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JAPONIJA IR TURKIJA
Rusų—vokiečių karui iš

kilus Japonija, kuri yra su
dariusi su Roma—Berlynu 
karinę sąjungą, aiškiai ne
pareiškė savo nusistatymo 
ir buvo manoma, jog Japo
nija pasiliks nuošaliai.

Tam buvo priežasčių. Pir
miausia, Japonijai pavojin
ga pradėti karo žygius prieš 
Rusiją, nes Japonija Rusi-
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Apsupta 1,000,000 Rusu - Berlynas
KARAS VISAI APGRIOVĖ 
ŠIAULIUS IR RADVILIŠKĮ

Kaunan grįžo gen. Raštikis. Lietuvoje 
registruoja bedarbius. Raudonasis 
Kryžius rūpinasi nukentėjusiais

(Mūsų specialaus korespondento Europoje telegrama)
Iš Vokiečių spaudos aiškėja, kad Lietuvoje buvo smar

kių kovų. Kai kurie miestai visiškai apgriauti, pavyzdžiui,
Šiauliai, Radviliškis. Šiauliuose pasižymėjo ir lietuviai 
sukilėliai, kurie Šiaulius buvo užėmę jau birželio 23 die
ną, bet bolševikai vėliau juos buvo išstūmę.

(Karo pradžioje rusų pra-

jai perarti, o Rusija Japo
nijai per toli. Antra, Angli
jai ir Amerikai paskelbus 
prorusišką politiką, Japoni
jai grėsė pavojus iš pietų, i nešimai ir gi pabrėžė, jog

Paskutiniuoju laiku ir ’ smarkios kovos įvykusios 
Turkija žymiai pritartėjo Prie Šiaulių, kur buvę su- 
prie Vokietijos, bet nebuvo naikinta net 300 vokiečių 
galima laukti, kad Turkija tankų), 
tuojau paskelbtų karą Rusi- Grjžo Raštikis, 
jai, nors turkus vyliojo kai, Kaunan birželio 30 dieną
kurios rusų teritorijos.

KEIČIASI POLITIKA
Paskutiniuoju laiku pra

deda atrodyti, jog Japoni
jos ir Turkijos politika gali 
pasikeisti.

prieš pietus grįžo genero
las S. Raštikis. Labai gali
mas dalykas, kad Raštikiui, 
kuris yra vienas sukilimo 
metu sudarytosios vyriausy 
bės narių, teks toji vyriau
sybė pertvarkyti ir stoti jos 

j priešakyje.
pranešama,, Tvarkymo ir organizavi- 

jog Japonija rengiasi ne- m0 darbas Lietuv0]e dabar. 
trukus paskelbti naują po-! tings vyriausybf,3 pianlngai 
litikos kryptį sąryšyj su vo-

si sunkumus nugalėti ir gy
dyti bolševikų okupacijos 
ir karo padarytąsias žaiz
das .

Tuo tikslu Raudonasis 
Kryžius kreipiasi per radio 
ir spaudą į viso pasaulio 
lietuvius aukų ir visokerio
pos paramos. Amerikos lie
tuviai, paremkite Lietuvos 
Raudonąjį Kryžių.

Laivynas turi išva
lyt jūras, Knox

Iš Londono pranešama, i m.__ ____ _________ •__ •
BOSTONAS, liepos 1 d. — 

Laivyno sekretorius Knox 
pareiškė, jog tuojau būtina

kiečių—-rusų*kaTU?Kokia'tai 8 Panaudoti Amerikos laivy-

Registruoją bedarbius.
Visoj Lietuvoje registruo-biama, bet aišku, jog Japo-

pasisakyti;

Priešorlaivines patrankos

-;:fc

$83

■

PAVOIUS IAU MASKVAI 
IR KIIEVUI - VOKIEČIAI

Japonijos nauja politika. Vokiečiai 
perėjo Dauguvg ir Berezing. Užėmė 
Rygą

LONDONAS, liepos 1 d. — Reuters (anglų žinių 
agentūros) pranešimas iš Tokijo sako, jog manoma, kad 
rytoj Japonija paskelbs “naują politiką” sąryšyj su Ru
sijos—Vokietijos karu.

. , (."Draugras" Acme leiepnotoi
Dvi pirmutinės 40 mm. priešlėktuvinės U. S. kariuo

menei skirtos patrankos, Akron, O., gatvėmis siunčia
mos į skirtą joms vietą, šias naujas patrankas ėmė ga
minti Chrysler kompanija, o joms vežimus — Firestone 
Rubber Cų^*.,

STOCKHOLMAS, liepos 1 d. — šiandie gauti pra
nešimai sako, jog Vokietijos kariuomenė užėmė Latvijos 
sostinę Rygą.

Pavojus Maskvai.

Rusai pripažįsta Kai vokiečių sluogsniai
tvirtina, jog Maskvai ir Uk 

nacių laimėjimus ! rainos strateginiam Kijevui 
MASKVA, liepos I d. — ^resia Pavojus,_ Vokietijos'

Rusijos karo vadovybė už-, karo vadovybė tepranešė, 
ginčija vokiečių laimėjimus vokiečių kariuomenė ke-
visuose frontuose, bet priši-' liose vietose Perėj° Daugu- 
pažįsta, jog pačioje šiaurė- ir Bereziną, kuri yra 
je, Murmansko apylinkėje aPie 50 mylil* 1 rytus nuo 
rusai turėjo pasitraukti. j Mins^o.

Vėlesnieji rusų komunika-; Vokietijos kariniai žino
tai taip pat praneša, jog vai pareiškia, jog kaskart

mja rengiasi
prieš Rusiją. riausybė tikisi netrukus ap-

šiuo metu ne taip svarbu darbu
Japonijos politinės krypties) Prekybog ministerlja Vii-
pasikeitimas, kaip tai. j°g niuje išleido visą ejlę 
galima spėti, kad vokiečių I tvarkymų dgI prekyboa rei. 
—rusų kare persvara aiš- kaj^
kiai vyksta Vokietijos pu- vilniaua ir Kaun0 elek. 
sėn, nes Japonija nekeistų tpaa atotys stengiasi gauti

! jasi bedarbiai, kuriuos vy-

aavo politikos, jei ji ne pra
matytų laimėjimo.

Panašią laukimo politiką 
vedė ir Turkija. Labai ga
lima, nežiūrint rusų pastan
gų ir gausių siūlymų, kad 
turkai dar labiau priartėtų 
prie Vokietijos.

KARO STRATEGIJA
Tik paskutiniosiomis die 

nomis Vokietijos karo vado
vybė ir bendrai vokiečių 
pranešimai pradėjo skelbti 
vietas, kur vyksta mūšiai ir 
kurios užimtos. Iki šiol bu 
vo pranešama, jog kovos
vyksta pagal nustatytus j Lietuvoje nebuvę teroro, 
planus — ir tiek. Nieko pla- Pavyzdžiui, Pruseikai kalė
čiau nepranešdavo nė Mask- jimas yra paprasčiausias

ną, kad būtų panaikinta At
lante nacių pavojus, nes 
šiuo momentu esanti geriau

Chicagos lietuviai meldžiasi 
už Lietuvą ir išlaisvintojus

kūro, kad nebūtų sustabdy
ta šviesos teikimas.
Raudonasis Kryžius veikia.

Visose kitose gyvenimo 
srityse taip pat stengiama-

jo pranešinėti 
džius.

vietovar-

NETERORAS
Mūsieji komunistai, ku

riems Stalino “saulė” vis 
tebešviečia vienodu karštu
mu ir skaistumu, tebesi-
stengia įrodyti mums, jog
bolševikų valdymo laikais Į Knox senate kilo karšti gin

čai. Kai kurie senatoriai net 
reikalauja sekretorių paša
linti iš einamų pareigų.

šia proga nuspręsti karo pa- i Pamaldos įvyks liepOS 4 d., 9 Vai. AuŠrOS 
baigą ir pasėkas.

“Dabar laikas smogti/ 
pareiškė Knox.

“Jei, kai Hitleris puola 
Staliną, mes galime nuva
lyti taką skersai Atlanto ir 
saugiai pristatyti ginklus, 
pagamintus mūsų dibtuvė- 
se, Hitlerio nugalėjimas yra 
tikras.”

“Mes turime, jei reikia 
sujungti Amerikos ašaras,
Amerikos darbą, Amerikos 
prakaitą ir Amerikos krau
ją su darbu, ašaromis, pra
kaitu ir krauju, kuri Angli
ja didvyriškai eikvoja sulai
kydama naikinančią nacių 
pajėgą visam civilizuotam 
pasaulyj.

“Dabar laikas panaudoti 
mūsų laivyną išvalyti iš 
Atlanto nacių pavojų.”

Sąryšyj su sekretoriaus

Vartų parap. bažnyčioje

Chicagos lietuviai džiau
giasi, kad Lietuva jau yra 
išlaisvinta iš mūsų tautos 
neprietelių bolševikų nelai
mės. Tačiau jie liūdi, kad 
tasai išlaisvinimas pareika-

Pasaulyj

LONDONAS. — Neutra
lieji stebėtojai pareiškia įsi
tikinimą, jog vokiečiai galį 
užimti Maskvą į vieną sa
vaitę.

ANKARA. — Diplomati
niai sluogsniai gavę žinių, 
jog Anglija ir Rusija taria
si dėl nustatymo savo sfe
rų. Manoma, jog anglai su 
rusais gali pasidalinti Per
siją.

vokiečiai įstengę pralaužti 
rusų linijas prie Bobruisko, 
apie 90 mylių į pietryčius 
nuo Minsko.

Rusai tvirtina, jog visam 
2,000 mylių fronte kairysis 
ir dešinysis sparnas tvirtai 
laikosi prieš vokiečius.

Karui besiplečiant Sov. 
Rusijoj sudaryta nauja ka-

stipriau baigiama apsupti 
milijonas bolševikų kariuo
menės tarp Rygos, Latvijos 
ir Lvovo.

Naikinimas Rusijos ka
riuomenės Bialistoko—Min
sko apylinkėje jau prasidė
jęs-
Sunaikinta 280 orlaivių.

Ankstesniam komunikatero taryba, kuriai vadovau
ja Sov. Rusijos diktatorius karo vadovybė pareiškia,
Stalinas.

lavo tiek daug aukų. Prane 
Šimai sako, kad tūkstančiai 
mūsų brolių žuvo kautynė
se su okupantais, kiti tūk- j kos reikmenų 
stančiai sužeista.

TX J a K WASHINGTONAS, lieposKad pasimelsti uz Lietu-' 
vos išlaisvintųjų — didvy
rių sielas, kad pagerbti jų
brangią atmintį, kad papra-

Rusai nori Ameri-

1 d. — Laikinai einąs val
stybės sekretoriaus parei-

jog vakar sunaikinta 280 
Rusijos orlaivių, kurių 216 
žuvo orlaivių kovose.

Apie žuvusius vokiečių 
orlaivius nieko nesakoma. 
225 mylios nuo Maskvos.

Vokiečių sluogsniai pa
brėžia, jog šiuo metu Vo-

gas Sumner Welles šiandie ’ kietijos kariuomenė pasi-
Syti Aukščiausiojo jų išva- PranešS’_ Rusiia Padar5 i stūmėjus! apie du trečdalius 

pirmuosius žygius, kad gau kelio į Maskvą ir šiuo laiku

va.
Sakoma, jog vengdami iš 

vardinti vietas vokiečiai no
rėję sulaikyti Rusijos kare 
vadovybę nuo sužinojimo, 
kas ir kur vyksta, nes pat 
karo pradžioje vokiečiai nu 
kirtę rusų kariuomenės su
sisiekimą su generaliniu 
štabu.

Atrodytų, jog taip iš tik
rųjų ir įvyko, nes rusai ir 
gi iš Maskvos tik paskuti
niosiomis dienomis tepradė-

dalykas. Sakytum, pažmo- 
nis kurios nors vyriausy
bės sąskaiton.

Sąryšyj su Voldemaro pa
leidimu iš kalėjimo Prusei- 
ka džiaugiasi, jog tai esąs 
geriausias įrodymas, jog 
Lietuvoje ' teroro nebuvę, 
nes Voldemaras esąs nenu
žudytas. ... tik kalėjime 
buvo uždarytas.

Na, argi nemalonūs tie 
komunistai? Uždaro tave 
kalėjime, o tu dar raukais.

Anglų bombanešiai i •
' ROMA. — Fašistų sluog- 

Ruhr krašte sniai pareiškia, jog sekr.
LONDONAS, liepos 1 d. |Knox kft,ba duoda suPra8«’ 

— Anglijos aviacija vakar kad karinKa Washingtono 
naktį pravedė atakas Ruhro vyriausybė stengiasi įvelti

duotai Lietuvai laisvės ir 
nepriklausomybės užtikrini
mo ir apsaugoti ją nuo vi
sų priešų, Amerikos Nepri 
klausomybės šventėj, liepos 
4 d., 9 vai. rytą, Aušros Vai 
tų par. bažnyčioj; 2325 W. 
23rd Place, yra rengiamos 
iškilmingos pamaldos.

Šv. Mišias atlaikys kun. 
dr. K. Rėklaitis, M.I.C., pa
mokslą pasakys kan. J. 
Prunskis.

Chicagos lietuviai katali
kai yra kviečiami gausingai 
dalyvauti šiose pamaldose 
ir tinkamai pagerbti atmin
tį tų savo brolių, kurie savo 
galvas paguldė dėl tėvų 
krašto laisvės ir gerovės.

tų reikmenų iš Jungtinių 
Valstybių.

Welles pareiškė, jog Ru 
sijos ambasadorius Ouman- 
apie užsakymą
Rusijai.

Ambasadoriaus prašymą 
Welles perdavęs kitiems vy- 
riausybės departamentams. Du Italijos geneTO-

esanti apie 225 mylias nuo 
sov. Rusijos sostinės.

Nežiūrint aršių kovų Suo
mijos fronte, karo vadovybė

reikmenų apie įvykius tam fronte 
nieko nesako.

Welles atsisakė pateikti 
bet kokių smulkmenų apie 
prašomus reikmenis, nes. 
pasak jo, nebūsią galima jų 
teikti, kadangi Rusija yra 
viena kovojančių valstybių.

Nori milijono už 
Robin Moor

lai pasidavė

KAIRO, liepos 1 d. — An
glų karo vadovybė Afrikoje 
išleido sekamą komunikatą:

“Etiopijoje: po Ghimbi 
okupacijos birželio 27 d., ša
lia gen. Bertello pasidavė

krašte, kur padaryta daug 
nuostolių.

Tuo tarpu Berlyno šalti
niai praneša, jog vokiečių 
orlaiviai apmetė bombomis 
Cardiffą, Hullir Lowestof-. 
tą.

Ameriką į karą.

STOCKHOLMAS. — Vo
kietijos parašutininkų ka
riuomenė nusileido Estijos 
uoste Baltiški, kur rusai bu
vo įrengę laivyno bazę.

mento sluogsniai šiandie pa
reiškė, jog Jungtinės Valsty 
bės už nuskandintąjį laivą 

Dalinai debesuota ir pro- Robin Moor pareikalaus iš 
tarpiais galima lietaus. Vokietijos vyriausybės su- 

Saulė teka 5:18 vai., sau-1 mokėti virš milijono dole- 
lė leidžias 8:29 vai. { rių nuostolių.

ORAS

brig. gen. Nam ir brig. gen. 
WASHINGTONAS, liepos j Tosti. Kartu su jais pasida- 

1 d. — Valstybės departa- vė 245 italų karininkai ir
1,941 italų kareivis.”

Libijoje, pasak komunika
to, nesą nieko naujo.

Sirijoje, išskyrus vieti
nius laimėjimus prie Da
masko, taip pat situacij? 
esanti nepasikeitus.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
Parapijos piknikas

Hartford, Conn. — Lietu
viai mėgsta piknikus, išva
žiavimus, gegužines. Švč. 
Trejybės parapija irgi ren
gia metinį pikniką. Šįmet 
jis hus toj pačioj vietoj — 
lietuvių darže Lighthouse 
Grove, Glastonbury, liepos 6 
d. Šokiams grieš Prano Pa- 
kėno orkestrą. Bus visokiau
sių margumynų.

