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Italijos Kariuomenė Rusijos Karo Frontan
NEAPKENČIA KARO
Prezidentas
Rooseveltas
1940 metais rugsėjo 11 d.
kalbėdamas pareiškė:
“Šiandie neapkenčiu karo
labiau, negu kada nors. Tu
riu svarbiausią pasiryžimą
— viską daryti, kas tik ga
lima, kad visais laikais ne
leisti karui atsiremti į šias
pakrantes. Su savo partija
laikausi Chicagoj pripažin
tos platformos.
“Mes nedalyvausime užsie
nių karuose ir nesiųsime sa
vo kariuomenės, laivyno ir
orinių jėgų kariauti sveti
mose žemėse, už Amerikos
ribų, išėmus prieš mus ke
liamas atakas”.
Šis prezidento pareiški
mas pats už save kalba.

Suomiai pašovė
26 rusų orlaivius

Karo liepsnos

Minske vykstą sukilimai

prieš komunistus, skelbiama

RUSAI SULAIKĘ VOKIEČIUS

HELSINKIS, birželio 26 d.
— Į pakartotinas rusų bombanešių atakas Suomija šian
die atsakė pareiškimu, jog
ji panaudos visas savo pajė
gas prieš naująją agresiją.
Pranešama, jog jau pašau
ta 26 rusų bombanešiai, ata
kavę Suomijos miestus.

ROMA, birželio 26 d. — Rusijos frontan, kai Musso
Šiandie paskelbta, jog Itali lini apžiūrėjo pirmąją moto
ja siunčia savo kariuomenę rizuotąją diviziją.

Pralaužta rusų

Rusai kaltina

frontas - Berlynas

Suomija

HELSINKIS, birželio 26 d.
— Nepatvirtinti pranešimai
skelbia, jog vokiečiai užėmę
Vilnių ir Latvijos sostinę Ry
gą. Taip pat nepatvirtinti
pranešimai pareiškia, jog
Baltarusijoj, Minske, vyksta
sukilimai prieš komunistus.

MASKVA, birželio 26 d.
— Pranešama, jog Rusijos
Suomiai pareiškia, jog ru
bombanešiai, parašutininkai,
sai savo atakose naudoja te
tankai ir raitininkai aršiai
roristinius metodus — bom
kovoja prieš vokiečius Besą
barduodami ne karines vie
arbijoje ir pravedė atakas
tas, bet plačias apylinkes ir
Suomijoje.
gyvenimąsias vietas.
Pasak rusų, raudonoji ar
(.••Draugas” Acme teiephoto)
Be Helsinkio, ant kurio
mija visur atlaikanti vokie
Rusijos bolševikų fronte kažkur Lenkijoje vokiečių kareiviai nešdinasi išilgai gelepravesta šešios atakos, rusai
BERLYNAS, birželio 26 d. čių puolimus ir vietomis pra
bombomis apmėtė Tabo, La- cinkelio bėgių kai šalimais liensnoja iš abiejų pusių apšaudomas bolševikų valdomas — Oficialioji Vokietijos ži-, vedanti kontratakas,
PRIEŠ ŠNIPUS
ppeenranta, Heinola, Joensu kaimas,
nių agentūra praneša, jog Kaltina Suomija
Prez. Rooseveltas pasira miestelius ir aerdromus Ma
Vokietijos kariuomenė, kovo
Komunistų spauda kaltina
šė kongreso pravestą bilių, tai, Porvoo, Loviisa, Forsby
dama prieš rusus Pabalčio Suomiją, būk ji leidžianti Vo
Pasaulyj
nukreiptą prieš espionažą ir ir Pyterlanti.
fronte, užima vis naujus mie kietijai laisvai naudotis šuo
priešų valstybių agentų J.
stus.
mių teritorija kariniams vei
A. Valstybėse.
LONDONAS,
—
Aukšti
neu
(Rusų
pranešimai
sako,
ksmams.
Pasirašytu bilium prezi Suomiai kovoja
BERLYNAS, birželio 26 d.. nta apie 20,000 gyventojų.
tralieji sluogsniai praneša, jog raudonoji armija sulaiRusų spauda praneša, jog
dentas įgijo neribojamą au prieš Rusiją
— (Kablegrama) — Vokie Kaunan įžengus vokiečių jog Londone vyksta pasitari kiusi vokiečius Vilniaus ir milžiniški rusų transportacitoritetą tvarkyti į Ameriką
čių spaudos žiniomis bolševi kariuomenei, gyvenimas tvar mai, kad Rusija paleistų iš Ašmenos apylinkėse).
niai orlaiviai nuleidę parašu
atvykstančius ir iš Amerikos
HELSINKIS, birželio 26 d. kai per paskutiniąsias aštuo komas pagal naujus nuosta
--------------------tininkus vokiečių fronto užsavo kalėjimų 300,000 Lenki
išvykstančius piliečius ir ne
— Suomijos prezidentas Ris nias dienas išgabeno iš Lie tus. Viena vokiečių markė
BERLYNAS, birželio 26 d. nugaryje.
piliečius. Nes jų tarpe gali
jos
kareivių
kovoms
prieš
lygi
dešimčiai
rusų
rublių.
to Ryti šiandie per radio ofi tuvos Sibiran 40,000 žmonių,
— Vokiečių sluogsniai parei
Tuo pačiu laiku oficialiai
rastis šalies
vyriausybei
Vokiečiai įsakė atidaryti nacius.
cialiai paskelbė karą Rusijai. kurie buvo kaltinami politi
škia, jog po keturių dienų pranešama, jog
vokiečių
priešų ir kitai kuriai sveti
visas Kauno krautuves ir vi
Savo kalboje Ryti pažymė niu neištikimumu.
aršių kovų Vokietijos ka- maži parašutininkų būriai
mai valstybei tarnaujančių
jo, jog Sumoja norėjusi iš
Vien iš Kauno esą išgabe sų įstaigų tarnautojams eiti
riuomenė pralaužė rusų fron apsirengę rusų uniformomis
agentų šnipų.
ANKARA.
—
Komunų
šiuo
savo pareigas.
likti neutrali, bet rusai pra
tą ir įrodžiusi, jog sovietų nusileidę Rusijos keliose vie
Senatoriai tvirtina, kad
gsniai
sakosi,
jog
Vokieti(Kiek lanksčiau buvo pra
dėję agresiją ir suomiai šian
Rusijos karuomenė negalinti tose.
šiuo bilium nebus varžomas
jos-Romunijos
kariuomenė
nešta, jog Kaune suimta so
die pradės kovas kartu su
prilygti Vokietijos kariuo_____________
normalus gerųjų žmonių at
Romunijoj
2,000
atimsianti
iš
rusų
Besarabi

vietų
pareigūnai.
Matomai,
vokiečiais. Šiuo laiku, pa
menei.
Kovos prie Vilniaus.
•*
vykimas ir išvykimas. Tik
į vietas grąžinta senesnieji ją į vieną savaitę.
sak, jo, prieš Rusija yra su rusų parašutininkų
Iki šiol vokiečiai kovų • LONDONAS, birželio 26 d.
įtariamiems asmenims bus
tarnautojai. Taip pat iš te
sidaręs tamprus frontas nuo
smulkmenų neskelbia, bet : — čia gaunamo žinios sako,
statoma kliūčių. Daugiausia
legramos atrodo, jog rusai BERLYNAS. — Informuo pareiškiama, jog netrukus jog rusai, panaudodami vopat arktikos iki Juodųjų jū
turėtų tekti raudoniesiems
ANKARA, birželio 26 d.
Kaune buvo įsakę visas krau tieji sluogsniai praneša, jog jos bus paskelbta.
rų.
kiečių metodus, pralaužę na
gaivalams — Maskvos agen
— Ašies sluogsniai čia sklei
tuves uždaryti).
Londone Suomijos ministe
Parašutininkai
cių liniją pietinėj Lenkijoj.
džia nepatvirtintus gandus,
tams.
vokiečių orlaiviai nuskandi
ris tarėsi su užsienio sekr.
Nė vieni vokiečių praneši
Aršiausios kovos vykstanjog 2,000 Rusijos parašuti Tikėjos sukilimų
no
Anglijos
sunkųjį
kruzerį,
•
Edenu. Manoma, jog netru
mai, tačiau, nieko nesako čios
Vilniaus-Baranoviči
ninkų nusileido antradienį
(Iš
telegramos
pranešimų
j
vieną
tankerį
ir
vieną
lengLONDONE SĄMYŠIS
kus Suomija nutrauks san
Romunijos aliejaus laukuose taip pat atrodo, jog rusai; Vąjį kruzerį prie Tobruko, apie parašutininkus, kurie fronte, į vakarus nuo senųjų
Prieš Hitlerio karo paskel tykius su Anglija.
suvaidino tokį svarbų vaid- Lenkijos-Rusijos sienų (Tuo
Ploesti apylinkėje.
tikėjosi ir vietos gyventojų Libijoj.
bimą Sov. Rusijai šeštadie
menį kovose Kretoje. Taip, būdu atrodyti, jog pranešiPloesti yra tik apie 35 my sukilimų, nes dideli skaičiai1
nio vakarą Londonas per ra
pat nieko nesakoma ir apie mai apie Vilniaus paėhiimą
LONDONAS. — Manoma,
išgabenta
iš
Lietuvos).
diją išgirdo Stalino kalbą.
lias nuo Bukarešto, Romuni
rusų parašutininkų, nors ru yra tikri),
Tarp kitko tas raudonasis j°«,
7™"^ ne'
ANKARA.
—
Turkija
pa
Bendrai
Lietuvos
reikalai
sai skelbia, kad jų parašuti
Anglijos žymesnieji žmo
trukus įteiks Švedijai pro jos sostinės.
nėra dar išaiškinti. Užsienio reiškė, jog netoli Turkijos ninkai nusileidę
caras sakė:
vokiečių nės pabrėžia, jog rusai savo
Smulkmesnių žinių apie
testo notą sąryšyj su Švedi
“Pasaulėžvalga rimta. Ru
reikalų ministerijos kalbėto- krantų nežinomos valstybės fronto užnugaryje.
pranešimuose nebemini Kau
jos vyriausybės nutarimu šiuos parašutininkus nėra. jas Berlyne pareškė, kad Pa
sija dabar turi imtis žygių
Nors ir skelbiama, kad no. Todėl esą galima tikėti,
praleisti vokiečių kariuome Rusija pirmoji pradėjo ban baltija vokiečiams tėra ži submarinas nuskandino Tur
apdrausti savo interesus”.
nę Suomijon per Švedijos te dymus su parašutininkų ka noma tik karine padėtimi, kijos laivą, kuris vyko Alek Suomija atvirai paskelbusi kad vokiečiai jį užėmę.
Londono laikraščiai tuoj
kas
Bendrai Anglijoje dėl Ru
riuomene, bet Vokietija pir kad ten dar vykstančios ka sandrijon. Laivu vyko 201 karą Rusijai, bet kol
ritoriją.
tai visa pakartojo stambio
į
jokių
pranešimų
apie
kovas
sijos
skelbiamų laimėjimų
moji panaudojo juos tikruose rinės operacijos ir kad visa asmuo — žuvę 173, kurių
mis raidėmis. Mieste kylo
Suomijos-Rusijos pasienyje perdaug entuiazmo nerodo
karo žygiuose.
tarpe
šimtas
geriausių
Tur

kita
esą
antraeilės
svarbos
nepaprastas bruzdėjimas.
nėra.
ma.
ga ir ji pajėgos apsiginti, ne
reiškiniai.
kijos
jūrininkų.
Netrukus vieno laikraščio paįaant to, kad netikėtai už
redakcija susekė, kad šis pulta.
Italiją ir Vatikaną, bet daSakoma, jog U. S. vyriau
Popiežius ragina
Stalino pareiškimas buvo sa
j bar iždo departamento pra sybė ieško įvairiausių kelių
Ambasadorius nenori pri
kinčiuosius mylėti žmones Pinigus Vatikanan
kytas prieš penkerius metus. pažinti, kad “jo šalis” ir ga mylėti žmoniją
nešimu, Vatikanui padaro- ir būdų sustiprinti Rusijos
nes gi mes, pasak Pijaus
Dabar gi tik plokštele iš Ma lingoji “tauta” buvo sudary
' ma išimtis.
žmonių moralę, bet nėra pa
galima siųsti
XII,
negalime
nemylėti
žmo
skvos paleistas per radiją.
sirengusi pasiųsti Rusijon
ta iš eilės užgrobtų ir paver MINNEAPOLIS, Minn., bu
gaus,
už
kurį
pats
Kristus
bet kokių
karo reikmenų
•
gtų kraštų ir rusams visai želio 26 d. — Popiežius PiTik moralė U. S.
kentėjo
ir
mirė.
tol, kol rusai neparodys pa
svetimų tautų.
WASHINGTONAS, birželio,
jus XII savo kalboje Eucha
JO ŠALIS
Kalbą
Popiežius
pasakė 26 d. — Valstybės iždo de- parama Rusijai
siryžimo kovoti iki galo.
ristiniam Kongresui, vyks
“Hitler’s attack upon my
anglų kalba.
partamentas praneša, jog
tančiam St. Paul, Minn., šian
country will be crushed”
LONDONAS. — Būriai
nuo šiol Vatikano miestan WASH1NGTONAS, birželio
die, pareiškė, jog dėl šiūdie(Hitlerio puolimas prieš ma
nio pasaulio nelaimių ir Eu- BUDAPEŠTAS. — Sovietų I pinigai bus galima siųsti be 26 d. — Autoritetingi Wa- Anglijos bombanešių ir ko
no šalį bus sutriuškintas).
Dalinai debesuota ir dušshingtono sluogsniai duoda vos orlaivių atakavo Vokie
ropos karo kalčiausias yra i Rusijos bombanešiai šiandie jokių trukdymų.
Taip pareiškė sovietų am
na. Galima vakare lietaus su
Kiek anksčiau Prezidento suprasti, jog šiuo laiku Ame tijos laivyno bazes Bremeną
besiplečiąs pasaulinis pago- pravedė dvi smarkias atakas
basadorius Wa8hingtone Ouperkūnija.
ant Romi nijos sostinės Bu Roosevelto įsakymu visos rikos parama Rusijai bus tik ir Kiel. Taip pat pravestos
nizmas.
mansky, Jis sako, “jo šalies
Savo penkiolikos minučių karešto. Sakoma, esą pada- Europos finansiniai ištekliai moralė, kad padrąsintų ru atakos okupuotoje Prancūzi
Saulė teka 5:16 vai., saulė
tauta”, turinti 193 milijonus
buvo užšaldyta, kartu įimant sus kovoti prieš Vokietiją. joje.
kalboje Popiežius ragino ti-, ryta nema: a nuostolių.
gyventojų, nepaprastai galin leidžias 8:29 vai.
Teroro metodai

Rusai išgabenę 40,000
lietuvių Sibiran
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Amerikos lietuvių gyvenimas •* ir veikimas
LAIVYNAS REKRUTUOJA MAŠINISTUS

IS DETROIT LIETUVIU VEIKIMO
WEST SIDE
Birželio 15 d. per pirmas
Mišias šv. įvyko Šv. Antano
parap. mokyklos mokslo me
tų užbaigimas. Po Mišių bai
gusiems 8 tą skyrių kun. I.
F. Boreišis išdalino diplo
mus, pasakydamas pritai
kintą kalbą. Mokyklą baigė
šie: Anna Ambrose, Doro
thy Baxter, Laura De La
Rosa, Frances Janušauskas,
Rita Mullaky,
Margarite
Morrow, Dolores Morrow,
Kathleen Morth, Ruth Taub,
Florence Kazickas, Theresa
Žaliagiris, Nellie Zinkevich,
Helen Wall, Albin Biveinis,
Donald Reilly, Edvvard Pet
kus, Stanley Zinkevich.

