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kumpai

1. Sakalas

Spaudoj buvo paskelbta, 
kad Sov. Rusijoj popai mel
džiasi už raudonosios armi
jos laimėjimą. Lietuviški 
komunistai tuoj šoko su iš
vada, kad Sov. Rusijoj Baž
nyčia nebuvo persekiojama. 
Nudardėta kaž kur.... Ne 
taip yra, ponai komunistai.

Taikos metu Stalino buvo 
įsakyta popus persekioti, į 
kalėjimus kimšti, žudyti. 
Dabar įsakė iš kalėjimų pa
leisti ir pamaldas laikyti. 
Jis žino, kad Rusijos liau-

Žuvo už Laisve Lietuviai
Nori sudaryti 
2,500,000 kariuo
menę Amerikoje

WASHINGTONAS, liepos 
4 d. — Amerikos generali
nio kariuomenės štabo vir
šininkas gen. George C. 
Marshall kreipėsi į kongre
są, kad būtų panaikinta tei-

x., . x. , .siniai suvaržymai siųsti
dis tikinti. Jis jos pradeda | Amerikos kariuomenę bet

•• kur. Kartu gen. Marshall 
• pareiškė, jog Amerikos, ka-

Jei dabar akyse kurio ko
munisto pasakytum ką nors 
ant kapitalisto, jis tau blik- 
skrigą padarytų. Kapitalis
tas dabar komunistų di
džiausias draugas. Mat, 
Sov. Rusija prašo kapitalis
tų (Amerikos) paramos. Tik 
pagalvokit, tokia šalis, kaip 
Rusija, su tiek naturalio 
turto, visokiom piatiliet- 
kom, ant galo stachanoviš- 
kai dirbo, dirbo ir pasiro
dė.... nieko neturi. Priešui 
užklupus reikia prakeiktų 
kapitalistų pagelbos šauk
tis.

riuomenė turėtų siekti apie 
2,500,000 kareivių.

To skaičiaus būtų galima 
pasiekti, jei kongresas su
tiktų su gen. Marshall pra
šymu pratęsti aktyviosios 
karo tarnybos laiką virš 
vienų metų. šiuo metu ka
riuomenėje yra apie 1,400,- 
000 vyrų prie jų prisidėtų 
dar 900,000 šįmet pašauktų 
naujokų.

Stimsonas sutinka.
Karo sekretorius Stimso

nas spaudos konferencijoje 
pareiškė sutinkąs su gen. 
Marshall pasiūlymu pratęsti 
karo tarnybos laiką virš vie-

St. Paul, Minn., Amerikos' nerių metų.
Nacionaliniam Eucharisti- Tačiau Stimsonas atsisakė 
niam Kongrese dalyvavo plačiau pasisakyti apie pa- 
250,000 maldininkų. Procesi-1 siūlymą siųsti Amerikos ka- 
ja Šv. Sakramentui pagar- I riumenę kur nors svetur.

Gen. Marshall savo laiš
ke sekr. Stimsonui pabrėžia, 
jok šie jo pasiūlymai turėtų 
būti skubiai priimti, nes bet 
kokie ginčai kongrese galį 
išduoti svetimiems Ameri-

binti tęsėsi astuonias mai- 
les.

Įsivaizduokit tokią armi
ją komunistų. Jei šimtelis, 
kitas susirinkusių ne tik 
prišiukšlina, užteršia mies
tą, tai tokia minia būtų re-1 ^oa apsaugos planus.
voliuciją sukėlus, puolus ra-l ,J 1 Kongresas priešingas.

Šie gen. Marshall pasiūly
mai kongrese sukėlė audrą. 

Skaičius iki šiol dabarti-

mius gyventojus žudyti ir 
Staliną paskelbus Amerikos 
tėvu, saule....

O vis gi dar yra tokių, 
kurie sako, kad Vatikanas 
yra didžiausias Amerikai 
pavojus. Neišmanėliai.

‘Jei Raudonoji Armija

nės adminstracijos politikos 
nuoširdžių rėmėjų griežtai 
pasisakė prieš generolo pa
siūlymus.

Aaišku, jog senatoriai, jau 
ankščiau buvę prieš admi- 

bus pasitraukusi iš Lietu- nistracijos vedamąją užsie- 
vos," tai reikia atsiminti,! nio politiką, prieš šiuos pa-

siūlymus dar griežčiau pasi
sakė. Jų tarpe sen. Whee- 
ler, ats. Arends ir kiti.

Sveikinam A. L. K.

kad permažai jai buvo lai
ko Lietuvoj ir kituose Pa- 
balčio kraštuose įsistiprin
ti,” rašo Brooklyn’o balša
vikų ablavukai.

Prieš metus tie abluvukai! r*, i .... _ ___ ■
mus tikino, jog Stalinas už- studentų Seimą! 
ėmė Lietuvą, kad paimti ją Liepos 5-6 dienomis Mari
į savo globą ir apsaugoti 
nuo karų. Dabar patys pri
pažįsta, kokiu tikslu Sov. 
Rusija okupavo Pabaltijį. 
Svetimu skydu norėjo save 
pridengti. Deja, apsigavo.

Spąstuose

■
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Mirė tūkstančiai, kad 
Į nevergautų - Ambrozevičius

Švietimo ministro atsisveikinimo kai-
I

ba su žuvusiais partizanais. Naujojo 
gyvenimo kūrimas

(“Draugas” Acme telephoto)

Šis iš Berlyno per radiją prisiųstas cenzūruotas vaizdas rodo, kaip vokiečių artile
rija naikina nepasiduodančią bolševikų kariuomenę, papuolusią į vokiečių spąstus ar
ti Baltstogės. Vokiečiai tvirtina, kad tarp Minsko ir Baltstogės atkirsta 400,000 rau
donarmiečių. ,

Vokiečiai užėmę Estijos
sostinę Taliną, praneša

Sustiprėjęs rusų pasipriešinimas
STOCKHOLMAS, liepos 4 d..— ftvedljog laikraščiai 

rašo, jog Maskvos radio paskelbęs, kad Vokietijos ka
riuomenė užėmė Estijos sostinę Taliną. Iš to pranešimo 
atrodytų, jog vokiečiai jau perėję Latviją ir netrukus 
pradės atakas ant Leningrado iš dviejų šonų — Suo
mijos ir Estijos.

HELSINKIS, liepos 4 d. — Paskutiniosios čia gautos 
iš karo fronto žinios sako, jog vokiečių kariuomenė pa
siekusi Smolenską, paskutiniąją svarbesnę tvirtovę Mas
kvos linkui.

BERLYNAS, liepos 4 d.
— Vokiečių sluogsniai skel
bia, jog nacių kariuomenė 
perėjusį strateginę Berezi- 
nos upę.

Nors anksčiau vokiečiai ir 
buvo paskelbę, jog raudono
sios kariuomenės atsparu
mas matomai esąs palauž
tas, tačiau paskutinieji vo
kiečių pranešimai sako, jog 
rytų fronte sutinkama aršus 
pasipriešinimas ir blogas 
oras. Lvovo apylinkėje net 
ir sniego pasirodę.

anapolio Kolegijoje, Thomp
son, Conn. įvyksta Amerikos 
Lietuvių Katalikų Studentų 
ir Profesionalų Sąjungos 
seimas — metinis suvažiavi
mas.

Ši sąjunga gyvuoja jau
Teko skaitvti vienos chi- dešimtį metl* ir leidžia “Stu’ 

IZ1. dent4 žo<v Tai d»diaJi mu
sų mokslus einančios jau
nuomenės bandymai, nuo ku
rių dalinai priklausys ir 
mūsų ateitis.

cagietės gautas laiškas iš 
Lietuvos. Ant poperos tik 
pasveikinimas, apie žiemą, 
apie orą ir viskas. Bet ant 
voko, iš vidaus, po plonu 
mėlynu poperiu rašoma bai
senybės. Vienoj vietoj taip O Chicago ir Brooklyn’o 
rašo: “Žmonės prašo Dievo, lietuviškų komunistų laik- 
kad siųstų karą ir kad tik raščiai dar vis rašo, kad 
vokietis ateitų. Kad ir juo- Lietuvos liaudis sukilus 
dos duonos plutelę su van- prieš vokiečius ir raudonar- 
deniu valgysim, bet toji miečiams padeda juos muš- 
plutelė bus mūsų nuosava, ti.
būsim ramūs ir nereiks Žinoma, yra žioplių, ku- 
kiekvieną naktį drebėti.” į rie tam ir tiki.

Perėjo Pruto upę.
Vokietijos karo praneši

mai sako, jog pietiniam vo
kiečių - rusų fronte Vokieti
jos lr Rumunijos kariuome
nės perėjusios Pruto upę, 
kuri skiria Besarabiją nuo 
Romunijos.

Šiuo laiku vokiečių-romu- 
nų kariuomenė žygiuojanti 
Dniestro upės linkui.

Vokiečių pranešimai sako, 
jog Bialistoko apylinkėje žu
vę ar suimta apie vienas mi- 
jonas geriausių sov. Rusijos 
kareivių.

LONDONAS. — Reuters 
pranešimai iš Prancūzijos 
sako, jog Vokietija ištrauku
si iš okupuotosios Prancūzi
jos apie pusę kariuomenės.

•
LONDONAS. — Infor

muotieji anglų kariniai 
sluogsniai pareiškia, jog esą 
galima, kad Rusija pralai
mėtų karą net sekamomis 
48 valandomis.

SIRIJA. — Anglai užėmė 
Palmyros aerodromą ir sėk
mingai vysto tolimesnous 
karo žygius.

ANKARA. — Ankaroje 
plačiai skleidžiama gandai, 
jog netrukus Sirijoje gali 
būti sudaryta taika.

Mirties kelias. 

Pranešimai iš
pabrėžia, jog “platus kelias 
iš Bialistoko į Gardiną ir 
Volkoviską maždaug apie 70 
kilometrų atyejose pusėse 
nusėtas vyrų ir arklių lavo
nais ir sudaužytais tankais 
ir šarvuotais automobiliais.”

Tuo pačiu keliu vykstan
čios ilgiausios eilės suimtu 
rusų kareivių.

BERLYNAS. — Vokieti
jos žinių agentūra pranešė, 

Jog Minsko apylinkėse suki- 
1 i?0 ’ę 20,000 rusV kareivių, ku

rie sušaudę savo. politinius 
vadus ir pabėgę pas vokie
čius.