Komisija smarki: pirmi
ninkas Simonas Gaučas, vice 
pirm. Viktoras Bringa, ka- j 
sininkai kunigas Jurgis Vii-' 
čiauskas ir Antanas Leonai- 
tis. Virtuvėje moterims va
dovaus pirm. Žilionienė ir 
Manikienė. Lietuviai ir sve
timtaučiai biznieriai jau pa
aukojo įvairių daiktų pikni
kui. Kolektoriais buvo Žilio
nienė ir Manikienė, Antanas 
Matukaitis ir kun. Kripas.

Remkime save, savo para 
piją, savo žmones. Esu tik-

Bažnytinio choro
alumniečių vakarienė

Birželio 7 d. buvo naujo
viškas vakarėlis. Tai “re- 
union” bažnytinio choro bu
vusių narių ir vargonininkų. 
Sumanymas Jakaitytės ir 
Vaitekūnaitės.

Susirinko nemažas būre
lis ir visi linksminosi: val
gė, dainavo, šoko. Kalbeles 
pasakė prelatas Ambotas, 
kun. Vilčiauskas ir kunigas 
Kripas, vargonininkai Jus
tas Balsis ir Vincas Burdu- 
lis. Vakarą vedė Jonas Mon- 
čiūnas. Katkauskaitė (Kas
kas) negalėjo dalyvaut, nes 
turėjo išvykti į Denver, Co
lorado, koncertuoti.

9-tam Tautiniam Ameri
kos Eucharistiniam Kongre
se prelatas Jonas Ambotas 
dalyvavo su būreliu hartfor- 
diečių.

Šv. Cecilijos choras, vado 
vystė j Justo Balsio, giedos

ras, niekados nieks nesigai- per Mišias Marianapoly lie-
les parėmęs parapiją. Sve
timieji mus nelabai remia,

pos 4. Mišias laikys prela
tas Ambotas. Kas nori busu

KELLY SUSITUOKĖ SU BRENDA Sulaukėm 
naujo vikaro

Philadelphia, Pa. — Šv. | 
Kazimiero parapija buvusio | 
vikaro kun. dr. Vito Martu- 
ševičiaus, kurs paskirtas kle 
bonu Šv. Jurgio parapijon, 
vieton sulaukė kun. Vincen-1 
tą Vėžį. Lieka tik palinkėti 
naujam vikarui pasisekimo 
naujoj vietoj. Naujasis vi
karas, berods, atkeltas iš 
lietuvių parapijos, Mahanoy 
City, Pa.

tai kam reikia mums juos | važiuoti, lai kreipiasi į kle
remti. Neparemti parapijos 
būtų nekatalikiška, nelietu
viška, ne patrijotiška. Gerb
kime ir remkime save, o ta
da ir kiti mus labiau rems 
ir gerbs, nes matys vieningą 
tautą, parapiją, draugiją. 
Pasiklauskime kiekvienas sa 
vęs, ar tai ne tiesa?
Kunigui Kripui 
pagerbti bankietas

boniją.

PIRKITE ANGLIS DABAR!
KAINOS KYLA — Pltlslltl < iškili: ZIIAI \l KAIlAlt
SAUKITE

LAF. 6864
l’< H’AIIONTAS MINK Itl N ». 
Itytinio Kentun-ky Stoker Nut 
IIAItLAN (prilyg-ta gcrlaik-uam 

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

*7.83 
>7.33 

»6.73
. MOS KAINOS IŠKAITO TAKSOS
Šius Kainos — 10 Tonų Kiekinis; Mažiau 10 tonų. bet virS t tonų — 

25c daugiau; mažiau 4 tonų — 75c daugiau — mieste.
LIETI VAITfi l'.ltlIMS .irsę VZSAKYMI N

HARLAN COAL SALES
Tetail 4706 SO. VVESTERN AVE. VVholesale

Skaitykite Katalikišką Spaudą

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
J

Šv. Kazimiero parapijos 
mokykla, vedama seserų ka
zimieriečių, šiemet išleido 
gražų būrį jaunuolių. Diplo
mus gavo sekantieji: Juozas 
Jakštis, Juozas čiačiukas, 
Juozas Utkus, Edvardas Ti- 
minskis, Kazimieras Luko
šius, Jonas Montefuskas, Jo
nas Varna, Jonas Petronis, 
Jonas Latvis. Mergaitės : 
Pranciška Navickaitė, Al
berta Paškevičiūtė, Teresė 
Markūnaitė, Kotryna Bal- 
trukonaitė, Ona Riniūtė, Mar 
celė Adomaitė, Eleanora Še- 
perauskaitė, Joana Balčaitė, 
Ona Dombrauskaitė, Marijo
na Palilionytė ir Elena Nor- 
gelytė.

Ta proga buvo seserų pa
ruošta labai graži progra-

Re». 6958 So. Talman Are.
&««. TeL GROvehiU 0617 
Office tel. HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2423 W. Marguette Road

TeL CAN ai 6122

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

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 ▼. T.
REZIDENCIJA:

6631 S. California Ave. 
Telefonas REPublic 7868

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office tel. YARds 4787 
Narni) tel. PROspeet 1930

Ofiso teL VIRginia 0036 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

Tel. CANal 0257 
Rez. tel.:

("Draugas” Aeme telephoto)

John Sims (Shipwreck) Kelly iš New Yorko ir Brenda 
Frazier — žinoma “Society’s No. 1 glamor giri”. Jiedu 
susituokė. New Yorko viešbuty Ritz-Carleton abu eina 
sveikinti susirinkusiųjų salione svečių.

nimo kuria šeimos židinį. Vi- Bus kaip visuomet Lietu- 
siems linkime laimės. , vių Diena Marianapoly,

PROspeet 6659

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

Rezidencija: 6600 So. Artesian Are. 
VALANDOS: ll v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vaL vakare.

Tel. YARds 5921.
Res.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Buvo parvažiavę kelioms 
dienoms šie lietuviai karei
viai: Leonas ir Vladas Ma
šiotai ir Antanas Pugžlys. 
Jie visi randasi Floridoje. 
Ten yra ir daugiau Hartfor- 

kaip Pranas Bar 
Antanas Mašio

tas, Antanas Plikaitis, Ed
vardas Maslauskas, Albertas 
Vilimaitis ir kiti.

yru ir i 
•' do lietuvių, 

jj tuševičius,

Noriu padėkoti visiems ir 
visoms, kurie rengė, kurie 
dalyvavo, kurie bent kokiu 
nors būdu prisidėjo prie 
rengto man pagerbti bankie
to birželio 8 d. Išvardinti vi
sus, kuriuos, ištikrųjų, užim
tų daug vietos ir esu tikras, 
kad rengėjai to nepaiso. A- 
čiū kunigams: prelatui Am- 
botui, Pankui, Karkauskui, 
Puidokui, Kartonui ir Vil- 
čiauskui, kurie kalbas paša 
kė, linkėjimus man išreiškė;

Tadas Špelis, gal, aukš
čiausias lietuvis Hartforde, 
šalę Juozo Giedraičio ir kun. 
Vilčiausko, rengiasi mokytis 
lakūnystės. Nėra abejonės, 
kad tai jam pasiseks, nes 
pavyzdingas vytis, o Lietu
vos vytis kalba už save.

Albertas Povilonis baigė 
dantisterijos mokslus Tufts 

taipgi visiems, kurie sveiki- ■ Medical School, Bostone.
no telegramomis ir įteikė I ------------
dovanų. — Kunigas Kripas. šiomis dienomis daug jau

JUBILIEJAUS PROGA
10 Savaičių Prenumerata Siūloma

U2 VIENĄ DOLERĮ

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
Štai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams: 

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

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

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

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

Užsakymus siųskite šiuo adresu:

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

arba šaukite CANal 8010

1 Thompsone. Kiekvieno lietu- ma’ kurią išpildė sekantieji
I vio ir lietuvaitės pareiga tą 

Mūsų choras, vadovystėj • dieną važiuoti į Marianapo- 
Justo Balsio, labai gražiai1 lį, nes tai lietuvių kultūros

. . _ . . .... • . ’ 'mP _pasirodė trilypio pikniko pro 
ga Union City, birželio 22 d. 
Piknike dalyvavo gražus bū-

centras. Iš jo, gabiai kunigo 
daktaro Navicko ir kitų Ma
rijonų kunigų vedamo, iš-

relis ir hartfordiečių. Šį pik- eis jaunimas, kuris nuste- 
niką rengė Moterų Sąjungos, bins mus pačius. Jeigu no-

mokyklos mokiniai: A. Paš
kevičiūtė, A. Barauskas, M. 
Adomaitytė, J. Varna, E. Se- 
perauskaitė, J. Utkus, J. 
Montefuskas, E. Timinskas, 
J. čiačiukas, J. Jakštis ir 
A. Azaranskaitė.

k.D.

LIETUVIAI DAKTARAI

Darbininkų Są-gos ir Kata
likų Susivienijimo apskritys.

rime, kad Lietuva gyvuotų, 
kad Amerikoj mūs vardas

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

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

TeL YARda 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12,

2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniai?: 2 iki 4 ir 7 iki 9 

Šekmadieuiais 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Taipgi akinius pritaikau.
3343 Šo. Halsted Street

Bažnytiniai chorai dalyvavo J būtų aukštoj vietoj, visi va- 
iš AVaterbury, Bridgeport,* žinokime liepos 4 į Maria-
New Haven ir Hartford.
Programą gabiai, kaip vi
suomet, vedė komp. A. Alek
sis. Kalbėjo kun. Cebatorius, 
kun. Kripas ir Marijona Jo- 
kūbaitė. Lietuvių minioje 
matėsi dr. Matas Colney, dr.
Edvardas Krikščiūnas ir ki
ti žymūs žmonės. Taipgi . Pakanka vienos klaidos- 
lankėsi kunigai Gradeckas ir ’r tauta gali prarasti savo 
Zanavičius. Labai pavyzdin
gas buvo piknikas.

Lietuviškos dainos dainuo 
tos kaip niekuomet pirmiau.
Jaunimas pasirodo dar ne
nori lietuviškai mirti. Mūs 
vargonininkai lošia begalo 
didelę rolę. Branginkime 
juos, padėkime jiems, o mū
sų jaunimas lai rašosi į pa
rapijų chorus. Lietuviška 
daina tą sekmadienį ypatin
gai mane sužavėjo.

Lai gyvuoja lietuviškoji 
daina! Lai gyvuoja mūsų 
vargonininkai ir kompozito
riai ir lai gyvuoja tie lietu
viai, kurie remia gražiąją 
lietuviškąją dainą!

napolį. Mūsų tauta maža, 
dėlto kiekvienas lietuvis yra 
brangus ir jis turėtų būti 
susipratęs lietuvis. Taigi vi
si susipratę lietuviai važiuo
ja į Marianapolį.

ČIA GAIŠI 
greit, leng
vais išmo
kėjimais —

Nro S IKI 20 METU.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and JLOAH ASSOCIATION!

OF CHICAGO
2202 W. CERMAK ROAD

Tel.: CANAL 8887 
Mokame 3y2% Dividendų 
Ben. J. Kazanauskas, See.

laisvę ir nepriklausomybę.

STANLEY GAVCUS
— Parduoda—

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

Pcrkruisto Italdna, Vežioja Angį b
Kreipkitės prie;

Stanley Gavcus
110 So. Ridgeland Avenue
YVorth. III. Tel. Oak lj»wn 193-J-l

PASKOLA

TURTAS 
VI RA

£1,000,000.00

JOS. F. BUDRIK
Furniture House 

3409 S. Halsted St.
Didelis pasirinkimas laikrodėlių

Sltchin?, Btr tiutr
Į IhithtMi 

_ _________MinnBitli
Focquick relief Irom itching oi ecvma. pimpio, 
Rihlctc'n (oot. ncabirs, r.nhc and other e»- 
trmatly cauard akiu imuhica, uae vnrlri (aiman, 
cnnling. antiaeptic. tiquid O D. D Prcaeription 
('.reaaelcaa, atainlen. Snnlhea kritation and 
quickly it op. intenaa iteh.ng. 35c trial bottle 
prove. lt. oryour money b.ck. Aak your 
druggnt today lor D. D. D. Patscaimoa. 
. * •1

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora akly vlaam gy
venimui. Saugokit jaa leisdami 
tgckaamlnuotl Jaa modemttklanala 
metodą, kuria reglllmo mokalaa 

gali sutelkti.
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinty, kurte paAaltn* 
via* akly įtempime.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas ll-toa
Telefonas CANAL 0(123 —Chicago 

OFISO VALANDOS 
Kasdien *'00 a. m. Iki (.30 p. m. 

Treč. Ir feftt: 2:00 a. m. UU 
7:10 p. m.

Akiniai teisingai prirenkami 
per patyrusį lietuvį daktarą.

Dėl sąžiningo radijo pataisymo
pašaukite Yards 3088.

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

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

Ofiso tt. OANal 8346 
Ofiso Vai.: 2—4 ir 7—9 
Trečiadieniais pagal sutartį, 
Bes. Tel.! HBMIook »l»0

Tol. YARda 8846

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47tb Street

va!.: uuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal sutartį.

Telefornas; IlEMlock 6849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Ave.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 lkt S! Vak. 7 Iki S 

Nedėliomis pagal sutartj

Telefonas CANal 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 CL
OFISO VALANDOS:

Nno 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. 
ir pagal sntartį.

Res. 1625 So. 5()th Avenue
Tel. Cicero 1484

DR. A. JENKINS
(lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare 

Taipgi pagal sutartį.
Ofiao telefonu PROspeet 6737

Tel. CANal 5969

DR. VVALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2155 West Cermak Road 
OFISO VALANDOS 

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

Ofiso TeL:
VIRginia 1886

Reaid. TsL: 
PROspeet 8684

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 West 35th Street f
LIGONIUS PRIIMA i 
Kasdien auo 2:00 iki 8:00 vaL 

Trečiad. Ir Sekmad. tik susita.'lua.

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LATayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Ave. 
TeL YARda 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais.

' OR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Ave.

(2-troa lubos)
TeL MIDiray 2880 Chicago, UL

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS J
4631 So. Ashland Ave. 

Tai. TARds 0994
Rez. Tel. KENjvood 4300 ” 

VALANDOS
Nuo 10-12 ▼. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vnk. 
Nedėliomia nno 10 iki 1.2 vai, dieną

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

Skarųpalda
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KAD DAR ILGIAU - VISA LIETUVA BOTŲ 
VAIKŠČIOJUS ANT "PARKETO"

Net moterys vietoj batuku būtu dėvėjusios 
medines klumpes. - Porai batu arba eilei 
drabužiu nusipirkti komunistu užvestame 
darbininku rojuj reikėjo dirbti ištisi mėnesiai

su mediniais padais “klum
paitėmis”.

Bet medinės klumpės lie
ka klumpėmis, ar jas vadin
si vienaip ar kitaip! Tie 
Maskvos driskiai nususino 
Lietuvos gyventojus iki to, 
jog vieton normalinių batų 
siūlo klumpes lr rusiškas 
vyžas. Ne veltui raudonar
miečiai atsibastė Lietuvon 
su medinių padų batais, to
dėl Lietuvos gyventojai iš jų 
tyčiojasi, sakydami, kad 
“nenugalima raudonoji ar
mija vaikščioja ant parke
to.”

Kodėl taip atsitiko, kad 
vargšai Lietuvos gyventojai 
jau nebegalėjo vaikščioti, 
apsiavę normaliniais odi
niais batais, kaip tai yra 
visame kultūringame pasau
lyje? Atsakymas tėra vie
nas: kas Lietuvoje pagami
nama, buvo grūdama skur
džių gyvenam o jon Maskoli
jon. Tą, pagaliau, pripažįs
ta ir oficiozas “Tarybų Lie
tuva” rašydamas: “Oda yra 

rą. žinant, kad batų pora į nepaprastai reikalinga ne 
kainuoja iki 400 rublių, o ' tik batams ir pirštinėms ga-

Užteko bolševikiškiems 
MLaskolijos agentams pašei
mininkauti Lietuvoje viene
rius metus ir jau prireikė 
okupacinės valdžios oficiali- 
niam laikraščiui “Tarybų 
Lietuva” įsidėti vedamąjį 
straipsnį avalynės klausimu. 
Šis straipsnis daugiau negu 
kas kitas parodė, į kokį skur 
dą okupantai įvarė Lietuvos 
gyventojus. Antra vertus, 
jis įrodė,*kokią Lietuvos a- 
piplėšimo politiką vedė oku
pantai.