Elenutė yra gabi pianis
tė, mokinasi muzikos pas
žymius mokytojus. Elenutė
Mot. Są-gos 54 kp. jauna
mečių skyriuje eina iždinin
kės pareigas. Priklauso ir
prie Sodalicijos.
Jos mamytė yra žymi vei
kėja, dainininkė. Nesykį ji
linksmino mus. Turi gražų
balsą.
Linkime Elenutei pasiek
ti aukšto mokslo, taip pat
tapti žymia pianiste.
Rap.

DR. J. J. SIMONAITIS

nikai ir Petrui kuo laimin-

Lietuvoje vyksta
sukili giausio vedybinio gyvenimo.
Ona Kratavičienė
mas. Visa Lietuva bus su
žalota. Lietuviams bus rei

kalinga visokia pašalpa. Da

bar jau reikėtų kolonijose
sudaryti komitetus rinkimui
reikmenų, kad po karo gali
ma būtų teikti skubi pagal
ba

Birž. 30 d. Federacijos 4
ak. susirinkimas įvyks Lie
tuvių žemutinėj svetainėje.
Prašomi Federacijos nariai
dalyvauti ir nors po kelis
naujus veikėjus pakviesti.
Turėsime daug ką svarstyti.

EAST SIDE
Elena Dailydaitė baigė Šv.
Jurgio parapijos mokyklą.
Birželio 15 d. iškilmingai
per šv. Mišias buvo išdalin
ti diplomai kiekvienam, ku
ris baigė mokyklą. Klebonas
kun. J. B. čižanskas pasakė
pąmokslą pritaikintą tai die
nai, o seserys pranciškietės
gražiai mokinius ceremoni
joms priruošė, bažnyčią bei
altorius išpuošė.
Ęlenutė baigė mokyklą su
pasižymėjimais. Mokslui tęs
ti pasirinko irgi katalikišką
Šv. Sakramento
mokyklą.

aukštesnę

Grįžo iš įdomios
kelionės

PHYSICIAN AND SURGEON

(•‘Draugas" Acme telephoto)

San Francisco laivų dirbtuvėse, kur streikuoja darbi
ninkai, laivyno autoritetai rekrutuoja mašinistus, ku
riems teikiamos federalinės civilinės tarnybos teisės ir
siunčiami į darbą vietoje streikuojančių darbininkų.
Prikalamas skelbimas “Help wanted” prie Bethlehem
Shipbuilding Corporation. Vyrai laukia priėmimo į dar
bą.

NIAGARA FALLS, NEW YORK
Kaip lietuviai
Vi
čia
Mūsų miestelis yrŽi pagar
sėjęs kaipo vienas iš gra
žiausių New Yorko valsty
bėje. Nėra didelis miestas,
bet švarus ir gražiai me
džiais apsodintas. Daugelis
lietuvių turi savo namus ir
juos gražiai užlaiko. Bet ma
žai tokių, kurie iš Lietuvos
būtų čia tiesiog atvažiavę.
Daugelis pirmiau dirbo mainose Pennsylvania, arba fa
brikuose Massachusetts, Con
necticut valstybėse. Kai Buffalo ir Niagara Falls pra
dėjo statyti didesnius fabri
kus, pradėjo čia atvykti ir
lietuvių šeimynos ypatingai
iš Pennsylvania. Uždirbdami
beveik dvigubai už daug leng
vesnį darbą, rašo giminėms,
kad ir jįe čia atvyktų. Taip
aiškinama, kodėl kaip čia
gyvenantieji lietuviai yra
taip susigiminiavę. Iš kilmės
Lietuvoje, daugiausia yra
dzūkų, kiek mažiau suvalkie
čių ir Kaunijos ir keletas že
maičių.

Sveikiname Marytę ir Juo
zą Tolius, sugrįžusiūs iš il
gos ir įdomios “honeymoon”
kelionės. Keliaudami 5600
mylių aplankė svarbesnes
vietas 15-koj valstybių, tarp
jų
Yellowstone National
Park, Boulder Dam, The
Grand Conyon, The Painted
Desert, The Great Salt Lake
and The Black Hills. Kupini
neišdildomų įspūdžių džiau
giasi pamatę vakarų valsty
bes — tas dalis šios šalies
taip įvairiai ir įdom/Li skir
tingas nuo rytų.
Ona Kratavičienė Subruzdo lietuviai
Subruzdo ir mūsų koloni
jos lietuviai kai pasklido ži-

Po spaude pasidairius

DR. S. BIEŽIS

DR. STRIKOL’IS

Šaunus ’bridal
shower"

riau po Vokietija.

laitis savo automobiliu nu Choras padainavo atsisvei
vežė kun. dr. V. Martuševi kinimo dainą. Ant galo kun.
čių ir daugelį parapijiečių, dr. V. Martuševičius, sujau
parapijos choro narių su dintas įvykiu, tik tiek ištavarg. J. Mickūnų ir sodalie 1 rė: “Atsiprašau visų, gal
tės palydėjo į Šv. Jurgio pa kam nusidėjau”.
rapijos kleboniją.
Belieka tik palinkėti nau' jam klebonui kun. dr. Vitui
Pas jurgiečius
' Martuševičiui laimingai dar
Nuvažiavus į šv. Jurgio buotis su parapijiečiais per
parapiją, palydovai — kazi- ilgus metus.
K. D.
mieriečiai užpildė kleboniją, Streikas trijose cukernėse
kur pasakyta kalbų — atsi
sveikinimų. Gražią kalbą
Kas į akis giria, už akių
pasakė kun. S. Raila ir kiti. duobę kasa.

Philadelphia, Pa. — Jau
iš tikrų šaltinių sužinota,
kad šv. Kazimiero parapi
jos vikaras kun. dr. Vitas
Martuševičius paskirtas į
mirusio kun. Igno Zimblio
vietą — klebonu. Kazimieriečiai apgailestauja netekę
pamylėto dvasios vado, bet
tuo pačiu sykiu linki pasi 'AMERIKOS LIETUVIŲ DAK 1 ARŲ DRAUGIJOS NARIAI
sekimo naujose pareigose. Ret. 6958 So. Talman Avė.
Tel. CANaI 6122
Bet už tai Šv. Jurgio para; Res. Tel. GROvehill 0617
pijonai begalo džiaugiasi. Office tel. HEMIock 4848
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Jurgiečiai susilaukia klebo
2201 VVest Cermak Rd.
no malonaus būdo, kuriam GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. ».
Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
visi — seni, jauni — lygūs
REZIDENCIJA:
Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus.
ir visus myli kaipo tikras
6631 S. California Avė.
Telefonas REPublic 7868
Kristaus sekėjas, kuris sa 2423 VV. Marųuette Road
Ofiso tel. VIRginia 0036
kė: “Mylėk artimą kaip pats
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244
save”.

B. Petkienė su sūnum J r.
išvyko atostogų savaitei.
Linkime jai linksmai pra
leisti laiką ir sugrįžus vėl
darbuotis. B. Petkienė yra
žymi Detroito veikėja ir
dainininkė.
Rap.

šv. Onos parapijos High
School baigė Jane M. Dennis, Margorie Markevičiūtė.
Šios lietuvaitės yra pavyz
dingų tėvų dukrelės. Be abe
Tikrai šaunų “bridal shojonės. darbuosis su lietuviais.
Linkėtina joms gero pasise wer” surengė Monikai Širvaitytei birželio 17 d. jos tė
kimo.
velis. Dalyvavo apie šimtas
Keletas jaunuolių yra bai pusė draugių bei pažįstamų,
gę kolegijas. Sekančio penk kurios buvo gausiai vaišin
tadienio “Draugo” numery tos skaniausiu valgiu ir gė
rimu.
parašysime ir apie juos.
Monika yra duktė biznieri-o
Leono ir dainininkės Ma- į
Birž. 15 d. šv. Antano baž
nyčioj per sumą kun. I. F. rijonos širvaičių. Ji ištekės
Boreišio rūpesčiu paminėta už Petro Banionio, liepos 19
vienų metų sukaktuvės, kaip d. Sutuoktuvės įvyks Šv.
rusai Lietuvą pavergė. Pa-į Jurgio bažnyčioje 9 vai. ry
sakė pritaikintą pamokslą. to. Petras yra vyriausias sū
nus Petro ir Onos Banionių.
Atgiedota šv. Dieve.
Šiais metais baigė Business
Vokiečiams su rusais pra Administration and Account
dėjus karą, pasigirdo, iš lie ing kursus Walsh Institute.
Džiaugiamės matant tokį
tuvių visokių kalbų, po ku
riais būtų geriau gyventi: rimtą pavyzdingą jaunimą
po vokiečiais, ar rusais. Dau kuriant naują lietuviškos
giau linkusių, kad būtų ge šeimos židinį! Linkime Mo

Šv. Kazimiero
parapijiečiai
apgailestauja, o
Šv. Jurgio - džiūgauja

nia, jog Lietuva vėl pasi
skelbė nepriklausoma. Prisi
mena žodžiai Tėvų Dienoje
vieno kalbėtojo, kuris sakė
“Kas žino, gal, ir už keletą
dienų Lietuva gali būti vėl
laisva”. Atgavę tą laisvę,
mes, lietuviai, turime vienin
gai dirbti.

Reikia ir pasimelsti už
tėvynę, šv. Tėvas Pijus IX
yra daug kartų pakartojęs,
kad Lietuva — tai Marijos
žemė. Palaikykime savo ti
kėjimą ir Dievas palaikys
tėvynę!

Tegul seka Dievo palaima 4645 So. Ashland Avenue
kun. dr. V. Martuševičių
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
naujoj vietoj.
Nedėliomis pagal sutartį.
Išleistuvės
Office teL YARds 4787
Namą tel. PROspeet 1930

— Parduoda—

DR. A. J. BERTASH

Stanley Gavcus
110 So. Ridgeland Avenue
VVorth, III. Tel. Oak Uwn I9J-J-1

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

PASKOLA

CIA GAUSI
greit, leng
vata Išmo-

MUTUAL FEDERAL SAVIN6S
and 'LOAN ASSOCIATION]
OF CHIOAGO

2202 W. CERMAK ROAD
Tek: CANAL 8887

TURTAS
VIRA

<1 000,000.00

r

’

X Detroit ‘Evening Times* ^Itčhincn
OPTOMETRISTAI
rašė: “Liths Proclaim IndeFor qu,ck relief from itching o, eczcma. pimpio,
1801
So. Ashland Avenue
’a foot. arabk*. rnaho and other eapendence. The Kaunas’ radio athlete
ternally cauaed akiu troublo. ūse world (amoua
Kampas 18-toe
antiaeptic. Iiquid D D. D Preseriptlon
at noon today proclaimed cnpling.
Telefonas CANAL OB2S — Chieago
tircaaeleaa, atainloa. Soothes irritation end
atope intenae itch.ng. 33c trial bottle
OFISO VALANDOS
the creation of an indepen- ųuickly
provea lt. oryour money bark. Ask your
Kaadien 8:00 a m. Iki 1.10 p. m.
Iruggiat today (or B. B. D. VattCRiPTIOH.
Trefi. Ir Mt: 8:00 a m. lkl
dent national Lithuanian
7:10 p. m.
State, free from Russia”.
—
Sykiu su šiuo pranešimu
įdėjo ir žemėlapį Pabaltijo Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį pasi
sekimu Jūsų biznyje arba profesijoje.
valstybių.

2158 VVest Cennak Road
Ofiso t*L OANal 8345
Ofiao Vai.: 2—4 ir 7—9
Trečiadieniai* pagal sutarti.

Bea. Tel.: HKAOock 81*0

Tai.

YARds

8846

3409 S. Halsted St.

DANTISTAS

1853 VVest 35th Street
LIGONIUS
PRIIMA i
arti 47th Street
Kasdien
ano
2:00 iki 8:00 vaL
vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
Trečiad.
ir
Sekmad.
tik susitartus.
Seredoj pagal autartj.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6757 So. VVestern Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 iki S! Vak. 7 Iki 9
Nedėliomis pagal sutarti

DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonas LAFayette 3650
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė.

DR. PETER J. BARTKUS ' DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2202 VVest Cermak Road

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

4729 So. Ashland Avė.

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Akiniai teisingai
prirenkami
Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct.
per patyrusį lietuvi daktarą.
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak.
ir pagal sutartį.
Dėl sąžiningo radijo pataisymo
Res.
1625
So. 50th Avenue
pašaukite Yards 3088.
Tel. Cicero 1484

WCFL 1000 K. Sckmadicniąis 6:30
vai. vakare
VVHFC 1450 K. Ketvirtadieniais
7 vai. vakare.
WAA 950 K. Hawaian — Sekma
dienyje 4:30 po pietų.