MASKVA. — Rusijos ka
ro vadovybė praneša, jog su
daryta naujosios apsaugos 
linijos Maskvos, Leningrado 
Ir Kijevo apylinkėse. ■

Kaune einąs dienraštis “Į Laisvę” paskelbė švietimo 
ministerio dr. Juozo Ambrozevičiaus kalbą, pasakytą lai
dojant žuvusius sukilėlius.

Savo kalboje ministeris pažymėjo didžiąją tėvynės 
meilę Lietuvos vaikuose, kurios vedami šimtai ir tūks

tančiai pačių geriausių jos 
sūnų laisva valia paaukojo 
savo gyvybes už tėvų že
mės laisvę.

Pagerbė žuvusius 
už Lietuvos laisvę 
partizanus

CHICAGO, III., liepos 4 d. 
— Šiandie, kaip buvo užsa
kyta, Aušros Vartų parapi
jos bažnyčioje atlaikytos iš
kilmingos pamaldos už žuvu
sius Lietuvoje partizanus 
kovose prieš rusų bolševikus 
okupantus.

Atgiedojus egzekvijas at
laikyta iškilmingos šv. Mi
šios. Celebravo kun. dr. K. 
Rėklaitis, M. I. C., asistuo
jant diakonu kun. P. Cini
kui, M. I. C. ir subdiakonu 
kun. M. Jodkai, M. I. C.

Įspūdingą pamokslą pasa
kė kun. J. Prunskis, pabrėž
damas, kad tarp tų 3,000 lie
tuvių žuvusių už tėvynės 
laisvę bus daugelis mūsų gi
minių ir pažįstamų.

Pamaldos užsibaigė iš
kilmingąja absoliucija prie 
katafalko.

Parapijos choras, vado
vaujant muz. Brazaičiui,

, gražiai išpildė giedamas šv.
I Mišių dalis, ypač graudinan
čiai giedojo per Offertoriu- 
mą solistė p. I. Aitutytė.

Pamaldose skaitlingai da
lyvavo čieagiečiai, net tik iš 
vietos parapijos, bet ir iš 
kitų kolonijų. Tarp dauge
lio kitų dalyvių buvo J. M. 
prel. M. Krušas; Lietuvos 
konsulas Petras Daužvardis, 
dr. P. Vileišis, L. šimutis, 
Draugo vyriausias red. ir 
kiti.

Sulaikę nacius prie 
Borisovo

MASKVA, liepos 4 d.— 
Paskutinieji rusų praneši
mai iš front pareiškia, jog 
Borisovo apylinkėje vyksta 
aršios kovos, kuriose vokie
čiams esą padaryta milžini- 
fcų nuostolių ir jog vokiečiai 
neperėjo Berezinos upės.

Tačiau patys rusai prip» 
žįsta, jog vokiečių kariuome- 
nė jau yra apie 80 mylių 
rytus nuo Minsko.

Westsidietis Laimėjo 
Vyčių Automobili

Jonas Petraitis, 2040 W. 
22nd PI., Chicago, III., lai
mėjo Liet. Vyčių išleistą 
1941 Chevrolet 4 — Door 
Sedan, vakar vakare per 
Vyčių šaunų pikniką, Vy
tauto parke.

Kitų 9 dovanų laimėtojų 
vardai bus skelbiami vėliau 
“Drauge”.

Piknikas buvo gana sėk
mingas ir gausiai lankomas.

Rooseveltas įspėja
prieš diktatorius

HYDE PARK, N. Y. —

Didysis kapas.
“Nepirmas kartas šioje 

vietoje prasiveria duobės, 
kad priimtų kūnus tų, kurių 
kraujas reikalingas palais
tyti tautos laisvei.

“Tačiau niekados toji duo
bė nebuvo tokia didelė, kaip 
šiandien. Tai rodo kiek Lie
tuvos žemė yra ištroškusi 
laisvės,” kalbėjo ministeris.

Didžioji meilė.
“Tai rodo kokia stipri tė

vynės meilė jau yra išaugu
si jos vaikų širdyse, kad iš
tisi jų būriai — šimtai ir 
tūkstančiai, savu noru ryž
tasi mirti, kad tik sveti-

liepos 4 d. — šiandie, Ame- miems nevergautų, 
rikos Jungtinių Valstybių j Pa jaučiam, šių gilių kapų 
nepriklausomybės dienos pro- akyvaizdoj, visos tautos pa- 
gą, Prezidentas Rooseveltas siryžimą gyventi per mirtį, 
pasakė kalbą, kurioje trum J
pai perbėgo esamąją tarp- Graudus momentas, 
tautinę padėtį, pabrėždamas, ,.Didi tai momentas,
jog esą negalima tikėtis, tet ir dus Graudu su
kad Amerika galėtų issilai- kritu8iai8 did iais iSgi.
kyti nepriklausomą jei pa- koyo8 d tž_
šaulį užvaldytų diktatoriai ir 
jei kaimyninės valstybės 
nustotų savo laisvės.

Šiandie, pasak Prezidento, 
kovų nebegalima laimėti se
noviniais metodais. Todėl 
ir būtina, kad Amerikos ka
ro reikmenų gamyba būtų iš
vystyta iki aukčiausio laips
nio ir bet koks sabotažas tu
ri būti griežtai saugomas.

Liepos ketvirtosios dienos 
proga kiekvienas amerikie 
tis, anot Prezidento, turėtų 
pasiryžti ne tik savo kai 
kuriuos asmenius malonu
mus paaukoti tautos laisvei, 
bet ir reikalui esant kraują 
pralieti.

Amerika nori užimti 
Islandiją

WASHINGTONAS, liepos 
4 d. — Montanos senatorius 
Wheeles, griežtas adminis
tracijos užsienio politikos 
priešas, pareiškė gavęs ži
nių, jog vyriausybė rengia
si pasiųsti Amerikos ka- 

' riuomenės ir laivyno pajė- 
, gas užimti Islandiją.

Senatorius nepaskelbė sa
vo informacijų šaltinių, bet 
pareiškė, jog jis gavęs pati
kimų pranešimų, “kad mes 
jau pasirengę užimti Islan
diją ir pasiųsti ten kariuo
menę ir laivus.”

“Mano turimomis žinio
mis kariuomenė bus pasiųs
ta liepos 23 ar 24 dieną”, 
pareiškė senatorius Wheeler.

vams ir artimiesiems, grau
du ir laikinajai vyriausy
bei.

“Kovos draugams ir ka
riams vienas nusiraminimas 
— partizanai kovojo ir žuvo 
didvyriškai, kaip kovoja 
narsiųjų pasaulio tautų sū
nūs.

Brangiausia auka.
“Tėvams, giminėms ir 

artimiesiems tėvynės vardu 
dėkojame, kad išaugino ir 
atidavė tėvynei tai, ką jie 
turėjo brangiausia.

“Visai tautai graudu, kad 
neteko tų žmonių, kurie jos 
gyvenimo pažangai buvo rei
kalingi ; neteko idealingiau- 
sių žmonių.

“Pasiliko, tačiau, viltis, 
kad jų kraujas neišgaruos 
be vaisių šioms dienoms ir 
ateičiai.
Partzany pavyzdys.

“Šios tylios, kuklios laido
tuvės, kaip tylus ir kuklus 
buvo mūsų partizanų pasi
aukojimas, ateityje pavers 
įų kapus gausiai lankoma 
vieta. Tylos ir ramybės.

“Tos ramybės .kurioje tel
kėsi ir bręsta nauja dvasios 
energija, naujam gyveni
mui kurti ir dėl jo dovoti.

“Skyrium ar būriais lan
kydamiesi prie šių partizanų 
kapų stiprėsime dirbti, o jei 
reikės ir mirti dėl to idealo, 
dėl kurio jie aukojasi, bū
tent, vėl Lietuvos laisvei.”
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
WISCONSINO LIETUVIU ŽINIOS I

Kenoshos Žinios
Svečias
kun. Kaz. Rėklaitis, MIC., 
buvo atvykęs pas mus ir da
lyvavo parapijos šventėj. 
Bažnyčioj per sumą pasakė 
pritaikintą pamokslą.
Seserys pranciškietės 
jau paliko mūsų parapiją. 
Seserys Oloria ir Andreja 
išvyko į Detroit pirmadie

Barodica, Ant. Valis, -Ant. 
Labeckis, Pranas Bujanaus- 
kas, Ant. Vitkauskas, Frar.K 
Fredrik, Povilas Pliutaa, Jo
nas Druktenis.

Po $1.50 — Aleksandras 
Mockus, St. Ališauskas, Ba
toras Nemeikšis, Kaz. sa- 
rauskas.

Po $1.00 — Ant. Povilo
nis, Vincas Karčiauskas, Pr. 
Rožanskis, Jonas Valauskas,

nį, birželio 30 d. Iš ten vyks Juz. Zalatorienė, Agota ši-
į Pittsburgh. Seserys Roza
lija ir Cecelija išvyko ket
virtadienį, liepos 3 d. Turi
me vilties, kad jos vėl pas 
mus sugrįš liepos 19 d. 
Parapijos šventės ban»letas 
buvo kuo sėkmingiausias. 
Tai pirmą kartą buvo tiek 
daug svečių susirinkę į ban
kietą. Keturi pilni stalai, a- 
pie 200 žmonių. Komisija, 
kuri darbavosi ir rinko var-

manskienė, Petronėlė Vens- 
kienė, Pr. Arlickienė, Juz. 
Čekienė, Albinas Luckas, 
Petras Tamkevičia, Teklė 
šumskaitė, Ignas Laurinai
tis, Adolfina šiurienė, Jonas 
Rožanskis, Marijona Bertie
nė, Dom. Kasiulienė, Kaz.» 
Lukauskas, Juozas Svemys, 
Vladas Ališauskas, Stefan. 
Masilionaitė, Juozas Vyš
niauskas, Jonas Blazis, juo-

duvninkus, buvo: Vinc. Kar zas Žilius, Jonas Masilonis,
čiauskas, Kaz. Barauskas, 
Povilas Pliutas, Petras Ur- 
bikas, Pranas Vitkus, Albi
nas Luckas ir Jonas Druk
tenis.

Iš varduvininkų aukojo: 
$2.00 — Petras Pilitauskas, 
Petras Kodis, Petras Stase- 
vičia, Petras Urbickas, Po
vilas Pliutas, Antanas Va
lys, Ant. Kaminskas, Sr., 
Ant. Kaminskas, Jr., Čfcasya 
F. Ralys, Jonas Blažis, Jo
nas Sadauskas, Jonas Drau
gelis. ■

$1.50 — Petras Tamkevi
čia. .