Nekartą jau buvo rašyta, 
kad Lietuvoje mėnesis iš mė
nesio vis daugiau pritrūks
ta net reikalingiausių pre
kių. Nekalbant apie kitus 
dalykus, ypač buvo jaučia
ma tekstilės ir odos prekių 
trūkumas. Be to, toms pre
kėms buvo nustatytos tokios 
nežmoniškai aukštos, tie
siog astronominės, kainos, 
jog tiktai riebiai apmokami 
komisarai bei GPU žvalgy
bininkai galėjo nusipirkti 
drabužių eilutę ar batų po-

kostiumas tarp 1,200 ir 2,- 
000 rublių, nesunku apskai
čiuoti, kiek mėnesių darbi
ninkas, norėdamas tuos daik 
tus nusipirkti, turėjo dirbti, 
jeigu jo vidutinis mėnesinis 
uždarbis tesiekė 250-300 rub 
lių. O juk reikia dar pačiam 
prasimaitinti ir šeimą pra
maitinti!

Bet grįžkime prie minėto 
“Tarybų Lietuvos” vedamo
jo straipsnio. ,Jame atvirai 
rekomenduojama gaminti 
batus ne su odiniais ar gu
miniais, o su — mediniais
puspadžiais. Girdi, ypač mo- , klumpėmis ir vyžomis.
terims reikia gaminti batus 
su mediniais padais. Laik
raštis net metasi į bolševi
kiškoms medinėms galvoms 
neįprastą sentimentalizmą, 
vadindamas tokius batukus
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minti. Ji reikalinga daug 
kur kitur ir ypač apsigyni
mo (karo) ūkyje. Todėl 
kiekvienas tarybinis patrio
tas turėtų būti suinteresuo
tas, kad apavai neišeikvotų 
tiek daug odų, kada jų ir ki
tur nepaprastai reikalinga”.

Čia su boISevikams neį
prastu atvirumu, . bet su 
jiems įprastu cinizmu prisi
pažįstamą, kad Lietuvoje pa
gaminta oda siunčiama mon
goliškai - maskoliškajai rau
donajai armijai, o Lietuvos 
gyventojai turi vaikščioti su

Tame pat numeryje “Ta
rybų Lietuva” įsidėjo kelių 
Lietuvos odos fabrikų apra
šymą. Avalynės fabrikas 
“Batas” dirbąs dviem pa
mainomis, o Vilniaus avaly
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NUTVERTOS KAIPO ŠNIPES

("Draugaa" Acme telephoto)

Lilly Barbara Carola Stein (kairėje), Vokietijoj gi
musi, modelių artistė ir Evelyn C. Levvis, Fayetteviiie, 
Ark., taip pat artistė. Jos yra tarpe 29 įtariamųjų šnipų, 
kuriuos federaliniai agentai sugaudė.

DAR VIENI METAI IR LIETUVA BOTŲ
VIENAS DIRVONAS

Per spaudą, radio ir mitingais buvo raginami 
ūkininkai sėti laukus ir tai apsėta tik 
penkta dalis viso sėjai tinkamo lauko.

Artėjant pavasariui bolše
vikinė okupacinė valdžia bu
vo įga vus naują rūpestį: 
kaip ūkininkus priversti ap
sėti laukus! Ligšiol buvo sa
vaime suprantama, kad ūki
ninkas pats pasirūpina ap
sėti laukus. Bet, atėjus bol
ševikų “svieto lygintojams”, 
atsirado visa sunkiai išspren 
džiama problema. Šaukta mi 
tingai, raginta per radijų 
ir spaudą, grąsinta ir pan.
Priaušinta burna apie sovie
tiškus traktorius, kurie at
nešiu tikrą revoliuciją že
mės ūkyje.

Dabar laikraščiuose pilna
skandalingų faktų, kaip vy- džiamaai ,dob“«; motiejukų

ko “pirmoji bolševikinė sė
ja”. Nors šiemet pasitaikė 
vėlyvas pavasaris, bet net 
nežiūrint to “bolševikiško
ji” sėja nesugebėjo pasiruoš
ti. Pačiomis gegužės mėn. 
paskutinėmis dienomis dau
gelyje vietų (Šakių, Taura
gės, Kėdainių, Šiaurės Lie-

nės fabrike esą net “bemaž 
dešimteriopai daugiau dar-1 jr įitur< 
bininkų”. Ir vis dėlto Lietu
vos gyventojams telieka
klumpės ir vyžos, o visa ki- išsi° taiP' kaiP viaur te».

Su sovietiškais traktoriais

ta eina Maskolijos ubagy- 

nan. **1*1
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tuvos ir kt.), teapsėta tik 
penktadalis normalaus plo
to. “Tarybų Lietuva” rašo, 
kad sovietiškuose dvaruose 
‘pašė j imas buvo beveik nu
liui lygus”. Iš ūkininkų kon
fiskavus raudonosios armi
jos reikalams javus, ūkinin
kai labai dažnai liko be sėk
los. Tuo tarpu sovietiškoji 
sėklų parūpinimo organiza
cija yra tokia, jog į rudenį 
gal vienas, kitas jos ir gaus. 
Kėdainių apskrityje nebuvo 
daržovių sėklų, taip pat ne
gauta dobilų sėklų. Čia ne
turėta nei mineralinių trąšų. 
Ukmergės apskrityje skun-

ir pievžolių sėklų trūkumu, 
kurių tik nedidelė dalis tėra 
gauta. Kooperatyvuose te
gauta vienas atsakymas: 
“Sėklos nėra ir nebus”. Uk
mergės apskr. nebuvo ir trą
šų. Žeimių sovehoze ligi ge
gužės 16 d. nebuvo gauta 

nei daržovių, nei pievžolių 

sėklos. Trąšų čia beveik vi

siškai nebuvo. Tokia padė

kur prikiša nagus maskoliš
kai bolševikiška betvarkė: 
vienas galas dega, kitas rūk
sta. Gauta vienur traktorių, 
bet trūko dalių, kitur gauta 
dalys, bet nebuvo traktorių. 
Patikrinus Ukmergės apskr. 
Šventupio traktorių stotį,

Q A O IZ ZX I ZX Q pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas. 
I IX\^L.X^O — namams statyti, remontuoti ar

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

Tapkite Finansiniai NepriklausomilII
TAI IPYI/1TP mQsų įstaigoje. Jūsų Indeliai rūpes-I aaV/I I 1x1 I C tingai globojami ir ligi $5,000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame 
8H%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

MUSŲ PASITIKftJIMO IR IftTVERMRS REKORDAS

45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenuskriaudžiant Nei 
Vieno Klijentol

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

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

3236 So. Halsted St. , Chicago, IIL
los. M. Mozeris, Sec’y.

Dvaras likęs be 
svogūnų

Viename prie Ukmergės 
esančiame dvare ilgesnį lai
ką stovėjo raudonosios ar
mijos dalinys. Dvaro savi
ninkė, iš kurios žemė buvo 
atimta, bet jai palikti rū
mai, priėmė pas save 6 mas
kolių karininkus su jų šei
momis. Kai po kelių mėne
sių maskolių karininkai bu
vo perkelti kitur, tai išvyko 
ir jų šeimos. Bet prieš iš- 
vykdamos, maskolių karinin 
kų žmonos apsivogė. Dva 
ro šeimininkė neteko bate
lių, papuošalų ir net., svo
gūnų. Visa tai “nusavino” 
raudonarmiečių žmonos....

paaiškėjo, kad mašinų dalys 
guli pakluonėje, rūdyja. Nau 
jai gautos mašinos išmėty
tos didžiuliame kieme, ari
muose. Akėti einama su iš
kritusiais akėtvirbaliais, o 
stočiai priklausančią dirvą 
drapakavo be dviejų nagų. 
Stoties direktorius nežinojo, 
kiek yra traktorių, kiek plū
gų, sėjamų ir kitokių maši
nų. Sugedusios mašinos ne
buvo kur suremontuoti. Verš 
kalniuose mašinos gulėjo ge
ležinkelio stotyje, bet atvež
ti nesirūpinama. Pievon iš
versta žibalo, cisterna, nes 
jis nepajėgė pajudinti. Ak
menės valsčiuje niekaip ne
sulaukta žadėtųjų sėjamųjų 
mašinų. Mažeikių apsar. 
traktoriai negalėjo pradėti 
darbo, nes neatsiųsta dyse- 
lių. Tad nebuvo kaip arti. 
Tokių faktų buvo pilna Lie
tuvos sovietų spauda.

SKAITYKITE “DRAUGI!

^Scratchint Relieve
ItehFast 
orMtMrlKk

Forquick relief from itching of eezema, pimples. 
athlete’s foot, seabies, rashes and other ex- 
temally caused skin troubles, ūse vvorld-famous, 
cooling, antiaeptic, liquid D. D. D. Prescription. 
Greaseless, stainless. Soothes irritation and 
quickly stops inteme itching. 35c triai bottle 
proves it, oryour money back. Ask your 
druggist today for D. D. D. PRESCRIPTION.

e Liatan to y

PALINDECH'S
T06DSLAV-AMERICAI 

RADIO BROADCAST
$▼•17 Saturday, 1 i30 to 2:30 P JE

STATION WH1£

► 1480 UlocyelM .
(Pint Stattaa aa Tau DUQį j 

• Paaturing a program •< . ’ 
Yugoslav Folk Musie

NEKOKIOS ŽINIOS
Leonardo Serpečio konkursinis rašinys 
laimėjęs antrą dovaną pradž. mokyklos skyr.

Ar mano akys gerai ma- tėvai verkia, kad jų sūnūs
to? Ar čia teisybė, kad Lie
tuva Rusijos pagrobta? Aš 
“Draugą” išnešiodamas pa
stebėjau tokį antgalvį: “Ru
sija pagrobė Lietuvą”. Einu 
ir skaitau. Būriai kareivių 
įsibrovę apsupo Lietuvą. Ko
kia baisi žinia! Po to kas
dien baisesnės žinios pradė

jo pasirodyt. Lietuviai ne
norėjo pasiduot ir prasidėjo 
mušimąsi. Pradėjo tekėt 
kraujas. Narsūs lietuviai žu
vo vienas po kito. Žuvo ir 
jų namai, ūkiai ir pramonė, 
žuvo viskas. Kur Gediminas, 
Vytautas ir kur kiti Lietu
vos didvyriai valdė Lietuvą 
didingai, mūs žemė buvo pri
pažinta kaipo galingiausia, 
dabar Rusijos pavergta ir 
iš lietuvių atimta, nepriklau
somybė. Net ir nuo žemlapio 
rusai nori Lietuvą išbrauk
ti. Naikina mūs tėvynę įvai
riais būdais. Net ir lietu
višką dainelę, taip kad pa
miršus savo kentėjimus, ne
galima užtraukt. Lietuviškų 
dainų nebegirdėt. Net ir kal
bėt sava kalba draudžiama. 
O bažnyčių ir mokyklų ati- 
darų mažai kur matosi. Taip 
biauriai visur elgiamos su 
lietuviais. Jaunus vaikinus 
ima į kariuomenę, bet ji Ru
sijai priklauso ir jie turi 
Rusijai tarnaut. Motinos ir

KAS NAUDINGA ŽINOTI VISIEMS, KURIE 
DALYVAUS "DRAUGO" EKSKURSIJOJ 1 
MILWAUKEE, LIEPOS 6-tą DIENA

1. Laivas City of Grand 
Rapids išplauks iš Navy Pi- 
er liepos 6 d., 9:30 vai. ry
to (sharp). Jokio pavėlavi
mo. Neturintiems automobi
lių geriausiai važiuoti bile 
gatvėkariu iki Grand Ave., 
kurios gatvėkaris priveža 
prie pat uosto. Prie Navy 
Pier yra didelė vieta auto
mobiliams “parkinti”. Taigi, 
kas norės, galės nuvažiuoti 

automobiliu, ten “paparkin- 

ti”, o grįžęs iš ekskursijos 

vėl sėsti į automobilių ir na

mo parvažiuoti.

2. Laive yra užkandžio ir 
gėrimo, tačiau geriausiai, 
užkandžio pasigaminti na
mie. Pigiau ir geriau.

3. Laive galima išsinuo- 
muoti kambarį visai dienai. 
Jame galima ne tik savo dra 
bužius pasidėti, bet ir pui
kiai pasilsėti. Kainos $3.00 
ir $3.50 visai dienai. Kas 
nori, gali ant pat viršutinio 
laivo denio rezervuoti kėdes. 
Kaina 30c už kėdę. Į tą denį 
leidžiami tiktai tie, kurie tu
ri užsirezervavę kėdes.

4. Į laivą patartina nuva
žiuoti kiek galima anksčiau 
ir pasirinkti vietas ant de
nio. Grupės gali pasirinkti 
vietas vienoj kurioj vietoj.

5. Laivas plaukia 4 va
landas į Milvvaukee ir 4 va
landas atgal. Laivas didelis, 
dėl to nejuntama jokio su
pimo. Malonu, vėsu, links
ma. Viduj visą laiką orkes
trą griežia. Kas nori gali

paimti, išvežti kur daugiau 
jų nebemato. Ištikro, Ame
rikos lietuviai labai nustebo 
šiomis žiniomis. Rodos, no
rėtum mušties su tais ru
sais ir išvaduot Lietuvą — 
grąžint jai liuosybę.

Kad tik greičiau mums 
“Draugas” pradėtų Unksmes 
nes žinias paduot. Jau neb- 
norim tas baisybes skaityt. 
Lauksiu geresnių žinių. Ži
nau, kokį gražų rytmetį su
lauksiu ir galėsiu sušukt vi
su balsu “Ekstra! Lietuva 
vėl laisva!” Tuokart net ir 
linksmiau bus nešiot “Drau
gas’ šepetuką

Vilnius komunistams 
šeimininkaujant

Laikraščiai rašo, kad Vil
niaus istorinėje išvaizdoje 
matosi didelis apsileidimas. 
Gatvėse pilna šiukšlių, o į 
kiemus esą baisu net užeiti. 
Paupio gatvėj prie fabriko, 
kur dirba 200 darbininkų, 
suvežamas mėšlas. Pradė
jus kaitinti saulei pakilo di
džiausia smarvė. Vilnius 
skęsta dulkėse. Bernardinų 
parkas ir Užvingio miškai 
publikai uždaryti. Matomai, 
jie naudojami kariniams 
tikslams.

šokti. Ant antro laivo denio 
yra puikus parloris, pianas 
ir garsiakalbis programoms 
pildyti. Parlory ir trečio de
nio balkone gali susėsti keli 
šimtai žmonių ir, sakykim, 
grupei dainuojant kokią liau 
dies dainą gali dainuoti sy
kiu ir keli šimtai žmonių.

6. Milvvaukee laivas pasie
kia 2 vai. popiet. Uoste 
“Draugo” ekskursantų lauks 
busai ir taksi. Kurie norės 
pamatyti miestą ir kitas žy
mias vietas, būtent, šv. Juo
zapato Minor baziliką, ku
rios vien remontas kainavo 
$125,000, vienuolyną su kop
lytėle, kurioje randasi virš 
tūkstantis relikvijų įstatytų 
sienose ir k., feras busu kai
nuos 75c asmeniui. Kurie 
norės vykti į paskirtą vie
tą ir paragauti dykai gar
saus Milvvaukee alaus, taip 
pat užkąsti sendvičių, tiems 
taksi į vieną pusę kainuos 
5c asmeniui. Poilsiui skiria
ma nepilnos dvi valandos. 
Laivas išplaukia iš Milvvau
kee 4:45 Chicago laiku (3:45 
Milvvaukee laiku). Iki to lai
ko visi ekskursantai turi būt 
laive. Chicago laivas pasie
kia 10 vai. vakaro. Plaukiant 
atgal, sutemus visu pakraš
čiu žibčioja žiburiai ir lai
vams švyturiai. Gražu.