DR. V. E. SIEDLINSKI

TeL YARds 0994.
Pirmadicuiais, Trečiadieniais ir
šeštadieniaia.

Telefonas CANaI 7329

Tel. Cicero 1484

Budrike Radijo Progoramai:

Ofbo TeL:
Boaid. TeL:
VTRgini* 1886
PROipert 8684

4645 So. Ashland Avenue

DR. PETER T. BRAZIS
Furniture House

OJTSO VALANDOS
1 — 4 ir 6:30 — 3:30 vakar*
ir pagal satartį.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tclefofnas: HEMIock 5849

JOS. F. BUDRIK

2155 VVest Cermak Road

DR. RAČKUS

DR. G. VEZELIS

’

Būkite Malonus
SAVO AKIMS

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

PHYSICIAN AND SURGEON

xro 5 IKI 20 METU.

Didelis pasirinkimas laikrodėlių

Tik viena pora ąklų visam gy
venimui. Saugokit l«» leisdami
Urktamlnuotl Jas moderntAklauala
metodą, kuria rerSllmo mokalaa
gali sutelkti.
82 METAI PATYRIMO
pririnkime akiniu, kurie patelio*
vis* aklų (tempimą

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. V. A. ŠIMKUS

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

Tel. CANaI 0257

DR. P. ATKOČIŪNAS

JUODŽEMĘ
Pcrlcrauslo Italdus, Vežioja Anglis

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

Birželio 19 d. po iškilmių
Rez. tel.: PROspeet 6659
Tel. YARds 5921.
gų pamaldų, kurias laikė Res.: KKNwood 5107
kun. dr. Vitas Martuševi
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
čius šv. Kazimiero bažny
1821 So. Halsted Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
čioje, visų akys buvo nu Ofiso
Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė.
vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30 VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
kreiptos į mylimą vikarą,
756 VVest 35th Street
6 iki 9 vaL vakare.
kuris paskutinį kartą mums
laiko pamaldas.
LIETUVIAI DAKTARAI
Po pamaldų, žinodami,
TeL YARds 3146
kad kun. dr. V. Martuševi
VALANDOS: Nuo 11 iki 12.
čius jau apleis kazimierie2 iki 4 ir 7 iki 9
DANTISTAS
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
čius, nesuskaitoma minia 1446 So. 49th Court, Cicero
Sekmadieniais 11 iki 12
žmonių susirinko prie kle
Antradieniais, Ketvirtadieniais
Penktadieniais
bonijos. Seselė Uršulė su sa Valandos:ir10-12
ryte, 2-6, 7-9 P.M.
vo mokiniais buvo visų prie 3147 S. Halsted St., Chicago GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Taipgi ūkinius pritaikau.
Pirmadieninis, Trečiadieniais
šakyje. Išeinant kun. dr. V.
3343 So. Halsted Street
ir Šeštadieniais
Martuševičiui, jis apibertas
Valandos: 3 — 8 popiet,
Tel. CANaI 5969
1—4 ir 6:30—8:30 vakare
gyvomis gėlėmis. Paskui Va

Mokame 3y2% Dividendų
Ben. J. Kazanauskas, Sec.

STANLEY GAVCUS

OR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Sekmad. nuo 10 ik. 12 vai, rjto.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel. YARdg 0994
Rez. Tel. KKNuood 13011
valandos

DR. A. JENKINS

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-S v. vnk.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai, dienų

(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonas PROspeet 6737
tel*f«bm TIBclaJ«

■aa«

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

Md

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

Gwl

SkorupsIdB

t

Penktadienis, biri 27, 1941

DIKtiBII

UNIVERSITY OF CALIFORNIA RADIO SERVICE

Kas dabar dedasi tėvų krašte Geography Remade While You Wait
Okupuotoje Lietuvoje
Broadcast 2290, U.E. 635, 9:30 P. M., Sunday May 18, 1941;
Station KECA, Los Angeles, and the Pacific Coast
NBC Blue Network.

(J. Jurkevičiūtės konkursinis rašinys
mokyklos skyriuje laimėjęs pirmą dovaną.)

aukštesnės

3

Skausmo šaltinis
(E. Cibulskytės konkursinis rašinys
kyklų skyriuje laimėjęs pirmą dovaną.)

pradžios mo

Tema: “Kas dabar dedasi donieji nukankino seną ku
tėvų krašte, okupuotoje Lie nigą, o kitoje vietoje kitas
kunigas buvo užmuštas laz
tuvoje.”
domis.
Mes Amerikos lietuviai,
Sovietai naikina viską, ką
esame laimingi, kad turime mūsų tautos sūnūs sunkiu
progą _ gyventi Amerikoje; darbu pastatė po didžiojo
bet liūstame savo tėvynės karo. Griauna ne tik tikybą
Lietuvos, kuri dabar komu bet ir kultūrines tautos įs
nistų pavergta. Kai tautos taigas. Be to, jie grobia Lie
atsižada Dievo, Jis siunčia tuvos medžiaginį turtą. Jie
karą ir vergiją. Istorija pa gabena Lietuvos javus į Ru
kartoja šitą tiesą daugelio siją. Rusai neduoda lietu
tautų gyvenime.
viams darbo; o paskui, jei
baudžia
Rusų
kareiviai, kurie randa bedarbius,
dabar okupuoja Lietuvą, už kalėjimu.
daro bažnyčias (nors iki
Lietuvoje žmonės nebega
šiol ne visas) ir jose gyve lės laisvai lietuviškai kalbė
na. Kaip lietuviai nelaimin ti — rusai jau dabar siun
gi! Jie nebegali garbinti čia rusų mokytojus į lietuDievą šv. Mišių laiku, nei | vių mokyklas. Dėl to .lietupriimti Šv. Komuniją, ypa-1 viai yra kaip gyvi kūnai be
tingai dabar, kada jiems la sielos. Tai Rusijos “rojuje”
biausia reikia stiprybės ir gyventi!
taikos. O tie nelaimingi ku
Kaip lietuviai siunčia laiš
nigai ir vienuoliai, kurie ne kus į Ameriką, jiems neva
gali bažnyčioje laikyti šv. lia rašyti nieko prieš nau
Mišias, bėga ten, kur bedie jąją valdžią. Visi laiškai at
viai jų nematys ir neras.
siųsti iš Lietuvos arba ten
siunčiami, yra cenzūruoja
Toliau komunistai grąsimi. Jeigu mes siunčiame pi
na mūsų žmones baisiomis nigų į Lietuvą savo gimi
bausmėmis. Jie jau pavertė nėms arba draugams, jie tų
Lietuvą viena didele sker pinigų negauna. Mat, ru
dykla — ypatingai inteli sams pinigų reikia.
Daug tautų mano,
kad
gentus išžudė. Paskiau šios
žinios sako, kad apie tris kadangi Lietuva yra maža,
ji negalės išlaikyti šį sun
dešimts tūkstančių inteli
kų bandymą. Jos klysta!
gentų buvo “išvalytų!”
Atsakome mes: Taip, Lietu
Mes taipgi
girdėjome, va maža, bet jos žmonės
kad keturi katalikų kunigai, stiprūs dvasia ir kūnu. sAš
kurių vardus tikrai žinome, tvirtai esu įsitikinusi, kad
buvo užmušti. Vėl skaičiau, Dievas mūsų tėvynę gelbės
kad Želvos miestelyje rau- ir padės laisvę atgauti.

(Cont’d from Lašt Week) been told that the LithuaPavargsta man akys be jėliui koplytėlės pastogėje
EXPLORER: And I sup-Įnians are VGry Persistent in
skaitant, bevartant
kasdien širdį atverti. Pasukus take
I
pose the Russian occupation their nationalism.
laikraščius. Stambios, juo liu į pirkią, praveriu jos du
has put an end to that
PAKŠTAS: Yes, that is dos raidės skaudžiai kerta reles. Seni baldai dvelkia
true. There is a saying: j akis. Antraštės skelbia be žilagalvio rimtumu. Močiu
hope?
“
PAKŠTAS: For the pres One Lithuanian eąuals one galo liūdnas, pasibaisėtinas tės ratelis ir baltų audinių
ent, at least. For instance, peasant; two Lithuanians žinias. Ir kokios jos žiau staklelės kertėje tyli drobe
there were eight magazines eąuals a cultural circle; rios! Aprašo budelių užplū les išaudžiusios. Sąla širdis
of general interest publish- three Lithuanians eąuals the dimą mūsų nekaltų Lietuvos pamilusi Lietuvos liaudies
Bonifacas P. Vaišnora,
ed in Lithuania. The most nigtmare of Russia.” In this vaikų, apie niekšus ir Sta meną. Tankiau širdis plaka
country
it
would
be
“
One
vvidely read was židinys,
lino pakalikus, apie krauja- iš džiaugsmo, kad ji tuksi Cicero, III., šiemet birželio
American
eąuals
a
business8 d. baigęs Marianapolio
lietuvaitės krūtinėje.
the Fireplace. It was edited
gėrių smurtą.
Junior College. Pradžios
by a refined and cultured man; two Americans eąuals
Bet staiga nepaLankus vė
Prisiskaičiusi, ima galva
a
baseball
team;
three
Ame

mokslą ėjo Šv. Panelės Gi
young man, Dr. Ignas Skrup
svaigti. Širdis trokšta gai jas supurto mane ir išvys mimo mokykloj,
ricans
eąuals
an
insuranee
Chicago,
skelis. Now he is liąuidated
vesnio jausmo, ir mintys tu, kad nesu tėvelių krašte,
company.
”
III. Baigė St. Rita High
in a Russian prison, and his
nukelia mane į praėjusias bet kedėje su “Draugu” School ir vienus metus stu
EXPLORER:
A
very
apt
family is strugghng in the
Lietuvos
laisvės dienas. rankose. Gailios ašaros su- dijavo Notre Dame univer
utmost hardship. All eight characterization, both of
your country and this one. Skęsdama į malonius prisi drėkia akis, nes tikrovė pi sitete. 1940 m. atvyko į Mamagazines were suspended
You don’t think it likely minimus, pasijuntu bekeliau na juodus vaizdus. Skaitau, rianapolį. Baigdamas bend
by the Russians.
that your countrymen will janti skersai ir išilgai Lie kad iš visų sunkių valandų, rąjį mokslų ruožą, gavo kla
EXPLORER: How about be turned easily into Com- tuvos kraštą. Gamta virpa kurias mūsų brangi tėvynė sinių mokslų diplomą.
dar
technical and scholarly pub- munists?
gaivalingu
gyvastingumu. Lietuva pergyvenusi,
B. Vaišnora ruošiasi būti
lications; were they suppPAKŠTAS: Not at all. Apsidairau — visur miela, niekuomet ji nėra mačiusi
kunigu
ir liepos mėn. stoja
ressed as well?
There have alvvays been i jauku. Sidabru spindi sėte tokios priespaudos ir tokio
vargo, kuriuo ji dabar kan į TT. Marijonų vienuolyną.
PAKŠTAS: To a large ex- some Communist sympathi- nusėti ežerai sužadina ma
tent. All philosophical ma zers among the poorer class nyje švelniausius jausmus. kinama.
Tos upės ramiosios,
tie ir švieskis barbarų mok
gazines and theological pub- es; their strength in the Li Žiūriu — čia kalnai ir miš
lications were suspended. thuanian national eleetions kas su nukariusiomis eglė ežerai žavingi, toji švelnio slu! Iš lietuvių ūkininkų tu
One philosopher, Dr. A. Ma runs about five per cent. mis, čia laukai siūbuoja ji gamta, kuo jie nusikalto, rėję daugiau kaip Š0 hekta
ceina, escaped wilh his wife Būt since June of 1940 these auksinėmis varpomis ir ru kad priversti skandyti savo rų žemės, rusai nusavino,
and two children to Ger- theories have become the giagėlės tarp jų didžiuojasi ištikimus tautos vaikus. Ko atėmė javus ir gyvulius.
many, būt the fate of most practice of life, the features 'mėlynas galvutes kinknoda- dėl raudonasis pasirenka Pastatė komisarus prie vi
of the others is not known. of which are the complete mos. Čia pajūris lygutėlis, vandenų gelmes prigirdyti sų bankų ir įstaigų, grobuo
su teisųjį, kuris nepritaria žu- nys plėšė ir nešė sau visų
Some scientific magazines absence of civil liberties and su plačiu paplūdymiu,
have been allowed to conti- the great difficulty of gett- grynu, smulkiu smėliu. Ir likų darbams? Tos mūsų ži žmonių turtus. Ištuštino
nue, provided they reflect ing nevv shoes, overeoats, or vėl tankumynas tęsias. Pla- bančios, skaisčiaširdės lie krautuvėse prekes, ir ką tik
Iš
* the Russian scientific dog ham and eggs. Now the num čiaragis briedis budi jame tuvaitės, kuo jos nusidėjo apžergė viską apžiojo.
ben of Communists in the ir grakščioji stirna praliuok kad plėšte išplėšė raudono darbininkų išplėšė
laisvę,
mas.
si
iš
ten.
Va,
ir
seno
am

ji armija savo “pasilinksmi darbą, ir gražesnio ryto
EXPLORER: How about Baltic citizenry is greatly
žiaus
kaimelis
stūkso
ra

nimui,” o vėliau vaidilutes jaus viltį ir padarė juos
libraries? Have they been decreasing, and on January
miai.
Jo
takeliai
išvaikščio