Po $1.00 — Petras Vana
gas, Peter Marshall, Petras 
Sokelis, Povilas Ziezis, Po
vilas Andrulis, Povilas če- 
pukėnas, Povilas Kulešius, 
Povilas Jusis, Antanas An
drulis, Arit. Vitkus, Ant. 
Karečkis, Ant. Lebeckas, 
Ant Zaleckis, Vladas Pliu
tas, Vladas Bitautaa. J., VI. 
Jakutis, St. Lauraitis, Jo
nas Masilionis, Jonas Mik- 
šis, Jonas Vitkus, Jonas Ba- 
radinskas, Jonas Janušionis, 
Jonas Malinauskas, Jonas 
Rožanskis, Jr., Jonas Ro
žanskis, Sr., Jonas šaulys, 
Jonas Lenkevičia, Jonas

Adomas Petrošius, Povilas 
Jusis, Simonas Venskus, P. 
Gabrėnas, Vinc. Ališauskas, 
Ona Laurinaitė, Matas Druk 
tenis, Edward Sheparrt, Lo
uis Hauser, Petras jyagub- 
tauskas, Albertas KlemKa, 
Vincas Klemka, Tadas Kirk
lys, Juozas Juzėnas, Ernest 
Getschman, Ona Urbikaitė.

Prie stalų, kada tik esti 
pietūs, sodalietės niekuomet 
neatsisako patarnauti. Šios 
patarnavo: Marijona Beitai- 
tė, Olga Andruliūte, una 
Mockaitė, Bertha Lauraitė, 
Jadvyga Ališauskaitė, LucL 
ja Vyšniauskaitė ir Elena 
Ališauskaitė.

Klebonas ir komitetas vi
siems aukotojams ir prisi- 
dėjusiems, darbininkams jr 
darbininkėms nuoširdžiai 
dėkoja už tokį gražų pasi
sekimą. Viso pelno liko 
$135.20.

Racino lietuviu 
bendras piknikas 
Lietuvos naudai

Birželio 15 d. 
minėjimas 
Baltimore, Md.

Marylando gubernatorius, 
Herbert R. O’Conor, specia- 
le proklamacija, birželio m.
4 d. paskelbė Lietuvos oku
pacijos dieną, t. y. birželio 
15 d., Baltijos Valstybių 
Diena.

Trumpai prieš tą minėji
mą Baltimorėje įsikūrė Pa- 
baltės-Amerikos Draugija su 
V. F. Laukaičiu pryšakyje. 
Šios naujai įsisteigusios dr- 
gijos rūpesčiu suruošta bir
želio mėn. 15 d. minėjimas. 
Jis įvyko Lord Baltimore 
viešbutyje 7 vai. vakare. Pir
miausia buvo pietūs. Daly
viais užpildyta didžiulė sa
lė. Lietuviai buvo skaitlin
giausi. Be to atsilankė grą
žus būrelis estų. Po vakarie
nės prasidėjo kalbos. Jos 
buvo įdomios, įvairios ir į- 
spūdingos. Vakaro toastma- 
steriu buvo Laukaitis.

Jis gražiai ir rūpestingai 
paruošta kalba apibudino to 
minėjimo reikšmę ir Pabal- 
tės valstybes ištikusius įvy
kius, kurie Amerikoje ir ne
lietuvių tarpe iššaukę pasi- 
biaurėjimą ir pasmerkimą.

Sekantis kalbėtojas buvo 
L. Ekis, buvęs ministras, at
stovaująs Latvijos pasiunti
nybę Vašingtone. Jis įsa- 
miai suminėjo aplinkybes, 
kuriomis Sovietai įvykdė 
Baltijos valstybių okupaci
ją. Jis išskaitliavo ir nelai
mes, kurias tenka toms tau
toms pakelti.

P. Pūsta, buvęs ministras 
irgi gražiai atvaizdavo So
vietų grobonišką politiką.

Jam baigiant kalbą atėjo ! 
buvęs senatorius King, Utan 
valstybės, specialiai šiai pro
gai iš Vašingtono atvykęs. | 
Jis senas Pataitės valstybių'

draugas. Jam tuojaus užleis
ta kalbėti. Jis stipriais išsi 
reiškimais pasmerkė Sovie
tų taktiką ir siekimus Pa- 
baltės valstybių atžvilgiu 
Jis pasmerkė ir tų tautų per
sekiojimą bei terorizavimą.

Sekančiu iš eilės kalbėto
ju buvo atstovaująs Lietu
vos ministrą. J. Rajeckas. 
Atsižvelgdamas į tai, kad 
didžiumos dalyvių būta lie
tuvių, jis kalbėjo lietuviškai. 
Jis atvaizdavo savo kalboje 
skausmingą minėjimo pras
mę ir Sovietų iškilmingai 
pasirašytų sutarčių ir duo
tų pasižadėjimų sulaužymą. 
Jis išskaičiavo Sovietų des- 
truktyvinį darbą Lietuvoje 
ir lietuvių tautos nueitą il
gą kryžiaus kelią per viene
rius metus. Jis ragino ne
siduoti skausmo laužia
miems. Ragino tikėti šviesiu, 
laisvu, demokratišku Lietu
vos rytojumi. Viltį, tarp ki
ta, rėmė Prezidento Roose 
velto užtikrinimais, kuriait 
esą galima pilnai pasitikėti.

P. Gubernatorius, O’Conoi 
atėjo pavėlavęs iš Flag Daj , 
iškilmių. Dalyviai jį pager
bė atsistojimu. V. Laukai
tis tinkamai jį perstatė. Gu
bernatoriaus kalba buvo gra
ži ir ugninga. Jis paaiškino, 
kad Pabaltės tautos, ypač 
lietuviai yra daug prisidėję 
Amerikos gerovei pakelti. 
Jie, pasirodę geri šios šalies

piliečiai. Todėl, esą, visai 
pritinka, kad Amerika paro
dytų simpatijos ir užjauti
mo tų tautų teriojamoms ša
lims.

Paminėtina, kad šiame mi 
nėjime dalyvavo ir State De
partment valdininkas, W. C. 
Trimble, kurį laiką gyvenęs 
Estijoje.

Kalbėjo dar p. Rasteinis 
sumaniai demaskuodamas 
Sovietų grobonišką elgesį 
Pabaltės tautų atžvilgiu. 
Trumpai kalbėjo ir vietinės 
estų kolonijos atstovas.

Baigiant minėjimą priim
ta stipri rezoliucija smer
kianti Sovietų grobonišką 
politiką Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos atžvilgiu ir vyk
domą tose šalyse terorą.

Jei nori pasitarnauti sa
vo tėvynei ir apsaugoti žmo
nes nuo bedieviškos vergi
jos, pats skaityk dienraštį 
“Draugą” ir kitus ragini 
skaityti.

Gera spauda ir laimėj ii

PrRM NEGU PIRKSITE 
MATYKITE MUS!

PIRKITE ANGLIS DABAR!
KAINOS KYl.A — PK1SIIII ošKITK ŽIEMAI BAItAlt
SAUKITE

LAF. 6864 "
POCAHONTAS MINE Kl N $___  $7.83
■lytinio Kt’nliįvky Stoker Nut .... $7.35 

AKLAN (prilygstu gerlmirJuin
Stoker Nut) .................................... $8.75

SIOS KAINOS ĮSKAITO TAKSUS 
Sios Kainos — 10 Tonų Kiekiui.*; Mažių u 10 tonų. bet virfi 4 tonų — 

25c daugiau; mažių u 4 tonų — 75c daugiau — mieste. 
IJETLVAITft PRIIMS JfSŲ UŽSAKY.MIS

HARLAN COAL SALES
Tetail 4706 SO. VVESTERN AVĖ. Wholesale

Skaitykite Katalikišką Spaudą I

- r-
STANLEY GAVCUS

— Parduoda—

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

Pcrkrausto Baldus, Vežioja Anglis 
Kreipkitės prie.

Stanley Gavcus
110 So. Ridgeland Avenue
Worth, III. Tel. Oak Lawn 1BS-J-1

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS
LENTV. MEDŽIO REIKMENŲ 

ct ATVRAI
MEDŽIAGOS STOGAMS

Finansuojame namų pastatymų ai 
pataisymų — Nieko (mokėti — 3 
metai išmokėti — Apkainavimas 
dykai.

Lietuvis Pardavėjas 
Stanley Lltwlnas — Veilė Jas

Carr-Moody Lumber 
Company.

3039 So. Halsted St. 
VIC. 1272

PASKOLA

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Rot. 6958 So. Talman Avė.
Res. TeL GROvehill 0617 
Office tel. HEMlock 4848

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2423 VV. Marąuette Road

.1
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
Namų tel. PROspeet 1930

TeL YARda 5921.
Res.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Įvykiai Lietuvoje sujungė 
Racino lietuvius bendram 
darbui, teikimui pagalbos 

Bubilas, Jonas Valauskas, mūs brangiai tėvynei.
Sr., Jonas Valauskas, Jr., | Draugijų bendras komite-
Jonas Kiserauskas, Jonas 
Druktenis, Antanas Beitas 
ir Ant. Demenčius.

šeimininkės, kurios noriai 
apsiėmė taip sunkų darbą 
ir viską gerai atliko, buvo: 
Stella Haušer, Ona Vyšniaus 
kienė, Stanislava Ališaus 
kienė, Elz. Ališauskienė ir 
Karolina Andrulienė.

Kaip buvo skelbta, kad 
parapijos salės pagrąžini 
mas remiasi ant šio bankie
to, tai susirinkusieji duos
niai aukojo.