7. Norint būti “Draugo” 
ekskursijos dalyviu, tikietą 
reikia įsigyti iš anksto. Kas 
pirks tikietą tą pačią dieną 
uoste, prie kasos langelio, 
neturės privilegijų nuplau* 
kus į Milvvaukee, nes tik su
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Lietuvių katalikų dienraščio "Draugo” rSniSjams lr skaitytojams 
siunčiu sveikinimus tr geriausius linkėjimus!

Jūsų dienruAtin ne vien tik patarnauja skaitytojams, informuodamas 
apie įvairius katalikams Jdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo tie
sas, gina lr saugo Jas nuo amžinojo išganymo priešų.

Daugeriopai tepadaugBja Jūsų katalikiško dienraščio skaitytojų skai
čiusi

* AMLETO GIOVANNI CICOGNANI, 
Laodicea Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas

Lietuvos ministro pareiškimas
Turime po ranka pulk. Povilo Žadeikio, Lietuvos mi

nistro Vašingtone, pareiškimą Jungtinių Valstybių už
sienių reikalų departamentui. Pareiškimas padarytas 
sąryšyje su paskutiniaisiais įvykiais Lietuvoje.

Ministras trumpai, bet vaizdžiai atpasakoja tai, ko
kioj padėtyje atsirado Lietuva, kai dviejų didelių val
stybių jėgos susirėmė žūtbūtinėj kovoj jos teritorijoj: 
“kur nacizmas susitinka sa komunizmu, kur teutonai 
susitinka su slavais, kur Vakarai susitinka su Rytais”.

Pareiškime vaizdžiai atpasakojama, kad brutališkai 
ir begėdiškai įsiveržę komunistai į Lietuvą, sovietų val
džios metodais taip pavergė Lietuvos žmones, kad jie 
pirma galima proga buvo pasirengę prieš juos, komunis
tus, sukilti. “Lietuvos pasipriešinimo sovietų okupaci
jai ir priverstinai sovietizacijai ženklų buvo labai daug 
pačioje pradžioje” — pabrėžė p. Ministras.

Ir vokiečių “Drang nach Osten” sudarė progą Lietu
vos žmonėms nusikratyti komunistiško teroro.

Toliau pulk. Žadeikis visai teisingai pasako, kad
Lietuvos žmonių valia tebėra nepasikeitusi.
Lietuvių tauta nepajudinamai stovi ant pilnos nepri

klausomybės pagrindo ir savo teises į laisvę gins vi
somis galimybėmis. Tauta kovos prieš bet kokį užpuoli
ką, nepaisant kas jis būtų ir nepasitenkins “puppetiniu 
režimu”.

Tokio nusistatymo laikosi visa lietuvių tauta.
Be to, p. Ministras sako, kad
“Amerikos vyriausybės ir Amerikos žmonių nusista
tymas yra didžiausias moralinės paramos ir akstino 
šaltinis lietuvių tautai šiais sunkiais laikais”.
Ta pačia proga yra prašoma šio krašto vyriausybės,

kad ji pagelbėtų tiems mūsų tautiečiams, kuriuos so
vietų valdžia deportavo į Rusiją.

Tenka pasakyti, kad pulk. Žadeikio pareiškimas yra 
• rimtas. Jis atitinka mūsų tautos valiai ir nusistatymui. 

Mes, tiesą pasakyti, tikėjomės panašaus pareiškimo ir 
iš A. Smetonos. Deja, buvome apvilti. Neabejojame, kad 
buvo apvilti ir Lietuvos žmonės, kurių sukilimą prieš 
žiaurią okupaciją ir kruvinuosius bolševikus jisai drįso 
pavadinti nacių sukurstytu. Iš gautų žinių ir dabar iš 
P. Žadeikio pareiškimo yra visai aišku, kad tasai Lie
tuvos žmonių sukilimas, kuriame buvo net keliolika 
tūkstančių užmuštų ir sužeistų, tai buvo pačių žmonių 
laisva valia ir noru padarytas, kad nusikratyti baisios 
bolševikų okupacijos, jų teroro ir vergijos. Tai buvo 
išreiškimas visos tautos troškimo atstatyti Lietuvą lais-

. va ir nepriklausoma valstybe.

Popiežiaus kalba
Praėjusį sekmadienį prabilo į pasaulį Popiežius Pijus 

XII. Jo Šventenybė nurodė karo ir visų dėl jo kylančių 
nelaimių ir skausmų priežastis. Labai vaizdžiai kalbė
jo apie karo baisenybes ir nuo karo nukentėjusiųjų var
gus ir kančias. Kalba nepaprastai graži, raminanti. Ir 
šioj audros tamsumoje dar matosi širdį džiuginančių 
vaizdų, priduodančių vilties ateičiai. Yra dar daug pa
sireiškimų narsiai ginti krikščioniškos civilizacijos pa
grindus. Yra pasišventėlių, mokančių savęs išsižadėti, 
pasirengusių prie herojiškų žygių. Visur jaučiamas ti
kėjimo atgimimas.

DBAUGAB

Prancūzai prieš sovietus

Kaip kiekvienas, didelis ar mažas dalykas pasaulyje 
yra Apvaizdos numatytas, taip be Apvaizdos nėra ir 
šie įvykiai. Dievo Apvaizda yra numačiusi ir visų mū
sų, visos žmonijos ateitį.

Nepriklausomosios Prancūzijos dalis (Vichy) vyriau
sybė nutraukia santykius su Sovietų Rusija ir pasiskel
bia įeinanti į anti-sovietinį frontą. Prancūzijoj dabar 
šuiminėjami Sovietų Rusijos šnipai, komunistai.

Tikra gyvenimo ironija!
Prieš keletą metų, kai “liaudies frontas” valdė Pran

cūziją, santykiai tarp Sovietų Rusijos ir Prancūzijos 
buvo labai artimi. Šios dvi bendradarbės dėjo visas 
pastangas, kad pasmaugti Ispanijos žmonių valią ir ten 
įgyvendinti komunizmą. Raudonoji Maskvos ranka, tie
sa pasakyti, .siekė ir Prancūzijos sprando. Ji demorali
zavo prancūzų liaudį, kurstė darbininkus, paraližavo 
Prancūzijos prąjnonę, prekybą ir visą jos ekonominį 
gyvenimą. Maskva ruošė Prancūzijai pražūtį. Ir paruo
šė. Kai Vokietijos kariuomenė puolė Prancūziją, pasi
rodė, kad prancūzai nebuvo pasirengę puolimą atremti, 
nes nepasigamino pakankamai ginklų, nes ji buvo ko
munistų sukurstytų streikų ir suiručių suparaližuota.

Be abejojimo, Stalinas šiandien gailisi pastūmėjęs 
Prancūziją į tokią padėtį.' Vietoj turėti joje sau talki
ninkų šiais sunkiausiais jo gyvenimo laikais, jisai susi
laukė priešininkės.

Ką pasėjo, tą ir piauna — sako priežodis.
Stalinas sėjo revoliucijos sėklą viso pasaulio kraš

tuose per su virš dvidešimtį metų. Bet vargšas nenu
matė, kati tuo jisai prieš save sukels beveik viso pa
saulio revoliuciją.

Lietuvos (Matymas
Iš kelių šaltinių atėjusios žinios sako, kad besitrauk

dami iš Lietuvos bolševikai, visame krašte padarė daug 
nuostolių. Daug žmonių liko be pastogės ir be pragy
venimo galimumų. Be to, liko daug našlių ir našlaičių, 
nes daug vyrų žuvo kovoje su bolševikais.

Nėra abejonės, Lietuvai yra reikalinga skubi parama. 
Vakar buvo pranešta, kad Lietuvos atstatymo prieša
kyje yra pastatytas gen. S. Raštikis, krašto apsaugos 
ministras. Tai yra vienas geriausių parinkimų, nes gen. 
Raštikis yra nepaprastos energijos vyras, didis patri- 
jotas ir turįs tautoje neabejotiną pasitikėjimą. Ant jo 
pečių uždedama sunki našta ir didelė atsakomybė. Ta
čiau, mes neabejojame, kad, kiek dabartinės nepapras
tai sunkios gyvenimo sąlygos leis, krašto atstatymo 
darbas eis ir planingai ir pasekmingai. Jam reikia lin
kėti geriausio pasisekimo ir visais galimais būdais rem
ti jo žygius.

Komunistai veidmainiai
N-nos rašo:

“Komunistų spauda plūsta Švedijos valdžią, kad 
ji sutiko praleisti pfer savo teritoriją Suomijon vie
ną vokiečių kariuomenės diviziją. Tai esąs neutralu
mo laužymas ir “talka Hitleriui”.

“Bet Sovietų Rusija Hitleriui talkininkavo per 22 
mėnesiu, o komunistai šitą Stalino politiką rėmė vi
soms keturioms. Jie ir patys talkininkavo Hitleriui, 
visokiais būdais trukdydami Amerikos pagalbos tei
kimą Anglijai ir agituodami už “taiką” su Hitleriu.

“Nors Stalino klapčiukai Švediją purvais drapsto, 
bet Maskva aną dieną kreipėsi į Švedijos valdžią ir 
prašė, kad švedų atstovybė Berlyne rūpintųsi sovie
tų interesais Vokietijoje; ir Švedijos valdžia tą Mask
vos prašymą patenkino. Iš to matom, kad pati Rusi
ja nelaiko Švedijos savo priešu”.

“S ra” pastebi: “Mūsų komunistai dabar gvoltu rė
kia, kad Hitleris užpuolė Sovietų Rusiją. Jie bėgioja iš 
vieno mitingo į kitą, šaukdamiesi į dangų pagalbos. O 
kai Lietuva buvo užpulta tokiu pat būdu ir galutinai 
pavergta, tai jie šaipėsi ir džiaugėsi. Well, nesidžiaug 
iš kitų nelaimės, nes kartais gali ir pats ją sutikti”.

Žurnalas “America” deda įdomų H. C. McGinnis 
straipsnį šia antrašte: “Communists do the planning — 
innocents do the striking”. Iš vien antraštės yra aišku, 
kad rašinys yra vertas rimto dėmesio.

(“Draugas”, liepos 2 d., 
1916 m.).

Vokiečių ultimatumas Svei 
carijai.... Šveicarija užgynė 
vežti į Vokietiją maistą ir 
vilnas. Dėlei to užvakar Vo
kietija pasiuntė Šveicarijai 
ultimatumą, perspėdama, 
kad jeigu šveicarai neat
šauks savo užginimo, vokie
čiai neduos jiems geležies, 
akmens anglių ir kitokios 
medžiagos fabrikams...

•
Amžina blaivybė Rusijoje. 

Neseniai buvo pasitarimas 
Rusijos Dūmos atstovų dėl 
užginimo svaiginančių gėra
lų. Daugumas atstovų išreiš
kė norą, kad ir po karo bū
tų uždarytos girtuokliavimo 
įstaigos. Rusija per dabar
tinį karą aiškiai pamatė ir 
suprato išganingas blaivy
bės pasekmes....

•
Įsteigta Metropolitan State 

Bank.... Šiomis dienomis Chi 
cagoje įsteigta pirma lietu
viška valstybinė banka, prie 
kampo 35th ir Halsted Sts.... 
Banko oficieriai: J. Brenza, 
prezidentas; Jonas Krotkus, 
vice prezidentas; Julius Bren 
za, kasierius; Antanas Bro- 
zis, real estate menedžie- 
rius....

•
Lloyd George bus paskir

tas karo ministeriu..... Te
legrama iš Londono prane
ša, kad vieton prigėrusio 
Kitchenerio karo ministeriu 
artimiausioje ateityje bus 
paskirtas Lloyd George. Kol 
kas Lloyd George pildo pa
reigas amunicijos ministe
rio.... ,

S. Valstijos protestuoja 
dėl nužudymo Airijos patrio
to • •••• Airijos sukilėlių vadas 
Sir Roger Casement šiomis 
dienomis nuteistas mirtin. 
Dauguma pažangesnių Žmo
nių tuomi labai pasipiktino. 
Suv. Valstijų prez. Wilson 
kasdien gauna šimtus teleg
ramų su protestais dėl nu
žudymo to garbaus vyro. Ne
seniai į Washingtoną atva
žiavo sesuo nuteistojo, pra
šydama užtarymo broliui. Se 
natorius Martin iš New Jer
sey įnešė į senatą sumany
mą užtarti Casementą. Gir
dėt, kad ir Wilsonas pasi
piktinęs anglų žiaurumu...

•
Taikos greit negalima lau

kti..... Rusijos vidurinii; rei
kalų ministeris Sazonovas 
praneša, kad taikos vn landa 
dar esanti toli, toli. Vokie
čiai dar karo neišlošė. Tal
kininkai irgi negali didžiuo
tis pergalėtojais. Todėl to
liau dar reikia bandyti ka
riškąsias jėgas abiejų pusių.

Prof. K. Pakštas, Lietuvių Informacijų Biuro direk
torius, rašo straipsnius apie Lietuvą anglų kalboje ir 
juos siuntinėja laikraščiams ir žurnalams.

Branginkime visa, kas lie
tuviška, dora, kilnu, švies
kime savo protą skaityda
mi gerą katalikišką laikraš
tį ir geras knygas.

Trečiadienis, liepos 2, 1941

Po svietą pasidairius Spicpirvirvio Dumkos
Cfidai.

f
“Visi trys Chicago anti

lietuviški laikraščiai paskel
bė, kad naziai ir jų agentai 
užėmė dalį Lietuvos, grąžina 
ponams dvarus, bankus, fab
rikus,” rauda drg. Pruseika.

Mano kampelio tavorščiai 
nori, kad drg. Pruseika pat- 
lumočytų tą rokundą, būtent 
iš kur atsirado tie dvarai, 
bankai? Juk nuo Stalino 
“saulės” buvo sutirpę visi 
Lietuvos dvarai, bankai, o 
apie ponus — ką jau bešne
kėti. Kaip galėjo pasidary
ti tokie cūdai: nespėjo “an
tilietuviai” Lietuvą užimti 
ir jau atsirado bankai, dva
rai, ponai?

Jurgis Antpečkinis, žy
mus Pantaplinio Pašto isto
rikas, dviejų metų Europos 
istoriją šitaip surašo:
Rusas Prusui pakšt į ranką! 
Tuoj pasaulis susitranko: 
Prošepanas, štai, be žado, 
Ržečpospolitą prarado.
Ir Pabalti jis pralobo: ?
Gavo dėdę savo gląba.
Dveji metai nepraėjo,
Prūsas rusui peiliu veria! 
Nes taip buvo nustatyta:
Jei rašysies, gausi plytą. 
Kruglodurovas Maskvoje 

Geria tą, ką pirma spjovė.

1

Yra kuo didžiuotis
Lietuviški balšavikai stro- 

šnai didžiuojasi raudonąja 
armija. Valug jų, naziai 
nieko panašaus nematę 
Francijoj, Belgijoj, Balka
nuose.

Iš tikrųjų. Naziai tikrai 
nustebę, balšavikų armija, 
kad greičiau vyksta ją riesti 
į avino ragą, negu dviem 
šimtais mažesnę, sakysim, 
graikų armiją. Taigi, tikrai 
yra kuo didžiuotis.

Beje, ar kas nepadėtų ant 
mano delno, kodėl balšavi
kai savo armiją vadina rau
dona? Mačiusieji pasakoja, 
kad ji ne tik neraudona, bet 
pilka — pilkiausia, net be 
marškinių, be batų — pil
kom naginėm apauta. Ar 
tai dėl to, kad lengviau bū
tų jai bėgti?

Toks tokį pažino, ir ant 
alaus pavadino: Stalinas 
Hitlerį per petį plojo, dabar 
tas jam peiliu į nugarą. O 
Mussolini ? Turbūt, dreba, 
kad ir jam netektų tas pat 
peilis.

To profesoriaus tėvas, gy
venąs Teroro Lietuvoje, šu
neliui profesoriui rašo: “Kol 
gali, važinėk po pasaulį. Į 
Europą nėra ko skubėti.”

Dėdės Šamo globa, matyti, 
pianistui malonesnė, negu 
dėdės Stalino.

Kažin kodėl nieko nesigir
dėti apie tas blusas, apie 
kurias komunistų ir socia
listų spauda pirmiau daug 
rašydavo? Bene ir jas su- 
kolektyvino į darbo arteles 
ir pristatė sutartinai lietu
vių kraują čiulpti?