1,
1941,
the
official
register
išžudė? Kultūros įstaigos ir vergais. Verčiamas lietuvis
purged of material objectshowed only 2504 Commu ti, j visas puses išvingiuoti, tie fabrikai, kurie su mūsų šiandien komunistams ba
ionable to the Soviets?
žavus reginys! Prie pakry brolių kruvinu prakaitu bei tus laižyti ir pasigailėjimo
PAKŠTAS: Yes, I fear so. nists in Lithuania.
EXPLORER: I can under- pusios lūšnelės rymo apker pūslėtomis rankomis buvo prašyti. Brangieji šeimos
D A C 1/
I
C pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.
The old libraries of the seI
— namams statyti, remontuoti
remon'
ar
Bėga
minaries of Vilnius and Kau stand hovv that would be. pėjęs kryžius, tartum, ilgi pastatyti, kurie buvo di papročiai sugriauti.
PAKŠTAS: Yes, the occu si keleiviui atpasakoti tėvy džiausias lietuvių pasidi žmonės iš kaimų, slapstosi
VKVK&KKJA ARTĖJA — DABAR LAIKAS PIGIAU IR
nas have been confiscated,
nės
kryžiaus
kelius
į
laisvę.
džiavimas, kuo jie nusikal po miškus ir svetimųjų na
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATLIKTI.
so I am afraid that many of pation has touched everyDar
mieliau
ties
pakelės
to, kad susilaukė Lietuvos mus. Baisus teroras dabar
their rare and precious one. The farmer cannot kili
kryželio
sustoti
ir
Rūpintoany
domestic
animals
bigger
budelių, rytų aziatų nežmo okupuotoje Lietuvoje,
ir
books will be destroyed or
Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!!
than
hens
for
his
ovvn
ūse
niško
tvarkos
sudarkymo,
badu, vergija ruskis mano
will disappear to Russia,
uanian
refugee
comes
to
without
a
government
perTAI IDYI/ITE mQml Įstaigoje. Jūsų indeliai rūpeslikvidavimo?
Lietuvą nužudyti. Jis neži
where the voluminous hisI AUr I l\l I C tingai globojami ir ligi $5,000 ap
country and hears
Kad ir Rusijos valdovai no, kad Lietuva prisikels, o
torical archives of Vilna mit; all the better city this
drausti per Federal Savings and Loan Corporation.
Mokame
nušvis nauja
were moved in greatest dis- homes and apartments were about the American buffalo pikčiausi ir žiauriausi, kad prisikėlusi
3tt%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.
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PAKŠTAS: Possibly. Būt
EXPLORER: Well, the treasure of original‘culture pranta, ar jie nemato, kad srovių vienybė vėl bus at
tremendous damage has been
done to Lithuanian culture Lithuanian nation has man- in their songs, in the beauty kuo daugiau jie skriaus statyta, nes Lietuva niekad
Tel. CALumet 4118
and to the nation’s future aged to win its indepen- of their language, and in mūsų liaudį ir jos turtą, juo i nežuvo ir nežus. Komunistų
3236 So. Halsted St.
Chicago, III.
by the liąuidation of hund- dence before; perhaps it their tradition of fine arts labiau liaudis šauksis į dan veikimo pagrindai yra melu
reds of the most abie and will rise again some day, and erafts. If there is no gų pagalbos, juo karščiau ir neteisybe pagrįsti, užtat
Jos. M. Mozeris, Sec’y.
chance of liberation in the Lietuvos žemės eiliniai dar lietuvis komunistu niekuo
* energetic students of the Dr. Pakštas.
PAKŠTAS: I hope so, būt next few years, certainly bininkai dirbs savo mylimą met netaps ir jųjų siūlomos Jr
universities. If the Soviet
santvarkos nepakęs. Dabar
occupation is prolonged for I hope it can be soon. The the Baltic refugees wi)l tėvynę išlaisvinti?
PIRKITE ANGLIS DABAR!
KAINOS KYLA — PRISIRPO SKITE ŽIEMAI DABAR
Atėmė maskoliai tikėji tinės tautos kančios tiktai
ten years or so, the Baltic Russian birth rate is so i need a little space someS7.85
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nations will lose their most high, that I fear that as where for their reservation. mą, sudarė naują valdžios ugdo didvyrius, o iš jų gy
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EXPLORER: Thank you tarybą iš tamsuolių-žydų ir venimo semsimės stiprybės
nations lose
L/Al . OOOt
Stoker Nnt) ................................ SS.75
independent and
original the Baltic
ŠIOS KATNO8 IŠKAITO TAKSUS
personalities, who will be many people in prison and very much, Dr. Pakštas, for daug metų ištupėjusių kalė ateičiai, ir tada kaip nie
Sios Kainos — 10 Tonų Kiekiais; Mažiau 10 tonų. bet viri 4 tonų —
kuomet
dar
neiškilo,
iškils
25c daugiau; mažiau 4 tonų — 76c daugiau — mieste.
destroyed according to a concentration camps, their appearing here with me to jimuose latrų, paglemžė lie
LIETUVAITE PRIIMS JflSŲ UŽSAKYMUS
mūsų
Lietuva.
well-calculated "five year places will be taken by im- tell us some of the things tuvybę. Mokyklose įbruko
Janutė.
ported Russians, and per that happen when geogra- rusiškas knygas, universite
plan.”
YVhnlesala
f
EXPLORER: The outlook haps we will become a van- phy is changed overnight. te įvedė leninizmo, staliniz
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- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
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Daugeriopai tepadaugėja jūsų katalikiško dienraščio skaitytojų skalfilual
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Laodlcea Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas

Daugiau rimtumo ir atsargumo
Lietuvių laikraščiai ir net kai kurios Lietuvos vado
vavimo sąjungos kažkodėl labai skubinasi pasisakyti
dėl pulk. Kazio Škirpos, pasiskelbusio save Lietuvos
ministru pirmininku. Iškart jisai apšauktas hitlerinin
ku ir net Lietuvos žmonių sąjūdis išsilaisvinti iš bol
ševikų okupacijos norima glaudžiai surišti su Vokieti
jos naciais.
Nė mes, tiesa, pulk. Škirpos vyriausybės neužgiriame.
Pagaliau, nėra tai mūsų reikalas. Tai yra išimtinai Lie
tuvos liaudies pareiga ir privilegija pasisakyti už ar
prieš vieną ar kitą vyriausybę.

Bet mes pulk. Škirpos vyriausybės, jei jau ji ir būtų
susidariusi, nesiskubiname smerkti. Nei lietuvių tauta,
nei pasaulio opinija p. Škirpos nepasmerks, jei jis šiuo
begalo svarbiu momentu ir susidariusiomis tarptauti
nėmis situacijomis daro žygius pagelbėti Lietuvai at
gauti nepriklausomą valstybę.
Kad peranksti yra smerkti arba užgirti vyriausybę,
apie kurios visišką susidarymą dar neturime smulk
meniškų ir oficialių žinių, parodo ir tas faktas, kad dėl
jos “susidarymo” Vokietijos nacių vyriausybė dar nė
ra pasisakiusi. Vakar ir užvakar laikraščiai skelbė, kad
Hitleris tuo tarpu ir kalbėti nenorįs apie Baltijos val
stybių nepriklausomybės klausimą, nes, girdi, dabar
tenka rūpintis išimtinai militarinėmis operacijomis. Iš
to aišku, kad tarp Škirpos ir nacių vyriausybės dar nė
ra susitarimo. Be to, p. Škirpa tebėra Berlyne ir dėl
to jis, jei ir turėtų “nacišką nusistatymą”, Lietuvos
žmonėms jį piršti negalėjo ir negali.

Darant iš to bet kokią išvadą, galima drąsiai už
girti tik pačių Lietuvos žmonių sukilimą prieš aziatiškąjį okupantą ir sąjūdį jo kuo greičiausia nusi
kratyti. Taip pat galima ir reikia užgirti pačių žmo
nių paskelbtąją Lietuvos valstybės laisvę ir nepri
klausomybę.

Koks gi, pagaliau, yra mūsų dienraščio ir, apskritai,
Amerikos lietuvių katalikų organizuotosios visuomenės
nusistatymas dėl Lietuvos ateities ir jos atstatytos val
stybės santvarkos?
Tasai nusistatymas visai visuoriienei yra labai gerai
žinomas, nes ne vieną kartą jisai buvo paskelbtas, štai
jis:
Mes stovime už laisvą ir nepriklausomą Lietuvą.
Mes neremsime jokios Lietuvos vyriausybės, kuri ne
bus išrinkta laisvu, demokratišku, slaptu visų žmonių
balsavimu. Mes padėsime Lietuvos žmonėms kovoti
prieš okupaciją ar ji būtų aziatiškojo bedieviškojo
komunizmo ar pagoniškojo nacizmo.
Šis nusistatymas yra griežtas ir aiškus. Jis yra aiš
kus be tolimesnių aiškinimų ir išvedžiojimų.
Dėl Lietuvos santvarkos gal nebus pro šalį pakartoti
A. L. R. K. Federacijos Tarybos 1940 m. rugpiūčio m.
Pittsburgho suvažiavime priimtą nutarimą:
“Pradedant darbą padėti Lietuvai atgauti nepri
klausomybę, mes aiškiai pasisakome, kad stovėsime
už laisvą, nepriklausomą, demokratišką Lietuvą ir
už tokią jos valdžios formą, kokia buvo paskelbta
Lietuvos Tarybos Nepriklausomybės Deklaracijoj 1918
m. vasario 16 d. ir įgyvendinta Steigiamojo Seimo“.
Tasai lietuvių katalikų nusistatymas nėra pasikeitęs
ir jis nepasikeis.

Penktadienis, birž. 27, 1941

Kontrastas tarp Baltijos ir sovietų
Per keletą metų Stalinas su Hitleriu buvo geriausi
draugai. Viens kitą jiedu gyrė, viens antram padėjo.
Stalinas pasinaudojo Hitlerio draugingumu, Hitleris pa
sinaudojo Stalino palankumu ir pataikavimu. Stalino
moraline ir medžiagine parama Hitleris užėmė net xelioliką valstybių, dėl to Hitleris nutylėjo, kai Staiinas
grobė Lenkijos, Suomijos dalis ir okupavo Lietuvą, Lat
viją ir Estiją.

(“Draugas”, birželio 27 d.,
1916 m.).

Mussolinis dar tyli.
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tuvą, Latviją ir Estiją, tos trys Baltijos valstybės darė dolerių slaptam tikslui. Na mysčių, kaip čigonas be mai
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Dabar jiedu viens kitam peiliu smogia, viens kitą
siekia sunaikinti.

Spicpirvirvio Dumkos

4,

Tiesos žodis

Panašiai, kaip ir šen. Taft, aną dieną kalbėjo ir se
natorius Burton Wheeler. Jisai sakė:
“Šiandien Rusija nėra mažesnė agresorė už naciš
kąją Vokietiją. Ar kas užmiršo skausmingą Rytų Len
kijos, Lietuvos, Latvijos ir Estijos okupaciją? Ir ar
Rusija yra demokratiška — ar Rusijos žmonės nau
dojasi religijos, žodžio laisve? Žinoma, kad ne. Pa
saulis niekuomet dar nėra girdėjęs tokios žiaurios
diktatūros už Stalino režimą Rusijoj.

“Tik vakar bedieviškasis Stalino komunizmas bu
vo prisiekęs Hitlerio nacizmo brolis“.
Panašiais pareiškimais dabar mirgėte mirga visi laik
raščiai ir žurnalai. Sentimentas prieš Staliną ir jo ko
munizmą yra aiškus ir jis diena iš dienos didėja.

Bolševizmui visvien būsiųs galas
“N-nos” paduoda grafo Sergei Kovtousovo, 1920 me
tais pabėgusio iš Rusijos, nuomonę apie dabartinį rusųvokiečių konfliktą. Jisai sakąs, kad bolševizmas žlugs,
nežiūrint kaip pasibaigs dabartinis karas su Vokietija.
X
Jeigu naciai laimėsią, tai jie iššluosią Staliną ir ko
munistus laukan. Jei rasų armija laimės, tai ji išlaisvin
sianti Rusijos liaudį iš Stalino ir jo pakalikų vergijos.
Staliną išmes ir jo vieton pastatys kitus žmones.
Taip gali būti.
k
Nepaslaptis, kad Rusijos žmonės seniai laukė kokio
nors didesnio įvykio, kuris sudarytų jiems progas nu
sikratyti kruvinos bolševiku diktatūros.

eksplioduoti!

t
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Bolševikų žvalgybos viršininkas apie Rusijos gyvenimą Geriausias taikai planas yra
- Kaip gyvena komisarai « kaimiečiai. - Kodėl Krivit- Dešimts Dievo Įsakymu

Studentai, Meilė Ir Ceka
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

skis apleido Rusiją? - Balsas vardan sušaudytųjų.