Po $5.00 — Ant. Laurai
tis, Stasys F. Ralis, v-aoas 
Bitautas. $3.00 — Viktoras 
Strasevičia, ir Ray VVoitke- 
tviez. Po $2.00 — Jonas 
Klemka, Jr., Juozas Barodi
ca, Juozas Butkus, Vincas 
Jasiūnas, Ant. Zaleckis, K. 
Šimanskis, St. Ruika, Ant.

tas, susidedąs iš dešimties 
vietinių dr-jų, liepos 6 die
ną miesto parke, Pierce 
Woods, ruošia pikniką. Vi 
sas pikniko pelnas skiria 
mas Lietuvai pagelbėti ko
munistų nukankintlema, c 
dabar vokiečių ugnimi su
naikintiems gyvenantiems 
lietuviams. Mūs yra šventa 
pareiga būtinai dalyvauti 
šiame piknike. Kadangi pik
nikas pirmą sykį miesto 
parke ruošiamas, todėl, gal, 
kai kuriems dar nėra zmo 
ma vieta. Kelrodis: busais 
ir automobiliais reikia va
žiuoti Taylor Avė. iki Pierce 
bulvaro. Tuo bulvaru į va
karus iki Cleveland Av. Ten 
randasi gražus ąžuolynas, 
plati ir graži vieta su vi
sais patogumais. Tikimės 
sulaukti svečių iš kitų kolo

nijų. Pasižadėjo atvažiuoti 
iš Milwaukee, Kenosha ir iš 
Chicago. Lauksime pilnai 
prisirengę ir atsilankusius 
pavaišinsim. Vardu Bendro 
Dr-jų Komiteto, širdingai 
kviečiu visus lietuvius liepos 
0 d. atvažiuoti į šį didžiulį 
pikniką. Savo atsilankymu 
suteiksit pagalbos vargstan
tiems lietuviams — Lietuvo
je. M. Kasparaitis

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pom aklų visam gy
venimui. Saugokit Jau, leisdami 
l$<-kzamlnuotl jas moderniškiausia 
metodą, kuri* regitimo mokslas 

gali sutelkti. 
m Retai patyrimo 

pririnkime akiniu, kurie pašalina 
Vis* kkl« Įtempimo.

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

OPTOMETRISTAS
1801 So. Ashland Avenue

Kampas lt-tos
Telefonas CANAL 0B23 — Oblcaco 

OFISO VALANDOS 
Kasdien *;$0 a. m. Iki 8.20 p. m, 

Trefi. lr 6efit: 9:00 a. m. lkl
T:$0 p. na.* - ---1

NUO

CIA GAUSI 
greit, leng
vai. ifimo- 
M/imata — 

I DU M METV.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
Md |LOAH ASSOCIATION!

OF CHICAGO
2202 W. CERMAK ROAD

Tel.: CANAL 8887 
Mokame 3y2% Dividendų 

Ben. J. Kazanauskas, Sec.

či,ooo,ooo.ooVIKA

i^
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria Ir mėgsta AMBROSIA Aly, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmos rūšies produktų. >

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato { alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

%

JOS. F. BUDRIK
Fumiture House

3409 S. Halsted St.
Didelis pasirinkimas laikrodėlių

Akiniai teisingai prirenkami 
per patyrusį lietuvį daktarą.

Dėl sąžiningo radijo pataisymo 
pašaukite Yards 8088.

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

TeL OANal 6128

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

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

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPublie 7868

Ofiso teL VIRginia 0036 
Rezidencijos teL: BEVeriy 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

Tel. CANai 0257
Rez. tel.: PROspeet 6659

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

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

• iki 9 vaL vakare.

LIETUVIAI DAKTARAI

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 8146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12,

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

Sekmadieniais 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

b

T

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

OfiM ML OANal 2345 
Ofiso Vai.: 2-4 u 7—9 
Trečladieniaia pagal sutarti. 

Mea. Tat: HJBMlocfc SlftO

Tat YARda 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

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

TelefofMM; HKMlock 584$

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. IVestern Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 iki 8! Vak. 7 iki » 

Nedėliomis pagal sutarti

Telefonas CANai 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal sutartį.P VN
Res. telefonas SEEley 0434.

Tel. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos gat. ir 49th Ot
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. 
ir pagal autartį.

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal sntartį.
Ofino telefonas PROspeet 6787

Tel. CANai 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2155 VVest Cermak Road 
OFISO VALANDOS 

1 4 ir 6:30 — 8:30 vakars
ir pagal sutartą. .

Ofiao TaL: Rssid. TsL:
VIRgtnia 1886 PROspeet MU

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 VVest 85th Street ,
LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien ano 2:00 iki 8:00 vaL 

Trefilad, jy Sejiinafl tik ausltartua.

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais. j

4631 So. Ashland Avė. 
TeL YARda 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
šeštadieniais.

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

(2-tros lubos)
TeL MIDway 2880 Chicago, HL

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

Sekmad. nno 10 iki 12 vai. Tjto.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė. 

Tai. YARda 0994 
Rez. Tel. KENivood 4300

VALANDOS
Nuo 10-12 V. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai, dienų

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

Gea. BkarupaM*

r i
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RIMTIES VALANDĖLEI
Napoleonas ruošėsi visą 

Europą užkariauti. Prama
tė, kad ilgesnį laiką jam 
teks sustoti Rusijoje, nors 
visai neturėjo abejonės a- 
pie jos pavergimą. Planai 
puikiausiai paruošti, tačiau 
viskas nuėjo niekais — ne
pasisekė.

Didmiestyje rangovas sta 
tė dangoraižį; kontraktas 
pasirašytas, tikėtasi daug 
pasipelnyti. Medžiaga namo 
statybai užtikrinta; darbi
ninkai pradėję statybą, smar 
kiai varėsi. Nežinia kaip 
— sustreikavo kai kurios 
dirbtuvės, medžiagos nega
lėjo pristatyti, prisėjo dar
bą nutraukti. Kiek nuosto
lių!

Šv. Pranciškus, užsidegęs 
Dievo žodžio skelbimu, iš
vyko šventon žemėn, Sara
cėnų atversti. Negavo pro
gos skelbti Kristaus moks
lo, nes buvo sugautas, ne
laisvėn paimtas. Grįžo at
gal tėvynėn nieko neįvyk
dęs.

Kaip dažnai žmogus ilgą 
laiką planuoja. Gražiausi 
sumanymai smulkmeniškai 
pramatyti, džiaugiasi prieš 
laiką kas bus už poros me
tų. Staiga Dievas žmogaus

gyvenimo ratą pasuka visai 
kita kryptimi.

Anglija po ilgų karų džiau 
gės tuo, kad karo išlaidas 
gausianti iš savo kolonijos 
Amerikoje, užkraudama mo
kesčius ant žmonių. Netikė
tai pati Amerika pasiskel
bė nepriklausoma, net 
ginklais parodė, kad nekeis 
pareikštos minties.

Buvo viena graži pasitu
rinti šeimyna. Tenai iš anks
to planavo vaikų ateitį: vy
resnis sūnus bus gydytojas, 
jaunesnis inžinierius, duktė 
gausianti aukštą valstybės 
darbą, žodžiu, tėvams leng
va senatvė. Vaikai suaugo. 
Prasilavinę tėvų pinigais, i 
tuos tėvus atidavė senelių Į 
prieglaudon.

Per daug, ir klaidingai, 
žmogus svarsto ir pats vai
ruoja ateitį, su Dievu visai 
nesiskaitydamas. Dievas 
rodos privalo prie žmogaus 
taikintis, nors priešingai 
turėtų būti. Kambaryje Ka
li kaboti ir Rubens ir van 
Dyck brangūs piešiniai, bet 
jeigu nėra šviesos, jų nema
tysime. Ieškodami geros a- 
teities neužmirškime taip 
pat Dievo valios Jo planuo
se. A.B.C.J.

Kas dabar dedasi tėvų krašte- 
okupuotoje Lietuvoje

Kaip žudėsi nelaimingieji 
komunistų "rojuj1

Nepaprasta teisėjo Ambraziejaus

■ FF

priemonė nusižudyti.
*Okupuotoje Lietuvoje bol

ševikai kalėjimuose buvo su
darę tokias baisias sąlygas, 
jog net vienas politinis kali
nys iš galutinės nevilties 
įvairiais būdais bandė nusi
žudyti. Kadangi kaliniai ne
turi su savim jokio daikto, 
kuris jiems patarnautų įran
kiu nusižudymui, tai nelai
mingieji bando baigti savo 
dienas tiesiog fantastiniu 
būdu. Pav., Kauno kalėjime 
bandė nusižudyti Tauragės 
teisėjas Ambraziejus. Nusi
žudymui jis pasirinko tokią 
priemonę: nelaimingasis, pa
sislėpęs išvietėje, užsilipo 
ant rezervuaro, kuriame lai
komas vanduo nubėgimui, ir 
nuo jo pasileido galva žemyn 
ant betoninių grindų. Jis no
rėjęs nusisukti sprandą. Ta
čiau nelaimingasis savo tiks
lo iš karto nepasiekė. Labai 

sukruvintą, jį išnešė į kalėji-

Klaidą pataisome
Laužant “Draugo” No. 

154. liepos 3 d., trečiame 
puslapy per klaidą po ant
rašte “Kaip žudėsi nelaimin
gieji komunistų “rojuj” į- 
dėta kitas straipsnis. Dėl to 
šiame numeryje antraštę 
pakartojame žemiau dėda
mi ir jai priklausomą straip
snį. Redakcija.

(Cecilijos Paurazaitės kon
kursinis rašinys aukštesnių 
mokyklų skyriuje laimėjęs 

trečią “Draugo” dovaną).

Gražioji .taiką mylinti 
Lietuva. Mūsų brangus 
kraštas, mūsų tėvų ir didvy
rių šalelė, vėl netikėtai pa
kliuvo po tironiška rusų val
džia. Šita švelnaus grožio, 
kultūros ir broliškos meilės 
šalis per amžius, su kantru
mu, viltimi ir triūsu kovo
jo dėl savo nepriklausomy
bės. 1918 m. ta mažytė 
drąsuolė Lietuva pasiskelbė 
pasauliui laisva valstybe. O 
galingos tautos Lietuvai nu
silenkė ir pripažino ją Lais
vą, Nepriklausomą.

Lietuva pradėjo statyti 
puikias bažnyčias, pasista
tė mokyklų, įsteigė meno ir 
kultūros įstaigų, išsitaisė ke 
liūs, užvedė pramones, žo
džiu, Lietuva šuoliais pro
gresavo,’ kad net pasaulis 
stebėjosi iš jos kultūros lai
mėjimų. Susilaukė Lietuva 
ko ji amžinai troško: lietu
viškos Lietuvos. Jau turi 
savo valdžią. Savi žmonės 
lietuviškos širdies ir dva
sios, stoja prie valdžios vai
ro. Jaunoji karta auga lais
vėje. Išsiauklėja drąsūs, 
dvasios milžinai, išmintingi 
jaunuoliai, jaunuolės. Kaip 
molonu buvo žiūrėti į žydin
čią ateitį, bet . . . baisi ne
laimė ištiko mūsų brangią 

ietuvą. Liūdi mūsų širdys. 
Liūdi dėl to, kad vos pradė-

vedybų, o dabar bedieviška 
valdžia uždraudė bažnyčioje 
jungtuves. Įstatymu pas
kelbė bažnytines jungtuvių 
apeigas nelagalias ir be ver
tės.

