio ne
seniai padaryto su juo pasikalbėjimo, A. Smetona tebe
silaiko savo pirmykščio nusistatymo — stovi už tokią 
pat santvarką Lietuvoj, kokia jisai valdė Lietuvą per 
kelioliką metų.

Jo šalininkai (smetonininkai-tautininkai) taip pat, 
matyt, “atsivertė”. Jų sulipdytoji iš kelių biznierių ir 
profesionalų Liet. Vad. Sąjunga, atsižvelgdama į šių 
dienų įvykius, savo pareiškime pabrėžia:

“Mes visuomet stovėsime už demokratijos princi
pus, ir skaitysimės tik su liuosa Lietuvos piliečių va
lia"....
Tokie buvusio diktatoriaus ir jo artimų rėmėjų pa

reiškimai mums duoda savotiško pasitenkinimo. Tačiau 
mes gerokai abejojame jų nuoširdumui. Tai yra savo
tiška politiška akrobatika.

Daily News korespond. William H. Stoneman — man 
rašo iš Londono apie tai, kad įkliuvusi į nacių žiotis 
Sovietų Rusija sutinka atstatyti Lenkiją, kurią ji drau
ge su Vokietija .prieš porą metų pasmaugė ir baisiai 
persekiojo. Dabar jau sutarta Lenkiją atstatyti tokiose 
sienose, kokios būvo nustatytos Rygos (1920 m.) su
tartimi. Už tą Stalino “malonę” gen. Sikorskis dar ne
samos Lenkijos vardu pažada jam, Stalinui, paramą 
kare su Hitleriu.

Si kombinacija labai keista ir tenka stipriai abejoti 
ar ilgai ji tvers. Reikia neužmiršti, kad Stalino sutar
tis, jo duotas žodis nieko nereiškia. Pagaliau, tuo tarpu 
jis pats savo kailį turi gelbėti ir kitų valstybių atsta
tymas jam tiek rūpi, kiek keturkojui astronomija. Jei 
kapitalistams pavyktų Staliną apginti ir ant Rusijos 
sosto jį išlaikyti, jis ir vėl pastūmėtų savo komunistiš
kojo imperializmo mašiną tautoms pavergti ir joms 
kankinti.

Baltijos valstybės ir santarvininkai
Iš Londono pranešama, kad ten kalbama ir apie Bal

tijos valstybių likimą. W. Stoneman- rašo, kad Baltijos 
valstybių ateitis dar turėsianti būti išspręsta. Londone 
esą jaučiama, kad

Lietuvos, Latvijos ir Estijos klausimas bus išrištas 
laikantis Jungtinių Valstybių nusistatymo. Jungtinės 
Amer. Valstybės niekuomet nepripažinusios Sovietų 
Rusijos smurto. Didžioji Britanija pakartotinai yra 
sovietams pabrėžusi, kad ji Baltijos valstybių atžvil
giu turi laikyti*' tokio nusistatymo, kokio laikosi 
Jungtinės Amerikos Valstybės.
Tasai šio krašto vyriausybės nusistatymas nepripa 

žinti bolševikų okupacijos ir stovėti už Baltijos valsty
bių nepriklausomybės atstatymą dabar turės būti dar 
stipresnis. Pastaromis dienomis įvykis tuose kraštuose 
žmonių ir kariuomenių sukilimas prieš bolševikus oku
pantus ir paskelbimas nepriklausomybės, labai žymiai 
sustiprina tą nesugriaunamą tiesą, kad Lietuva, Latvi
ja ir Estija buvo užpultos ir okupuotos fiziška jėga ir 
biauriu smurtu.

Baltijos krašto žmonių didysis sąjūdis, kaip užvakar 
rašėme, išsilaisvinti iš žiauraus okupanto nagų, neabe
jojame, bus tinkamai įvertintas visų tų, kurie kaip tik

Vyrai, keliaukit sovietų ginti!
Kongreso atstovas Frank C. Osmers (iš N. J.) puikų 

pasiūlymą komunistams padarė. Dabar esanti puikiau
sia proga išsiųsti iš Amerikos į Rusiją kiekvieną ko
munistą kovoti už sovietus prieš Hitlerį.

“Gera proga dabar pasakyti kiekvienam komunis
tui keliauti atgal į Rusiją ir savo dalimi prisidėti 
prie gynimo savo tėvynės vietoj sabotažuoti Jungti
nes Valstybes”.
Šį pasiūlymą mielai parėmė ir kitas kongresmonas 

Luther Patrick, kuris yra stiprus prez^ Roosevelto po
litikos šalininkas.

Šis patarimas tinka ir mūsiškiams Bimboms, Andru- 
liams, Prūseikoms ir kitiems. Vyrai, nešvaistykit tuščių 
žodžių, bet keliaukit pas Staliną ginklu rankose jo kailį 
gelbėti.

Diktatoriai susikovė
“Darbininkas" rašo:

“Pagaliau ilgai laukiama bomba sprogo, ir Hitleris 
paskelbė sovietams karą. Buvo manyta, kad abu dikta
toriai kiek įmanydami vengia ginkluoto susirėmimo: 
Stalinas iš grynos baimės, Hitleris dėl neparankumo 
turėti šiuo momentu naują priešą, kurio galybė, bent 
išoriniai, atrodo milžiniška. Bet Hitleris tur būt iš
sprendė, ne fantastiškai, bet pasiremdamas tikrais da
viniais, kad sovietų milžinas stovi ant molinių kojų. 
Užteks smarkesnio sukrėtimo, ir jis veikiai subyrės. 
Čia tenka prisiminti Dostojevskio žodžiai, kuriuos įdė
jo į vieno tuometinio (1870 m.) revoliucijonieriaus 

tburną: “šventojoj Rusijoj nėra kam sugriūti, čia vis
kas pasileis į purvyną”. Tai buvo “šventojoj" Rusijoj, 
carų laikais. Kas gi bus “nešventojojo", komunizmo 
nukamuotoj sovietijoj? Karas su suomiais nekaip nu
sako apie “garbingos” raudonosios armijos pajėgu
mą. Gal ji dabar geriau pasirodys, kas sunku įsivaiz
duoti, nes ji ten turėjo reikalą su nykštuku, vokiečiai 
tai milžinas — ne ant molinių kojų. Pagaliau pirmieji 
mūšiai tuojau tai parodys ir jau pradeda rodyt, nes 
vokiečiai jau daužo rusų aerodromus. Atrodo, kau vo
kiečių taktika bus tokia pat kaip Lenkijoj; nuginkluos 
raudonuosius ore ir tuč-tuojau motorizuotais sunkve
žimiais suskaldys raudonąją armiją į keletą atskirų, 
viens nuo kito izoliuotų frontų. Koks bus finalas, ne
reikia nė spėlioti: sovietų kariuomenė bus veikiai su- 
paraližuota. Tai bus tikra jos laimė, jei kurios stam
besnės dalys suskubs pasitraukti, sakysime, iki Smo
lensko, kad mėgintų apginti, jei turės dar kiek ryžtin
gumo, jau pačią Maskvą. (Leningradas jau bus pa
imtas).”

Suimtas vyskupas Brizgys?
“Amerika” praneša skaudžią žinią apie areštavimą ir 

išvežimą į Krymą vyskupo Vinco Blizgio, Kauno arki
vyskupijos augziliaro. Ta žinia gauta laišku, atsiųstu 
iš Lietuvos į Portugaliją. Tame pačiame laiške rašoma, 
kad suimtas ir Panevėžio vysk. K. Paltarokas. Tos ži
nios, žinoma, nėra patikrintos ir gaila, kad nėra jokių 
galimumu jas patikrinti.

(“Draugas”, birželiu 20 d., 
1916 m.).

Kas girdėti Lietuvoje... Iš 
laikraščių pranešimų matyt, 
kad mūsų broliu* pasiliku
sius Lietuvoj? badas čiū
čiuoja, vargas glamonėja. 
Gardino gubernijoje duoda
ma žmonėms tik 1 ir pusė 
svaio duonos j savaitę. Vil
niaus guber«’.atciius p taiia 
gyventojams valgyt? varnie
ną ir varnų k'at’širius. Ar
kliena jau išsųj’atinuru Lie
tuvoje. (Voki?:ių bankai iš
plėtė savo vc’kin.ą po visą 
Lietuvą. Mokyklų lankymas 
visoje Lietuvoie es-js pri
verstinas...

•

žinios bus cenzūruojamos. 
Šiandie S. V. laikraščiuose 
žinios pasiro to labai palai
dos apie amerikonų armijų 
judėjimą Meksikos pasieny
je. Tuomi pasinaudoja prie
šininkai. Kongres.in pieštos 
bilius imti žimas tuojau ce?i- 
zūruoti, kuovet bus paskelb 
tas karas. Be to nebūtų ga
lima nei kar auti. Korespon 
dentai iš ha.b lauko \isko 
piirašytų ir dažniausiai tuo 
keliu pageliu i ų pasekmin- 
giau orientuotis meksiko- 
nams....

•

Milicijai skiriama $26,- 
000,000.... Kongrese pareiaa- 
lauta 26 milijonai dolerių 
aprūpinimui mobilizuojamos 
milicijos ginklais. Šitų pini
gų dalis bus sunaudota a- 
municijos pirkimui, kita da
lis provizijai ir milicijantų 
algoms iki 30 birželio. Be to 
dar norima du milijonu pa
skirti aeronautikos reika
lams...

•
S. V. šaukia į kariuomenę

pusę milijono laisvanorių....
Laikraščiai praneša, būk 
prezidentas Wilson artimiau 
šioj ateityj žada paskelbti 
atsišaukimą, kviesdamas 
500,000 laisvanorių Meksikos 
parubežin...