Gyventi tautai ne tik šven 
čiausia pareiga, bet ir di
džiausia laimė.

BOMBARDUOJAMAS BOLŠEVIKŲ KELIAS

("Dranga*” Acme telephoto)

Vokiečių lakūnai bombarduoja ir duobėja šį bolševi
kams gyvybinį kelią, kuriuo karo frontan buvo pristato
ma karinė medžiaga. Nuotrauka padaryta iš vokiečių
bombonešio. U
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Alia Rachmanova '

Studentai, Meilė Ir Čeką
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

Išvertė Ant. Pauliukonis ,
(Tęsinys)

DRAUGAS

Mūsų Veikimo Centro reikalai
Naujų {vykių akivaizdoje, bą: medikamentų, maisto, 

Atplūdęs iš Rytų krašto drabužių ir tt. Ir patys 
atejistinis komunizmas, ant nuo savęs padidinkime au- 
Lietuvos buvo užnėręs bai- kas Raudonajam Kryžiui, 
sius vergijos retežius, gy- Panašius prašymo laiškus 

reikia siųsti ir p. Herbert 
Hoover, nukentėjusiems nuo

NAUJAS RFC GALVA NEAPOLIS NAKČIAI ATEINANT

ventojus pavertęs vargšais,
[bejėgiais. Kas drįso prie- 

Išleistas įsakymas, kad dabar kareiviams jau nerei-1 sintis žiauriam okupantui, karo kraštų šelpmo komite- 
kia sveikinti karininkų. Tačiau, bent pas mus, šis įsa- ' tas žuvo; kas norėjo pasilik- to pirmininkui ir vadui, 
kymas išleistas tikrai per vėlai, nes jau seniai nė vie-, ti ištikimu savo kraštui žmo
nas kareivis jo nebevykdo. gum, tas į kalėjimą pakliu-

„ .. _ , vo- Per metus laiko liejosi džiaugti "nusikračiusi žiau-
. irze 10 . nekaltas žmonių kraujas, j roa bolševikų okupacijos.

Nusiskundimai bevilte Rusijos padėtimi darosi vis Kas buvo sukurta, pastatyta Taįjau jį negalės nurimti ir 
garsesni. Visi jaučia, kad mes einame į kažin kokią ka- bėgyje 22-jų nepriklausomo1 nenurimS( kol neiškovos pil- 
tastrofą. O karas vistiek tęsiamas! To tai jau aš nieku gyvenimo metų, tas buvo su- nog Lietuvai laisvės ir nepri 
gyvu negaliu suprasti. Paskelbtoji laisvės paskola davė 1 griauta, sunaikinta. 1 kiausomybės. Ji kovos prieš
visišką fiasko; ir, tikrai, kas norės duoti pinigus ka- ja. _ , ..............<. . , , . p ..

Žiaurus okupantai bolsevi-| bet kokią okupaciją, ar ji 
kai nežmoniškai sužalojo bus iš Rytų ar Vakarų. Ne

Mūsų nusistatymas 
Lietuvių tauta negali nesi

f

riauti toliau?

Birželio 10 d. Lietuvos kūną. Tačiau jos 
Visur svarstomas klausimas: karas ar taika? Visur dvasios nepajėgė pavergti, 

visi vis tik kalba, kalba ir kalba. Mūsų tarnai tik lak- Ji pasiliko gyva, nenugali- 
sto iš vieno susirinkimo į kitą, o mes turime sėdėti vie- ma. Kad taip yra — mato- 
ną sykį be vakarienės, kitą be pietų. Fabrikuose niekas me iš didelių įvykių praėju- 
nedirba: mat, visur sprendžiami svarbūs valstybės klau
simai. Tiesiog baisu. Duona kepyklose visai žalia, ir 
kiekvienu momentu gali iš jos žmogus ištraukti kokį 
siūlo galą, tarakoną arba vinį. Pardavėjai krautuvėse' mijų jėgos ir vedė tarp sa- 
pasidarė apsileidę ir nemandagūs, į teatrą visai negali- Vęs mirtiną kovą, Lietuvos 
ma eiti, nes kareiviai, kurie ten susirenka, saulėgrąžų liaudis sukilo prieš okupan- 
lukštus spjaudo kiekvienam į veidą. Rimtesnėse vietose tus ir ginklu rankoje kovojo 
jie ima žvengti, o jei kur nepatinka, tai švilpia, kiek tik ne už svetimus interesus, bet 
gali. už savo laisvę, už atsteigimą
. Birželio 11 d. 1 ^aisvos ir nepriklausomos

Malūno darbininkai šiandien paskelbė streiką ir rei- j Lietuvos valstybės. Su ko- 
kalauja padidinti algas. Kai savininkas pastebėjo, kad i kirtimu kovota, aiškiai 

kalba tos didelės kovosjis negalįs nedirbti ir streiko leisti, jie įsviedė jį į mat- 
tuvus, kurie beregint vargšą sutraiškė į gabalėlius. Pa
liko žmona ir penki maži vaikučiai. Taip pat streikuoja 
darbininkai degtukų fabrike ir didžiojoj kepykloj. Gat 
vės pilnos žmonių kaip per kokias šventes.

Birželio 12 d.
Mir?“ išplėšė vienuolyną! Tą seną, garbingą vienuo

lyną, kuris buvo mūsų miesto pažiba! Daugumas vie-

j. t

m-

s%. \ :

i

šioje savaitėje.
Kai Lietuvos žemėje susi

rėmė dviejų milžiniškų ar-

aukos. Kovojo su bolševikais 
ir savo galveles paguldė 
tūkstančiai geriausių tautos 
sūnų. Jie žuvo, kad kiti bū
tų laisvi, kad nepriklausoma

svetimieji valdys Lietuvą, | 
bet patys jos žmonės bus sa- i 
vo krašto šeimininkai.

Neklysime, berods, jei 
Amerikos lietuvių katalikų 
organizuotosios visuomenės 
nusistatymą taip suformo- 
luosime:

Mes stovime už laisvą ir 
nepriklausomą Lietuvą. Mes 
neremsime jokios vyriausy
bės, kuri nebus išrinkta lais
vu, demokratišku, slaptu vi 
sų žmonių balsavimu. Mes

t Piuug.ia .icme tv.epiiuiO)
Charles B. Henserson, ku

ris paskirtas nauju Ręcon- 
struction Finance Corpora
tion (RFC) pirmininku vie
toje Emil Schram.

Aukos
Šiomis dienomis Federaci

jos centras Lietuvos reika
lams priėmė aukų iš šių vie
tų: Paterson, N. J., lietu
viai katalikai per kun. J. 
Kintą prisiuntė $20.00,

padėsime Lietuvos žmonėms ( Bayonne, N. J., Jonas Matic 
kovoti prieš okupaciją, ar ji .kas — $4.00.
bus aziatiškojo bedieviškojo | Kongresas
komunizmo ar pagoniškojo 
nacizmo.

Dėl Lietuvos valstybės

Neužmirškime, kad Fede
racijos kongresas į/yksta 
rugpiučio 7 d. Marianapolio

santvarkos A. L. R. K. Fede-1 Kolegijoj, Thompson, Conn. 
racija yra aiškiai pasisakiu-! Turint galvoj virš suminėtus
si savo Tarybos suvažiavime

Lietuvos valstybė atsistaty- 'Fittsburghe 1940 m. rugpiū- 
tų! Už savo krašto laisvę mėn. Savo nuta’ime
kovojo ir darbininkai, ir ūki-

nuolių buvo išžudyti, brangenybės išgrobstytos. Kai su- nįnkaį, įr inžinieriai ir kitų

tiek šimtų metų ligi šian
dien rodo stebuklus, tikrus 
stebuklus, kuriais neapolie
čiai ir visi italai tiki ir ku
rių joks mokslininkas nepa
jėgia išaiškinti gamtos įsta
tymais.

O stebuklas yra toksai... 
Katedroje, tarp marmuro, 
aukso, brangių paveikslų, 
daugybės žvakių, švento 
Gennaro koplyčioje už alto
riaus yra laikomas to kan
kinio kraujas. Šitas kraujas 
jau nuo žilos senovės, nuo 
paties Konstantino laikų, 
per metus tris kartus daro 
stebuklus. Šiaip jis esti kie
tas. sukrekėjęs, bet visados 
tuo pačiu laiku darosi skys
tas: pirmąjį gegužės šešta
dienį, rugsėjo 19 d. ir gruo
džio 16 d. Tomis dienomis, 
susirinkę į katedrą, žmonės 
meldžiasi ir laukia stebuk
lo. Ir jis įvyksta — kraujas 
atsileidžia, skystėja, lyg ką 
tik dabar jis būtų pralietas... 
Tačiau pasitaiko, kad ste
buklas kai kada ne taip greit 
apsireiškia, žmonės meldžia
si, dūsauja, ima nekantrau
ti, nes pagal tai, kaip ilgai 
reikia laukti, neapoliečiai 
spėja ateitį: juo greičiau ste 
buklas, juo geresnė ateitis. 
Vieną dieną kraujas ypač 
ilgai neatsileido. Visi gyven
tojai nuliūdę meldėsi, kiti 
jau ir pykti ėmė, pats kar
dinolas labiausiai už visus 
perimo. Laukė, laukė, dūsa
vo ir aimanavo jie, kol pa
galiau štai kardinolas, di
džiausio entuziazmo apim
tas. pašoksta, atsisuka į žmo 
nes, mosuoja rankomis ir, 
pridūręs iš džiaugsmo, šau
kia: “Jau, jau!”...

A. Vaičiulaitis 
(Bus daugiau.)

Pavakare, bežiūrint Šv. 
Katarinos bažnyčios, įbėga 
du berniukai — visai dar 
mažyčiai, didelėmis akimis 
ir garbiniuotais plaukais. 
Jie minutėlę dairosi aplink 
ir pamato, ko jiems reikia: 
čia pat, prie durų, abu jie 
puola ant kelių prieš paveiks 
lą, prisiglaudę vienas prie 
antro, kaip du avinėliai. Jie 
pamaldžiai sudeda rankutes, 
o jų veidai toki rimti, mei
lūs ir dangiški, lygiai, kaip 
tų angelėlių, kuriuos daili
ninkai paveiksluose nutapo. 
Abu meldžiasi taip nuošir
džiai, taip įsitikinę, kad šven 
tasis jų prašymą išpildys, 
jog širdyje darosi gera ir 
šviesu nuo šitų Neapolio vai
kų, nuo to jų tylaus čiulbė
jimo, nuo rimtų ir gilių a- 
kių, nuo maldai iškeltų ran
kučių. Ir šventasis tikrai 
juodviem bus geras: duos 
jiems sveikatos, rūpinsis 
jais ir mama, saugos tėtį, 
kuris karo lauke mušasi, ir 
nuvys anglų lėktuvus, kurie 
retkarčiais atskrenda ant 
miesto ir gazdina užmigu
sius vaikučius.

Kaip kiekvienas italas, 
taip ir neapolietis myli savo 
šventuosius, tarp kurių di
džiausias yra Gennaro. arba 
Januarijus. Jis gyveno la
bai seni?.i, buvo 305 metais 
Neapolio apylinkėse nukan
kintas, ir jau tiek amžių jis 
šitam miestui toks geras, 
toks palankus, tol<3 artimas 
ir rūpestingas! Kai anglai 
bombardavo Neapolį iš oro 
ir jokių nuostolių nepadarė, 
visi pasakė: “Tai šventasis 
Gennaro apsaugojo!” Ir visi 
tuo tiki — dideli, maži, mo
kyti, prasčiokai.... Kaip ne 
tikės, jei šitas vyskupas per

tautos rekalus, šių metų 
kongresas turės nepaprastai 
didelės reikšmės. Tad, reng 
kintės!

Leonardas Šimutis, 
ALRKF Sekr.

2334 S. Oakley avė., 
Chicago, III.

Federacijs Taryba pabrėžė, 
kad nepriklausomos, demo
kratiškos Lietuvos valdžios 
forma turės būti tokia ko
kia buvo paskelbta Nepri
klausomybės Deklara ijor- 
j 918 m. vasario 16 d. ir Stei-1

liepsnojo statiniai, pasirodė, kad streikuoja ir ugnia
gesiai, dėlto visas vienuolynas sudegė iki pačių pama 
tų. Užuot minią išskirsčiusi ir apgynusi užpultuosius, 
padėjo nepaprastai uoliai plėšti ir pati milicija; studen
tų ir invalidų, kurie, organizuojant miliciją, turėjo suda
ryti pamatinį jos kontingentą, jau seniai neliko nė žy 
mės; dabar ji sudaryta beveik iš vienų gyventojų pa
dugnių. Pas mus milicijos bijo ne mažiau, kaip plėšikų kaip jie troško jos nusikra. k-.itęs ir jis nepasik-is 
ir žmogžudžių. v ,tyti ir vėl iškelti Kaune ir j—-————————

Dabar apie ją pasakojamas vienas gražus anekdo- • Vilniuje nepriklausomos vai 
tas. Viena panelė užkalbina sykį pro šalį einantį poną! stybės vėliavą. Tuo pačiu 
ir jam sako: “Prašau, palydėkit mane už tos kertės, nes I Lietuvos liaudis įrodė, kad 
aš bijausi viena eiti: ten stovi milicininkas!” j bolševikai, ginklo pagalba

Birželio 13 d. i8ibri0V? i„Liet“V*'.P.rieS j°’
~ x , ........................... , norą ir valią užkorė jai savoGubernatoriaus žmona vis dar tebelaikoma kaleji- ; , . T_ . . , .. T * * i i santvarką. Jos nusikratę,

me. Jai nieko negalima nunešti. Ją,, matyti, ten laiko Lietuvos žmonės askelbė 
labai smarkioj priežiūroj ir nežmoniškose sąlygose. Ji'
turi gulėti ant plikų akmeninių grindų ir negauna valgyti.
Prie caro valdžios nė su politiniais nusikaltėliais nebu
vo taip elgiamasi. Kai keli geraširdžiai žmonės norėjo ją I pagalbą nukentųjusiems 
užtarti, tai darbininkų ir kareivių tarybos pirmininkas

tokių profesijų žmonės. Ta
sai sąjūdis prieš okupantus, 
jų narsi kova su nelygaus 
didumo priešu, jų pralietas 
kraujas, tai aiškiausias įro
dymas, kaip baisiai įkyrėjo 
jiems bolševikų okupacija,

atsteigią laisvą ir nepriklau
somą valstybę.

Mums, Amerikos lietu- 
atkirto, kad įsakys tuojau areštuoti kiekvieną, kuris už viams, pirmoje vietoje tenka
ją nors vienu .žodeliu užsistos.

Birželio 14 u.

rūpintis pagelbėti Lietuvai 
atsistatyti iš griuvėsių. At-

Produktai vis daugiau brangsta. Apyvartoj pasiro i sižvelgiant, kad apie dešimtį
dė daugybė popierinių pinigų. Matyti, valstybės kaso? 
tuščios. Liepos mėnesį laukiama bado. Žemės šiemet ap
sėta ir dirbama 50 proc. mažiau, kaip pereitais metais.

Tačiau karą ves ir toliau!!!

Ant tų namų, iš kurių yra 
giamojo Seimo įgyvendinta. Įkilęs kunigas, stovi palaimos Į 
l'-is nusistaymas nėra pasi-1 žvaigždė. — ,1

Kard Faulhaberis

KNYGOS! KNYGOS!

Mūsų knygyne dar galima gauti pasirinkimą lietuviškos 
literatūros ir poezijos rinkinių. Dabar komunistų valdžiai 
užkirtus kelią lietuviškų knygų spausdinimui, LIETUVIŠKA 

slgKNYGA pasidarys retenybė. 
Jų dar įteka.