Koks tai gali būti šeimy
ninis gyvenimas be Motinos 
Bažnyčios palaiminimo? Ar 
ne aišku, kad rusai nori iš
plėšti Dievą iš lietuvių šir
džių, kame tikėjimas buvo 
ir yra liaudies artojėliams 
vienintelė paguoda?

šiandie, kur Lietuvos gi
liai katalikiško veikimo orga 
nizacijos? Kur Ateitinin
kai? Pavasarininkai? Tai 
jaunosios Lietuvos išauklėta 
Širdis. Kur ji šiandieną? tas Indijon. 
Ar pūva? Ar kalėjimuose 
merdi? Ir kodėl? Tamsuo
lis barbaras matė, kad ne
galėsiąs atsispirti prieš tą 
akinančią Šviesą, klastingai 
užtemdė ją. Žinoma, tik lai
kinai. Praėjus audrai, šis 
jaunimas garbingai nušvis ir 
tamsieji suklups sugėdinti 
amžinai. Tamsuolis likvida
vo ir šv. Zitos tarnaičių 
draugiją, ši pašalpos orga
nizacija rūpinasi savo ser
gančiomis, senatvės sulau
kusiomis, narėmis, vienu žo
džiu, užsiiminėjo labdaros 
reikalais, o įsibrovus “ro
jaus” skelbėjams ši draugi
ja buvo uždaryta. Kur ki
tos draugijos kaip Šv. Vin
cento Pauliečio, kur našlai
čių bei senelių prieglaudos?
Ar nebeliko varguolių nau-

("IJiaugm' Acme telephoto) ! LaiSVeS

bar, kad darbininkas laiko
mas per paprastą prekę, ku
rią komisaras gali parduoti 
kaip jam tinka. Darbinin
kas negali persikelti iš vie
nos dirbtuvės į kitą. Su sa
vo šeima jis gali būti išsiųs
tas iš vieno miesto į kitą. Ar 
tai žadėta Stalino “laisvė?”

Visa Lietuva maskolišku- 
mu dvokia. Pažiūrėkime į 
Lietuvos pašto ženklelius. 
Antspaudos rusiškos, vieni 
ženkleliai pavaizduoja kaž
kokius du lakūnu, kiti nema
lonią .rūsčią ponią. Grįžki
me į Kauno gatves. Puiki 

alėja pavadinta

Stalino prospektu.” Susto
kime prie
Draugijos’ 
įstaiga, a. a. prelato A.
Dambrausko - Jakšto įkurta, 
dabar maskolio perduota

Britų generolas Claude 
Auchinleck, kurs paskirtas 
gen. Archibald P. Wavell 
vietoje. Gen. Wavell iki šio- 
liai buvo vadu viduriniuose 
Rytuose. Dabar jis pasiųs-

niekam dėtas susilaukia da
boklės, net ištrėmimo į Sibe
rijos gilumas. Pakarto lie
tuviui ši vergo nelaisvė. Jis 
bėgtų, bet kur, kaip, kas pa
dėtų? Siena taip saugoja
ma, kad prie jos gyvybė nei 
laisvė neužtikrinta.

(<

“Šv. Kazimiero 
knygyno. Ši

ta,” “Raudonąja Vėliava ” 
Nedovanotinas lietuvybės 
bei tautiškumo įžeidimas! 
Lietuvis to neužmirš. Savu 
laiku duos vandalams su
prasti, ką reiškia įgimtas 
tautos savybės, tradicijos, 
jos turtus išniekinti.

Gaila, gaila mūs brangios 
Lietuvos. Vienok, senų lai
kų kančias pergyveno, per
gyvens ir šias nukryžiavimo 
dienas. Bus daug aukų. 
Dangus džiaugeis Lietuvos 
šventaisiais, kurie užtars ko 
vojančius brolius — prie Lie 
tuvos Marijos. Praūž karo 
audra, tėvynės neprieteliai 
negyvens amžinai. Teisin
gumas laimės. Laisvė su
grįš - galingesnė, patvares
nė, laisvė pagrįsta religi
niais demokratijos princi
pais. Turėkime viltį.'Dirb-

žydui vesti ir “perkrikšty- kime — melskimės.

Didžiausia Lietuviška 
Įstaiga Amerikoje

mo ligoninę. Ten jis po ke
lių dienų vis dėlto kažkokiu 
būdu nusižudė. Kaip pasa

koja buvę kaliniai, panašių 

atsitikimų būta ir daugiau, 

bet jie iškyla viešumon tik

tai pripuolamai, nes kalėji

mo administracija juos labai 

slepia, o kaliniai niekam ne

gali pranešti, nes jie yra ab

soliučiai izoliuoti.

AR DAUG KŪRO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?!

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulaciją] 
Sutaupysite Daug Pinigų.

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

gaisrų;
fl. Greitai ir lengvai įtaisoi

Apdkaičiavimag Dykai!

i noMit« POCK WOPL
I »COWKSOABO

I Ftssout kanAimo 
I CoHmimCsMMrVIMfloASM 

I 3orrifcs»-XXMM»C»acFi

Naavv Butams tbniiu* 
Mamhsv Centam, tn.

...... v. . .. jam jsikurusiam “rojuj,”jusi Lietuva gražiai gyventi, , , . ... x.. . t .. . .... ikad rusai panaikino sias
draugijas?

Bedievinimo darbas nė čia 
nesustojo. Rusai uždraudė 
švietimo darbą per laikraš
čius ir žurnalus. Katalikų 
dienraštis “XX Amžius” tu
rėjo sustoti ėjęs. Šis laik
raštis buvo įtraukęs žymių 
veikėjų ir publicistų į savo 
redakcijos administraciją. 
Tiesos gynėjai pasiaukoda
mi šį laikraštį rėmė, tačiau 
melo šalininkai pasibijojo 
tiesos išgirsti, uždarė įta
kingą tiesos organą. Užda
rė ir kitus laikraščius, žur
nalus. Nebesidžiaugiame 
daugiau nei su “žvaigžde,” 
nei su “Saleziečių žiniomis,” 
nei “šaltiniu,” “Ateitimi,” 
“Vaidelute.”

Sovietinimas ir bedievini- 
mas prasidėjo pradžios mo
kyklose, gimnazijose ir uni
versitetuose. Pastarojoje 
įstaigoje įvedami įvairių 
“izmų” — stalinizmo ir pan. 
kursai. Studentams skaito
mos propagandinės paskai
tos, kurių kiekvienas studen 
tas privalo klausyti. Ar tai 
laisvė tikėjimo ir sąžinės? 
Tai begėdiškas žmogaus tei
sių išniekinimas!

Skursta lietuvio dvasia. 
Jis turi veidmainiauti, nes

F.H.A. 
ar Išmokėjimo*.

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

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRE8ENTATTVE

6343 S. Westem Avė. Republic 605l|
gsrshooso: 9401 Bo. Stony Ialand Ava, taa.

kaip iš pasalų šoko liūtas, 
tas plėšrusis bolševikas ir 
prispaudė vargšę auką tarp 
žiaurių ųasrų.

Raudonieji atėmė nuo Lie
tuvos gyventojų stambesnį 
turtą: ūkius, namus, pini
gus. Nusavinę suvalstybino 
juos, o tikrajam savininkui 
nė dėkui. Bolševikų valdžia 
taip pat grobė bažnyčių tur
tą, nuskriaudė vienuolynus, 
įsakydami vienuoliams - vie
nuolėms pasitraukti, savo 
teisėtus namus apleisti. 
Taip negailestingai Stalino 
tarnai pasielgė su tėvais Ma 
rijonais Marijampolėje, se
selėmis kazimierietėmis Pa
žaislyje, širdietėmis sese
lėmis Šiauliuose, su pranciš

konais Kretingoje ir kitais 
ordinais.

Nepalankumas bažnyčios 
tarnams yra aiški kova 
prieš patį Dievą — katalikų 
tikėjimą. Stipriausia ir įta
kingiausia organizacija pa
saulyje yra Bažnyčia. Be
dieviai plūsta prieš Ją, it vi
sas pragaras. Dėlto, tuo
jau raudonųjų pirmieji dek
retai apriboja bažnytines tei 
sės. Nereikia švenčių, nei 
Kalėdų, nei Velykų, nereikia 
pamokslų bažnyčiose, nerei
kia kapelionų mokyklose. 
Kasdien vis daugiau ir dau
giau naikina šventą katali
kų tikėjimą, o drįstančius 
Dievo įsakymų laikytis, kaip 
šnipus sekioja ir baudomis 
bei grąsinimais persekioja. 

Be to, Lietuvoje niekad

Pasiklausykime tų pabė
gėlių, kurie laimingai ištrū
ko iš pragariškojo “rojaus.” 
Net čiurkšliais kraujas gys
lose sustoja išgirdus kaip 
kenčia mūs broliai, sesutės. 
Beširdis bolševikas ryja ar
tojėlio duoną, graibsto po jo 
sandėlius, kad nėpasiliktų 
sotus kąsnelis nė tam kūdi
kiui lopšyje.

Baisu ligoniui ir senatvės 
sulaukusiam. Kas tokius 
gali tinkamai aprūpinti, jei 
nėr vaistų, drabužių, ir vy
rai išėję į kariuomenę? Ne
nuostabu, kad tokioje būty
je nelaimingieji laukia, kad 
giltinė juos paimtų. Sako, 
nuėję į kapus, nebekramtys 
maskoliai mūs kaulų. Ko
kia skaudi tiesa! Vargšai 
ištroškę amžinybės atilsio.

Apgailėtina ir darbininko 
padėtis. Darbininkai negali 
gauti darbo kitaip, kaip per 
darbo biržas. Suprask da-

šios dienos “Drauge” ant 
paskutinio puslapio yra ats
pausdinta atskaita, kuri vai
zdžiai įrodo kodėl Standard 
Federal Savings & Loan 
Association yra didžiausia 
ir stipriausia lietuviška fi
nansinė įstaiga šioj šalyj. 
Vadovaujant žymiam finan- 
sieriui Justinui Mackevičiui 
ir sumaniems direktoriams, 
ši bendrovė stebėtinais šuo
liais išaugo ir sustiprėjo per 
pereitus kelis metus.