į'c J ?,•

Po Svietq
Pasidairius
Vainų priežastys.

Daug yra priežasčių, iš 
kurių kyla vainos ir daug 
siūloma visokių receptų 
joms panaikinti.

Mano delnas, tavorščiai, 
rodo, kad ambrielis yra di
džiausia šiais čėsais vainų 
priežastis ir dėl to reiktų 
panaikinti visus ambrielius. 
Ana, ašies su alijantais Vai
na kilo dėl Čemberlaino am- 
brieliaus, kuriuo jis norėjo 
Hitlerį suvaldyti. Dabar na- 
zių su balšavikais vaina ki
lo taip pat dėl ambrieliaus. 
Buvo taip. Čikagoj Dekorei- 
šino dieną ant tautiškų ka
pinių vienas balšavikas pra
dėjo dalinti plakatus, kad 
tik laimingiausias ant že
mės sklypas yra Lietuva, ba 
ant jos Stalino saulė švie
čia. Viena moteris jam pa
stebėjo: “Tu neskleisk me
lagysčių apie Lietuvą, nes 
čia ne vieta.” Balšavikas už
sigavo ir tą moterį pavadino 
fašiste, darbininkų, ponų če- 
batlaiže. Tada moteris apsu
ko ambrielių ir. . . . pūkšt 
balšavikui per galvą. Nepra
ėjo nei mėnuo ir, veizėkit, 
naziai padarė invaziją ant 
Stalino saulės.

Spicpirvirvio Dumkos
Rusų okupantai, kaip ži

nome, išėmė iš Lietuvos vi
sus laikrodėlius. Sako, lai
kui sužinoti lietuviai turė
jo žiūrėti į saulę — ir pri
siminti Staliną.

Kompozitoriaus Bacevi
čiaus tėvas rašo sūnui: “po 
kelių metų nepažinsi Lietu
vos.”

Tikra tiesa: daugelis jau 
ir dabar jos negalėjo pažin-

Vyskupas Baranauskas 
dainuodavo apie Lietuvą:

Kalnai ant kalnų,
O ant tų kalnų,
Kalnai ir maži kalneliai.

Iki birželio 22 d. Lietuvo
je buvo dainuojama:

Komisarų komisarai,
O tų komisarų,
Komisarai ir komisarukai.

Geras arklys Lietuvoje 
buvo tiek vertas kiek “pre
zidentas” Paleckis: Paleckui 
mokėta 4,000. rublių per 
mėnesį, o už gerą arklį 3,000 
rublių.

Vyriausiu Lietuvos gele
žinkelių vadu maskoliai bu
vo paskyrę draugą Lochma- 
tovą. Turbūt, dėl to, kad jo 
pavardė skamba kaip “loko
motyvas”?

Tarybinės Lietuvos darbi
ninkas nei už savo pinigus 
negalėjo Rygon nuvažiuoti 
ti, bet Lietuvos “buržujus” 
nemokamai nuveža net išil
gai Rusiją į Sibirą.

Prašau Nesijuokti
♦

— Dėl ko tu toks surū
gęs?

— A, kelnes segdamas įsi
dūriau špilka, cigaretą deg
damas nusideginau pirštą, 
barzdą skusdamas įsipioviau 
žandą, išėjęs į darbą vos ne
patekau po automobiliu. Ir 
kaip nebūsiu surūgęs?

Kostiumeris: Viskas pin
ga, o barzdos nuskutimas 
dar pabrango.... Ar iš pro
to išėjote?

Barberys: Visiškai ne.
Mat dabar žmonės rečiau 
skutasi, daugiau apželia ir 
daugiau muilo priseina su
naudoti. Dėl to ir pakelėm 
f.ainas.
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Akron, O., daromi išbandymai au vadinamais baražiniais balionais, kurių reikalin
gą kiekybę įsigys armija ir laivynas. Jais bus saugojami Amerikos miestai nuo prie
šo lėktuvų. Jie bus iškelti į dausas triskart aukščiau už britų vartotus tos rūšies ba
lionus.
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Alia Rachmanova

Studentai, Meilė Ir Ceka
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

Išvertė Ant. Pauliukonis 
(Tęsinys)

Ir dar ilgai jis pasakojo apie tai, kad reikia rengtis 
kiek galint lengviau ir nešioti kuo mažiausiai rūbų:

— Kūnui reikia saulės ir meilės! Saulė jį turi nu
dažyti aukso spalva, plieniniai pratimai padaryti jį tvir
tą ir lankstų, o meilė jam duos jaunumą ir žydėjimą! 
Revoliucija turi sąvoką “sena pana” visai palaidoti! 
Kiekvienas žmogus turi teisę mylėti! Bažnyčiose duoda
ma moterystė yra nesąmonė! Jei sutiksi gatvėj žmogų, 
kurio kūnas tau patinka ir tave šaukia, tai ir atsiduok 
jam! O jei rytoj sutiksi kitą, kuris tau taip pat patiks, 
gerai, atsiduok ir jam! Kiekviena moteris turi būti mo
tina; lyg ne vistiek, keno yra vaikas? Nusikratykime se
naisiais prietarais, duokime saulės ir laisvės mūsų varg
šui kūnui, kuris ligi šiol turėjo būti uždarytas padorumo 
ir gerų papročių kalėjime!

Ta jo demagogija aš taip pasišlykštėjau, jog kelis 
kartus atsistojau ir jau norėjau išeiti, bet aplinkui žmo
nės klausėsi su tokiomis ramiomis minomis, lyg tai bū
tų pasakojama apie paprasčiausius dalykus pasaulyje. 
Kai paskaita pasibaigė, išgirdau aplink save studentus 
kalbant, kad bažnyčioj suteikiama moterystė esąs pase
nęs dalykas ir kad meilė negali būti .niekeno varžoma. 
Aš atsiminiau gubernatoriaus žodžius: “sugriauti yra 
lengva, bet ką jūs pastatysit ant tų griuvėsių?”

Balandžio 28 d.
Šiandien buvau nuėjusi paklausyti paskaitos garsiojo 

advokato Petro Vasiljevičiaus Bykovo, jau seniai pasi
žymėjusio revoliucine dvasia. Tačiau to, ką šiandien iš
girdau, vis dėlto ir iš jo nesitikėjau. Visą jo paskaitos 
“Apie grožį” esmę galima sutraukti į šiuos žodžius: vi
siems leista viskas. Tiktai atrodo, lyg vis būtų netekę 
galvų. Tačiau visų kvailiausias ir keisčiausias man pa
sirodė advokato teigimas, kad net nusikaltime, nuodėmėj, 
yra grožio, kad auksas net purvyne žiba. Jam teko sa
vo paskaitą skaityti ypatingomis sąlygomis. Salėj buvo 
visai tamsu, tik prie kalbėtojo staliuko degė maža raus
va lemputė. Petras Vasiljevičius, iš savo pusės, darė vi
sa, kad kiek galėdamas paryškintų ir pabrėžtų savo vei
do bruožuose tai, kas ir taip jį darė panašų į Mefistofelį. 
Jis nešioja juodą mefistofelišką barzdelę, kad būtų rau
donos, dažo lūpas, o savo ūsus ir plaukus visuomet taip 
susišukuoja, kad jie atrodo, lyg būtų frizuotojo prilip
dyti. Tačiau kalbėti jis moka nepaprastai; kitą tokį 
kalbėtoją sunku berasti. Dėl to nenuostabu, jei kartais, 
kai reikia vesti teisme kokią ypatingai sunkią bylą, jį 
kviečia net į sostinę. Prieš jį ant pultos buvo padėtos 
dvi milžiniškos baltos chrizantemos. Langai buvo pla
čiai atidaryti, ir į vidų skverbėsi šilta pavasario naktis 
su išsprogusių pumpurų aromatu, žvaigdžių švitėjimu ir 
tolimu nešamo ižo aidu. Ir man ėmė rodytis, jog ir mū
sų gimtosios Rusijos gyvenime buvo pralaužti pirmieji 
ledai ir prasidėjo potvynis. Ledas buvo susprogdintas, 
ir ižo gabalus vieną po kito nešė tolyn patviuęs vanduo; 
bet ką jis mums atneš?

Vakare po paskaitos į mus užėjo pulkininkas Orlo
vas. Jis pareiškė, kad jam belikusi viena išeitis — nu
sišauti. Jis sako, kad armija esanti visiškai pakrikusi, 
demoralizuota, o inteligentai daro viską, kad liaudį 
įvestų į pasiutimą ir sumaišytų jai protą.

\ Balandžio 29 d.
Šiandien suėmė gubernatorių. Suėmę, ji ilgai va

džiojo po miestą, norėdami parodyti žmonėms, kurie, 
praeidami pro šalį, visaip iš jo juokėsi ir jį plūdo. Keli 
vyrai apmetė jį mėšlais ir pataikė į burną. Tačiau jis 
ėjo nieko nepaisydamas, aukštai iškėlęs galvą, su akme- 
nėjusiu veidu. Neatrado nė vieno vienintelio žmogaus, 
kuris būtų už jį užstojęs. Jis buvo suimtas “Petrapilio 
darbininkų ir kareivių atstovų” įsakymu ir dar šiandien 
po pietų turėjo būti persiųstas į Petrapilį. Prieš jį nebu
vo iškelta jokių apkaltinimų, ir jam net neparodė įsa
kymo, kuriuo pasiremiant jis buvo suareštuotas. Jo bu
tas buvo iškrėstas iki pačių pamatų ir ta proga išnešio
ti beveik visi baldai ir geresnieji daiktai. “Imkite, ką tik 
nustvėrėt, nes ir jis prisiplėšė iš kitų.” — šaukė įsiutu-

Kaip Stalinas iššaudė geriausius savo kariuomenės vadus
- Kedėl kilo nesutarimai tarp Stalino ir generolu- - Kas buvo ir 
kodėl žuvo Tuchačevskis. - Generolai, kuriuos likvidavo GPU.