Išvertė Ant. Pauliukonis

Įdomių žinių apie Rusijos tų lango stiklų. Greit kiti veide galėjai išskaityti alkį,
(Tęsinys)
gyvenimo sąlygas duoda bu sanatorijos gyventojai pa kančią, nusiminimą ar tie
vęs Stalino patikėtinis, bu- | matė mano žvilgsnį ir įsa šiai kurčią kentėjimą. Kai
Balandžio 30 d.
vęs viršininkas sovetų žval kė tarnams išvyti įsibrovu aš čia stovėjau, kietavęidis
Netikėtai susirgo mano mama, ir gydytojai nežino gybos vakarų Europoje, W. j sius vaikus. Beveik kasnakt GPU milicininkas pradėję
ko benusitverti. Aš sėdžiu prie jos lovos dieną ir naktį K. Krivitskis, savo knygoje pasisekdavo keletui iš tų juos kelti ir varyti, kaip ko
ir tik dabar kelioms minutėms išbėgau į bažnyčią už ją “In Stalin’s Secret Service.” vaikų prasmukti pro vartų kią bandą stumdydamas ii
pasimelsti. Viešpatie Dieve, pasigailėk mano motinos ir Krivitskis nuo pat savo try sargybą ir prislinkti prie spardydamas tuo3,
kurie
nepalik manęs našlaitės!
nebegalėjo
liktųjų amžiaus metų jau rūmų beieškant ko nors už nuo nusilpimo
buvo prisidėjęs prie komu valgyti. Kartais aš išeida paeiti. Kai grįžausi išeiti,
1917 m. gegužės 1 d. nistinio sąjūdžio. Būdamas vau iš valgyklos prie jų su mačiau vieną seną žmogų,
Mamytė jaučiasi jau kiek geriau ir mane išsiuntė labai aukštose ir svarbiose duonos gabalu, bet aš tą da kurs jau nebeatsikels nuo
pakvėpuoti tyru oru. Visas miestas iškaišytas raudono pareigose, jis daug galėjo rydavau slaptai, nes tai bu grindų. Bet tai tik buvo vie
mis vėliavomis. Po miestą valkiojasi su atsagstytomis matyti, štai jo keletas pa vo labai
nepageidaujama nas būrys iš milijonų gar
milinėmis būriai kareivių, kurie visi prisirišę raudonus duodamų faktų.
bingų šeimynų, kurias Stali
(IX-X pusi.).
kaspinus. Nematyti nė vieno žmogaus, kuris nebūtų pri
nas pavadino “kulokais” —
Tremtiniai savoje žemėje.
sisegęs raudonos gėlės arba persirišęs raudonu raiščiu, j Prabangi sanatorija
tas vardas daugiau nieko ki
komisarams.
Uždarytos visos mokyklos, įmonės ir įstaigos, gegužės
Krivitskis matė ir dau to nereiškia, kaip AUKA —
pirmoji paskelbta laisvės diena.
ir kuriuos Stalinas ištrėmė
— Turėjau mėnesio ato giau siaubingų vaizdų:
kurias pasiryžau
Aš pasukau į didžiąją gatvę, norėdama mamutei nu stogas,
— Grįždamas iš Marino ir sunaikino (XI
Rašytojo likimas.
pirkti puokštę sniego roželių, kurios mieste šiandien praleisti Marino sanatorijo pasiekiau Kurską ir įėjau į
stotį
palaukti Į Tos nežmoniškos priespau
pasirodė pirmą kartą. Gatvės kampe, kuriame paprastai je, centrinėje Rusijoje, Kurs gelžkelių
dos negalėjo išvengti nė gar
stovi gėlių pardavėja, pamačiau didelį kareivį, jau besi ko provincijoje. Seniau Ma Maskvos ekspreso. Suvalgęs,
pionieriai.
ruošiantį pirkti vieną puokštę. Tai buvo Vadimas. Aš jį gino palocius buvo nuosavy pusrytį, turėjau dar laiko ir šieji kultūros
Pvz.,
apie
garsų
rašytoją
užkariautojo, nuėjau į trečios klasės lau
pamačiau iš pirmo karto. Tačiau, užuot priėjusi prie bė Kaukazo
Gorkį Krivitskis rašo:
jo, aš pasileidau, kiek tik begaliu, tekina iš tos vietos. princo Buriatino. Palocius kiamąjį kambarį. Visa ta
— Paskutiniaisiais savo
Aš žinau, kad jis tas gėles pirko man ir kad netrukus gražus, apsuptas dirbtiniais salė buvo prikimšta žmonių:
ateis į mus. Pati nežinau, kas man pasidarė; aš buvau ežerais ir angliškais par vyrų, moterų, vaikų — taip gyvenimo metais Gorkis bu
tokia laiminga, kaip dar niekad gyvenime. Parėjusi na kais. Sanatorija turėjo pui apie šešetą šimtų. Tai vis vo tikrumoje kalinys. Stali
mo, nespėjau nė nusivilkti, kaip pasigirdo skambutis. Aš kų štabą gydytojų, sporto buvo kaimiečiai, .kuriuos nas net nesutiko jam duot
išėjau jo pasitikti į prieškambarį, ir čia jis man įteikė specialistų, slaugių ir tar kaip gyvulius vežė iš vieno leidimo išvykti į užsienį pa
puokštę sniego rožių. Tačiau drauge jis dar daugiau su nų. Netoliese buvo valstybi kalėjimo, iš vieno lagerio. Į taisyti svekatos. Jo laiškai
nė farma, kur kaimiečiai sa į kitą. Vaizdas buvo toks' buvo cenzūruojami (XIV p.)
sigėdino ir pasidarė nedrąsesnis, negu aš.
vo darbu parūpino sanato baisus, kad pirmu momentu Likimas į Rusiją
— Ar nenorėtumėt išeiti su manim truputį pasi rijai maistą. Prie sanatori
man rodėsi jog aš matau atvykusių komunistų.
vaikščioti? — paklausė jis. — šiandien tokia graži jos vartų stovėjo sargyba,
viršum šių kankinamų būty-,
diena.
kuri kaimiečių neleido įeiti bių skraidančius šikšnospar-, Net ir iš užsienio atvyku
Aš nubėgau į miegamąjį pas mamą ir jai pranešiau, į vidų.
sieji komunistai nebuvo sau
nius.
|
kad noriu su Vadimu išeiti kokį pusvalandį pasivaikščio
l gūs. Vieną gegužės dieną
ti. Jis paėmė mane po ranka — pirmą kartą gyvenime.' .... ir kaimiečių skurdas. Milicininkas ėmė spardyti
Krivitskis iš GPU rūmų ste
Vieną rytą aš pasivaikš
Tylėjom visą laiką — ir jis, ir aš. Mes nuėjom į paupį
bėjo, kaip Maskvos gatvė
kaimiečius.
čiodamas
išėjau
į
tą
kaimą,
ir žiūrėjom, kaip vanduo nešė paskutines ledo lytis.
mis maršavo iš Austrijos
Daugelis iš jų gulėjo pus
kur gyveno valstiečiai. Pa
— Beliko tik 15 minučių. Po 15 minučių aš turėsiu mačiau baisų vaizdą. Pus nuogiai šaltame ruime. Kiti atvykusieji trys šimtai so
jus palikti, nes išeina garlaivis. Rudenį, prieš išvykda nuogiai vaikai iš stubų ap buvo aiškiai prie mirties nuo cialistinės slaptos armijos
mas į frontą, aš atvažuosiu dar sykį.
Nukeltas j 6 pusi.)
spito mus prašydami šmote šiltinės karščio.Riekviename
Ir vėl nutilo. Aš pažvelgiau į jo malonias melsvas lio duonos. Kaimiečių koope
akis; kaip jos švelniai spindėjo, nors buvo drauge tokios ratyve nebuvo nei maisto,
liūdnos. Ir vėl nusisukau, ir mes grįžome atgal — taip nei rūkalų — nieko jie ne
pat tylėdami, kaip ir buvome atėję. Vadinasi, aš jį ga galėjo gauti. Visur mato įj Visa Chicago Yra Kviečiama Vykti
</
lėsiu matyti dar kartą, bet vėl, greičiausiai, kokiai po mas baisiausias
skurdas
rai minučių, kol jis išvyks į frontą. — — —
gązdino mano akis ir pri
slėgė dvasią.
Gegužės 3 d.
A ▼N!
Apie gubernatoriaus likimą nežinoma nieko tikro, Alkanų vaikų godūs
nors plačiai kalbama, kad jį “draugai” pakeliui užmu žvilgsniai.
šę ir išmetę iš einančio traukinio pro langą. Įsakymas
Tą vakarą puikiai apšvie
Su Laivu —
jį areštuoti buvo duotas visai ne Petrapilio atstovų, bet stoje sanatorijos valgomojo
sugalvotas ir įvykdytas vietos “galinčių.” Vietos karei-! je salėje po puikios vaka
"CITY OF GRAND RAPIDS"
vių ir darbininkų tarybos priešakyje stovi vienas darbi rienės visi linksmai šneku
ninkas, kuris seniau už girtuokliavimą buvo atleistas iš 1 čiavo. Lauke buvo baisiai
valstybinio ginklų fabriko ir kuris dabar gali su pamė šalta,
bet viduje besikūre
gimu atsiminti visą eilę gražių baudžiamųjų deliktų.
nanti ugnelė davė mums
Mūsų mieste diena iš dienos gausėja dezertyrų. Ka mielą šilimą. Kažkaip pri
reiviai meta frontą ir bėga kur kas nori, nes visur kal puolamai aš atsigręžiau į
ba, kad netrukus bus dalinamos žemės, todėl jie bijo ’angą.' Pamačiau išbadėju
kad, neatvykę laiku, nebūtų užmiršti ir nuskriausti. Dau sias akis alkanų kaimo vai
gely kaimų ūkininkai nenori nieko nei arti, nei sėti: kų. Jų veidai, kaip paveik
mat, nepatenkinti savo žeme ir mano, kad per dalina aluose, buvo prilipę prie šal
. ...
mus gaus geresnės.
p.f.
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Suimtas prokuratorius ir teismo patarėjai. Vietoj j’s
kareivių ir darbininkų tarybos pastatė “savo” teisėją
kažin kokį paleistą iš kalėjimo politinį nusikaltėlį, bo.
ševiką Loskotovą, nepaprastai tamsią ir įtartiną asmt
nybę. žmonės pasakoja, kad jis niekuomet nėra buvęs
“politinis,” bet tik paprastas kriminalinis, kurs nužudęs
ir apiplėšęs pirklį ir už tai buvo nuteistas į katorgą. Bet
dabar jie visi pasidarė jau “politiniai!”
Gegužės

Spellman Eucharistiniam Kongrese
ST. PAUL, Minn., birž.
25. — Nacionaliniam Eucha
ristiniam kongrese šiandie
buvo vaikų diena. Eucharis
tiniam centre iškilmingas
pontifikalines mišias aukojo
J. E. arkivyskupas E. Mooney iš Detroito, Mich.

to padaryti iš mūsų sielų,
nes mes mylime Dievą.”

Prieš mišias įvyko didin
ga procesija, kurioje daly
vavo arkivyskupai, vysku
pai, abatai, šimtai prelatų
ir kunigų, šimtai įvairių or
dinų ir kongregacijų vienuo
Daugiau kaip 50,000 vai lių.
kų, tėvų, ir tūkstančiai se
Sekcijų mitinguose vakar
serų vienuolių mokytojų ir
svarstyta
darbo klausimai
kitų buvo suplūdę ir užėmę
suolus ruimingoje aikštėje — darbdavių santykiai su
priešais altorių. Per mišias darbininkais. Įvyko atskiri
žavingai giedojo apie 14,000 mitingai darbdaviams ir dar
bininkams. Darbdavių mitin
vaikų.
ge pirmininkavo vyskupas
J. E. arkivyskupas F. J.
B. J. Sheil iš Chicagos. VySpellman iš New Yorko sa
kupas G. T. Bergan iš Dės
kė pamokslą. Ekscelencija
Moines. Ia. Darbininkų mi
pareiškė, kad tiktai Dievo
tinge pirmininkavo Chicagos
malonė,
tiktai dieviškoji
arkivyskupas S. A. Stritch,
meilė link mūsų ir mūsų pa
o kalbėjo Vyskupas K. J.
čių širdyse žėruojanti Dievo
Alter iš Toledo, O.
meilė gali išvaduoti mus ir i
Vienur ir kitur pažymėta,
visą žmoniją iš visų šių die
nų negerumų ir priespau • kad turėtų būti vykdoma
popiežių enciklikos sociali
dos. Sakė:
niais klausimais. Nurodyta,
“Tikrosios taikos progra kad alginiai kontraktai yra
ma yra dešimties posmų ir svarbus elementas ekonomi
tie posmai yra Dešimts Die nėj sistemoj.
vo Įsakymų. Pasaulis prara
Be to vakar abiejų mies
do taiką, kadangi tfe Dievo
įsakymai paneigti. Gali at tų auditorijose turėta šven
gauti prarastą taiką tik tų tosios valandos jaunimui.
įsakymų pildymu. Norint
Nuo 11 iki 12 vai. naktį
kad pasaulis, ar tauta pildy šventoji valanda įvyko Švč.
tų tuos įsakymus, pirmiau Vardo dr-jos nariams Eu
sia juos turi pildyti kiekvie charistiniam centre. Po to
nas individas. Reikia mums vidunaktį apaštališkas dele
visiems pildyti tuos įsaky gatas pontifikavo iškilmin
mus.
gas mišias. Po mišių 100
“Tas yra mūsų kasdieni kunigų dalijo Komuniją ti
nė malda, ypač karšta per kintiesiems.
šį Eucharistinį kongresą,
malda dėl šviesos, vilties ir
Kilti ir dirbti savaime aiš
meilės. Malda su stipriu pa
siryžimu, nors blogi žmonės ku ir suprantamą, kaip al
gali išplėšti taiką ir ramy suoti. — Svett Marden
bę iš tautų, bet jie negalės
riausiu kalbėtoju buvo vys PLATINKITE “DRAUGĄ”

PARSIDUODA PASLĖPTAS TURTAS!
ANTANO LALIO
LIETUVIŠKAS-ANGUŠKAS
ir
ANGLIŠKAS-LIETUVIŠKAS

z

ŽODYNAS
Trečias, Išnąujo Taisytas ir Gausiai
Papildytas Spaudimas!
Šiomis dienomis teko mums įsigyti mažą skaičių An
tano Lalio “žodynų”, kurie tikrai yra paslėptas turtas.
Tai yra paskutinieji egzemplioriai šio labai svarbaus vei
kalo! Kiekvienas knygynas turėtų turėti nors vieną eg

zempliorių “Antano Lalio Žodyno”! Nėr geresnio Lietuviš-

ko-Angliško ir Angliško-Lietuviško Žodyno spaudinto vi
soje Amerikoje.

ninftlACTHIAft PASIRINKIMAS
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ
STATYBAI.
MEDŽIAGOS STOGAMS
Finansuojame namų pn.tatymą ai
pntalaynią — Nieko Įmokėti — 3
metai išmokėti — Apkainavlmas
dykai.
I.lėtinis Pardavėjas
Stanley l.ltvvlnas — Vertėjas

Girdėti, kad Petrapily bolševikai padarė didelę de
monstraciją. kuroje kalbėjęs pats Leninas, kurį vokie
čiai praleido per savo kraštą užplombuotam vagone. Le
ninas reikalavęs, kad būtinai būtų padaryta taika.
Mūsų mieste prieš karininkus keliamos tikros riatr
sės nuo jų miestas verda kaip katilas.

{Bus daugUu.1

PIIIKSITF

MATYKITE MUS!

Gegužės 5 d.

v

NF.GC

Taip nurodė J. E. Arkivyskupas

Carr-Moody Lumber
Company
I

3039 So. Halsted St.
VIC. 1272

Laivas Išplauks Iš NAVY PIER 9:30 Vai. Ryte
(Chicagos Laiku)
Grįžta Tą Pačią Dieną 9:45 Vai. Vakar*

šis 834 puslapių “Žodynas” yra vienas iš svarbiausių
knygų Amerikos lietuviams.

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

PILNOS KELIONES

Žodyno ir kitų knygų reikalais kreipkitės prie:

BILIETAI...................

"DRAUGAS"

Visais Ekskursijos Reikalais Kreipkitės į: —

2334 §o. Oakley Avė.

"DRAUGAS"
2334 So. Oakley Avė.

z

Chicago

✓

Chicago, Illinois

Tel. CANAL 8010
------------------------------------

...

,

..

Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus
matote “Drauge”.
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BOLŠEVIKŲ ŽVALGYBOS
VIRŠININKAS APIE
RUSIJOS GYVENIMĄ
(Atkelta iš 5 pusi.)

narių. Linksmi jie dainavo:
— Broliai, į saulę, į lais
vę....
— Kaip manai, kiek šnipų
yra jų tarpe, — paklausė
staiga šalimais
stovėjęs
kontržvalgybos viršininkas
Volynskis.
Nė vieno.
— Jūs klystate, — prata
rė Volynskis. — Po šešių ar
septynių mėnesių 70 nuoš.
iš jų sėdės Lubiankos kalė
jime.
Volynskis, — rašo toliau
Krivitskis, — puikiai žino
jo, kaip funkcionuoja Stali
no mašina. Iš tų trijų šim
tų austrų dabar nebeliko nė
vieno laisvo Rusijos žemėje.
Daugelis iš jų buvo areštuo
ti tuoj po jų atvykimo. Ki
ti, nors ir žinojo kas jų lau
kia, grįžus į tėvų žemę, nu
siskubino į Austrijos
pa
siuntinybę gauti pasus ir
grįžo namo atlikti ilgus me
tus kalėjimo bausmės. Jie
kalbėjo:
— Geriau Austrijoje
už
grotų, kaip Sovietų Sąjun
goje laisvėje. (In Stalin’s
Secret Service, pusi. 26-27).
Balsas vardan iškankintų
milijonų.
Tie ir daugelis kitų įvy
kių labai paveikė Krivitskį.
Jis metė savo aukštą tar
nybą Rusijoje. Bet leiskime
jam pačiam prabilti:
— Aš persiskyriau su
Stalinu ir pradėjau skelbti
tiesą apie jį.... Nors dau
gelis
geraširdžių žmonių
man patarė tylėti, aš kalbė
jau. Aš prabilau vardu tų
milijonų, kuriuos pražudė

TURTUOLIS SUSITUOKĖ SU GIEDOTOJA

Pavergtosios Lietuvos Gyvenimas
Kaip Maskva
Nespėjo vaikams ir
rr
jaunimui duoti "rojų diriguoja, taip
Okupuotoje Lietuvoje bol parsidavėliai griežia

ševikai buvo paskelbę vaikų
ir paauglių mobili^kciją. Ko
misarų tarybos nutarimu
nuo birž. 5 iki 20 d. turėjo
būti pašaukta 6,900 jaunuo
lių nuo 16 iki 17 metų am
žiaus. O nuo rugpiūčio 5 iki
20 turėjo būti pašaukta 7,100 vaikų nuo 14 iki 15 me
tų amžiaus. Šie vaikai ir
paaugliai buvo šaukiami į
neva “technikos” mokyk
las. Tačiau tikrovėje tokiu
būdu norėta greičiau ati
traukti Lietuvos jaunimą
nuo tėvų ir įskiepyti jiems
“pravoslaviškąjį” arba staliniškąjį bolševizmą. Šie Lie
tuvos jaunuoliai buvo ati
duodami į “tovariščo” Lochmatovo rankas.

Stalino priverstinoji kolektivizacija (bendrų, valstybi
nių dvarų įvedimas, panai
kinant privačią žemės nuo
savybę), ir priverstinas ba
das.
Aš prabilau vardan mi
lijonų tebegyvenančių la
geriuose, koncentracijos
stovyklose ir priverčia
muosiuose namuose.
Aš ėmiau kalbėti vardan
tų šimtų tūkstančių mano
buvusiųjų draugų, uždarytų
į kalėjimus, kurių tūkstan
čiai buvo sušaudyti.
Tiesa turi būti pirmasis
ginklas ir žmogžudystė turi
būti pavadinta savo tikruo
ju vardu (Pusi. XIII-XV>.

K. J. Prunskis.

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria
ir mėgsta AMBROSIA Alų. bet, prie to išdirbėjai nu
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEC
TAR. Šis Alus yra pagamintas iŠ importuotų pirmos rn
šies produktų.

LEO NORKir '
DISTRIBUTOR
or

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

2239 W. Cermak Rd.

Penktadienis, birž. 27, 1941

Tel. Monroe 0808

DAFFY DRAMAS

Z

Turtas Virš$6,000,0(10.0
J

oi

101

! Apart Apsaugos, Turime Q 7 C 000 f
j ATSARGOS FONDĄ Virš MI J,U U U. 1
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų.
PARDUODAM U. S. DEFENSE SAVINGS BONDS

— • “Tarybų Lietuva” įsi
dėjo Jugoslavijos įvykių ap
FED
rašymą. Smulkiai nupasako
LOAN ASSOCIATION ofChicag*
jama, kad Jugoslavija buvo
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.
prisidėjusi prie ašies valsty
4192 Archer Avenue
bių, kaip vėliau Jugoslavi
VIRginia liti
joje įvyko perversmas, to
liau atvaizduojama karo ei
ga. Laikraštis tiktai nepa
Remkite tuos visas, kūne skelbiasi “Drauge’*
minėjo dviejų dalykų, bū
tent, kaip sovietų Rusija ke
lias valandas prieš karą pa
OARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
sirašė draugingumo sutartį
K uiuuyus
Abate iciepUOtO)
KELNER - PRUZIN
su Jugoslavija ir kaip po
Geriausias
Patarnavimai — Moteris patarnauja
Turtuolis Cornelius Vanderbilt “Sonny” Whitney iš
kurio laiko “genialusis” Sta
Phone 9000
620 W. 15th Avė.
Nevv Yorko ir Eleanor Scarle, solo giedotoja. Jiedu su
linas išvarė iš Maskvos Ju
situokė Plymouth, O.
goslavijos pasiuntinį Gavri-i
lovičių, kuris minėtą sutartį
lyti kooperatyvą, kol jis dar
RED — ITCHY—ScALY
su Molotovu pasirašė...
visai nenuskendo. Aplamai
'Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save'
Tenka pastebėti, kad net(
tiek išorėje, tiek viduje Ko
Maskvos spauda nei vienu
operatyvo krautuvė labai ne
žodžiu nepaminėjo, kad so
Effective Home Treatment
švari”.
vietų valdžia jau nebepripaPromptly Relieves Torture!
MENIŠKAS DARBAS
Pirmas užtcplma.8 su stebėtinu 'i
žįsta Norvegijos. Belgijos ir
ŽEMO
—
daktaro
išrastas
—
tuojau
’
i-!
— “Tarybų Lietuva” rašo. sustabdo nepakenčiamą niežėjimą
ŽEMOS KAINOS
■ ■ PA
Jugoslavijos pasiuntinių. Ma
i -b
galvos ir tuojau pradeda suglū
kad laikraščių administrąci mą
jautrios odos. Stebėtinai sėk
tyti, nėra kaip pasiteisinti,
TEISINGAS PATARNAVIMAS
mingas per virš 30 metui Gauna
jos rolė dabar sumažėjusi. mas
visose vaLsnes dar neseniai buvo dekla
Visą laikraščių platinimo
—
muojama, jog “draugingu
' -------- . ŽEMO
r
darbą perėmusi Maskolijos
— --mo” sutartis su Jugoslavija
firma “Sojuzpečat”. ši mas
•' ’T-'-N
turėsianti “istorinės” reikš
koliškoji įstaiga, matomai,
527 N. Western Avė. Tel. See. 6103
mės!
dirba tikrai stachanoviškai.
nes skaitytojų nusiskundi
mams dėl laikraščio negavi
Ar reik pašto ženklelių?
mo ar pavėlavimo ištisomis
\r norit registruoti lalSKą,
savaitėmis nėra galo.
jirkti “Money Order”, adPASKUTINIS
_ rausti siuntinius? Kreipki
PLATINKITE “DRAUGĄ
PAGERBIMAS
tės į “Draugo” raštinę!
Oficiozas “Tarybų Lietu
Ar reik notaro parašo ar
va” buvo įdėjęs tokį prane
ba
antspaudos? Ar gavote
šimą: “Bubniuose ir Padu
WOIK 5TIDI
iš valdžios kokias nors blan
bysio valsčiaus kooperatyvo
194? VVest 35* Street
kas, kurių visiškai nesu
krautuvė, kuri apleista, skęs
prantat? Kreipkitės į “Drau
ta purve ir nešvarumuose. modern
M0'r *
go” raštinę!
Jei kooperatyvo valdyba ne COMPLETE
-'
Ar reik kokio nors verti
pajėgia sutvarkyti, tai rei ADVANCED PHOTOGRAPMY
’ 1.0W ĖST POSSIBLE PKICES
mo anglų ar lietuvių kalbo
kėtų pakviesti kooperatyvo PHONE LAFAYETTE 2813
je? Kreipkitės į “Draugą ,
narius ir talkos būdu apva2334 So. Oakley Avė., Chica
go. TU. Canal 8010

EEZEMA

PAMINKLAI

Venetian Monument Co.

Naudokitės pilnesniu
"Draugo" patarnavimu

Žinojo neilgai
šeimininkausią,
dėl to ir nesirūpino

JOHN F. EUDEIKIS

t

A. “|" A.

A.
BARBORA
ANTANAVIČIENE

PETRAS RADA VICIUS

(j»o tėvais Voškartaltė)

Gyveno 1719 Eilėn 8t.
Mirė birž. 24. 1941 . 4:15 vai.
ryte. sulaukus pusės amžiaus.
Gimus Lietuvoje. Raseinių
apskr., Švėkšnos parap., Mie
želių kaime.
Paliko dideliame nulifldime
du sfinu Juozapą, marčią Ber
nice: Justiną ir marčią Margaret; dukterj Valeriją Bručienę ir antikes Adeline Ir Oeraldine; seserj Marcelę Narbutie
nę. švogerj Joną Ir jų Seliną ir
kitas gimines ir daug draugų
ir pažįstamų
Velionė
priklausė prie Šv.
Cecilijos Ir Chicagos Lietuvių
Dr-jų.
Kūnas pašarvotas koplyčio
je. 17 35 VVubansia Avė.
laidotuvės (vyks AeštadlenJ.
birž. 28, iš koplyčios 9:(l0 vai.
ryto bus atlydėta J šv. My
kolo par. bažnyčią, kurioje )vyks gedulingos pamaldos už
velionės siela. Po pamaldų bus
nulydėta | šv. Kazimiero ka
pines.
NuoSirdžial kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažįs
tamus dalyvauti In Idotuvėse.
Nuliūdę Sfinnl, Daikte. Mar
čios, Anūkės, Semto, švogerls Ir
Giminės.

laidotuvių Direkt.
I/tchawlcz ir Sūnai, Tel. CANaI 2515.

'Mirė birželio 2G, 1941, 10:40
vai. ryte.

Gimęs I.ieluvoje, Raseinių
apskr., Kaltinėnų parap., šaltiSkės kaime.

Amerikoje išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliūdime
du broliu Rapolą ir PranciS
kų, brolienę Sofiją, dvi pus
seseres
Adolfiną
Razhaduuskienę Ir Aleksundrą TolvalSlenę. jų visų Seimas ir kitas gi
mines ir daug draugų Ir pa
žįstamų.
Kūnas paSarv-olas Antano M.
Phillips koplyčioje, 3307 So.
l.ituanica Avė.

Ijildotuvės (vyks SeStndlenj,
birželio 28 d., IS koplyčios 8:30
vai. ryto bus atlydėtas ) šv.
Jurgio parup. bažnyčią, kurio
je Jvyks gedulingos pamaldos
už velionio sielą. Po pamaldų
bus nulydėtas | šv. Kazimie
ro kapines.

Nuliūdę Broliai, Rudienė,
Pusscserys ir filminės.
I.aldotuvlų direktorius Anta
nas M. Phillips. Tel. YARda
4908.

IHARCLITIZ

RADIO LAIKRAŠČIO ĮO-ti METAI
APTARNAUJA CHICAGOS ir APYLINKES LIETUVIJĄ

*

Vienintčlis Vakarinis Lietuvių
Programas Amerikoje —
Leidžiamas 9 Sykius į Savaitę
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
PENKTAD. Ir ŠEŠTAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.

CONRAD

Laidotuviii Direktorius

Fotografas

AMBULANCE Dieną ir Naktį

Mtudlja įrengta pir
mos rūšies su mn
df .-nlškomls užlaido
mis ir Hollvwr>od
šviesomis Darbas
Garantuotas

4(105-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742

420 West 63rd Street
Tek: Biznio - ENGIewood 58RS
Res.: - ENGlowood 5840

4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. LAFayette 0727

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

KOPLYČIOS DYKAI I
VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIII DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

ANTHONY B. PETKUS
1410 South 49th Court
Tel. CICERO 2109
6812 So. IVestern Avenne
Tel. GROvehilI 0142

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

J. LIULEVICIUS
4348 S. California Avė.
Tel. LAFayette 3572
I. J. ZOLP
1646 West 46th Street
Tel. YARda 0781-0782

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenne
Tel. YARds 1138-1139

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

ALBERT V. PETKUS
4704 So. IVestern Avenue
Tel. LAFayette 8024
ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue
Tel. YARds 4908

<4

DRAUGAS

Penktadienis, birž; 27, 1941

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

^ »»

Ukininkiečii) piknikas 1 Lietuvių Diena

rr

į

7

party

Lietuvos Ūkininko dr-jos
piknikas įvyks sekmadienį,
birž. 29 d., A. Bučo darže,
W’illow We8t ir Church Roąd
..etoli Willow Springs RoadPrašoma, kurie galite, at
važiuoti į pikniką. Bus gera
orkestrą, grieš visokius šo
kius. Bus visokio gėrimo,
užkandžio. Kurie atsilankys,
turės “good time”. Kcmite
tas: K. Davis, J. Martinkus
ir P. Budreckis, darbuojas,
kad piknikas gerai pavyk
P. F.
tų.