1934 metais šios įstaigos 
turtas siekė $315,292 ir At
sargos Fonde buvo $60,395. 
Pereitais — 1940 — metais 
turtas jau siekė $5,405,893 
ir Atsargos Fonde buvo jau 
$372,517. Šįmet, kaip ats
kaitoje matoma, turtas iški
lęs į beveik pus-septinto mi
lijono dolerių ir Atsargos 
Fonde yra beveik pusė mi
lijono dolerių.

Iš to stebėtino augimo, 
aišku, kad Standard Federal 
Savings and Loan Associa

tion turi investorių pasitikė
jimą, ir kad ji yra visiškai 
saugi.

Standard Federal Savings 
and Loan Association užsi
pelnė lietuviškos visuomenės 
paramos. Todėl ji ir gausiai 
lankoma ir remiama, nes ša
lia pozityvaus saugumo, in- 
vestoriai visados gali tikė
tis mandagaus, nuoširdaus, 
lietuviško patarnavimo.

rTthis cheese 
food that’s digestible 

as milk itselfl

SPREADS! SLICES! TOASTS! 
MELTS PERFECTLYI *

SKAITYKITE “DRAUGI!

negali atvirai savo minties 
pasisakyti. Kas nežino ir 
nejaučia, kad Sovietų Tary
ba sugriovė ramų ir pažan
gų gyvenimą? O vis dėlto 
pavergtas lietuvis tyli dan
tis sukandęs ir neišleidžia 
aimanos žodžio. Kas drįstų

nebūdavo išardų bei civilių išsitarti, jei nekaltas žodis,

(Su senu valytuvu)

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

The Hoover Co.
Sales — Service

LIPSKY’S RADIO STORE 
4936 W. 14 St. Cicero, IH. 

Tel. Cicero 1329
DYKAI! Apkaina vimas ir 

išmėginimas namuose!

I
l

-SICK, NERVOUS
fin AIIIIV “every n b lt A Nl\l MONTH” i

Then Read WHY 
Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound Is 
Real “ Woman's Friend”!
Some women auffer eevere monthly 
pain (crampe, backache. headache) due 
to female functional d iso rde rs while 
other’s nerve# ten d to become upset and 
they get erosą, reatleaa and moody. 
f So wby not take Lydia E. Pinkham'a , ,
Vegetable Compound made eipeciallv •Ptetal purpoee to HELP W0MEN.

ia made from nature’a own benefleial 
roots and herbe — eaeh wlth Ita own

Famous for over 60 years—Pinkham’a 
Comnound ia the beet knovn and one

to help tired, run-down, nervous wom- 
en to go smillng thru “dlfflcult days.’'
Pinkham’a Compound eontains no opi- of the most effectiv “woman'a” tonica 
atea or habit-forming ingredients. It obtainable Try it!

D A C |/ I C Pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas, 
t /iOI\\zLwO — namams statytl, remontuoti ar

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomilll
TAI IDYI/ITC mūflų JQ<"iI I 1X1 I U tingai globojami lr 1

indeliai rūpes
tingai globojami ir ligi $5,000 ap

drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame 
8M%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

MUSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nennskrlaodžlant Nd 
Vieno Klijentol

Keistuto Savings and Loan Association yra žymiausia, seniau
sia lr tvirčiausia lietuvių finansinė {staiga.

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

3236 So. Halsted SL Chieago, III.
Jos. M. Mozeris, Sec’y.
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Lietuvių katalikų dienraščio “Draugo” rSmSjama lr skaitytojams 
siunčiu sveikinimus tr geriausius linkėjimus!

Jūsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams. Informuodamas 
apie įvairius katalikams įdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo tie
sas, gina ir saugo Jas nuo amžinojo išganymo priešų.

Daugarlopal tepadauglja Jūsų katalikiško dienraščio skaitytojų skai
čiusi

AMLETO GIOVANNI CICOGNANI, 
iJkMlicea Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas

Išėjo iš spaudos kun. A. Miluko leidžiamo bertaini- 
rio žurnalo “žvaigždės” Nr. 2, kuriame randame ne
mažai žinių iš Amerikos lietuvių istorijos. Pirmieji 
Lietuvos išeiviai, apsigyvenę Shenandoah, Pa., 1872 
m. lietuvių lenkuojančių vadų įtakoj įsteigę “lietuvių- 
lenkų” Šv. Kazimiero susišelpimo draugiją. Įdomiai ap
rašoma Shenandoah lietuvių parapijos pradžia (1874 
m.) ir jų santykiai su lenkais. Dedama žinių ir apie 
kitas pirmąsias lietuvių parapijas Pennsylvanijoj, New 
Yorke. Taip pat rašoma apie draugijas ir pirmuosius 
laikraščius.

“žvaigždės” leidėjas, kaip buvo rašyta, birželio mėn. 
minėjo 70 metų amžiaus ir 50 metų savo literatinio ir 

visuomeninio darbo sukaktį, šis garbingas jubiliatas 

yra daug knygų išleidęs ir daug vertingos medžiagos 

surinkęs Amerikos lietuvių istorijai.

Po svietą pasidairius

Apvogė ir ištrėmė

(“Draugas”, liepos 5 d.,
1916 m.).

Kruvini mūšiai Lietuvoje.
Iš Berlyno oficialiai prane
ša, kad rusai išnaujo ata- Lietuviškų balšavikų 
kuoja vokiečių liniją nuo 
Zirin iki Baranovičių aps
kričio, Lietuvoje... Visos ru
sų atakos tačiau atmuša- . . _. . _ . ...___

_ , .................... balšavikai Lietuvoje. Vienus
mos. Rusai paneša didelius .... .. . .. , .,. x lietuvius lie susaude, kitus
nuostolius, bet nuolat ir vėl 
puolasi ant savo priešinin
kų....

objevlenlje.
Gražiai buvo pradėję gy

venti ir stiprėti Maskolijos

te penktakolumniečiai, bū
sit Amerikos neprieteliai.

Teprasmenga* lietuviai ir 
jų laisvė, nepriklausomybė!

Tegyvuoja Stalinas ir jo
GPU.

Čikagos Progresyvių Lie
tuvių Komitetas.

Rusijos imperializmas
Rusijos carai ir jų pastatytos vyriausybės sirgo im

perializmu. Jie buvo prisigrobę daug svetimų žemių ir 
vis dar buvo negana. Skelbdavo savo kaimynams ka
rus, juos užpuldavo ir apiplėšdavo.

Dar didesni imperialistai pasirodė esą nauji Rusijos 
valdovai bolševikai su Leninu ir Stalinu priešakyje.

Jie siekė visą pasaulį užvaldyti, pavergti. Pirmiau
sia mėgino propagandos keliu tą tikslą pasiekti. Bet 
nevyko. Pasaulis greit suprato, kokias nelaimes žmo
nijai neša kruvinasis bolševizmas. Tada Stalinas grie
bėsi ginklo. Jis užpuolė Lenkiją, Suomiją. Jis užgrobė 
Lietuvą, Latviją ir Estiją. Tuos kraštus apvogė, žmo
nes skurdžiais padarė, vergiją ir baudžiavą įvedė.

Sovietų Rusija svajojo ir daugiau kraštų pulti ir 
pavergti. Bet, bent tuo tarpu, jo svajones išblaškė ki
ti imperialistai naciai ir fašistai. Sovietų Rusiją už
puolė ir nesulaikomai eina pirmyn.

Nors vokiečiai šimtus mailių jau numaršavo, perėję 
vadinamos Sovietų Rusijos sieną, tačiau ar kam atėjo 
į galvą, kad dar vis nepasiekė Rusijos teritorijų. Mū
šiai eina jos užgrobtuose kraštuose. Naikinami ne rusų 
kraštai, deginamos ne rusų sodybos, griaunami ne rusų 
miestai, baisus karas terorizuoja ne rusus, bet tos vi
sos baisenybės tuo tarpu dedasi

Lietuvoj, Latvijoj, Estijoj, Suomijoj, Lenkijoj, Balt- 
gudijoj, Ukrainoj, Rumunijoj ir kitur.
žodžiu, karas eina svetimose žemėse ir kitų tautų 

sąskaiton.

Ir, kadangi tuos ir daugelį kitų svetimų žemių rusai 
buvo prisigrobę, jų žmones pavergę, dėl to aukščiau 
suminėtos tautos nesijaudina, kad okupantai yra stu
miami lauk. Priešingai, dar gi padeda juos išvyti lauk, 
nes jau iki gyvam kaului buvo įkyrėjusi jiems jų už
dėta priespauda.

Pagaliau, rusų armijos tuos kraštus nelabai i? tegi
na, nes žino, kad tai ne jų tėvynė.

Ne vienas, bet daug buvo pranešimų, kad Maskvos 
komisarai labai daug žmonių išvežė iš Lietuvos į Ru
siją. Tas žinias patvirtina prieš porą dienų iš Kauno 
atėjusios žinios.

Jei naujosios vyriausybės žemes ūkio ministerija ma
tė reikalo duoti įsakymą valsčių viršininkams paskirti 
patikimus asmenis bolševikų išvežtųjų ūkininkų ūkiams 
tvarkyti ir globoti, tai reiškia, kad tų ūkininkų tikrai 
daug yra ištremta į Rusiją arba šiaip jau likviduota.

Bet bolševikai ne tik ūkininkus trėmė. Jie trėmė val
dininkus, pramonininkus, prekybininkus ir net darbi
ninkus. Savo tėvynę buvo verčiami palikti ir keliauti į 
svetimą kraštą dešimtys tūkstančių lietuvių, kurių pa
dėtis šiandien yra labai skaudi.

Bolševikai taip žiauriai elgėsi su lietuviais, kuo grei
čiausia norėdami ten įvesti savo santvarką, kuo grei
čiausia Lietuvą surusinti.

Turint tą visą galvoj ir dar tik ką praūžusią karo 
audrą, tauta turės visas savo jėgas įtempti, kol išly
gins bolševikų padarytas žmonėms skriaudas, kol at
statys sugriautą kraštą.

Darbininkai ir streikai

Dėl to, didesnio pasipriešinimo galima laukti tada, 
kai vokiečiai pasieks teisingai rusams priklausančias 
teritorijas (ištino ruskyj kraj).

Reikia spėti, kad ir patys Rusijos žmonės ne taip 
jau labai yra užsispyrę gintis. Per su virš dvidešimtį Iralfac}
metų juos bolševikai kankino, vergais laikė, žmonė- 1
mis neskaitė. Kruvinasis bolševizmas jiems nebepaken
čiamas pasidarė. Dėl to tik prievarta jie stoja į Sta
lino režimo gynėjų eiles.