Raudonoji Armija, Sovie Tuchačevskio gabumai bu- no taktiką pi ilygii o prie 
tų propagandos taip išaukš- vo įvertinti ir jis buvo pa- j Rennenkampfo kovoje ties 
tinta, turi pakelti pirmą di- siųstas prieš lenkus. Tačiau > Tanenbergu, kur i-usai buvo

čia buvo priskirtas politini i sumušti, 
šių armijų komisaru Stali-j įtempta nuotaika 

kytis prieš vokiečius — juk i nas, kurs ir sumaišė reika-1 barakuose ir kaimuose

dįjį bandymą. Nesistebėki
me, kad jai bus sunku lai-

lūs. Vėliau eilėje paskaitų 1 — Stalinas, — rašo toliau
karo akademijoje, dar prie ; Krivitskis, — niekada to ne- 
Lenino, Tuchačevskis Stali-! (Tęsinys 6 pusi.)

IŠ EUCHARISTINIO KONGRESO
k;......................................

si minia. “Salin caro šalininkus!” Milicija dar mėgino 
žmones sklaidyti, bet tie iš jos pastangų tik pasijuokė diktatorių 
ir galop ją pačią išvaikė.

Gubernatoriaus žmona taip pat sėdi kalėjime. Vakar 
buvo suimtas ir buv. policijos viršininkas. Jam pranešė, 
kad iš jo atimta pensija ir teisė gauti bet kokią tarny
bą. Ta netikėta žinia padarė jam tokį smarkų įspūdį, jog 
ja gavo širdies smūgį ir krito vietpje negyvas.

pats didysis Raudonosios 
Armijos bičiulis — Stalinas, 
jai yra nemažai kraujo nu 
leidęs.
Aštuonių generolų mirtis

— Birželio mėnesy (1937 
m.) lyg griaustinio trenks
mas nunešė galvas didžiu 
mai iš Raudonosios armijos 
štabo ir pripildė baime ir te
roru visą kraštą. Kaltinant 
negirdėtu špionažu, prisiden 
giant neva tuo, kad jie su
laužė savo karinę priesaiką, 
išdavė savo kraštą ir SSSR 
tautas, kaltinant, kad jie iš
davė Raudonąją Armiją, bu
vo pasmerkti mirti, be liū 
dininkų ir be galimybės gin
tis, maršalas Tūchačevskis, 
generolai Jakiras, Korkas,
Uborevičius, Ei dem anas,
Feldmanas, Primakovas ir 
Putna. Visi gerai žinomi ci
vilinio karo didvyriai, kelis 
sykius apdovanoti Raudono
sios vėliavos ordenais, skelb 
ti kaipo Trockio piiešai ir 
Stalino draugai, (r visi jie 
buvo sušaudyti per 48 va
landas”.

Šitaip sumini anuos įvy
kius buvęs Prancūzijos ko
munistų sekretorius B. Šou- c j'raugas acu.« le.epnoto,
varine, savo knygoje “Sta- Kardinolas Dougherty, Philadelphijos arkivyskupas 
lin”, p. 629. *r Nacionaliniam Eucharistiniam kongresui popiežiaus

legatas, po iškilmingųjų pontifikalinių Mišių Eucharis 
Tuchačevskio didieji žygiai tiniam centre St. Paul, Minn.; žengia nuo altoriaus pir-

Dar daugiau apie skerdy- j mąją kongreso dieną, birž. 24. 
nes Raud. Armijoje aprašo 
W. G. Krivitskis, mums jau 
žinomas buv. sovietų žval
gybos vitšininkas vidurinėje 
Europoje.

— Maršalas Tuchačevskis 
buvo žymiausioji karinė fi
gūra iš Sovietų Revoliuci
jos, — rašo Krivitskis (“In 
Stalin’s secret Service”, p.
218 sk.). Teturėdamas tik 
25 amžiaus metus jis buvo 
paskirtas Komandierium pir
mosios Raudonosios Armi
jos. Jis laimėjo lemiamas 
kautynes 1918 m. ties Sim- 
birsku prieš čechu3 ir bal
tuosius. Sekantį pavasarį, 
kai adm. Kolčakas artėda
mas nuo rytų pasiekė Vo? 
gos baseiną ir tik šeštadalis 
Rusijos teritorijos bebuvo 
likę bolševikų rankose, Tu
chačevskis kontratakavo ties 
Buluku ir prasilaužė pro 
priešo linijas. Sensacingais 
savo manevrais jis Kolčasą 
atstūmė v.ž Uralo gilyn į Si 
birą. 1920 m. jis sumušė Kol- 
čaką prie Krasnojarsko. Le
ninas savo džiaugsmingoje 
telegramoje pagyrė Tucha 
čevskį ir jo armiją.
Pasakė tiesą apie
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Visa Chicago Yra Kviečiama Vykti $

Dienraščio "Draugo" I

Ekskursija į Milmaukee
Su Laivu —

"CITY OF GRAND RAPIDS"

Sekmadieni, Liepos-July 6 d., 1941

j&* M

Apsidirbęs ru KolČaku už
gulė Denikiną, kurį atstūmė 
į Juodųjų jūrų pusę ir pri
vertė bėgti į paskutinę bal
tųjų tvirtovę — Krimą. Taip 
Tuchačevskis nugalėjo du 
didžiausius sovietų priešus 
— Kolčaką ir Denikiną.

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

Grįžta Tą Pačią Dieną 9:45 Vai. Vakare

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

Visais Ekskursijos Reikalais Kreipkitės į: —

"DRAUGAS"
2334 So. Oakley Avė. Chicago

JOANA JURKEVIČIŪTĖ IŠ ŠV. KAZIMIERO AKAD. 
IR ELENA CIBULSKYTĖ IŠ AUŠROS VARTŲ PAR. 
LAIMĖJO PIRMAS DOVANAS "DRAUGO”
TEMOS KONTESTE!

Antri prvzai teko Alinskiutei iš Vilią Joseph 
Marie ir L. Šerpečiui iš North Sidės!

“Draugo” temos rašinių 
kontestas jau išspręstas ir 
šiuomi skelbiame laimėtojų 
vardus. Pinigai visiems lai
mėtojams vakar išsiųsti ir 
‘ Draugo” redakcija ir admi
nistracija nuoširdžiai sveiki- 
kina kiekvieną laimėtoją už 
tokius puikius rašinius. Visi 
laimėtojai neša didelę garbę 
savo mokykloms ir mokyto
joms. kurios taip uoliai ren
gė vaikučius prie rašinių.

Tema, “Kas dabar dedasi 
tėvų krašte — okupuotoje 
Lietuvoje” buvo gana sunki, 
nes reikalavo daug knisimo- 
si po lietuviškus laikraščius 
ir nevienas kontestantas pra 
leido ilgas vąlandas su tuc 
laikraščiu. Kontesto teisė
jai: kun. B. Grinius, moky
toja S. Bajorinaitė, K. Rač 
kienė, prof. Antanas Pocius 
ir adv. J. Peters ilgas va
landas praleido skaitymui 
rašinių ir diskusijos, kurios 
vyko šią savaitę prieš pas
tirsiant dovanas, buvo labai 
gyvos ir interesingos. Kiek 
vienas teisėjas buvo gerai 
įsiskaitęs į savo pasirinktus 
rašinius. Tai buvo labai ma 
lonus įvykis ir pačių teisė
jų gyvenime ir visi ragino 
toliau vykdyti panašius kon- 
testus. Taip, rašinių kontes
tas visais atžvilgiais tavo 
tikrai sėkmingas.

Sekančiomis dienomis bus 
paskelbtos įvairios statisti
nės žinios apie įdomius fak
tus, kurie pasireiškė šiame 
konteste. Taipgi sekančio
mis dienomis įdėsime į 
“Draugą” kontestantų, lai
mėjusių pirmas dovanas ra
šinius.

Reiškiama nuoširdus ačiū 
visiems kontestininkams ir 
mokytojoms, kurie ir kurio? 
gražiai pasirodė šiame kon 
teste.

Kas įdomu, kad mažosio: 
pradžios mokyklos labai 
puikiai pasirodė, pav. Šv 
Mykolo parapija, kuri lai
mėjo dvi pinigines dovana? 
ir tris garbės vietas. Aukš 
tesnių mokyklų skyriuje Šv 
Kazimiero Akademija Jai 
mėjo visas vietas iŠ3kyru3 
dvi vietas, kurios teko Jo- 
seph Marie Vilią, Newton. 
Pa.

Didelė garbė Joanai J ir 
kevičiutei iš šv. Kazimierr 
Akademijos ir Elenutei Ci- 
bufokytei iš Aušro3 Vartų 
parapijos. Nuoširdžiai svei
kinam abi ir pr? nešam, kad 
jų abiejų rašiniai tilps 
“Drauge” sykiu su jų at
vaizdais. Sveikinam jas, nes 
matosi, kad į paskirtas te- 
iras nemažai darbo buvo į- 
dėta. ,

Žemiau seka laimėtojų ir 
garbingai pažymėtų kontes- 
tininkų vardai:

High SCLool laimėtojos: 
Pirmą dovaną $5.00 gavo 
Joana Jurkevičiūtė (slapy
vardis — Janutė), 4436 So. 
Talman Avė., Chicago, III., '

iš Šv. Kazimiero Akademi
jos; antrą — $3.00 laimėjo 
Alice Alinskas (slapyvardis 
— Mericija) iš Vilią Joseph 
Marie, Nevvton, Penn.; tre
čią — $2.00 laimėjo Cecilija 
Paurazaitė (slapyvardis — 
Našlaitėlė), 2942 West 39th 
St., Chicago, III., taipgi iš 
Šv. Kazimiero Akademijos.