St. Louis, Mo. — 3t. Louis
ir iš apylinkės kolonijų, ypaCicero. — Birželio 22 d.
tingai Illinois valstijos, lie
Cicero Stadium iškilmingai
tuviai rengiasi dalyvauti tre
pagerbtas Jerry Dolozal, res
čiam metiniam Lietuvių Die
Antradienį Apaštališkas
publikonų partijos vadas.
nos piknike, rengiamam jung
Legatas J. E. Denisius Kar
Nežiūrint, kad įžanga buvo
tomis jėgomis visų lietuviš
dinolas Dougherty atlaikė
$1.00, vienok susirinko ke
kų draugysčių ir yra žino
pontifikales šv. Mišias. Pa
liolika šimtų vyrų ir mote
mas kaipo “Lithuanian Day
mokslą sakė J. E. S. A. 1
rų. Programą vedė Mr. HoPicnic”. Šiemet jis bus 29
Stritch, Chicagos Arkivys
chek, plačiai čia žinomas,
d. birželio, Schiller Parke,
kupas. Baigdamas Jo Eksce
nes respublikonų laikuose
210 Wiess Avenue, 9300 S.
lencija pasakė: “Mūsų gy
buvo valdžioj. Dabar yra iš
Broadvvay (8 blokai nuo ga
venimą teveda ne nuodėmė,
rinktas vai. legislatūron.
lo Broadvvay gatvėkario. Ątbet dorybė”.
J. Dolezal gavo daug svei
važiavę Broadvvay gatvėkaPo pietų klausėmės J. E.
Dėka kun. M. švarlio da kinimų telegramų, taipgi įriu imkite Barracks busą, iš
A. Cicognani, Apaštališko
bar čia randasi dvi stiprios teikta pora brangių “siutlipkite palei Wie8s Avenue,
Delegato referato apie Kris
ir jaunos draugijos: mergi keisų”.
ir eikite pusę bloko į vakataus gyvenimą kunigystėje.
nų - moterų Šv. Teresėlės ir
Moterų Sąjungos Chicagos rUg. jgį oras būtų lietingas,
Jo Ekscelencija paragino
1942 metais respublikonai
vyrų
Šv. Vardo. J šias drapskrities mėnesinis susirin- ! nekeikia bijoti, nes yra dikunigus daugiau įnešti Baž
jas
susirašė
veiklesnis par. čia turi vilties laimėti rin kimas įvyks šį penktadienį, dėlė parke svetainė, kurioje
nyčios liturgijos į tikinčiųjų
jaunimas. Taipgi mielu noru kimus visoj šalyje. V eigų birž. 27 d., 8 vai. vakare, bet gali tilpti 1000 žmonių.
sielas. Jis sakė: “Tegul Šv.
priimami ir senesnės kartos jau ne visur, tai Cicero mies vietoje Cicero, III., sus-mas
Piknikas prasidės 11 vai.
Jono Akviniečio gražieji him
žmonės, kad kartu dirbti kil te būtinai, nes sako, turį bus West Pullmane, Moterų Muzika — 3 vai. popiet.
nai persisunkia į kiekvieno
nų darbą, kad parapija gy gerą vadą F. Christensoną. Są-gos 7 kp. ribose, nes šv.
Komisija dirba visų smar
tikinčiojo širdį. Bet kunigai
vuotų gražiai ir vieningai. Bet yra ir mandruolių, ge Antano parap. salėj ir mo kumu prįrengimui kuo ge
pirma turi pajusti šv. Jono
riau sakant pavyduolių, ku
Palydėdami kun. M. švar rie tvirtina, jog 1942 met. kykloj atliekami dideli re riaušių gėrimų, užkandžio.
gilų mokslą, tada jie galės
Nėra mažiausios abejonės,
ir į žmonių širdis perduoti. lį į šv.,Petro ir Povilo par. Christensonas bus “nukarū- monto darbai.
A. A. Poškienė,
kad visi svečiai bus paten
Šioje kunigų sekcijoje dar linkim jam pasisekimo nau navotas”. Praeitis rodo, ir
apskr. pirm.
kinti.
kalbėjo J. E. Jonas Murray, joj vietoj.
tą visi žinom, kad pavydas
Antras gana svarbus da
St. Paul arkivyskupas, ir J.
Tuo pačiu sykiu šv. Juo nieko gero neduoda. Jeigu
Bridgeport.
—
Moterų
Są

lykas šiame piknike — bus
E. F. Beckman, Dubuąue ar zapo parapijos žmonės su norim laimėt, tai turim būti
jungos
49
kuopos
mėnesinis
rinkimas “Lithuanian Queen
kivyskupas.
džiaugsmu pagerbia ir pri- visi kaip vienas. Pavydas ir
Kongrese sutikau kazimie- j ima paskirtą klebono parei kerštas tegul eina po ply susirinkimas bus liepos 1 d., 1941”. Po išrinkimo tam tik
parapijos salėje, 7:30 vai. romis ceremonijomis pereitų
rietes — seserį M. Adoratą goms eiti kun. Viktorą Čer- nių!
D.
vak. Prašomos visos sąjun metų MLithuanian Queen”
ir seserį M. Estherą. Pasi . nauską, kuris taip gražiai
gietės atsilankyti į susirin perleis savo valdžią naujai
sakė, kad jos gavo paskyri darbavosi kitose parapijose
kimą, nes bus labai svarbua išrinktai karalaitei. Užtad
mą vykti į Argentiną ir te vikaraudamas. Visam para
Valdyba visi ne vien iš St. Louis, bet
nai pasidarbuoti lietuviams. pijos darbe padėsim jam nu
ir apylinkės kolonijų dalySu kun. E. Abromaičiu nu galėti visus sunkumus ir ne
Marąuette Park Liet. Am. vaukime St. Louis “Lithuatarėme vykti į “Mid-night” lik skolos naštą, kuri var
Piliečių Klūbo mėnesinis su- nian Day” piknike.
Žinąs
pamaldas.
gina parapiją, panaikinti,
Energingu
policijos
pasi

sirinkimas įvyks sekmadie
Kun. J. Mačiulionis, MIC. bet ir išugdyti šią mažą vie
darbavimu
suimtas
Eari
nį, birželio 29 d., 2 vai. po
Gyventi tautai ne tik šven
telę į vieną didžiųjų Chica
Parks,
26
m.
amž.,
3623
In

pietų,
parapijos
svetainėje.
čiausia pareiga, bet ir di
goje.
diana
avė.,
kurs
už
piėšikaVisi
nariai
malonėkite
atsi

džiausia laimė.
Į šį bankietą kviečiami vi
i
vi
mus
penkerius
metus
iška
lankyti
į
susirinkimą.
Turė

So. Chicago. — Birželio si parapijonai ir svečiai sma
29 d. 6 v. v. Šv. Juozapo giai laiką praleisti, pasiklau Įėjęs Mississippi valstybėje sime keletą svarbių dalytai
Valdyba
ūsų
parap. svetainėje įvyks di syti gražios programos, ku Policijai jis išpažino, kari apkalbėti.
delis bankietas su puikiau rią išpildys žymios meno jė Cncagoj atiikęc dvi žmog
sia programa pagerbimu1' gos, pasivaišinti ir arčiau žudystes plėtimo sumeti
kun. M. G. Švarlio ir kun. susipažinti su klebonu kun. mais. Balandžio 26 d. jis
Pain—Agony Starte To Leave in
V. Cernausku. Parapijos sve nušovęs G. R. Lindbloom
V. J. Cernausko.
24 Motin
Happy Days Abead for You
Sočikagiečiai tą diena vie tainė randasi prie a8 ir Mai 6,“ m. amž. kaipenterį, karj
Thlnk of it—how this old world
šai “išleis” kun. Mykolą G. ąuette Avė. Nemuno Sūnus užpuolęs gatvėje ir gegužes
does make progreas—now comea a
preacrtptlon
whlch is known to phar21 d. Lawreiue Murphy, 2.
maclata aa Allenru and arlthln 48
boura after you atart to take thla
n. amž., kuri užpuolęs Jaccb«dft actlng formula pain, agony and
Inflammatlon cauaed by evceaa urlo
aon parke.
acid haa started to depart.
švarlį, kuris gyvendamas ir
vadovaudamas per beveik
tris metus gražiai darbavo
si parapijos naudai. Per tą
trumpą laiką spėjo suorga
nizuoti parapijiečius, aptai
sė bažnyčią iš lauko (atro
do kaip mūro) pusės įtaisė
naujus langus, padidino ir
pagražino parapijos trobe
sius pastatydamas naują garadžių ir sandėlius.
Ne tiktai taisė ir statė,
bet dar ir skolą mažino.

Iš Eucharistinio
Kongreso

Pranešimas

Suimtas žudikas
išpažino nužudęs
du vyrus

CLASSIFIED

U. S. Civil Service
Commission
pranešimas

100 Dol. Dovanų
Tam, kuris įrodys, kud pirkti namą,
lotą. arba furmą nėra saugus inVestmciilns.
1‘aSaukite. kurie norite nusipirkti
arba išmainyti, naują namą pasta
tyti, t*-ną pataisyti. Taipgi turimo
keletą desėtką senesnių namų po
visą Cnicagą, visokio didumo, biz. nluvų ir privutiškų. Kainos nuo 18
išimtų iki 185 tūkstančių. Gulima
pirkti arba statyti su mažu jmokė; jimu, kitus mokėti kaip rendą.

Valstybei reikalingi:

Multilith Cameraman and
Platemaker, $1,620 a year.
Multilith Press Operatoi
$1,440 a year.
CHARLES P. SLROMSKIS & CO.
(For appointment in Wa6921 S. VVestern Avė.
Rep. 3713 — Vakarais Pros. 1111
shington, D. C., only).
lšltEMil OJAMA KltAI II VĖ
Applications will be rated
.M AKO t ETTE pakui:
ISrendJivimui krautuvė pačiame lie
as received at the U. S. Ci tuvių
apgyventame distrikte. ftuliu
Grosernės. Tinka buėerm i ar
vil Service Commission, Wa j, Chain
kitam bizniui. Kundasi prie kampo
shington. D. C., until June ttltlli St. Ir Itoekuell. šaukite: PLAza
2500. Aį>t. 312._____________________ ,
30, 1942, and certificatįon
PAKDAV IMI I
didelį, dailų Striug Basa.
made as the needs of the 1 Parduodu
Taipgi galima gat *i pas mune labai
Service reąuire, except that -. gia kaina Deksr'o Galingos Moi>iles. Kas ims tuzinais, duosiu di
if sufficient eligibles are ob- delę nuolaidą. ' I
ttk'S
_ tuo lųano išdirbėk
parduosiu
1 s visojtained, the receipt of appli- klos rūMes Rožančių', ii- k’it$)Rių daĮlykų.į -v
ęations may be elosed be Ift priežasties Ilgos (randuosiu
ką labai piginti.
fore the date specified, ir.
V. GAIŽAUSKAS
which case due notice wiii 723 Vest 2lst Street, Chicago, IU
be given.
PARDAVIMUUI NAMAI
MAKUUETTE PARKE

Senior Inspector, Engineering Materials, $2,600 a
year.
Inspector,
Engineering
Materials $2,300 a year.
Associate Inspector, En
gineering Materials, $2,000
a year.
Assistant Inspector, En
gineering Materials, $l,80C
a year.
Optional Branches

1. Steel Hulls
2. Mechanical
3. Electrical
4. Radio
Junior Inspector, Engine
ering Materials, $1,620 a
year.
Navy Department (For

Parsiduoda 4 kambarių Oottagc ir
trys lotai prie G3rd St. ir Sacra
mento Avė. Parduos labai pigiai.

G kambarių, nauja
dencija prie 7333 So.
Tilo maudynė. Įmokėti
likusį išmokėti per 15
Atsišaukti tuojau:

mūrinė rezi
Muplcwood.
tiktai J5O0,
metų.

HENRY \YOJCIECHO\YSKI CO.
520!) So. .Viliami Avė.
,_______ Tel. PROspeet U702_________
PARDAVIMU SANI)\VK II SHOP
Parsiduoda Sandn ieh Shop geroj vie
toj. Biznis išdirbtas per daug me
tų ir nefta gerą pelną. Turi parduo
ti šią savaitę, ift priežasties kito
biznio. Tikras bargenas.
Matykite savininką;

t>730 Stony lsland Avenue_____

duty in the field vvherever
assigned)

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

Išleistuvės-priimtuvės

‘J

RHEUMATISM

KNYGOS! KNYGOS!

Areštuotasis Farks išda
’ S ir kelis savo sėbrus, ku
rie taip pat ai .štuoti.

•Allenru does Just what this notice
aaya It will do—it la guaranteed. Tou
can get one generoua bottle at leadIng druratorea everywhere for II
centą and if it doean’t bring the Joyoua reaults you ezpect—your ntoney
whole heartedlr r.turned.

GLAMOUR

WATCH OUT!

FROCK SHOP

FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Aveniu
Telefonas REPUBLIC 6051

5922 W. Roosevelt Rd.
Tel. AUSTIN 1175

Watch out that your breath does no!
offend . . . you yourself probably don’t
know whether it’s offensive or othervise.
If you want to make
hlt wlth your
giri friend, thcre’s a way to make your
breath more agrecahle. And lfs easy.
Simply rinse the mouth wlth Listerine
Antiseptic before you start out. Listerine
halts food fermentation ln the mouth,
the usual cause of breath odors accordlng to some authorltiea, then overcomes the odors fermentation produces.
Lambert Pharmacal Co., St. Louis, Mo.

DINING ROOM SETS — PAB
LUK SETS — BEDROOM SETS
— RŪGS — RADIOS — lit
FRIGERATORS — WASHERS —
MANGELS — STOVĖS.
AU NatfcmaUr Advertlaed It

ALEX ALESAUSKAS & SONS

POCKET’BOOKŲ
KORSETŲ
KŪDIKIAMS DRABUŽIŲ

mevies?