Tuo būdu į Stalino atsiliepimą (padarytą prieš porą 
dienų) visas jėgas įtempti apsigynimui nedaug dėme
sio tekreips Rusijos imperializmo pavergtosios tautos. 
Nedaug dėmesio į tai tekreips ir patys rusai, kurie 
seniai laukia išsivadavimo iš kruvinųjų bolševizmo na- 

gy-
Kad Rusijai priklausančias žemes apginti, patys ru

sai turėtų sukilti prieš Staliną, sudaryti tokią valdžią, 
kuris visa rusų liaudis pasitikėtų, kuri rūpintus ne 
komunizmu, bet krašto gynimu, jo ir jo žmonių gero
ve, tada tik susidarytų stiprus rusų tėvynės gynimo 

frontas.

•i

Šiuo klausimu “Darbininke” rašo V. M. Klausutis 
ir savo rašinį taip baigia:

“Aišku, kad pasirengimo karui, arba, laike patik
rinimo apsaugos mūsų kraštui, ginklavimosi dirbtu
vėse darbininkai neuždirbo pakankamai, kad galėtų 
subalansuoti savo pragyvenimo lėšas kylant kainoms 
visokių produktų ir maisto, namų nuomų, etc. Fabri
kantai, gavę Uz šimtus milijonų dolerių užsakymus 
nuo Europos kariaujančių šalių ir nuo savo vyriau
sybės daro didelius pelnus, nori staiga susikraut mili
jonus pelno; darbininkai matydami jog jie turi teisę 
gauti nors dalelę to pelno iš gamybos, reikalauja al
gų pakėlimo, reikalauja pripažinimo jųjų STATUS. 
Ir teisingesni darbdaviai patenkina darbininkų reika
lavimus, nes jų reikalavimai logiški ir teisingi, bet 
yra ir tokių, kurie velija uždaryti fabriką negu pa
kelti algas — atlyginimą darbininkams už jųjų dar
bą arba viršlaikį, atsisako darbininkams pripažint 
teises įkurti uniją, derėtis su darbininkais. Ir šie, 
darbdaviai praeityje ir dabar daugiausia reikalavimų 
stato vyriausybei uždrausti darbininkams streikuoti, 
taip besielgdami patarnauja komunizmui plėtotis 
darbininkų tarpe Amerikoje”.

Komunistai pyksta, kad Suomija kariauja prieš So
vietų Rusiją.

Bet kas gi tam kaltas? Didžiausias to kaltininkas 
yra patsai Stalinas.

Prieš keletą metų jisai siuntė gausingą sovietų ar
miją Suomijon, kad tą kraštą užgrobti ir laisvę my
linčius jo žmones pavergti. Nors tada visos Suomijos 
bolševikai nepajėgė užgrobti, bet jos dalį vis dėlto at
plėšė.

Dabar, kai Vokietija užpuolė Sovietų Rusiją, Stalinas 
pirmiausia įsakė bombarduoti Suomijos miestus. Jisai 
tai darė net karo suomiams nepaskelbęs.

Suomijai kitos išeities neliko, kaip tik gintis nuo 
užpuoliko.

į kalėjimus sukimšę, trečius 
į Sibirą išvarę, o likusius 
ubagais padarę, nes viską 

• ’ buvo atėmę, maskoliški bal-
Ptagaliau prabilo pulk. šavikai buvo pradėję mark- 

Rooseveltas... Oyster Bay, sistinį gyvenimą: Lietuvos 
L. I. apvaikščiojant nepri- lašiniais, šviestu ir skania 
klausomybės dieną, liepos 4 juoda duona auginti savo 
d., į susirinkusius dalyvius pilvus ir šildyti juos prieš 
kalbėjęs ir pulk. Roosevelt, Stalino saulę. Bet kapitalis-
pirmutinį kartą prabilęs po tai pavydėjo tokios masko- .
tautinės progresistų parti- liškiems balšavikams laisvės Un

jos konvencijos. Roosevelt ir gerovės. Jie zujo pas Hit-
kalbėjęs tik apie Meksikos lerį, kad tas gelbėtų. Na, ir 
reikalus ir amerikonų prisi- fašistinis žvėris pražiodino 
rengimą karui. Jis pažymė- savo nasrus. Lietuvos kapi- 
jęs, kad jei kiltų karas Suv. talistai, kurie nakties glū 
Valstijų su Meksika, jis pir- durnoj buvo pabėgę iš Lie- 
mas stotų karan su visais tuvos, dabar jau grįžta at
gavo sūnais. Roosevelt sto- gal.

Spicpirvirvio Dumkos
Bostono cicilistų Maiktė- 

vis sako, kad karų priežas
tis žmogaus prigimtis, ku
riai pakeisti niekas būdų 
neišrado. Daktaras Čikago 
cicilistų gazietoj sako, kad 
ne prigimtį reiktų keisti, 
bet privalu tarptautinę or-

vi už tai, idant militariškai . 
būtų lavinamas visas Suv. 
Valstybių jaunimas, lygiai 
biednų, taip ir turčių luo
mų... Milicijon neturi būti 
imami vedę vyrai. Karei
viauti esą pakanka nevedu
sių jaunų vyrų...

Vokiečiai daužo Verdūno 
katedrą.... Dar pradžioje ant 
Verdūno užpuolimo vokie
čiai Verdūno miestą paver
tė griuvėsiais savo sunkią
ją artilerija. Užsilikusi bu
vus tik viena senovinė Notre 
Dame katedra. Iš Paryžiaus 
praneša, kad dabar vokie
čiai griauja ir katedrą di-

Broliai lietuviai, nepasi- 
duokim! Lietuviai neprivalo 
Lietuvos valdyti! Seniau 
juos valdė carai, o dabar tu
ri valdyti maskoliški balša
vikai. Lietuviai, kraujala- 
kiai, kurie nori būti laisvi 
lr nepriklausomi, turi būti 
sunaikinti! Geriausiais nai
kintojais yra maskoliai bal
šavikai. Jie žino visokias 
priemones. Padėkime jiems 
sunaikinti tuos nevidonus 
lietuvius, kurie, kaip šaka
lai, užpuolė ant Lietuvos, 
ant darbininkų, valstiečių 
ir darbo inteligentijos. Ku
rie nestosite už tai, kad 
Stalinas Lietuvą valdytų^ 

džiulių armotų šoviniais...... bet patys lietuviai, tie būsi-

paims.” Reiškia, siūlo pa
sidaryti policininką.

Būtų gerai, jei abu tie 
laikraščiai pastudijuotų šv. 
Marijos Magdalietės ir Šv. 
Augustino gyvenimus — 
ten pamatytų kokiu geru 
būdu galima žmogaus pik- 

, .. tą prigimtį pakeisti, be po-
iiciriinko.

Vargšai mūsų automatai, 
bolševikų redaktoriai: Sta
lino įsakymu automatiškai 
tylėję prieš Hitlerį, dabar 
tuo pačiu įsakymu automa
tiškai turi jį keikti. Savo 
protą pavartoti nemoka.

Stalinui pakšt į ranką či
kago balšavikų gazieta, įsi
dėjo Stankaičio laišką iš 
Lietuvos, kuriame tas iki 
padebesų išgyrė Teroro 
Lietuvos tvarką, bet sako: 
“brolau, siųsk man šifkor- 
tę važiuoti Amerikon.”

Giria “rojų,” iš kurio no
ri pats išbėgti.

Vyrai - politikai, look out, chamberlaino
LIETSARGIS BAR NEVISAI PALAIDOTAS f...
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Birželio 28 d.

Man vis dažniau pradeda rodytis, tartum visas gy
venimas susyk sustojo vietoje — taip šiandiena panaši 
į vakardieną. Keliuosi penktą ryto ir su seneliais tėra 
soje geriu arbatą. Visur aplinkui pilna žydinčių jazmi
nų, mėgstamiausių tėvuko gėlių. Prie žalių kaip smarag
das jazminų lapų glaudžia savo galvutes tamsiai raudo
nos rožės. Oras toks tyras ir šviežias, tai gražus, džiu
ginantis, šiltas vasaros rytas. Ant užtiesto stalo stovi 
švarutėlis misinginis virdulys.

Jis turi visuomet virti, nes “stimpančio” virdulio 
senelis negali pakęsti. Kai tik jis išgirsta, kad virdulys 
ima šnypšti, tuoj įsako nupirkti naują.

Po arbatos išeinu į sodą ir ilgai vaikščioju alėjo
mis.

r z
Nueinu, kur prasideda ežeras. Ten yra maža alta

na ir suolelis, iš kur į ežerą ir į kalnus atsiveria nuo
stabiai gražus reginys. Ten, su knyga rankoje, pasėdžiu 
ištisas valandas. Tačiau ne visuomet skaitau. Daug daž 
niau žiūriu į melsvuosius tolius ir stebiuosi tokiu' dide
liu, ramiu savo gimtinės gražumu, čia rašau daug eilė
raščių. Jie visi kupini meilės šitam žavingam ežerui ir 
šitiems kalnams, kupini lūkesčio ir ilgesio kažko, ko aš 
nė pati aiškiai nenuvokiu. Toli bangose pasirodanti vie
niša valtis, kalnų viršūnėse atsispindiųti saulė, visa tai 
mane kažkaip graudžiai nuteikia, pažadina many tylų 
liūdesį. Čia aš pasijutau tokia nuliūdusi ir tokia viena, 
kaip ežero bangose tas vienišas laivelis.

Juozas Ambrazevičius - naujasis 
Lietuvos Švietimo ministeris

- Nei nuovargis, nei naktis nesulaiko 
nuo darbo dėt lietuviu. - Kaip jis 
padėdavo suareštuotųjų šeimoms

Iš širdies liūdime maty-j kada jis, nors per dieną į-

Birželio 29 d.

Švenčių dienoęnis svarbiausioje gatvėje esti vadina
moji “gulianija.” Tai kažkas labai savotiško ir gražaus. 
Nepaprastai didingai nusiteikusios merginos ir vyrai ei
na iš vieno galo į kitą ir grįžta atgal. Mergaitės taip 
“spaciruoti” pradeda jau nuo tryliktųjų metų. Jos ne
šioja ilgais andarokais ir ant galvos skraistę; skrybėlai
tes palieka “ponioms’* ir “panelėms.” Mergaitės traukia 
iš lėto iš vieno galo į kitą, linksmai čiauškėdamos žen
gia žingsnis po žingsnio ir dedasi į jas žiūrinčių vyrų 
visai nematančios. Taip esti ligi šešioliktųjų amžiaus 
metų, kada dažniausiai susižiedojama. Kuri sulaukia 
septyniolikos ir nesusiranda sau sužadėtinio, tikriausiai 
lieka senmergė. Čia tebėra įsigalėjęs vienas, pažiūrėti, 
labai šiurkštus paprotys. Kai vietos bernai galų gale su
seka, kad kuri mergaitė “pražiopso” vedybas, tų namų, 
kuriuose vargšė gyvena, visus vartus išteplioja smala.