Pradžios mokyklų laimė
tojai: Pirmą dovaną $5.00 
laimėjo Elena Cibulskytė, 
(slapyvardis — Lietuvaitė), 
2236 So. Leavitt St., Chica
go, III. iš Aušros Vartų pa
rapijos; antrą — $3.00 lai
mėjo Leonardas Šerpetis 
(slapyvardis — Šepetuks), 
1710 N. Honore St., Chica
go, III., iš Šv. Mykolo para
pijos; trečią — $2.00 laimė
jo Dolores Raudeliunaitė 
(slapyvardis — Vaideliutė), 
1645 IVabansia Avė., Chica
go, III. iš šv. Mykolo parap.

Iš High School sekantieji 
gavo “Garbingą Paminėji-

M.mą
1. Genovaitė Kripaitė (A- 

šarėlė), 3416 So. Lawe Avė., 
Chicago, iš Šv. Kazimiero 
Akademijos.

2. Ona Veidmanaitė (Dai- 
nutė), 10508 So. Indiana A- 
ve., Chicago, iš Šv. Kazimie
ro Akademijos.

3. Elena Vainauskaitė 
(Gulbė), 4529 So. Califomia 
Avė., Chicago, iš šv. Kazi
miero Akedemijos.

4. Regina Sitkus (Lietu
vos Dukrelė) iš Vilią Joseph 
Marie, Nevvton, Pa.

5. Elenora Mačekonytė 
(Mirga). 3315 W. Pierce A- 
ve., Chicago, iš Šv. Kazimie
ro Akademijos.

6. Rūta Šimutytė (Rūte
lė), 6916 So. Maplevvood A- 
ve., iš Šv. Kazimiero Aka
demijos.

7. Lilliana Juozapavičiūtė 
(Venta), 7018 So. Bell St., 
Chicago, iš Šv. Kazimiero 
Akademijos.

Pradžios mokyklų sekan
tieji gavo “Garbės Paminė- 
jimą:

1. Antanas Reiskis iš Die
vo Apvaizdos parapijos, be 
slapyvardžio.

2. Albertas Stasiulaitis 
(Apuokas), 1325 So. 49th 
Avė., Chicago, III., iš šv. 
Antano Parapijos.

3. Elena Avižinytė (Blon- 
dutė), 435 Chelkstone Avė., 
Providence, R. I., iš šv. Ka 
zimiero mokyklos.

4. Antanas Augaitis (Gie
dra), 1649 No. Paulina. Chi
cago, iš Šv. Mykolo parap.

5. Raimundas Vileikis 
(Greituke), 1518 No. Wood 
St., Chicago, iš Šv. Mykolo 
parapijos

6. Genovaitė Mačytė (Lak
štutė), 3353 Evergreen A- 
ve., Chicago, iš Šv. Mykolo 
parapijos.

7. Loreta Brazaitytė (Pau
kštytė), 2208 W. 23rd St., 
Chicago, iš Aušros Vartų 
parapijos.
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KAIP STALINAS IŠŠAUDĖ 
GERIAUSIUS SAVO 
KARIUOMENĖS VADUS

(Tęsinys iš 3 pusi.)
galėjo dovanoti Tuchačevs- 
kiui... Ilgainiui atsirado di
deli nesutarimai didesniuose 
politiniuose dalykuose tarp 
Stalino ir Raudonosios Ar
mijos... Priverstina kolekti- 
vizacija (nusavinimas žemių 
padarant iš jų didesnius, 
bendrus, valstybinius dva
rus) su kaimiečių ištrėmi
mais ir kitomis bausmėmis, 
bei atsiradęs badas ir gy
ventojų naikinimas tuoj at
siliepė ir Raudonojoje Ar 
mijoje, nes nežiūrint pramo
nės plėtimo, didžioji Rusi
jos gyventojų dalis — žem
dirbiai. dėlto ir armijos žmo
nių šaknys buvo giliai įleis
tos į kaimą. Kareivių ir 
naujokų iš namų gaunami

laiškai, aprašantieji sun
kų namiškių likimą, pri
pildė raudonarmiečius už
uojauta, kartumu lr net 
revoliucine dvasia.

Kaimai buvo grobiami ir 
naikinami GPU grupių, ku
rios turėjo įsakymą greičiau 
likivduoti kūlokus. Ukraino
je kilo kaimiečių sukilimai, 
taip pat ir Šiaurės Kauka
ze. Sukilimus žiauriai nutil
dė GPU, nes nepasitikėta 
Raudonosios armijos ka
riais — ar jie šaudys kai
miečius. šiose aplinkybėse 
Raudonosios armijos mora
lė, militariniu atžvilgiu, bu
vo kritusi... Generalinis šta
bas ir visa karininkija turė
jo puikias žinias apie bai
siai įtemptą nuotaiką kaip 
tarp kareivių barakuose, 
taip ir tarp valstiečių kai
muose.

Generolų; ultimatumai... 
Stalinui

Toliau Krivitskis aprašo, 
kaip kariuomenių vadai ėmė 
protestuoti ir net siųsti Sta
linui ultimatumus, kad jie 
negalėsią apginti jiems pa
vestų sričių, jei nebus at
šaukti anie nežmoniški dek
retai prieš kaimiečius. Taip 
augo skilimas tarp Raudon, 
armijos vadų ir Stalino.

— Stalinas, — rašo toliau 
Krivitskis, — žinojo, kad 
Tuchačevskis, Gamarnikas, 
Jakiras, Uborevičius ir kiti 
generolai niekada negalės 
būti palaužti iki besąlyginio 
paklusnumo, kurio Stalinas 
reikalavo iš visų aplink jį 
esančių... Stalinas atminė, 
kad kiekviename kritiškame 
režimo momente — privers
tinoje kolektivizacijoje, bad 
mečiuose, sukilimuose, — 
generolai jį terėmė rezervuo

tai (nepilnai), net sudarė 
sunkenybių jo kelyje... Sta
linas nebuvo tikras, kad pa 
sikeitus tarptautinėms sąly
goms, generolai toliau be- 
pripažins jo totalitarinę (dik 
tatorišką) valdžią (In Sta- 
lin’s secret Service, 234). 
Tūkstančiai sušaudytųjų

Prasidėjo šaudymas gene 
rolų ir kitų karininkų.

— Armijos valymas, — 
rašo Krivitskis (pusi. 232) 
nesustojo, kol GP*J nušlavė 
karininkų kadrą, nepagailė 
dama tani paaukoti apie 35,- 
001) armijos žmonių.

Ir jau minėtasis buv. Pran 
cūzijos komunistų partijos 
sekretorius Souvarinas skel
bia (“Stalin”, p. 635), kad 
Raudonojoj Armijoje ir lai
vyne Stalino įsakymu buvc 
išžudyta daugiau kaip 30,- 
000 žmonių.iI
Dar likviduotųjų pavardės..

( —1938 m. žuvo ar dinge
be žinios beveik visi 80 na- 

j rių Karo Tarybos, sudary 
tos 1934 m. padėti Apsaugos 
komisarui. Be anksčiau mie
nėtų, dar priskaitytini tarp 
nužudytųjų generolai: Alks 
nis, Raširinas. Bielovas, Dy- 
benko (kurie išnešė mirties 
sprendimą savo draugams). 
Po jų buvo likviduoti — mar 
šalai Jegorovas ir Bliuche- 
ris, generolai — Savitskis, 
Smolinas, Velikanovas, Ozo- 
linas, Gorbačevas, .Hekkeris, 
Suchorukovas, Kiubyševas, 
Tkačevas, Chripinas, Pome- 
rancevas, Mezis, Apse, Bo- 
kis. Admirolai ir vice admi
rolai: Orlovas, Viktorovas, 
Sivkovas, Muklevičius. Lud- 
rys, Kijerevas, .Kojanovas, 
Duševas, Ivanovas, Smirnov- 
Sverdlovskis, ir kiti tūkstan
čiai karininkų visokio ran
go. Žmogus, be jokios poli
tinės praeities, buvęs Stali
no sekretoriumi — Meklis, 
drauge su Ježovu, be per
stogės tęsia kruvinąjį valy
mą, — taip rašo Souvarinas, 
buvęs Prancūzijos kompar
tijos sekretorius savo kny
goje “Stalin”, p. 635.

K. J. Prunskis

Amerikai karo 
pavojus

SAN DIEGO, Calif., birže 
lio 24 d. — Admirolas Hus- 
band E. Kimmel, U. S. flo- 
tilos komendantas pareiškė, 
jog “Amerika yra nepapras
toj būtyj, kuri netrukus gali 
pavirsti į karo stovį”.

ši padėtis yra tokia rim
ta, jog liepos 4 dienos pro
ga šįmet laivynas nebus lei
džiamas civiliams apžiūrėti.

Everybody ravės about your 

salads, Peg.Whaf s the secret?

MIRACLE WHIP! 
Its "different’ flavor 
a,ways makes a hit.

hbss£,„

MILLIONS AORll—Miracle Whip does work tvonders 
with salads! A uniųue combination of old-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip is 
by far America's favorite salad dressing.