Įsigykite savo kopijas, kol

tūkstančių sukilėlių didvy
rių buvo užmuštų ir sužeis
tų, daug našlių ir našlaičių 
liko bo globos ir jiems rei
kalinga paeita pagalba. Tau
tiečiai, auginkime Federaci
jos fondą Lietuvos reika-

Birželio 15 d.
Iš Vadimo gavau labai lipšnų, liūdną laišką. Jis ra- 

So. kad jo viltys, jog greitai baigs karą, iSnyko k»U> <UmB7k^ koTojana»m Mvų 
dūmai: nutarta kariauti toliau, kol bus iškovota “gar kra-tu, |aiayę nukent5. 
binga pergalė.” Artileristų mokykloje, kurioje Vadimas
mokosi, ministeris šingarevas pasakė kalbą, kuria nusi 
skundė žmonių nedisciplinuotumu, stoka žvitraus prote 
ir rūpinimosi, kad tik jiems vieniems būtų gerai ir, 
nurodė į Prancūzijos pavyzdį. “Ach, Alia,” rašo jis, “kad 
Tu žinotum, kaip nesmagu tokių žodžių klausytis! Tarp 
mūs, junkerių, įsigalėjo nuomonė, kad iš viso to nebus 
nieko gero. Ateitis be vilties. Mes matome, kaip Rusija 
strimagalviais verčiasi į pražūtį, bet jai negalime nieke 
padėti.” Vadimo laiškas padarė man labai slegiantį 
įspūdį.

jusiems nuo karo ir pačiam 
kraštui atsistatyti galėtume 
padėti. Jei kada, tai dabar 
turime padidinti savo duos- 
numą Lietuvai.

Iflui dAUgUtt.1

Mes galime padėti ir to
kiu būdu: savo organizacijų 
ir draugijų vardu rašykime 
prašymus Amerikos Raudo
najam Kryžiui, kad kuogrei- 
čiausia siųstų nuo karo nu

kentėjusiai Lietuvai pagal-
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VAIŽGANTO RAŠTAI IV t.. (Vilniaus ir Kauno laiko- (•)

tarpis — 1918-1921 m.), 240 pusi..............................$1.00 X
V. KRĖVĖS RAŠTAI, I t., Sutemose-Pasakos ir Dainos. .$1 00 W 
VARGO MOKYKLA, Literatūros Pasiskaitymai, 175

puslapiai ................................ ...........................................$1.00 (ii
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI — Pr. 2adeikis, I t, IKI

(1914-1916 m.) .............................................................. 75c <•
MA2TOSIOS LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI — lUl

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

EILERASC1A1
SU BALTU NUOMETU — J. Augustaitytė-Vaičiūnienė,

225 pusi...............................................................................$1.00
VAINIKAI, Naujesniosios 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 RASTAI, Sutaisė

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

Dr. R. Van der Meulen ...................................................35 Į[(
MEILE, M. Gustaičio, 1914 m...................................................25
BRĖKŠTA, M. Vaitkus, 1915 m. ............................................... 25

"DRAUGAS"
2334 S. Oakley Avė. Chicago, III.

|i Visa Chicago Yra Kviečiama Vykti (•)

Dienraščio "Draugo" $

Ekskursija į MiMee
II

Su Laivu —
CITY OF GRAND RAPIDS'

Sekmadieni, Liepos-July 6 d., 1941

Laivas Išplauks Iš NAVY PIER 9:80 Vai. Ryte 
(Chicagos Laiku)

Grįžta Tą Pačią Dieną 9:45 Vai. Vakare

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

Visais Ekskursijos Reikalais Kreipkitės į: —

"DRAUGA S"
2334 So. Oakley Avė. Chicago
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Laiškas iš Vokietijos
- Kas turi daugiau trijų porų baltinių, 
atiduot broliui. - Lietuvių parapija 
šelpia vargstančius. - Gen. Raštikis 
kasdien klausė Mišių.

Įvykiai dabar taip greit 
vystosi, kad daug kas pasi
reiškia, kol laiškas ateina iš 
Europos. Čia dedama mūsų 
korespondento laišką, kurs 
pavaizduoja, kaip Berlyne 
esantieji Lietuviai gyveno 
prieš prasidedant naujajam 
karui:

— Draugijos naujus įsta
tus teismas jau patvirtino. 
Galimas daiktas bus nauji 
valdybos rinkimai. Ligšioli
nė valdyba dirbo gražiai ir 
sutarė paveikslingai. Per vi
są laiką jai buvo trys di
džiausi rūpesčiai: pagalba 
šeimoms, kurių yra kelioli
ka, pagalba besimokinan
čiam jaunimui, ir pagalba 
pabėgėliams, kurie dar yra 
lageriuose. Nusivylę kitų fi
nansine parama, mes patys 
darome visa, kad šiaip taip 
verstumėmės iš savęs. Per 
gavėnią rinkom aukas baž
nyčioj ir dejom į Dr-jos iž
dą. Pabėgėliams, esantiems 
lageriuose, labai reikia rūbų
— baltinių, pyač — ir batų, 
dėl to renkame juos iš tų pa
čių pabėgėlių, jau dirbančių. 
Žmonės dalinasi ir mažiau
siais savo ištekliais. Mestas 
šūkis: “Kas virš trijų bal
tinių eilių — atiduok bro
liui!” Ir atiduoda žmonės 
net kas virš dviejų. Velykų 
proga dalis mūsiškių, dir
bančių paaukojo savo brolių 
reikalams 100 markių. O 
kiek duoda asmeniškai po 
keletą markių! Vien per 
parapijos iždą tik už pusme
tį (parapijinio veikimo) iš
dalinta tautiečiams pinigų 
500 m. ir rūbų už 450 m.

Dr-ja padeda visai eilei 
jaunuolių eiti į mokslus. No
rėjom steigti gimnazistams, 
paskutinių dviejų klasių, 
abiturai paruošti kursus pa
gal Lietuvos programą, bet 
negavę iš niekur finansinės 
paramos (o būtų reikėję 10
— 12,000 m.) turėjom atsi
sakyti. O būtumėm padėję 
keliolikai jaunuolių baigti 
lengvesniu (savu) keliu išei
ti i gyvenimą — į universite
tus bent prasimušti.

Gražiai atšventėm Vely-

Vytauto Parko užvaizdą 
staiga mirė

Praeitą pirmadienį, Birž. 
30 d., 1941, staiga mirė vi
sų mylimas ir žinomas Vla
das Pankauskas, Vytauto 
Daržo užvaizdą.

A. a. Vladas suklupo sek
madienio vakare, kai išgir
do, jog Brighton Parko par. 
pinigai buvo pavogti ir mi
rė sekančią dieną 9:30 vai. 
ryte.

Tai buvo taurios širdies 
žmogus ir nepaprastas šei
mininkas. Pas jį Vytauto 
darže visuomet buvo didelis 
tvarkingumas ir tikras lie
tuviškas švarumas. Visados 
būdavo malonu lankytis dar
že.

kas. Visi bendrai. Prie vie
no stalo.

Visą gegužės mėn. turė
jom kasdien pamaldas St. 
Clemenso bažnyčioj.

Žmonės lankė gausiai ir 
noriai. Sakramentų ėjimas 
vis labiau ir labiau darosi 
gyvas. Trys priešmokykli
nio amžiaus vaikai vedami 
prie Komunijos. Tai buvo 
didelė naujiena ir staigme
na. Tas įnešė daug religinės 
šilumos į tas šeimas (Macei
nų, Karvelių, gen. Mustei- 
kių). Gen. Raštikis kurį lai
ką (gal 1 mėn.) gyveno pas 
mus Kristaus Karaliaus ne- 
muose, ir buvo gražu, kad 
kasdien klausė mišių. Gie
dojimas per pamaldas dar 
patobulėjo. Ateina net vo
kiečiai klausytis mūsų melo
dijų, ir gėrisi. Beje, vie 
nas mane stebinantis ir 
džiuginantis reiškinys — tai 
daugelio inteligentų prisimi
nimas savo mirusiųjų tėvų 
ir pasilikusių tėvynėj šeimų. 
Jie nuolat prašo laikyti jųjų 
intencijomis mišias.

A. a. Vladas paliko dide
liame nuliūdime sūnų Vladą 
ir žmoną Zofiją, kuri po tė
vais yra Zibartaitė. Pats 
Vladas paėjo Tauragės aps. 
ir visais atžvilgiais buvo 
nuoširdus darbuotojas Lie
tuvos reikalais.

Staiga mirė jaunas 
lietuvis gaisrininkas

Po didelio gaisro ant So 
Sidės staiga mirė Adolfas 
Varakojus (Warakois), jau
nas Chicagoje gimę lietuvis, 
kuris gyveno prie 2852 West 
39th St.

A. a. Adolfas buvo jau 
baigęs darbą prie gaisro ir 
besirengiąs grįžti kai stai
ga krito negyvas.

Jis paliko žmoną Louise, 
motiną, tėvą, kelius brolius 
ir seseris. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį iš St. Agnės baž
nyčios.

-4-
A. T A.

VINCECNTAS VILEIKIS
M Ii-f liepos 1 d.. 1941. J: 60 

vai. ryto. sulaukęs senatvės.
Gimęs Lietuvoje, Panevėžio 

apskr.. Smilgių parap., ITtenlų 
kaime.

Paliko dideliame nullūdhne 
moterj Anastaziją (po tėvais 
Urbaitę); tris dukteris: Oną 
Zudyckl, Bronislavą Oateh lr 
Elzbietą; du sūnų: Antaną lr 
Motiejų; žentą, marčią Ir 9 a- 
nflkus; tris pusbrolius: Anta
ną. Dominiką Ir Juozapą Ja- 
sellonlus Ir daną kitų Riminių, 
draugų Ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose 
4154 Ho. Campbell Ave. Tel. 
LAI-’. 4864.

laidotuvės (vyks ketvirta
dieni, liepos 3 d. Iš namų 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas ) Ne
kalto Prasidėjimo švenč. Pan. 
par. bažnyčią, kurtoje (vyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamnldų bus nu
lydėtas ) šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Nul,Odę Moteris, Dukterys, 
Minui Ir (ilmh»"<.

Laidotuvių Direktorius Iji- 
ehnwlcz lr Sūnai, Tel. CANaI 
2615.

NO. 1 COLLEGE GOLFER

bE
Earl Stewart, Louisiana 

University junior, plants a 
resounding smack on his 
putter after winning Natio
nal Intercollegiate Golf 
championship, Columbus, o.

Neims kariuome
nėn vedusių vyrų

WASHINGTONAS, birže
lio 29 d. — Vietos kariuo
menėn šaukimo bordam3 
pranešta, jog, nuo karinės 
privolės reikia atleisti visus 
vedusius vyrus ir tuos vy
rus, kurie gali patiekti įro
dymų, kad jie padeda išlai
kyti vieną ar daugiau asme
nų savo uždarbiu.

Tuo tarpu atstovų rūmai 
Washingtone atidėjo svars
tymą paruoštojo įstatymo, 
pagal kurį nuo karinės prie
volės būtų atleidžiami visi 
28 metų vyrai. Todėl šiuo 
metu dar gali būti pašaukta 
nemažas vyrų skaičius virš 
28 metų.

Kitam gera nepadaręs ne 
lauk iš kito gera

WOLK STIJUIO
. 1945 West 35* Street

ADVANCED PHOUM.HAPHI 

I.C VEST FOSSIRLB l’RK ES 'oPHONE LAFAYETTE 2xn

420 West 63rd Street

CONRAD
Fotografas

Studija įrengtą pir
mos rūšies au mo
le. nlškomis užlaido
mis lr Hollywood 
šviesomis. Darbas 
Oa rantuotas

ENOIewood &88S 
ENOIew.»«Hl 5X40

Tel.: Biznio 
Ree.:

DARGUTIZ
RADIO LAIKRAŠČIO 10-ti METAI

APTARNAUJA CHICAGOS Ir APYLINKB8 LIETUVEI A 
Vlenintėlla Vakarini* Lietuvių 

Programa* Amerikoje — 
Leidžiamas 9 Sykiu* į Savaitę

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

WHFC-l450 kil.

DBZOOIB
E=as=xacs

Dėl Ciceros Biznieriaus 
Santykiu Su 
Gyventojais

Gerai žinomas lietuvis lai
dotuvių direktorius, Anta
nas B. Petkus, rasdamas 
lietuviškos visuomenės vis 
didesnį pritarimą ir para 
mą, nutarė išplėsti savo įs
taigą, ir pastatyti naują, 
modernišką namą. Darbas 
jau ir pradėtas.

Bet dabar atsirado kele
tas asmenų kurie — kokiais 
sumetimais sunku pasakyti 
— tam darbui yra priešin
gi ir visokiausiais būdais 
mėgina kenkti ir kliudyti. 
Pavyzdžiui, viename dien
raštyje aną dieną tūlas as
muo parašė stačiai mela
gingą straipsnį prieš Anta
ną B. Petkų, kuriuomi nori
ma suklaidinti lietuvišką vi
suomenę ir pakenkti Pet
kaus geram vardui.

Straipsnyje rašoma kad 
visi Ciceros gyventojai, gy 
venantieji ant gatvės kurio
je statomas namas, griežtai 
protestuoja prieš namo pa
statymą; kad visi tos gat
vės gyventojai pasirašė po 
peticija, kuri pasiųsta mies
tui ; kad Petkus, neatsižiū
rėdamas į žmonių valią ir į 
miesto ordinansą, varo dar
bą pirmyn.

Visa tai yra grynas pra
simanymas. Pirmiausiai, lie
tuviškai visuomenei Anta
nas B. Petkus yra gerai ži
nomas kaipo sąžiningas 
žmogus, kuris užjaučiu vi
sos mūsų tautos ir visų 
žmonių reikalus. Kaitinti A. 
B. Petkų nesiskaitymu su 
miesto ar žmonių valia yra 
grynai melas.

Antanas B. Petkus, staty
damas naują namą, netiktai 
nemano pakenkti Ciceros 
lietuviams ar gyventojams, 
bet dar ir pagrąžinti apylin
ke savo dailiu, modernišku 
nauju namu.

Ciceros miesto valdžia 
pilnai sutiko duoti Petkui 
leidimą statyti naują namą 
toje vietoje. Yra juokinga 
teigti kad Petkus, statyda
mas savo gyvenimo ir biz
nio namą, laužo tos gatvės
“rezidencinį” stovį___ nes
toje pačioje gatvėje dabar 
randasi didelis garažius, bu
černė, šiaučius, saldainių 
krautuvės, tavernas ir vais
tinė!

Rašyti, kad visi tos apy
linkės gyventojai pasirašė 
po peticiją prieš Petkų yra 
taipgi prasimanymas. Trys 
gyventojai protestuoja prieš 
namo pastatymą — visi kiti 
nėra priešingi.

Labai sunku suprasti ko
dėl kai kurie mūsų lietuviai

+A.
VLADISLOVAS
PANKAUSKAS

(Vytauto Daržo Užvaizdu) 
■Mirė birželio 30. 1941, 9:20 v. 
ryte, suluukęs pusės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Tauragės 
apskr.. Kvėdarnos parap., Ku
lių kaime.

Amerikoje Išgyveno 34 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterj Zofiją (po tėvais 21- 
bartaitę), sūnų Walter; gimi
nes Krušus. Pankuuskus, Wlš- 
tartus, Itučkus ir jų visų šei
mas Ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažjstamų. o Lietu
voje dvi seseris: Marijoną Jag- 
glnlenę Ir Elzbietą Petkienę: 
pusbrolį kun. Antaną Krušą; 
puseserj Ceciliją • Krušaitę lr 
kitas gimines.

Kūnas pašarvotas koplyčio
je. 2506 W. 63rd St. Laidotu
vės Jvyks ketvlrtudlenj. liepos 
3 d. iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėtas J Gimimo 
Svenč. Panelės parap. bažny
čią. kurioje Jvyks gedulingos 
pa ma Iii <>8 už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j šv. 
Kuzimiero kapines.

Nuliūdę Moteris, Sūnus Ir 
Giminės.

laidotuvių Direktorius J. F. 
Eudeikis. Tel. YAItds 1741.

.f
ADOLFAS WARAKOIS

(Chieagos miesto ugniageąyg)
Gyveno 2 852 \V. 39th Plaee 

Tel. LAF. 3360.

Mirč birž. 30. 1941. 5 vai., 
p. p. sulaukęs 38 metų amž.

Gimęs Chicago. Illinois.