LITERATŪRA

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

a

JONO BUJONO RASTAI, Tilžė, 1913 m. 150 pusi........ $1.00
ŽEMAITES RAŠTAI, I t„ Vilnius, 1914 m. 390 pusi........ $1.00
LIETUVIŠKOS PASAKOS, II t„ surinko Dr. J.
Basanavičius, 260 pusi...................................................... $1.00
PRAGIEDRULIAI, III t„ Vaižganto, 290 pusi............... $1.00
VAIŽGANTO RAŠTAI IV t„ (Vilniaus ir Kauno laiko
tarpis — 1918-1921 m.), 240 pusi................................ $1.00
V. KRĖVOS RAŠTAI, I t., Sutemose-Pasakos ir Dainos. .$1.00
VARGO MOKYKLA, Literatūros Pasiskaitymai, 175
puslapiai ................................................................................. $1.00
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI — Pr, Žadeikis, I t,
(1914-1916 m.) .................................................................. 75c
MAŽIOSIOS LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI —
Prabočių Anūkas, Iliustruota, 130 pusi........................ 75c

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

Botora Any Dato Uto

LISTERINE ANTISEPTIC
Tą Mako Your Broath Swootar

EILfiRASCIAI

WHOLESALE

SU BALTU NUOMETU — J. Augustaitytė-Vaičiūnienė,
225 pusi..................................................................................... $1.00
VAINIKAI. Nauiesniosios Poezijos Antologija, Paruošė
K. Binkis. 230 pusi...............................................................$1.00
JAUNOJI LIETUVA, MAIRONIS, 130 pusi............................... 50
PADANGĖSE, Juozas Sakalas irDasaitis,125 pusi.................. 50
KRISTIJONO DUONELAIČIO RAŠTAI, Sutaisė
J. šlapelis, 90 pusi ................................................................. 50
TĖVYNĖS KELIAIS, Liūdas Gira. 65 pusi............................ 85
RUDENS AIDAI. A. Jakštas, 100 pusi ................................ 35
GAMTOS PRILYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal
Dr. R. Van der Meulen ...................................................... 85
MEILE, M, Gustaičio, 1914 m...................................................... 25
.BRĖKŠTA, M. Vaitkus, 1915 m.................................................. 25

r—•

LIQUOR
(STAKTA

Mveflniame
pn visą
Ohicago

(Su senų valytuvu)

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

REMKITE
SENĄ
LIETUVIŲ

X. KANTER, Sav.

Chicago. III.

DRAUGĄ

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 8. Halsted St
Į

Tol.

BOULEVARD OO14

Rez. TeL VICTORY 2499

AGENTAI:
' Jonas Rodinas
Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas

U.

VARTOTŲ KARŲ
SKYRIUS:
806 VVest 31st Street
Chicago, IU.
Telefonuokite:

Rajetvski

VICtory 16 9 6

“Shorty”

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

The Hoover Co.
Sąles — Service

"DRAUGAS"
2334 S. Oakley Avė.

ŽAVIAUSIAS PASIHINKIMAS
SUKNELIŲ
BLIUSKELIŲ
PIRŠTINIŲ
KOJINIŲ

V. VILEIŠIENE, SAV.

Taking your giri to the
Mūsų knygyne dar galima gauti pasirinkimą lietuviškos
literatūros ir poezijos rinkinių. Dabar komunistų valdžiai
užkirtus kelią lietuviškų knygų spausdinimui, LIETUVIŠKA
KNYGA pasidarys retenybė. Įsigykite savo kopijas, kol
jų dar lieka.

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER

Gražus
Apsirėdymas
-Mūsų Specialybė

LIPSKY'S RADIO STORE
4996 W. 14 St. Cicero, 1:1.
Tel. Cicero 1329
DYKAI! Apkatnavimas ir
išmėginimas namuose!

Nauja

Vieta:

907 WEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAPayette 2022
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Nekalto Prasid. Švč.. Pan.

ar., Brighton Pk., Piknikas ?

Šis Piknikas Bus Ypatingai Linksmas ir Smagus. Bus Gardžių Valgių, Skanių Gė
rimų, Dainų, Įvairių Žaislų ir Kitokių Linksmybių, Šokiams Grieš Didelė ir Gera, Jau
nimo Mėgiama Orkestrą.

Įvyks Si Sekmadieni, Birželio (June) 29 dieną, 1941 m. |
PARKE

VYTAUTO

Visus Nuoširdžiai Kviečiame šį Sekmadienį į Mūsų Parapijos Didelį, Smagų ir Linksmą Pikniką. • .
KLEBONAS KUN. A. BKIŠKA IR PARAPIJOS KOMITETAS
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.Tarp Pulaski Road ir Cicero Avenue |

Prie 115fos Gatvės. . . . . . . . . . . . . .
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Legislatūra didina netekusiems
darbo valstybini šelpimą

BOLŠEVIKAI IŠMUŠTI IŠ TVIRTOVES

Tėvai Įspėjami, kad vaikai
būtu saugojami nuo gatvių
Mayoro Kelly Keep Chica-. vaikų,
go Safe Committee generaFlemingas nurodo, kad
linis sekretorius Fleming mokyklų lankymo perijopareiškia, kad jei tėvai sa-Įdais vaikai yra daugiausia
1 vo vaikų per vasaros ato- , pačių mokyklų ir policijos
stogas nesaugos nuo gatvių, priežiūroje. Bet per atostoper ateinančius du mėnesius gas vaikų priežiūros atsadvidešimts, arba ir daugiau komybę pasiima patys tė
vaikų žus trafikoje ir šim vai. Ir jų šventa pareiga
tai kitų bus sužeista.
žiūrėti, kad vaikai gatvėse
Jis taip nuspėja remda- nežaistų ir betiksliai gatvė
masis šių metų per pirmuo mis nesivalkiotų,
kadangi
sius penkis mėnesius įvyku galima greitai ir netikėtai
siais nelaimingais atsitiki sulaukti nelaimių.
mais, kuriuose žuvę mokyk
Tėvai tad turi atsiminti,
las lankantieji 25 vaikai. kad jie savo vaikus saugo
Praeitais metais per vasaros tų nuo gatvių, ypač nuo t j.
atostoginius du mėnesius kur yra kokia nors didesr ;
gatvių trafikoje žuvo 16 automobilių trafika.

Illinois valstybės legisla- darbininkų, tie ir toliau pa
tūros žemesnieji rūmai pa liekami nuosavam likimui.
taisė žinomą Unemployment O tokių darbininkų Illinoise
Compensation įstatymą ne yra daugiau kaip 200,000.
tekusių darbo darbininkų Unemployment Compensa
naudai. Buvo iškeltas suma tion įstatymą žemesnieji
nymas, kad šiuo įstatymu rūmai šiaip pataisė: Laukiapimti
visus lig
,. šelpimą
„ , .
, .
F
5 vieno darbi-i' mas gauti
nuo dvie
ninkus, kad ir vienas dar jų savaičių sumažintas iki 1
bininkas kur nors dirbtų. vienos savaitės; mažiausias
Bet sumanymas nepripažin savaitės šelpimas paliktas 7
tas ir paliktas kaip iki šio dol., bet didžiausias padi
liai buvę — apdrausti nuo
dintas nuo 16 dol. iki 18 do
nedarbo tik darbininkus įmo
nėse, kur dirba mažiausia lerių; pagaliau šelpimo lai
6 darbininkai. Vadinasi, kur kas prailgintas nuo 16 sadirba penki, arba mažiau I Vaičių iki 20 savaičių.

United Service Oraani- Perka Hornerio statula
Illinois legislatūros žemes
zations kampanija

nieji rūmai 104 balsais prieš
Chicagoj ir apylinkėse įsi- 4 nusprendė už 25,000 dol
smarkėjusi United Service nupirkti mirusio gubernatoOrganizations
kampanija, rjaus Hornerio bronzinę sta
tikslu surinkti 679,500 dol t •
įr pastatyti Grant parrių fondą kareivių ir jūri- |ke> chicagoj.
ninku rekreacijų centrams
_____________
parūpinti.
Šioje kampanijoje daly
vauja:
Bellwoode susidaužė
du
National Catholic Comrnu automobiliai. Mary Frances
nity Service, Salvation Ar- Schram, 10 m amž., žuvo ir
my, Jewish Welfare Beard, jos motina, sesuo ir kiti
Y.M.C.A., National Trave- trys asmenys sužeista.
lers Aid Association, ir
Y W.C.A.
rinkimams ir doriems pasi

i.

Streikuoja spau
i«.uv»uto)

("Draugus '

Vokiečių kareivis bolševikų fronte praeina pro šalį
raudonųjų tvirtovės, kurią vokiečiai sudaužė patranko
mis.

stuvių darbinin
kai Chicagoj

Sustreikavo Typographi, cal Union No. 16 nariai —
, spaustuvių darbininkai. Su
■ laikytas dieninių laikraščių
Federaliniam teisme 18-ai Daily News, Herald Amerimėnesių kalėti nuteistas . ean ir Times leidimas. Daily
Herbert R. Smiley, 61 m. Tribūne ir Chicago Journal
amž., kurs apgaulybių su of Commerce išeina. Jie yra
metimais buvo apsimetęs rytiniai. Sakoma, kad šie
laivyno karininku. Jį nutvė laikraščiai pripažinę darbi
rė federalirfiai agentai. Pri ninkų reikalaujamas sąly
sipažino kaltu.
gas.

10 melu mergaitė žuvo, Vyskupas Sheil kalbės i Už apsimetimą
aliumnių suvažiavime karininku

J. E. vyskupas B. J. Sheil,
Chicagos auxiliarus vysku
pas, šiandien vakare kalbės
nacionalinės Gailestingųjų
Seserų Aliumnių Federaci
jos suvažiavime
Stevens
Rekreacijos centrai
bus linksminimams. Taip pat viešbutyje.
įsteigti greta kariuomenės turi būti parūpintos salės
Suvažiavimo sesijos tęsis
ir jūrininkų stovyklų. Fede šokiams. Visuomenė be kit šeštadienį, sekmadienį ir dar
ralinė vyriausybė parūpima ko turi išlaikyti dar ir ap pirmadienį. Dalyvaus kele
Streikas iškilo užtrukus
Dvasia padaro kūną turmokamą
personalą
visuose
patalpas. Tik jose reikalin
susitaikinti ir padaryti nautingą. — Šekspyras
tas šimtų delegačių.
tuose
centruose,
kurių
bus
gi įvairių rūšių įtaisymai.
J. E. arkivyskupas S. A.
Šiuo klausimu pavesta rū išviso 360.
Stritch, Chicagos arkivvspintis visuomenei.
Visoj šaly vykdoma kam kūpąs, mayoras E. J. Kelly
PAULINA
Patalpose turi būt įtaisyti panija šiam tikslui surinkti ir kiti keli asmenys irgi kai
Russian and Turkish Baths
kambariai žaidimams, susi- 10,765,000 dol.
1 bės suvažiavime.
MAUDYNĖS — ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI —
IR ŠVEDŲ MASAŽAS
f“THAT LITTLE GAME” Inter-nat’lCartooHCo.,N.T.—By B. Link
Pagelbėsime Jūsų Sveikatai Su Violet Spinduliais

ją kontraktą. Senasis kon
traktas baigės birželio 11
diena.

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

KĖS - NEVV
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X Kun. Vincas Andriuš
ka, MIC., birželio 20 d. išlai
kė kvotimus ir apgynė savo
tezę. Už tai gavo Teologijos
Daktaro laipsnį. Sveikiname!
X Joana Jurkevičiūtė, ra
šinių konkurse tema “Kas
dabar dedasi tėvų krašte —
okup. Lietuvoje” aukštesnių
mokyklų skyriuje laimėjusi
pirmą dovaną yra Šv. Kazi
miero akademijos stipendi
ninkė.
X E. Cibulskytė, ‘Draugo’
paskelbtam rašinių konkur
se tema: “Kas dabar deda
si tėvų krašte — okup. Lie
tuvoje”, pradžios mokyklų
skyriuje laimėjusi pirmą do
vaną, šiemet taip pat lai
mėjo ir Šv. Kazimiero aka
demijos stipendiją. Tas pa
rodo ir jury kompetentingu
mą sprendimui daryti.

Y
X B. Vančytė ir M. žutantaitė neseniai atvykusios iš
Lietuvos ir gyvenančios Bri
ghton Park įsigijo tikietus
“Draugo” ekskursijos ir ža
da ekskursantams papasako
ti naujienų iš Lietuvos gy
venimo. Jos tikietus įsigijusios iš A. Skiriaus krautu
vės, kuri randasi ant kampo i
44 ir Fairfield Ave.
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— SMAll MONTHIY FATMENTS —
AU MAKIS

SOLD, RENTED
AND REPAIRED
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★STAR

TYPEWRITER
COMPANY

KOBIRT C. OOIDBIATT. M«na«.r
lt* W. MAOISON ST.

Phone DEARBORN P444
estimates-FREE-dimonstbation

Juozas Mondzejauskas,
6400 So. Washtenaw Ave.,
plačiai žinomas mėsos olselninkas, šiuo metu randasi
Hines ligoninėj. J. Mondzejauskas nesykį yra gausiai
aukojęs įvairioms mūsų įstaigoms įnimant ir “Drau
gą”.
X

194 1
BUICK SPECIA1
AUTOMOBILIS
DOVANOMIS
PER
“DRAUGO”
LABOR DAY
PIKNIKĄ

Išmėginkite mūsų garą nuo akmenų krosnių.
Telefonas: VIRginia 9493
VALANDOS: 9-tą vai. ryto iki 12-tą vai. naktį kasdien.
TREČIADIENIS — MOTERŲ DIENA.

X Brightonparkiečiai smar
kiai ruošiasi prie parapijos
metinio pikniko, kuris įvyks
birželio 29 d., Vytauto par
ke.

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

AR DAUG KŪRO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?|

Vartodami ROCK WOOL Namų Insi
Sutaupysite Daug Pinigų.
Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:|
fiomfyr
1. Sutaupysite 40% kūro;
2.
Apsaugo gyventojų sveikatą ;|
Boams
3. Padidina namų vertę;
B «
4. Taupo namų šilumą;
Sorr*»»- 3Oim
5. Duoda gerą apsaugą nuo
M
Ubo* 4Sui mi G
Pi
gaisrų;
••• ta
sv
6. Greitai ir lengvai įtaisomi
DOCK WOpL

CoKKBOAne

Doe’tloab
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Apskaičiavimas
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Why be year ag*? Look yoeagar
Clairolad hair .. . with bodr that te eoft rotoriui. youtbtt«l Tho** gray atreaks ean be eo thoroughly eraeed
rrllh OakroL the famoua Shampoo OU Tint ... a 3-in-l
Ibat eteaneee aa lt reconditloea aa lt TUTES.
tofklj and aoyi

Hmrv Dumtom
Masto ■v. Conrorrc. tre

ParBpIname F.HA. PMkoltntania
ar UmokAjlmoa.

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

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Ave.
’ lor Itm book/of and bt adric* oa fonr bab probloa
Ctab. Froatdonl. Claboj. Ine. 130 W «th St.. Now York.
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