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

Skaitykite Katalikišką Spaudą

STATOMI NARDANTIEJI LAIVAI

ų uiu.ug.ui" Acme teiephoto)

Didžiuosiuose Ežeruose imta statyti nardantieii lai
vai. Čia rodoma, kaip pradedami statymo darbai Mani- 
towoc, Wis.

TEN, KUR LINKSMA, 
TEN, KUR GERA...

(Atkelta Iš 3 pusi.)
Stasė, kaimo mergelė — 

J. Klučinskiūtė.
Balerinos — 7 skyrius.
Valso šokėjai — 3 skyr.
6. Plastika, “Pas močiutę 

augau” — 4 skyr.
7. Komiška dainelė, ‘ Ak! 

tas mano rūmatizmas!” — 
6 skyrius.

8. Baigiančiųjų maršas ir 
atsisveikinimas.

9. Diplomų ir premijų įtei 
kimas.

10. Kleb. kun. P. C. Čes- 
nos kalba.

11. Vėliavos pagerbimas 
ir Lietuvos himnas.

Spektaklis “Našlaitė Ju

lytė” visus sužavėjo. Stebė
tina, kaip mokyklos vaiku
čiai, neprityrę vaidybos sri
tyje, galėjo taip realiai įsi
gyventi ir taip gyvai per 
duoti savo vaidinamąją ro 
lę. Kostiumai ir scenos pa 
puošimai buvo begalo gra
žūs. Vien kostiumų vertė 
galėjo atsieiti apie tris šim
tus dolerių, ar daugiau. Čia 
priklauso didelė garbė vai
kučių tėvams, kurie taip do
misi savo vaikų gerove, kad

nesiskaito su didelėm išlai- 
( dom, kad tik jų vaikai ga
lėtų būt auklėjami katalikiš 
koj bei lietuviškoj dvasioj.
Taip pat girtinas mokytojų 
ir mokinių susiklausymas. 
Tik turint tokią pavyzdin
gą tvarką galima pasiekti 

i tokią aukštumą vaikų teat
ralinėje vaidyboje. Garbė 
seselėms Pranciškietėms, ku 
rios šiai mokyklai vadovau
ja ir jos direktorei seselei 
Augustinai, kuri savo ilga
mečiu pedagogišku prityri
mu taip puikiai sugeba ją 
vesti. Dievas ir Tėvynė šioj 
mokykloj leidžia patvariau
sias šaknis.

Kun. P. C. Česna savo įs
pūdingoj kalboj labai įver- 
tino tėvus, kurie savo vaikų 
katalikišką auklėjimą deda 
pirmoj vietoj nežiūrint ko 
kių sunkenybių tai jiems su 
darytų. Taip pat su pasige
rėjimu priminė, kad Šv. Juo 
zapo mokyklos mokiniai yra 
visose aukštesnėse šio mie
sto mokyklose labai pagei
daujami, nes jie atsižymi 
aukščiausiais laipsniais vi
sose mokslo srityse.

žemaitukas

Naudokitės pilnesniu 
"Draugo” patarnavimu

A.
t

BARBORA
ANTANAVIČIENE
(,jw» tvvals Voškartaitė)
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 Juozapą, murčią Ber
nice; Justinų ir marčią Mar
garet; dukterį Valeriją ir anū
kes Adeline ir Geraldine; sese
rį Marcelę Narbutienę, Svoge- 
r) Joną Ir jų Seimą Ir kitas 
gimines ir daug draugų Ir pa
žįstamų.

Velionė priklausė prie Sv. 
Cecilijos ir Chicagos Lietuvių 
Dr-jų.

Kūnas pašarvotas koplyčio
je. 1735 Wabansia Avė.

Ijaidotuvės Jvyks SeStadienj, 
birž. 28, iŠ koplyčios 9:00 vai. 
ryto bus atlydėta j Sv. My
kolo par. bažnyčią, kurioje )- 
vyks gt^dulingos pamaldas už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta J Sv. Kazimiero ka
pines.

NuoSirdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Sūnui. Ikuktė, Mar
čios, Anūklės, Semito. ftvogeri.H Ir 
(•iminės.

Laidotuvių Direkt. Ijichn- 
wlcz tr Sūnai. Tel. CANal 2515.

jos salėj. Visi choro nariai- ti. Paskutinė repeticija prieš 
ės prašomi būtinai suvažiuo- liepos 4-tą. Valdyba

Turtas Virš$6,000,000.00
Į Apart Apsaugos, Turime OI7C ARfl 0A 
Į ATSARGOS FONDĄ Virš MI J,UUU.UU

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

LOAN ASSOCIATION o f Chicago 
JUSTIN MACKIEWICH. Pres.

4192 Archer Avenue
VlRyinia 1141

tVINGS
GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

'Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save'

PAMINKLAI

1; »»
M

MENIŠKAS DARBAS 
ŽEMOS KAINOS

TEISINGAS PATARNAVIMAS

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

» » IIJ ?
•w -K

1945 West 35

iMOJY
MODF.RN*

CO.MPLETE *»

ADVANCED PHOTOGRAPH 

LOWEST POSSIBLE PRIC ES 

PHONE LAFAYETTE 2813

Ar reik pašto ženklelių ' “ 
\r norit registruoti lalSKą, 
jirkti “Money Order”, ad- 
.austi siuntinius? Kreipki

tės į “Draugo” raštinę!
Ar reik notaro parašo ar

ba antspaudos? Ar gavote 
iš valdžios kokias nors bLan- 
kas, kurių visiškai nesu
prantat? Kreipkitės į “Drau 
go” raštinę!

Ar reik kokio nors verti
mo anglų ar lietuvių kalbo
je? Kreipkitės į “Draugą . 
2334 So. Oakley Avė.. Chiea 
ero. III. Canal 8010

isOs-

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

+ A

SILVESTRAS KLIMAS
Gyveno 5025 S. Keeler Avė.

Mirė birželio 24, 1941. 5:55 v 
ryte, sulaukęs 53 metų amž.

Gimęs Lietuvoje, Utenos ap
skr., Kazitiškio parap., l.aukš- 
tainių kaime.

Atnerlkoje iSgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

pusbrolį Kunigų Joną Klimų; 
krikšto dukterį Anastaziją Pau
kštis, kitas gimines lr daug 
draugų Ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Liulevi- 
činus koplyčioje, 4348 S. Ca- 
llfornla Avė.

Laidotuvės įvyks penktadie
nį, birt. 27 d. iŠ koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į 
Nekalto Prasidėjimo švenč. Pa
nelės parap. bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. I’o pamaldų liūs 
nulydėtas į Sv. Kuzimiero ka
pines.

NuoSirdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse. „

Nuliūdę Pi*sl»mlls, Krikšto 
Duktė, Giminės Ir Draugai.

laidotuvių Direkt. J. Mulevi
čius, Tel. LAFayette Jbt*.

CONRAD
Fotografas

Studija įrengta pir
mo. rūšies su mo 
de. nlškomls užlaido 
mis ir Hnllvwood 
Avienom Ir D a r b r r 
Ga rantuota.

1 420 West 63rd Street
i Tel.: Biznio - ENGIewood 588S 

Re*.: - ENGlewood 5X40

VISOSE MIESTO DALYSE

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį

4005-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727
Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir SeStadienio rytais. 

Iš Stoties WHIP ( 1520), su P. Šaltimieru.

KOPL YČIOS DYKAI I AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

HlARGUTIsT

RADIO LAIKRAŠČIO 10-ti METAI
APTARNAUJA CHICAGOS Ir APYLINKĖS LIETU VIJ A

Vienintėlia Vakarinis Lietuvių 
Programas Amerikoje —

Leidžiamas 9 Sykius J Savaitę
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTAD. ir ŠEŠTAD. 7 v. v.

ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. Westem Avenue 

Tel. GROvehili 0142

LACHAWICZ IR SCNAI 
2314 West 23rd Place 

Tel. CANal 2515 
4244 East 108th Street

Tel. PULIman 1270
J. LIULEVIČIUS 

4348 S. California Avė. 
Tel. LAFayette 3572

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

WHFC-I45O kil.

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

Viai Telefonai: YARda 1419

S. P. MAŽEIKA 
3319 Litnanica Avenne 
Tel. YARda 1138-1139
ALBERT V. PETKUS 

4704 So. Western Avenue
Tel. LAFayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue 

Tel. YARda 4908
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Iš Eucharistinio 
Kongreso

Belaukiant stoty atvyks
tant kardinolo Dougherty, 
teko pasikalbėti su J. E. A- 
paštališku Delegatu A. G. 
Cicognani ir su vyskupu Ho- 
banu. Pastarasis papasako
jo, kokią smagią kelionę tu
rėjo aulomobilium su Apaš
tališku Delegatu. Tai buvo 
labai malonus pasikalbėji
mas, nes čia buvome apsup
ti pusantro šimto vyskupų 
bažnytiniai pasipuošusių. Vi 
sų veiduose buvo matomas 
didelis džiaugsmas.

Vakare Minneapolis Audi
torijoje sutikau prelatą kun. 
J. Ambotą iš Hartford, Con- 
necticut, kun. J. Česną iš 
Sioux City, Iowa. Iš Chica
gos tuo pačiu traukiniu va
žiavome su prelatu kun. M. 
Krušu ir kun. Abromavi
čium. Taip pat teko matyt 
lietuvių iš Aušros Vartų pa 
rapijos. Matėsi taip pat daug 
ir kitų lietuviškų veidų, tik 
nepažįstami.

Kun. J. Mačiulionis, MIC.

I

Petro Lazdausko 
jubiliejus

Marųuette Park. — Pet
ras Lazdauskas, 6838 So. 
Maplev/ood Avė., birželio 29 
d. švęs nepaprastą jubilie
jų — gimimo, vardadienio ir 
70 metų amžiaus.