Paliko dideliame nuliūdime 
žmoną Louise; motiną Anasta
ziją (po tėvais VVezdžlūnaltę); 
tėvą Kazimierą; brolj Joną ir 
jo šeimą; brolj Jurgj; seserj 
Frances Wlkens ir jos vyrą 
Fred; dėdę Jurgį Wezdžflną ir 
jo šeimą; krikštomotiną Fran
ces Balčiūnas; pusbrolį ir pus- 
seserj gyvenančius Chicagoje 
lr Cleveland. Ohio ir kitus gi
mines ir daug draugų ir pu- 
žjs tarnų.

Kūnas pašarvotas J. M. Ma- 
her koplyčoje. 1716 \V. 79th
St. Tel. STEwart 7400.*

Laidotuvės Jvyks šeštadienį, 
liepos 5 d. Iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėtas J šv. 
Agnieškos par. bažnyčią. 39th 
St. ir Washtenaw Ave.. kurioje 
Jvyks gedulingos pamaldos už. 
velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris. Tėvai. Bro
liai. Sesuo. ftvogęris. švogerka, 
Išėdė, Krikštomotiną Ir Gimi
nės.

laidotuvių dirokt. J. M. Ma- 
her. Tėl. ŠTEvvart 7400.

pavydi ir nori pakenkti sa
vo tautiečiui, kuris per daug 
metų yra užsipelnęs lietu
viškos visuomenės pritari
mo ir pagarbos.

Saulutė.

Kareivį gerbia ne dėl to. 
kad jis kitus žudo, bet dėl 
to, kad jis eina už kitus mir
ti.

' s > y*
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. VVestern Avenne 

Tel. GROvehill 0142

J. LIULEVIČIUS 
4348 S. California Ave. 

Tel. LAFayette 3572

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

P. J. RIDIKAS 
3354 South Halsted Street

Trečiadienis, liepos 2, 1941
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Turtas Virš$6,000,000.00
Apart Apsaugos, Turime ^4 7 C AR A flfl 

ATSARGOS FONDĄ Virš 041 JgUUU.UU
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų. 

PARDUODAM U. S. DEFENSE SAVINGS BONDS

LOAN ASSOCIATION of Chicago 
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.

4192 Archer Avenue
VlHginia //4/

iVINGS

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge’

GARY, END. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Garlansiaa Patarnavimu — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Ave.

z

Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS 

ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

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

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS
Laidotuviii Direktorius

AMBULANCE Dieną lr Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

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

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIEN4 IR NAKTĮ

LACHAWICZ IR SCNAI 
2314 West 23rd Place 

Tel. CANaI 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULIman 1270

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Litnanica Avenue 

Tel. YARda 4908

Skyrius: 710 W. 18th St. 
Viai Telefonai: YARda 1419
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Cicero žinios

šv. Antano draugijos iš
važiavimas į Labdarių ūkį 
29 d. birželio praėjo labai 
šauniai. Nariai ir jų svečiai 
linksminosi, o lietuviškos 
dainos skambėjo per visą 
dieną.

Visi gėrėjos nauju Labd. 
Są-gos ūkiu ir stebėjosi nu
veiktais darbais. Visi sakė, 
kad katalikų sudėtos aukos 
nenuėjo niekais. Labdariai 
tikrai gali pasirodyti kata
likiškai visuomenei, kurios 
dėka pastatyta Šv. Kryžiaus 
ligoninė, o dabar .statoma 
seneliams prieglauda. Ji bus 
baigta ateinantį rudenį. Tai

Kitą kartą parašysiu dau
giau apie Labdarių Są-gos 
vadus, kurie nuoširdžiai dar 
buojas per ilgus metus ir 
nepavargsta. A. Valančius

Visoj apylinkėj didžiausia 
dirbtuvė — Western Electric 
Co. (telefonų išdirbystė). 
Šiuo laiku dirba gerai. Dir
bantieji nors neturi C. I. O. 
ir A. F. L., vienok yra or
ganizacija, kuri atstovauja 
darbininkus, tik ne ofiso. 
Visi darbininkai priklauso 
ir kas mėnuo iš kiekvieno 
“pėdės” atskaitoma po 40c 
vadinamai unijai, kurios at
stovai su dirbtuvės viršinin
kais laiko pasitarimus, svars 

vis katalikų nuveikti darbai. |o darbininkų reikalus. Apie
Draugijos nariai kalbėjo 

tarp savęs, kad mūsų sudė
tos šimtinės nenuėjo niekais, 
kad dabar turime kur išva
žiavimus rengti ir daug pel
no padaryti už mažą atly
ginimą.

Tą dieną buvo ir daugiau 
Labdarių ūkyje piknikų: Šv. 
Jurgio parapijos Marijonų 
Bendradarbių skyriaus ir 
Šv. Kryžiaus parapijos Mo
terų Są-gos 21 kp. choro.

Mano nuomone,
dabar eina senelių prieglau
dos statyba ir daug lėšų 
reikia, ar nebūtų galima vi
soms draugijoms susirinkti 
ir surengti didelį tam ūkyje 
pikniką prieglaudos staty
bos reikalams ? Labdarių 
kuopos turėtų paprašyti sa
vo kolonijos draugijų. Ma
no manymu, daug padarytų 
pęlno. Draugijos, pasv&rsty- 
kit šį mano sumanymą.

(''Draugus" Acme teiepnoiu

Joe Di Maggio, Yankees’ slugging center-fielder, is cheered by fans and team matės 
after hitting safely in his 42nd straight game, during double header at Washington , 
to shatter modern record of 41 straight established in 1922 by George Sisler of St. 
Louis Browns.

menys ir jai vadovavo A. 
Snarskienė ir Juoz. Stanai
tis. Ačiū dr. Simonaičiui,

Rėmėjų Dr-jos 10 skyriaus 
susirinkimas įvyks trečia 
dienio vakare, liepos 2 d.,

adv. česnuliui ir red. L. Si- mokyklos kambaryje, 7:30
muciui.

Ačiū ir tai neišvardintai 
miniai ir draugijoms, kurios 
dalyvavo ir suteikė dovanų 
su puikiais linkėjimais. Pro
grama vaikučių ir choro pa
stangomis buvo puiki. Juos 
visus ir jų vadus taip pat 
reikia pasveikinti ir tarti 
nuoširdžią padėką.

Kun. M. Švarlis, klebonas,
Kun. F. Gasiunas, vikaras.

valandą. Susirnkimas labai 
svarbus, prašau visas rėmė
jas susirinkti.

Pirm. E. C. Jurkštas

Tafcing your giri to the 
movies?

WOTCH OUT!

Susirinkimai

streiką niekas nei nesvars
to, nes nėra pamato strei
kuoti. Bėgiu pastarųjų trijų 
mėnesių du kartus pakeltas 
atlyginimas ir niekuomet 
tiek aukštai nebuvo pakel
tas kaip dabar.

Oficialūs atostogos — pa
skutinės dvi savaitės liepos 
mėnesio. Kitados per tą lai
ką visa apylinkė apmirdavo. 
Krautuvės, valgyklos užsi
darydavo. Šįmet to nebus:

kadangi dirbtuvė dirbs, nes atosto
gos paskirstytos grupėmis. 
Senesni darbininkai gauna 
tris savaites su pilnu atly
ginimu. Gali gerai pasilsėti. 
Trys dienos švenčių, nes lie
pos 4 pripuola penktadienį. 
Ta proga ir šeštadienį di
džiuma dirbtuvių nedirbs. 
Pridėjus sekmadienį ir pa
sidaro 3 dienos.

Eina gandai, kad ir karei
viai bus paliuosuoti per tas

Kur galima gauti "Draugo 
ekskursijos tikietų

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

Bridgeporte:
Gudų krautuvėj, 901 

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

Union Avė. Victory 5635.
Viktorą Balandą, 926 W 

3vrd St.

šventes. Tad atlankys na- pa $23540, 3 kp. $125.00, 4 
miškius. Kas jų parvažiuos, kp. $19.00, 5 kp. $225.00, 7 
pranešiu vėliau. Tėvai, ypač kp. $100.00, 8 kp. $319.42. 
motinos: Šemetulskiai, Kas- 10 kp. $160.00, 23 kp. $55.00.
mauskai, J. Jukniai, Žąsi-

Nuoširdus Ačiū!
Birželio 22 d. V/estpullma- 

niečiai ir gražus būrys kitų 
. Nutarta liepos 20 d. turėti . kolonijų žmonių pagerbė

Dariaus Girėno Paminklo 
Statymo Komiteto labai svar 
bus susirinkimas f įvyksta 
“Margučio” redakcijoj liepos 
3 d., 1941, 8 vai. vak., į kurį 
visi komiteto nariai būtinai 
turi atsilankyti.

V. Rėkus, kom-to sekr.

Watch out that your breath does net 
offend . . . you yourself probably don't 
Know whether lt's offensive or otherwlse. 
If you want to make 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. Llsterlno 
halts food fermentatlon ln the mouth, 
thedisual cause of breath odors accord- 
ing to some authorlties, then over- 
comes the odors fermentatlon produces. 
Lambert Pharmacal Co., St. Louis, Mo.

• Batore Any Data Uae
LIŠTERINE ANTISEPTIC

To Moko Your Breath Sweeter

CLASSIFIED

nienė, Kaminskai, Deveikiai | ūky iškilmes šventinimo lau- I mus. Tai buvo didelė ir į.
ir daug kitų labai laukia. Iš ko ir namų. 
čikagiečių Aštuonioliktos a-l Senelių namas statomas.
pylinkės gyventojai K. Da-
vidauskai turi tikrų žinių,. * 
jog jų sūnus Juozas parva
žiuos ir turės šaunias su 
lauktuves ir pagerbtuves. 
Mat, kitas sūnus, Čaliukas, 
baigė aukštąją mokyklą. 
Tokiu būdu ir rengiama puo
ta.

Iš priežasties 4 liepos Rau 
donos Rožės Klubas savo 
pusmetinį susirinkimą laikys 
pora dienų anksčiau: vietoj 
penktadienio, sus-mas bus 
trečiadienį, Liuosybės sve
tainėj. Kaip klubo nariai, 
taip ir norintieji įstoti atei
kite. Po susirinkimo bus šal
to alaus. Klubo piknikas bus 
liepos 13 d., Liberty darže. 
$300 laimėjimui įsigykite 
tikietus. Kreipkitės į klubo 
užeigą 4932 W. 14th St. 
Klauskite Leo Shvegzda. D.

Pirmas aukštas jau išmūry
tas. Dedama pastangos, kad 
šią vasarą būtų išmūrytos 

į ir uždėtas stogas. Būtų vis
kas gerai, bet trūksta pini
gų. Prašoma visų paremti, 
kas tik išgali. P. F.

VVest Side. — Akademijos

Skiriaus krautuvėj, 4358 > 
So. Fairfield Avė.

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

So. Chicago:
J. Stanaitį, 8857 Houston 

Avė.

Cicero:

Town of Lake:
Kinčinų krautuvėj, 4441 

So. Honore St.
M. Sudcikienę, 1632 VVest 

46 St. Yards 6952.
J. Čepulienę, 5526 S. Wol- 

cott St. Prčspect 3655.
VVest Pullmane:

“Draugo” agentą Karoli 
Railą, 12148 So. Lovve Avė. 
Commodore 3259.
Marąuette Park:

Norvaišaitę, 6832 South 
Campbell Avė.

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

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

R. Andreliūno krautuvėj, 
6324 S. VVestern Avė. Rcpub- 
lic 4932.

Brighton Park:
E. Samienę, 3751 So. Cali

fornia Avė.

J. Arlauską, 1616 So. 48 
Ct.', arba biznio vietoj: 4830 
W. 16 St,

A. Valančių, 1226 So. 
Avė.

50

North Side:
V. Rėkų, 1639 No. VVood 

St.
K. šerpetį, 1710 VVest 

Girard St.

Šv. Kazimiero 
Karalaičio draugija 
rengia pikniką

Marąuette Pari. — Tasai 
metinis piknikas bus sek
madienį, liepos 6 d., Spaičio 
darže, Willow Springs. Bus 
daug laimėjimų, gera muzi
ka šokiams, gero užkandžio 
'ir gerų gėrimų.
Pastaba nariams

Susirinkimas sekmadienį, 
liepos 6 d., neįvyks. Jis ati
dėtas liepos 8 d., vakare.

Kurie norės važiuoti su

Gubernatorius
nepatvirtino bilių 
prieš nepiliečius

Ulinoiso gubernatorius 
Green šeštadienį nepatvirti
no dvylikos prieš nepiliečius 
nukreiptų bilių, ir su savo 
veto juos grąžino legislatū
rai. Gubernatorius raštu le
gislatūrai pareiškia, kad tie 
biliai yra priešingi laisvės ir 
progos principams, kuriais 
paremta mūsų šalies vyriau 
sybė ir santvarka.

Tais biliais norėta iš Eu
ropos ir iš kitur atvyku
siems profesionalams — gy
dytojams, chirurgams, dan
tistams, farmacistams ir ei
lei kitų uždrausti praktika
vimą Illinoiso valstybėje iki 
bus piliečiais, nepaisant to, 
kad jie pasižadėtų jais bū
ti. , k t

Gubernatorius nurodo, 
kad priespaudos ir totalita 
rizmo jėgos pakilusios iš 
griauti laisvosios demokra 
tijos principus, tad reikalin-

svarbi diena mūsų gyveni
me, West Pullman o žmonės, 
pasirodo, mokėjo gražiai pa
minėti varduves ir šauniai 
priimti naująjį kleboną.

Šiuomi tariame padėkos 
žodį visiems kurie malonėjo 
atsilankyti į šias priimtuves 
ir varduves. Ačiū kunigams: 
J. Paškauskui, A. Karužii 
kiui, dr. A. Deksniui, I. Al- 
bavičiui, V. Černauskui, K. 
Rėklaičiui, M. I. C., ir J. Ma- 
čiulioniui, M. I. C., Malešau- 

Sakams, Slepovičiui, cicerie- 
čių ir sočieagiečių grupėms. 
Pastarojoj buvo net 25 as-

Jūsų Gražus 
Apsirėdymas

-Mūsų Specialybė

ŽAVIAUSIAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ

BLI1SKKLIŲ
PIRŠTINIŲ

KOJINIŲ
POCKET’BOOKŲ

KORSETŲ
KfDIKIA.MS DRABUŽIŲ 
V. VILEIŠIENE, SAV.

GLAMOUR
FROCK SHOP

5922 W. Roosevelt Rd. 
Tel. AUSTIN 1175

ga tą žygį sutrukdyti nevar
kitais, galės gauti vietą. Pra ! jėgos aukų.

VVest Side: 
“Draugo”

8010.
raštinėj. Canai

šomi nevėluoti. Automobiliai 
bus prie bažnyčios 12:30 po
piet.

Prašome visus narius ir 
svečius. Rengėjai

pi RM NEGU I’lHKSirE
MATYKITE MUS!

WHOLESALE
LIUUOR 
(STAIGA

100 Dol. Dovanų
Tam, kuris jrodys, kad pirkti namą, 
lotą. arba farmą nėra saugus ln- 
vest mentus.

Pašaukite, kurie norite nusipirkti 
arba išmainyti, naują namą pasta
tyti, eeną pataisyti. Taipgi turime 
keletą desėtkų senesnių namų po 
visą Cnicagą. visokio didumo, biz- 
niavų ir privatlškų. Kainos nuo 18 
šimtų iki 185 tūkstančių. Galima 
pirkti arba statyti su mažu jmokė- 
jlmu. kitus mokėti kaip rendą 
CHARLES P. SUROMSKIS & CO.

6921 S. Western Avė.
Rep. 3713 — Vakarais Eros. 1111

KANTER, Sav.

ISveiloJame 
po visą 
Ulilcago

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 S. Halsted St.
Tol. BOITFVARI) OO14

WHOLESAL£
FURNITURE

BROKER
DINLNG ROOM SETS — PAR 
LOK SETS — BEDltOOM SETS 
— RŪGS — KADIOS — KE- 
FRJGEKATORS — WASHERS —

MAN GELS — STOVĖS.
Ali Nailonai! y Advertlaed Itema.

REIKALINGA T.VRN.VITŪ
Reikalinga tuojau moteris ar mer
gina prie bendros namų ruošos. Al
ga $10.00 į savaitę, butas ir valgis. 
Kreiptis: 2250 W. 13t.li St. arba 
šaukti ŠEEley 0027.