Petras ir Barbora Laz- 
dauskai jubiliejų pradės švęs 
ti bažnyčioj. Kleb. kun. A. 
P. Baltutis jų intencija lai
kys iškilmingą sumą 10:45 
vai. Po šv. Mišių bus suteik
tas palaiminimas.

Petras ir Barbora Laz- 
dauskai nuoširdžiai prašo 
visų draugų ir pažįstamų 
dalyvauti bažnyčioj per su
mą ir pasimelsti jubiliatų 
intencija. Lai Dievas jiems 
teikia geros sveikatos, kad 
dar ilgai gyventų.

Po pamaldų visus užpra
šo atsilankyti į jų namus 
pietums, kuriuose taipgi da
lyvaus klebonas kun. Baltu
tis, vikarai kun. Lukošius ir 
kun. S. Petrauskas ir daug 
žymių svečių. Rap.

Mayoras sako visiems 
bus vietos

Ateinantį sekmadienį, bir
želio 29 d., bus dedikuotas 
padidintas Chicago miesti
nis airportas. Miesto mayo
ras Kelly kviečia chicagie- 
čius gausingai dalyvauti iš
kilmėse. Jis sako, kad bus 
pakankamai vietos automo
biliams pastatyti ir 150,000 
žmonių minioms. Ir viskas 
neapmokamai.

Pirmas piknikas
Bridgeport. — Tėvų Ma

rijonų Bendradarbių naujas, 
praeitą mėnesį sutvertas 10 

! skyrius, rengia išvažiavimą 
birželio 29 d. į naująjį Lab
darių ūkį.

Skyrius žada išaugti di
deliu skaičiumi narių. Bri
dgeportas turtingas veik
liais lietuviais. Reikia tikė
tis, kad taip ir bus. Ypatin
gai kuomet įeina sumani ir 
nenuilstamos energijos pirm. 
Antanina Vaišvilienė.

Kur galima gauti "Draugo 
ekskursijos tikietų

4441

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

Bridgeporte:
Gudų krautuvėj, 901 VV. 

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

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

3vrd St.
Toun of Lake:

Kinčinų krautuvėj,
So. Honore St.

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

J. Čepulienę, 5526 S. VVol- 
cott St. Prospect 3655.
VVest Pullmane:

“Draugo” agentą Karolj 
Railą, 12148 So. Lowe Avė 
Commodore 3259.
Marųuette Park:

Norvaišaitę, 6832 South 
Campbell Avė.

B. Nenartonį, 6540 So. 
Campbell Avė. Hemlock 012t

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

Skiriaus krautuvėj, 4358 
So. Fairfield Avė.

M. Paukštienę, 4318 So. 
Maplewood Avė. Lafayette 
1630.

So. Chicago:
J. Stanaitį, 8857 Houston 

Avė.

Cicero:
J. Arlauską, 1616 So. 48 

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

A. Valančių, 1226 So. 50 
Avė.

North Side:
V. Rėkų, 1639 No. Wood 

St.
K. šerpetį, 1710 VVest 

Girard St.
VVest Side:

“Draugo” raštinėj. Canai. 
8010.

Pas M. Jasnauskicnę, 2259 
W. Cermak Rd.
Dievo Apvaizdos parapijoj:

Kaz. Ivanauską, 726 W. 
18 St. Canal 8925. 
Mayvvoode:

Vitos Vileišienės krautu-
R. Andreliūno krautuvėj, vgj 5922 W. Roosevelt Rd. 

6324 S. Western Avc. Repub
lic 4932.

Brighton Park:

Kuriems neparanku šie 
išvardinti asmenys pasiekti 
tie gali rezervacijas padary-

draugas
ŠIAM RUSUI JAU NĖRA KARO

("Draugas” Acme telephoto)

Vokiečiai kareiviai paėmę nelaisvėn bolševikų kareivį (kairėje) siunčia į nelaisvių 
stovyklą kažkur vokiečių bolševikų karo fronte.

Visuomenė kviečiama rem 
ti kilnų Tėvų Marijonų dar
bą. Raporteris

Nuoširdi padėka
Nors keliais žodeliais no

rime nuoširdžiai padėkot 
brangiems sveteliams, kurie 
rado laiko pabuvot su mu
mis sykiu 15 birželio Da
riaus-Girėno salėje mūsų 
rengiamoj puotoj — Anta
no varduvių ir penkių metų 
vedybų sukakties proga.

Jūsų atsilankymas, gau
sios dovanos, sveikinimai 
per “Draugą”, per radiją 
taipgi gautos telegramos da
rė nepaprastą mums įspūdį 
ir tas liks nepamirštama at
mintis ant visados. Tik, gal, 
gyvenime turėsim progos 
bent dalele atsilygint už tai. 
Jauskit, kad mes esam be
galo dėkingi visiems. Ir nors 
menki tie keli žodeliai, bet 
juose gili padėka.

Antanas Marcelė Pakeliai

atstovai prašomi ateiti. Iš
girsit daug pranešimų iš da
bartinių įvykių Lietuvoje. 
Mes, Cicero lietuviai, visa
dos padėjom Lietuvai, taip 
ir dabar nėpasiliksim nuo 
kitų kolonijų.

Būtų labai malonu, kad 
iš Federacijos centro valdy
bos, ar apskričio narių atsi
lankytų į mūsų skyriaus su
sirinkimą ir praneštų apie 
dabar Lietuvoj besikeičian
čius įvykius, taipgi apie Fe
deracijos kongresą ir eks
kursiją, kurią “Draugas” 
rengia, nes mums yra svar
bu katalikų reikalai. Dabar 
yra būtinas reikalas gerai 
susiorganizuoti.

A. Valančius

U. S. Civil Service
Commission
pranešimas

Vyriausybei reikalingi:
Deputy United States 

Game Management Agent, 
$2,000 a year.

Fish and Wildlife Service, 
Department of the Interior.

Applications mušt be' or. 
file with the U. S. Civil Serv
ice Commission at Wash- 
ington, D. C., not later thar 
July 16, 1941.

Senior Inspector, Powd<‘:

kės parapijos piknikui, ku
ris įvyks birželio 29 d., Vy
tauto parke. M. T. P.

Pranešimas
Lietuvos Vyčių Chicagc 

apskrities choro svarbi dai
nų repeticija įvyks ketvez 
ge, birželio 26 d., 8 vai. va
kare, Aušros Vartų parapi-

Cieero. — Labai svarbus 
susirinkimas Federacijos 12 
skyriaus pirmadienio vaka
re, 7:30 valandą, parapijos 
svetainėj. Susirinkimas yra- 
perkeltas iš sekmadienio iš 
priežasties šv. Antano drau
gijos išvažiavimo. Dėl to ir 
pranešame, kad susirinki
mas bus 30 d. birželio, 7:30 
vai. vakare. Visų draugijų

E. Samicnę, 3751 So. Cali- ti “Draugo” ofise telefonu, 

fornia Avė. I Canal 8010.

Brighton Park. — Drau
gystės Nekalto Prasidėjime 
Š. M. P. motetų ir mergai 
čių priešpusmetinis susirin
kimas bus penktadienį, bii - 
želio 27 d., 8 vai. vakare, pa
rapijos mokyklos kambary. 
Malonėkite visos susirinkti, 
nes bus renkamos darbinin-

Jūsiį Gražus 
Apsirėdymas

-Musų Specialybė

WHOLESALE
LIQU0R 
(STAIGA

ISvcfloJnme 
po visų 
Chicago

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
K. KANTER, Sav. DRAUQ*

MUTUAL LIQUOR CO. 
, 4707 S. Halsted St

Z ' ei. BOCLEVARD 0014

DAFFY DRAMAS

iAVIAI’SIAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ

ULIUSKELIŲ
PIRŠTINIŲ

KOJINIŲ
POCKET’BOOBŲ

KORSETŲ
KfDIKIA.MS DRABUŽIŲ 
V. VILEIŠIENE, SAV.

GLAMOUR
FROCK SHOP

5922 W. Roosevelt Rd. 
Tel. AUSTIN 1175

and Explosives, $2,600 a 
year.

Inspector, Povvder and Ex 
plosi ves, $2,300 a year.

Associate Inspector, Pow- 
der and Explosives, $2,000 
a year.

Assistant Inspector, Pow- 
der and Explosive3, $1,500 
a year.

Junior Inspector, Powder 
and Explosives, $1,620 a 
year.

Ordnance Department, 
War Department.

Applications will be rated 
as received at the U. S. Ci- 
vil Service Commission, Wa- 
shington, D. C., until fur- 
ther notice, and certification 
made as the r.eeds of the 
Service reųuire.

Pakanka v ienos klaidos — 
ir tauta gali prarasti savo 
laisvę ir nepriklausomybę.

Šilingas

^Scratchinr
Forquickreiiei Irom itching o* cczcma, pimples, 
athlete’s foo% senbies. rashcs and other cx- 
temally caused skin troublcs, ūse world-famous, 
cooling. antiseptic, liquid D.D. D. Prescription. 
Greascless, stainless. Soothes irritaticn and 
quickly stops inlense itching. 35c trini bottle 
proves it, oryour money back. Ask your 
druggist today for D. D. D. PRLSCRiPl ion.

Relieve 
ItchFast 
or Money Bdtl

RED - ITCHY- SCALY

ECZEMA
Effective Home Treatment 
Promptly Relieves Torturel
Pirmas užtcplma-s su stebėtinu ’ 
7,K.M< >—(lakumo Išrastas—tuojau 
sustulido nepakničinnių niežėjimų 
galvos ir tuojau pradeda sugl,l- 
mų jautrios odos. Stebėtinai sėk
mingas per virš 30 metų! Gauna
mas visose vals-'1±2_ .ŽEMO

t e

ir

VVHOLESALE
FURNITURE

BROKER

CLASSIFIED
100 Dol. Dovanų
Tam, kuris įrodys, kad pirkti minių, 
lotų, ulba farmų tičru saugus iu- 
Vcstmentus.

Pašaukite, kurie norite nusipirkti 
arba Išmainyti, naujų namų pasta
tyti; senų pataisyti. Taipgi turimo 
keletu desėtkų senesnių namų po 
visų Chicugų. visokio didumo, biz- 
niuvų ir prhutiškų. Kainos nuo 18 
šimtų iki 185 tūkstančių. Galima 
pirkti arba stutyti su mažu jmokė- 
jimu, kitus mokėti kaip remiu 
CHARLES P. SUROMSKIS & CO.

6921 S. VVestern Avė.
Kep. 3713 — Vakarais Prus. 1111

1ŠRKNDI UJAMA klt\l Ii VC. 
makuvetti: parke

Išrenduvlmul krautuvė pačiame lie
tuvių apgyventame distrikte, salia 
Chain Grosirnės. Tinka bučium i ar 
kitam bizniui. Randasi prie kumpo
Ulilh St. Ir Roekvvell. šaukite: PLAza 
3500. Apt. 312._______________________

PARDAVIMUI AR I.šRI.NDAV IMi 1 
VII RINIS FABRIKAS

Parduos arba ifirenduos didelį mūri
nį fabriko namų, GŲ pėd. x 220 pčil. 
didumo. Randasi urit cementinio k, l 
iki ir Salia geležinkelio,' lietoji .IVoodį 
stoek, Illinois. Tinka pirklhių sau* 
dūliui, iiiulesiii-t gamybai ai- pušard 
bizniui. Dabar dalinai užimtas fer- 
tilizer fabriko. Rašykite dėl sutari
mo apžiūrėjimui.

11ARTLA.ND FERTTI.IZFR CO., 
liartlaml, IUinois

PARDAVIMU
-Parduodu didelį, daili, String Ihiss. 
Taipgi gulimu gar*: pas mane labai 
pigia kaina lieksr’o Galingos Min
ties. Kas mis tuzinais, duosiu di
delę nuolaraų.

Parduosiu mano išdlrbystės viso
kios rūšies Rožančių, ir kitokių da
lykų.

Iš priežasties ligos parduosiu vis
kų labui pigiai.

V. GAIZAVSKAS
"23 VVest 2Lst SU-eet, Chieago, Iii.

PARDAVIMUUI NAMAI 
MARUUETTE PARKE

Parsiduoda 4 kambarių Cottage jr 
trys lotai prie G3rd St. ir Saeru- 
niento Avė. Parduos labai pigiai.

G kambarių, nauja mūrinė r»z.i 
deneija prie 7333 So. Muplevvooil. 
Tilo tnaudynė. įmokėti tiktai $5o0 
likusį išmokėti per 15 meti,.

Atsišaukti tuojau:

ii i :n r y \v< Mt i ix'iiow sk i 
5200 So. .Vilimui Avė.

Tel. P.ROsneot »7»2

t O.

l’ARDAVIMl I SANDVVKII SHOP
Parsiduoda Sandvvich Shop geroj v ic- 
toj. Biznis išdirbtas per daug me
tų ir neša gerų pelnų. Turi parduo
ti šių savaitę, iš priežasties kito 
biznio. Tikras bargenas.

Matykite savininkų:
0*36 Stonv 1-1b:iiI Avenue

DINING ROOM SETS — PAK
LOK SETS — BEDKOOM SETS 
— RŪGS — RADIOS — RE- 
PRIGERA'I'OIIS — UASHEK8 — 

MANGELS — STOVĖS.
Ali Nationallr Advertlaud Benu.

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

634*3 So. VVestern Averu /
Telefonas REPUBLIC 6051

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

DOMINIKAS KURAITIS, Sav. Rez. Tel. VICTORY 2499

AGENTAI: 
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas

H. Kajewskl 
“Shorty”

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 West 31st Street 
Chieago, III. 

Telefonuokite: 
VICtory 16 9 6

i
i
i

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA, 

Nauja Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022



i I
I
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S Ketvirtadienis, birž. 26. 1941

Ir vėl imta rūpintis visuose 
namuose Įtaisyti vandens meterius

Chicagos viešųjų darbų į ir susirūpinama įtaisyti van 
komisionierius O. F. Hewitt' dens meterius. Taip kas me- 
miesto tarybos finansinei tai. Bet, rasi, šį kartą jau

bus imtasi vykdyti meterių 
įvedimo planą.

komisijai pasiūlė parūpinti 
ordinansą, kad pietinėje 
miesto dalyje visuose na- pie,inSj mie3t0 daly eže. 
muose įtaisyti vandens me-; ro akrantg8e miestas sta. 
terius (vandens saikro- 
džius). Jis sako, šių mete- 
rių įtaisymas jau seniai yra 
programoje, bet žygis už- 
tesiamas neprisirengimais.
Šį kartą, sako komisionie
rius, šis darbas turi būti 
pagaliau vykdomas.

Komisionierius Hewitt 
dar pranešė, kad šio didelio 
darbo atlikimui reikia 115,- 
200 meterių. Šį kartą jis 
pasiūlo nupirkti 41,210 me
terių, kurie kainuosią iki 
350,000 dolerių. Kiti mete- 
riai būsią nupirkti dalimis 
paskiau.

Kaip tik ateina vasara ir 
žmonės ima daugiau varto
ti vandens, pumpuojamo 
vandens spaudimas sumažė
ja ir viršutiniai namų butai

to vandens pumpavimo sto
tį. Tai brangus užsimoji
mas. šalies vyriausybė ža
dėjo padėti tai visa įrengti 
skirdama keletą milijonų 
dolerių. Bet su sąlyga, kad 
ateityje pumpuojamas van
duo nebūtų eikvojamas, kad 
visuose namuose būtų įtai
syti vandens meteriai. No
rint gauti paramą, regis, šį 
kartą ir bus rimčiau pagal
vota apie vandens mete
rius.

Komisionierius aiškiai pa
brėžia, kad namų savinin
kai su meteriais išmoks 
vandenį taupyti taip, kaip 
šiandien jie taupia gazą ir 
elektrą. Kitos priemonės 
prieš vandens eikvojimą ne-

KARAS IŠTINKA NEKALTUOSIUS

("JJraugus" Acme teieuimiu
Vokiečių kariuomenei veržiantis į bolševikų valdomas teritorijas Ukrainoj ir Lenki

joj, sodiečiai pasiima ką gali panešti ir bėga nuo karo liepsnų pavojaus paskui bėgan
čius nuo vokiečių Stalino raudonarmiečius.

21 m. AMŽ. VYRAI 
TURI REGISTRUOTIS

Liepos 1 dieną draftų 
boarduose turi registruotis 
visi vyrai, kurie nuo 1940 
m. spalio 16 d. iki liepos 1 
d. imtinai sulaukę 21 metų 
amžiaus. Tas yra ryšium su 
karine vyrų konskripciją

negali gauti vandens. Tada Į turima.

Liepos Ketvirtosios 
iškilmės Riverview 
parke

Nacionalinė šventė Liepos 
Ketvirtoji šiemet bus penk 
tadienį. Vadinasi supuls su 
savaitės užbaiga ir daugelio 
žmonių bus švenčiama per 
tris dienas.

Rivervievv parko vadovy
bė šį pramogų ir žaismių 
parką tinkamai paruošia 
toms trijų dienų šventėms, 
ypač Liepos Ketvirtąja!, ir 
kviečia publiką ten gausin
gai tomis dienomis lankytis. 
Tenai, anot parko vadovy
bės, ras įvairiausių žavingų 
parengimų linksmintis, žais
ti ir gražiai laiką praleisti.

Praneša, kad parkan dy-

Draftininkams 
leista įstoti britų 
kariuomenėn !

Majoras Stanley R. Mc- I 
Neill, rūšiavimo ir indukci
jos viršininkas Cook apskri
ties vyrų konskripcijos ad
ministracijoje, paskelbė, 

kad tie draftininkai, kurie 
nenori patekti U. S. kariuo
menėn, gali savanoriais įsto
ti britų kariuomenėn Kana
doje.

Anot maj. McNeill, taip 
yra išspręsta Washingtone. 
Spaudos konferencijoje pat-1 
sai prez. Rooseveltas yra i 
pabrėžęs, kad nuo šiolei ame 
rikiečiams yra leistina įsto
ti britų, arba kiniečių ka- 
riuomenėsna.

Iš draftininkų viskas, kas
kai bus įleidžiami kareiviai reikalaujama, kad kai jie 
ir jūrininkai, jei jie bus išvyks į Kanadą ir įstos bri- 
uniformose. tų kariuomenėn, kad Kana-

Liepos 4 dieną vakare bus dos kariuomenės vadovybė 
pramogos su priemoninėmis apie tai painformuotų įsto-

U. S. teismas prieš 
smurtininkus

United States Circuit 
Court of Appeals panaikino 
National Labor Relations 
boardo įsakymą J. Eavenson 
& Sons pakeriams, Camden, 
N. J., kad jie po įvykusio 
ten streiko išnaujo į darbą

GRAIKŲ KATALIKŲ 
EUCHARISTINIS 
KONGRESAS CHICAGOJ

Vakar vakarą Chicagoj 
pradėtas graikų katalikų 
apeigų (rito) pirmasis Eu
charistinis kongresas Šv. Ni 
kalojaus bažnyčioje, 2238 
Rice gt. Šiandien toje pat 
bažnyčioje kongresas atida
romas iškilmingomis ponti- 
fikalinėmis mišiomis.