PARDAVIMU GERAS MORGIf'H S
Parsiduoda $1500 morgiėus, nešan
tis 6% ant gero mūrinio namo.

EDU'. G. fERSAI SKAS 
ĮĮW><> So. I nlon Avė. Tel. CA.\al 21H3

REIKALINGAS DARBININKAS 
SPAUSTUVftJE

Reikalingas tuojau prityręs spaustu
vės darbininkas. Pastovus darbas.

Kreipkitės;
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.

t

' fi,

»-.1
- 1 .
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ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern A ve n c
Telefonas REPUBLIC 6051

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

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

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

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

Vitos Vileišienės krautu
vėj, 5922 W. Roosevelt Rd.

Kuriems neparanku šie 
išvardinti asmenys pasiekti, 
tie gali rezervacijas padary
ti “Draugo” ofiao telefonu: 
Canal 8010.

Iš Labdarių centro 
susirinkimo

Susirinkimas buvo skait
lingas. Visos kuopos buvo 
atstovaujamos ir išdavė ra
portus iš veikimo, šįmet At
minimo dieną oras buvo ne
patogus: lietus lijo iš ryto. 
Po pietų oras pasidarė gra
žus ir Vytauto parke prasi
dėjo piknikas. Visos kuopos 
turėjo biznius ir visoms ge
rai pasisekė. Centrui prida
vė pinigų sekančiai: 1 kuo

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ 

STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS

Finansuojame narni, pamatymą at 
pataisymą — Nieko Jtnokėli — 3 
metai išmokėti — Apkainavimas 
dykai. f

Lietuvis Pardavėjas 
Stanley Llttvinaa — Vedėjas

Carr-Moody Lumber 
Company

S039 So. Halsted St. 
VIC. 1272

AGENTAI: 
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas

H. Rajewskl 
“Shorty”

5r>

Rez. Tel. VICTORY 2499

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 West 31st Street 
Chicago, III.

Telef onuoklte: 
VICtory 16 9 6

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

t a

Nauja Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

!I



x*ečiadienis, liepos 2, 1941
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Visi katalikai prisideda prie 
ŪSO fondų sukėlimo

Tuo reikalu darbuojasi vi
soj šaly sudaryta ir veikian
ti katalikų organizacija va
dinama “National Catholic 
Community Service.“ Kata
likiškos organizacijos ir 
kiekvienas sąmoningas kata
likas kiek išgalėdamas pri- į rymo. 
sideda prie fondų sudary
mo. Katalikų vyskupai ra
gina tikinčiuosius aukoti 
fondams. Prisideda protes- 
testantai ir žydai.

Surinktais ŪSO fondais 
bus įrengti rekreacijos cent
rai kareiviams ir jūrinin-

Karo tarnyboje yra žy
mus skaičius katalikų vyrų. 
Yra daug ir lietuvių. Tad 
ir lietuvių visuomenė ragi
nama kiek išgalinti prisidėti 
prie ŪSO (United Service 
Organizations) fondų suda-

Keturių dienų laiko
tarpio nušovė tris 
asmenis

Pirmadienį policija suėmė 
neseniai iš St. Charles baus- 

kams greta stovyklų visoj j minės mokyklos paroliuotą 
šaly. Vyriausybė parūpina i Bernardą Savickį (Sawicki), 
patalpas, o visuomenė turi kurs retkarčiais vadindavo-
parūpinti reikalingus žais- 
minius įrengimus. Tad su
simesta šiam tikslui suda
ryti apie 11 milijonų dol. 
fondus.

si ir Novaku, 19 m. amž.
Stockyardų nuovados polici
jai jis išpažino, kad per pe- 
skutines keturias dienas 
(paras) jis peršovė tris as
menis. Paskutinė jo auka 
yra Chicagos parkų distrik
to policistas veteranas Char-

rėdami sau jokių laisvą lai-Ues J- Speaker, _
ką dorai praleisti vietų, ka- Tas įvyko Jackson parke , ne3 mokykloj. Sakosi, 
reiviai ir jūrininkai laisvu sekmadienio vėlai vakarą, i tai jis jam atsimokėjęs. Iš 
laiku trankosi po aptinki-j Tenai policisto pagalbos Kankakee pranešta, kad ras- 
nius miestus ir miestelius irį ėmė šauktis jauna pora, ku-

Kareiviams ir 
kams rekreaciniai 
yra gyvas reikalas

jurinin-
centrai

Netu-

tenai jie susiduria su iš
naudojimais. Tenai praran
da dorą ir kūno sveikumą.
Kiekvienam žingsny jie susi
duria su pavojais savo dva- stačiai į galvą, 
šiai ir kūnui. Tad reikia žuvo, o Savickis

TARP ŽAVINGŲ GELIŲ

Miss Rosemary Carpenter, 1830 No. Maypole Avė., 
gėrisi delfiniais Garfield parko didingam gėlyne.

peršovė ūkininką Henry ne tik nieko neišsigina, bet
Allain, 72 m. amž. Žudikas 
pareiškia, kad to ūkininko 
pastangomis jis buvo užda- 

58 m. amž. rytas St. Charles bausmi- 
už

rią Savickis bandė apiplėšti. 
Kai policistas bandė plėšiką 
sulaikyti, šis paleido iš re
volverio kulką policistui 

Policistas 
paspruko.

juos nuo to apsaugoti. Tad Rytojaus dieną jis surastas 
visų tikėjimų vadai susime- Pas savo pamotę, Mrs. An- 
tė karo tarnyboje esančius na Sawicki, 5036 So. Prin- 
jaunus vyrus paimti savo ceton avė.

tas nušautojo ūkininko lavo
nas.

Sekmadienį pavakarėj Sa
vickis Sherman parke nušo
vė John J. Miller, 19 m. 
amž., kurs priešinosi apiplė
šimui ir pakilo kovoti.

Po to apsidirbimo Savic
kis leidosi aukų ieškoti į

Prieš paliktus gatvėse 
automobilius

Daug žmonių turimus sa
vo automobilius, ypač senuo
sius, pastato kur gatvėje per 
ilgiausias dienas stovėti.

Norima šį žmonių papro
tį sugriauti. Yra sumany
mas pravesti miestinį įsta
tymą, kad pastatytas gat
vėje automobilis gali teisė
tai stovėti tik 7 paras. Pas
kiau policija turi jį paimti

Draudžia moterims 
bartenderiauti

lllinoiso legislatūra pra
vedė bilių, kuriuo draudžia- 
ma moterims tavernuose 
bartenderiauti. Leidžiama 
tik taverno savininkei, arba 
savininko žmonai.

Bilius pasiųstas guberna
toriui pasirašyti.

PRISIPAŽINĘS ŽUDIKAS

imu

dar giriasi savo žygiais. Sa
kosi jis nepaisąs, ar jam 
teksiąs kalėjimas, ar elekt
ros kėdė. Jis, girdi, žinojęs, 
kad jam nebūsią lemta gy
vam sulaukti 21 m. amž.

"Sales" taksai tik 
du centai

Praėjus liepos 1 d. Illin- 
noiso valstybėje vadinami 
“sales“ taksai nuo 3 centų 
sumažinti iki 2 centų.

Visi pripažįsta, kad var

Viesulas su lietum
Smarki audra su perkūni

jomis ištiko Chicagos vaka
rinius ir šiaurinius priemies
čius pirmadienio vakarą. 
Susidaužus automobiliams 
du asmenys žuvo ir keletas 
kitų sužeista.

Bernard (Knifey) Sawic- 
ki, 19 m. amž., Chicago, kurs 
policijai išpažino, kad per 
keturias dienas nužudė tris 
asmenis. Jis neseniai paro- 
liuotas iš St. Charles baus- 
minės mokyklos.

globon, kai jie yra laisvi nuo 
karinių pratimų. Ir šis žy
gis tikrai yra garbingas. Vy
riausybė karštai remia vi
suomenės rūpinimąsi esan
čiais tarnyboje jaunais vy
rais. Nori, kad jie dori ir 
sveiki grįžtų kaip yra išėję.

Be jokio kamantinėjimo 
jis tuojau išpažino, kad per
šovęs policistą, kurs bandė 
jam pastoti kelią ir sugriau
ti jo plėšikavimo ir žmonių 
žudymo karjerą.

Jis neverčiamas laisvai 
išpažino, kad praeitą penk
tadienį netoli Momence, III.,

Jackson parką ir tenai po guomenei 
pusiaunakties susidūrė su lengvinta 
minėtu policistu.

Pagaliau jis dar išpažino, 
kad šeštadienio vakarą pa
šovė ir sužeidė vieną savo 
sėbrą, kurs, girdi, buvęs 
priešingas jo plėšikavimo 
žygiams. Tas pašautasis 
yra ligoninėje.

Anot policijos, Savickis

Matai, kas pridėta 
prie tų durų ?Nauįa 
žvaigždė atvyko. Ir 
yra nauja žvaigždė 
tarp -cigaretų, nes 
kas tai naujo pri
dėta, kad sukurt 
nau/4 skanią jų 
sudėtį.

Kas

NAUJO

pridėta!

*

AMATEUft
PLAYHRS

fOYž

*LATAKIA
(Ištariama “La-ta-ky’-a”)'
brangus Rytinio Viduržemio 
tabakas, kurio puikūs lapai 
sumaišyti su kitais parinkti- 
niais Old Gold tabakais, kad 
sukurtų visai naują cigaretą.

Ta* pat pažįstama* pakali*—bat NAUJI 
Old Galdsl

P. Lerlllard Company, ištaigia 1740 —pulkaus ta
bako sutaisytąja nuo Georgą Wa*hington'o laiku,

tuo būdu nepa- 
našta. Nes ką 

nors perkant už 15 centų 
reikia mokėti 1 centas tak
sų. Taip būta ir iki liepos 
1 d. kai šie taksai buvo 3 
centai. Taip yra nusistatę 
organizuoti krautuvininkai.

Tik didelėmis kiekybėmis 
ką nors perkant yra kiek 
naudos. Bet varguomenė, 
kaip žinoma, perka mažomis 
kiekybėmis ir vietoje 2 cen
tų taksų dažnai turi sumo
kėti net 6 arba ir 7 centus..

Patsai gubernatorius 
Green nepatenkintas tokia 
tvarka.

26,500 bus ištraukta 
iš WPA

Illinois valstybėje šiandie 
dar apie 93,000 asmenų yra 
WPA sąrašuose ir visi šel
piami darbais.

Pranešta, kad į 10 dienų 
iš tų sąrašų bus išbraukta 
26,500 asmenų. Gali gauti 
darbą privačiose įmonėse.

Kuria šeimos židinį
Raymond F. Carlin, Ge- 

raldine I. Matulatis, 24—20.
Edward Dober, Malvina 

Pechukas, 21—23.

Nuteistas 10 parų 
kalėti

\
Safety teisme teisėjas J. 

T. Zūris 10 parų kalėti nu
teisė Charles Zubis, 32 m. 
amž. Jis būdamas girtas 
valdė automobilį. Be to, 
vieniems metams atimta au
tomobilio valdymo privilegi
ja.

Paskendo 5 metiį 
berniukas

Michigan ežere ties 77 
gatve paskendo Norbjrt Se- 
rafin, 5 metų, 8338 Essex 
gt. Nelaimė įvyko namiš
kiams nematant, kaį berniu
kas nuo jų pasitraukė ir 
įbrido ežeran.

lllinoiso legislatūra 
nutraukė sesija

Birželio 30 d. vėlai vaka
re Illinois legislatūra užda
rė per 6 mėnesius vykusią 
sesiją. Paskutinę dieną sku
biai ir be atodairos praves
ta daugybė bilių, kurių kai 
kurie buvo reikalingi rim- 
taus svarstymo. Bet neturė
ta laiko tai daryti.

Ši sesija pasižymėjo di
delių išlaidų paskyrimais. 
Dviejų metų išlaidoms pas
kirta net 510 milijonų dol. 
Dar niekados Illinois valsty
bei nebuvo numatyta tokia 
milžiniška suma. O guberna
torius Green nuolat tvirtino, 
kad prie jo būsianti vykdo
ma griežta ekonomika.

i

SPREADS! SLICES! TOASTSl 
MELTS PERFECTLY!

cheese 
that’s digesfibte 

as milk itselfl

13 asmeny sužeista
Gary, Ind., autobusas smo 

gė į geležinį stulpą. Auto
busu iš Chicagos grįžo Skin- 
nay Ennis orkestro nariai. 
Iš jų trylika sužeista. Kai 
kurie sunkiai.

Naudokitės pilnesniu 
"Draugo" patarnavimu

Ar reik pašto ženklelių? 
A.r norit registruoti laišką, 
-pirkti “Money Order“, ad- 

urausti 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., Chica
go, III, Canal 8010.

Šilingas

X “Draugo“ ekskursijos į 
Milvvaukee, liepos 6 d., tikie- 
tus įsigijo J. Paškauskas, 
giminė kun. J. Paškausko, 
ir A. Petrokas iš Cicero, dir
bąs J. Arlausko moteriškų 
drabužių siuvimo įmonėje. 
Abu yra neseniai suorgani
zuotos Ateitininkų draugo
vės nariai.

X L. Vyčių Chicago aps
kritis jau baigia ruoštis me
tiniam savo piknikui liepos 
4 d., Vytauto parke. K of L 
Day sutraukia jaunimą ne 
tik iš Chicago. bet ir apy
linkių. Ir šįmet vienam lai
mingųjų teks dovanų naujas 
automobilius. Prie jo bus ir 
daugiau dovanų.

X Moterų Są-gos Chicago 
kuopų atstovės į savo seimą, 
šaukiamą rugp. 4—7 dieno
mis, Baltimore, Md., organi
zuojasi vykti ekskursija pa
keliui sustojant Washington, 
D. C., ir kitose vietose. Prie 

i čikagiečių, sako, prisidėsian- 
čios ir Detroit, Mich., ir 

. Westville, III., atstovės.
X Sv. Kazimiero parapi

jos, Chicago Heights, meti
nis piknikas rengiamas sek
madienį, liepos 6 d., Vytau- 

. to parke. Klebonas kun. P.
■ Katauskas tikisi piknike pa-' 
simatyti ir su daugeliu či
kagiečių — draugų, pažįsta
mų.

X J. ir M. Atkočiūnai, tu
rį biznius Town of Lake ir 
Marąuette Park, savo sūnui 
Vladui, šį pavasarį baigu
siam St. Rita’s High School, 
praėjusį sekmadienį surengė 
šaunų balių savo namuose. 
Nusirinko daug giminių ir 
draugų, kurie nuoširdžiai 
sveikino Vladą, kurio ma
mytė visus karališkai vai
šino.
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LL M AKIS - NEW ... REBUILT

TYPEWRITERS
ADOING MACHINES

— SMALL MONTHLY FAYMENTS — 

AU MAKIS

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED

★STAR ?TYPEWRITER 
O M P A N Y

ROMOT C aOlOBLATT. M...*..
IK W. MADISON ST.

Phone DEAR3ORN P444
ISTIMATIS— FREE- OEMONST* ATION

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

1941
BUICK SPECIAL 
AUTOMOBILIS 
DOVANOMIS 

PER
“DRAUGO” 

LABOR DAY 
PIKNIKĄ

-ŪMIAI TtAMUM AUOWAIta- 

I I attvuvt caaav •Nt-Tiaa

AR DAUG KORO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?
Vartodami ROCK WOOL Namų Insulaciją] 

Sutaupysite Daug Pinigų.
Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:| 

L. Sutaupysite 40% kfiro;
L Apsaugo gyventojų sveikatą ;| 
1. Padidina namų vertę;
1. Taupo namų šilumą; 
i. Duoda gerą apsaugą nuo 

gaisrų;
6. Greitai ir lengvai įtaisoma.| 

Dykail

noMOi DOCK VMOPL
CoRKtOAMM

FtWOUS haRATlM Bmmm

mrGmkPi

Kam Hboa- na Gmk Ft

Maunr DuiinmeM/mtAi*- 
Mamhot. CovOTanto. F. H. A. PMkoltBlmiM 

ar limokėjlmiia.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir aiem 
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRE8ENTATTVE

6343 S. Westem Avė. Republic 6051|
Wir«hona«: 8401 So. Stony Ialand Are, tm.