Kongresas baigsis sekma-1 
dienį Eucharistine procesija 
greta bažnyčios ruiminga
me sode. Sekmadienio iškil
mingose pamaldose daly 
vaus ir J. E. arkivyskupas 
Amleto Giovanni Cicognani, 
apaštališkas delegatas J. A. 
Valstybėms.

J. E. vyskupas C. Boha-

vyskupas, yra kongreso šei
mininkas.

Numatyta, kad kongrese 
dalyvaus apie 50,000 graikų 
ukrainiečių katalikų.

Kuria šeimos židinį
Joseph P. Žukauskas, Hel- 

en E. Hanachek, 23—21.
Stanley Monkus, Ann Ma- 

tuszevvski, 23—22.

1 941
BUICK SPĖČIAU
AUTOMOBILIS

DOVANOMIS
PER

“DRAUGO”
I ARflP nivpriimtų 50 streikavusių dar , , ., ™

, . . , , . . .. t chevsky iš Phiiadelphijos.bininkų, Kurie per streiku! . . w.graikų ukrainiečių katalikų 
i bažnyčios J. A. Valstybėseužsiėmė smurtu prieš ne

streikuojančius darbinin
kus.

Teismas pripažino, kad vi 
šokio smurto vykdytojai ne
gali būti priimami atgal į 
darbą.

mu

kūnienė yra veikli Town of 
Lake draugijose, ypatingai 
M. S. 21 kuopoj.

X Harriet Lukas, Metro
politan State Bank tarnau
toja ir L. Vyčių Chicago 
apskr. choro narė-veikėja 

, šiuo metu atostogas leidžia

ugnimis ffaierverkais). jusiųjų drafto boardus.

KARDINOLAS ATIDARĖ EUCHARIST. KONGRESĄ

Turi policinį rekordą
Aną naktį Interstate Mo

tor Freight sistemos patal
pose nušautas sargas L. 
Hurlbut, 22 m. amž. Polici
ja sulaikė kitą tos sistemos 
sargą Joseph Miletto, 28 m. 
amž. Jis kaltinamas Hurl- 
buto nušovimu.

Dabar aiškėja, kad Milet
to turi policinį rekordą. Kar 
tą buvo baustas kalėjimu 
Chicagoj. Be to jis buvo ieš
komas U. S. agentų dėl jo 
plėšikavime Clarksburge, 

iW. Va.
Pagaliau jis policijai išpa

žino, kad jis buvo taverne, 
kur plėšikų nušautas B. Yo- 
der, 67 m. amž., 1934 m.

X Rapolas ir Elzbieta An- Meksikoj, 
dreliūnai, 6324 So. Western1. .... . ~ X Juozas ir Elena Micke-Ave„ įsigijo vasarnami Ce- ,._ , v _, _ , _ luinai, žymus visuomenėjedar Lake, Indiana. I veikėjai, užsisakė porai sa- 

X Siaustai ir E. Svencis- vaičių atostogų į Anselmo ir 
kicnė užsisakė vietą daly- Agnietės Kudulių vasari, arnį
vauti “Draugo” ekskursijoj j 
į Milvvaukee, liepos 6 d.

X Arlauskas, žinomas Ci
cero biznierius, turįs mote
riškų furkočių siuvimo įmo
nę, adr. 4830 W. 16 St. paė
mė net 20 “Draugo” ekskur
sijos tikietų. Žada sudaryti 
didelį būrį savo draugų.

X Tadas Aleliūnas su žmo
na Ona, Staražinskaitė, A. 
Vaišvila ir R. Mazeliauskie- 
nė užsisakė vietas “Draugo” 
ekskursijoj liepos 6 d. Visi 
yra žymūs bridgeportiečiai.

Xi žurnalistas S. Pieža,

Bass Lake, Indiana, rugpiū
čio mėnesį. , Gražus ežeras. 
Maloni vieta poilsiui.

X City of Grand Rapids 
laive, kuriuo įvyks “Drau
go” ekskursija Michigan e- 
žeru, yra puikus parloris ir 
pianas programoms pildyti. 
Aplinkui ir balkone šimtai 
kėdžių klausytojams. Taigi, 
“Draugo” ekskursijoj dai
nos skambės visą dieną.

X Emilija Maskolaitienė, 
1657 No. Claremont Avė., 
plačiai Chicago lietuvių tar
pe žinoma scenos artistė-

Chicago Evening American mSgSja- kaiP anksčiau buTO 
korespondentas, yra išvykęs Prane.šta’ įkabindama Lan-
į Amerikos Nacijonalį Eu- gų uždangas nukrito ir nu-
charistinį Kongresą. Rašo: a»aužė dešinę ranką, dar vis 

serga. Draugės ir pažįsta-“bandysiu šį-tą atsiųsti 
“Draugui”.

ir
mos prašomos aplankyti.

X Marijonų seminarija
puošiama proga ateinančio 
pikniko, kuris įvyks liepos 
13 d., Tėvų Marijonų ūkyje. 
Pavasaris tikrai buvo nepa
prastai gražus ir lietingas, 
tai gamtos grožis yra neap- 

! sakomai žavingas. Niekad 
nebuvo tiek daug įvairių

X Kun. S. Draugelis pra
ėjusį sekmadienį atsisveiki
no su Milvvaukee ir Racine,
Wis„ lietuvių parapijų žmo
nėmis, pranešdamas, kad į- 
teikęs arkivyskupui atsista
tydinimo raštą ir išvažiuoja 
kitur.

X Viktoro ir Sofijos Mic-, ...............
kūną, gyv. 4716 So. Marsh.! P^kšcių, ka.p sia.s metam
field Avė., sūnus Viktoras, ir niekad nebuvo tokio sma-

I
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Why bo yoar 070? Look younger than your yoan wflh 
Claūolod hair ... with hair that te »oft colorful. youth- 
Mkel Thoso gray atroaki can bo so thoroughly orasod 
wlth ClairoL tho iamoua Shampoo Oil Tint ... a 3-in-l 
teoatmont that doanooo aa lt roconditiono ao II TI¥Tf 
Boo your hatedroaoo* today and oay:

ter fr** booklot and irw odric* on your hair prob/ea 
ClaO. SrMldnnf. Clalrol. l»c.. 130 W 46lb St.. N.w York. H. T.

Ji

LIFE’S BYWAYS

šiandie gauna diplomą Lind- gaus pikniko, kaip bus šiais 
bloom high school. S. Mic- metais.

("Draug-ns" Acme telephoto)

Šventojo Tėvo Pijaus XII legatas Jo Eminencija kar
dinolas Dougherty, Phiiadelphijos arkivyskupas, birže
lio 23 d. Minneapoly, Minn., oficialiai atidarė Devintąjį 
Nacionalinį Eucharistinį kongresą. Čia rodoma, kaip St. 
Paul, Minn. arkivyskupas J. G. Murray pasitinka į kon
gresą nuvykusį kardinolą ir bučiuoja kardinolo žiedą.

Traukinio suvažinėta 
mergaitė

Prekių traukinio suvažinė 
ta Barbara Joan Valentine, 
18 mėnesių, 10415 Throop 
gat.

Suvažinėtosios motina 
Mrs. Charlotte Valentine sa
ko ji mergaitę trumpam lai
kui palikusi vežimėly ties 
namais, arti geležinkelio bė
gių. Mergaitė išlipusi iš ve
žimėlio ir nužingsniavusi į 
bėgius prieš pat atvažiuo
jant traukiniui.

Kas į akis giria, už akių 
duobę kasa.

Av/Cv/am: ir Hrx a cenuine BlRPPoe-
V/HY Camt hz Tly - anp WRY

porJNTT KE -Si N G 7?• *

Vou ■
DCFlAiN l-r*:

KLAUSYKITE! — PATIKS!

ŠALTIMIERO RADIO PROGRAMAI!!
ŠĮ RYT IR KIEKVIENĄ RYTMETELĮ 

VVHIP — 10:00 vai. ryte — VVHIP — 1520 Kiloc.
* Juozas Warputas ir jo Kaimiečių Kapelija
* Kastas Sabonis ir Flemtė (Lakštutė) Balsiutė
* Steponas Norkus ir Vėlesnių Žinių Žinovas
* Albina Kaspariūtė ir Al James
* Kristina Kriščiūnaitę ir Jonas Paredna
* Astuonios NASTURTOS ir Keturi KAVALIERIAI
* Juokų Karalius ‘Sank Liu Lujis’ ir Simas Bartkus
* Bartkų šeimyna ir Liuliojančios Lietuvaitės
* Oktetas su Antanu Kaminsku, Petru Kavaliausku, 

Vanda Zabella ir kiti.

Šaltimieras Radio Advertisers
6912 South Western kve. Chicago, Illinois

Tel. Prospect 4050 
“THE LITHUANIAN HOUR”
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AR DAUG KŪRO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?Į

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij* 
Sutaupysite Daug Pinigų.

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

gaisrų;
6. Greitai ir lengvai įtaisomai 

Apskaičiavimas Dykail
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Hokvy Būname Mat»»iai*. 
Mamrvv. Concarrt. It*. Parflplaame F.H.A. Pankoltnlmaa 

ar UmakAjlmiu.

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

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRE8ENTATIVE

6343 S. Westem Avė. Republic 6051|
WarahooM: 9401 So. Stony lalanti Ava, t*.
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