Seniau, kaip sako, darydavo tik ten, kur būdavo 
pavainikis, bet dabar tas paprotys “išplėstas” ir taiko
mas visur, jei tik mergina dėl kurių nors priežasčių ligi 
to laiko neišteka. Jei į miestą užsuka koks nevietinis 
žmogus, tuoj nustemba dėl daugybės tokių “nuostabių” 
vartų. Kai kurie tėvai mėgina tą gėdą nutrinti, užtep
tuosius vartus išversdami ir į jų vietą įstaty darni nau-| 
jus, bet ir šie nuo visų namų ir nuo senų tvorų ir taip, 
dar gana ryškiai išsiskiria. Kiti stengiasi smalą nukrap-j 
Styti arba vartus iš naujo perdažyti, bet jos juodi zig
zagai vistiek vietomis pasilieka ir daro dar juokingesnį 
įspūdį. Tačiau daugelis palieka viską taip, kaip yra, ir 
apsipranta su tokiu “chuliganų” darbu.

darni, kaip mūsų tėvynė 
nuolat mindžiojama sveti
mų kojų, kaip ji taip daž
nai naikinama siaubingo 
karo.

Paguodos tik turime iš
girdę, kad į atsakomingas 
vietas vis dėlto patenka ir 
labai taurūs geri lietuviai. 
Vienu tokiu yra i naujasis 
švietimo ministeris Juozas 
Ambrazevičius.

Plačių gabumų vyras

Nedaug Lietuvoje mes tu
rėjome žmonių su tokiais 
plačiais gabumais: jis ir 
pirmaeilis žurnalistas, ir 
stilingas rašytojas, ir stu
dentų pamėgtas universite
to lektorius, literatūros ir 
net teatro kritikas, suma
nus vadovėlių gamintojas 
ir žinomas visuomenininkas. 
Jam būtų galima pritaikyti 
tie žodžiai, kuriuos jis sa
vo naujesniame veikale sky
rė didiesiems lietuviams — 
rašytojams:

— Šituose didžiuosiuose 
susikondensuoja (susitel
kia) su didesne įtampa cos 
jėgos ir idėjos, kurios pa
laidai blaškosi visoje masė-
je. Juose sąmoningai pra 
byla tas epochos (laiko) 
balsas, kuns maseje tik in
stinktyviai kuteno širdį, ne
surasdamas žodžio pasaky
ti. Ir jų gyvenimas bei kū
ryba yra tas gaubtasis veid
rodis, kuriame pamatom su- 
kondensuotus, išryškintus, 
paspalvintus epochos esmi
nius bruožus (J. Ambrazevi
čius, Lietuvių Rašytojai, 
pusi. 7).

temptai dirbęs, redakcijos 
paprašytas nueidavo į teat
rą, išsėdėjęs kelias vay.a- 
das parašydavo to svarbaus 
veikalo recenziją (įvertini
mą) ir vidurnaktį pats at
nešdavo straipsnį į spaus
tuvę. Kartą turėjome gar
daus juoko, kai jis prisipa
žino — kaip šitaip išvargęs 
atėjo iki redakcijos, pasto
vėjo prie dėžutės, kurion 
zeceriams (raidžių rinkė
jams) turėjo įmesti straips
nį, bet susimąstęs pamiršo 
tą., padaryti ir turėjo pas
kui vėl beveik nuo namų su
grįžti.

Žmoniškumo ilgesys

Lietuvos okupacija jis la
bai sielojosi. Atsimenu, kai 
buvo paskelbti rinkimai į 
bolševikiškąjį seimą, važia
vome su juo ir “M. Laik
raščio” redaktoriumi kun. 
Barausku į solistės Zaunie- 
nės tėviškę. Bolševikai Am
brazevičiui buvo jau uždrau
dę iš Kauno apskrities iš
važiuoti, bet jis to nepaisė. 
Kelionėje kalbėjo:

— Esu taip išsiilgęs tik
rojo žmoniškumo. Pasaulis 
užmiršo žmogaus vertę. Kaž 
koks barbarizmo atgimimas.

Už tat jis pats — lietuvis 
nepaperkamas ir ^taurus De 
priekaištų. Dar jį sutikau

tą paskutinį vakarą, prieš 
pat išvykimą iš Kauno j 
Vokietijos pusę. Ambrazevi
čius tada vežė suareštuoto
jo redaktoriaus Dr. J. Skrup 
skelio žmoną pas vaikus. 
Padėti suareštuotųjų šei
moms — prie bolševikų re
žimo labai pavojingas daly
kas, bet Ambrazevičius nie
kur pavojų nebijojo, kur tik 
galėjo pagelbėti lietuviams.

Žinau, kad nekartą būvu 
projektuojama Ambrazevi
čiui suteikti aukštesnes pa
reigas valstybiniame apa
rate, bet jis to vengė. Jei jis 
dabar sutiko eiti tokias 
aukštas pareigas, tai kas jį 
pažįsta, žino. kad jis padarė 
auką; aukotis gi jis niekada 
neatsisakė, jei tik tas Lietu
vai buvo reikalinga. Savo 
gyvenime nemažai ištvermės 
jis semiasi iš savo gilių re
liginių įsitikinimų. Jis gerai 
pažįsta lietuvių tautą.

— Lietuvių nelaimė, — 
rašo jis savo puikioje kny
goje “Lietuvių Rašytojai” 
(p. 39), — tebėra ta, kad 
jie praktiniame gyvenime 
arba veikia visai be plano, 
arba amžinai tik planuoja. 
Planams ruošti išsenka ener 
gija ir nebelieka jiems rea
lizuoti. Taip buvo palaidota 
daugel puikiausių sumany- 
mų .

Tikėkime, kad jam pavyks 
išvengti tų pramatytų klai
dų; jam seksis vairuoti taip 
svarbų Švietimo Ministeri
jos darbą, nuo kurio dau^ 
priklauso mūsų busimųjų 
kartų auklėjimas. Jis, ge
riau kaip kas kitas, suge
bės visada išlikti taurus lie
tuvis ir laviruoti nelengvo
se aplinkybėse.

K. J. Prunskis

NEAPOLIS NAKČIAI ATEINANT

\ 1917 m. liepos 6 d. 
pas “starecą”

" K ' V
Galų gale nors kartą nuvažiavom 

Grigorijų. Senelė, kuri vis negali nusikratyti savo bai
siais nujautimais, nusprendė jį paprašyti, kad pasimel
stų už visos šeimos gerovę. Mūsų buvo tikra draugija; 
prie mūs dar prisidėjo dvarininkas Ivanas Ivanovičius 
Michailovas su šeima, taip pat su visais savaisiais ap
skrities viršininkas ir apskrities gydytojas. Išsyk plau
kėm per ežerą šešiais motoriniais laiveliais, iš viso 31 
verstą. Melsvas, beveik lygus kaip stiklas vandens pa
viršius, didelės baltos vandens lelijos, pulkai laukinių 
ančių, išgąsdinti mūsų, ir karšta, bučiuojanti saulė — 
visai tai susiliejo į vieną gražią, harmoningą visumą. 
Kaip čia buvo gražu! — Senelis Grigorijus gyvena visai 
vienas saloje, vidury ežero, kaip tikras atsiskyrėlis. Žie
mą vasarą vaikščioja basaminčias, minta tik grybais, 
šaknelėmis ir džiovintais vaisiais. Žiemą vasarą dėvi il
gais baltais marškiniais. Kaip jis gali čia tokiomis šalto
mis žiemomis nesušalti? Jis gyvena urve, kuriam mie
ga ant plikos žemės.

.(Bus daugiau.).

Duoklė visuomenei, 
užmirštant save

Trumpai apie Lietuvos kariuomenę

(Pabaiga) ,
Berniukas vikriai stumdo 

ratus, išsisukinėja pro žmo
nes, — ir kad šaukia, kad 
skamba, visus triukšmus ir į 
visas gerkles prarėkdamas.1 
Dainuoja, basomis kojomis 
greitai šokinėdamas, nerū- i 
pestingas, kaip žiogas. Ir 
gražu jo klausytis, šaukia 
jis įsigilinęs į savo “Santa 
Lucia”, iš visos krūtinės, iš 
visų plaučių — ir taip skar 
džiai, taip laisvai, taip šva
riai, lyg lakštingala suoktų. 
Ne veltui Neapolis išsiaugi
no Enrico Caruso ir spiečius 
kitų dainos meistrų. Ką ga
li žinoti, ar ir šitas driskius 
nebaigs savo dienas garsių
jų operų arijose... O gal vi
są gyvenimą prasistumdys 
sudriskęs....

Vaikiukas su savo ratais 
pasuka į šalutinę gatvę, dar 
ankštesnę ir siauresnę, ir 
jau tylią, aprimusią. Valan
dėlę toji tyla pakrinka nuo 
berniuko dainos, kuri skam
ba vis tolyn, vis lėtyn, kol 
ją didžiosios gatvės balsai 
užgožia.

Daug brangių daiktų Ne
apolis turi — įlanką, Vezu
vijų, puikius reginius nuo 
San Martino ar Posillipo, ei
lę turtingų ir gražių bažny
čių bei muziejų, triukšmin
gas gatves, elgetaujančius 
vienuolius. įkyrius suvenirų 
pardavėjus, kurie tau siūlo
si parodysiu Vezuvijų arba 
una bella ragazza privata, 
— gatvėse išdžiaustytus 
skalbinius, garsių poetų ka
pus, amžinai mielą saulę, 
mėlyną dangų, kelis visiškai 
mažučiukus vezuvijukus... 
Taip nuo amžių buvo ir am
žius dar bus. To nepanaikins 
nei karas, nei revoliucijos, 
nei ugniakalnio išsiveržimai.

Bet kai baigsis karas, vie
no dalyko tikrai nebus: ne
bus tamsių gatvių nakčia. 
Ir kaip įdomu jomis dabar 
vaikščioti! Gali stebėti visą 
neapoliečio gyvenimą. Visų 
namų durys atdaros. Viduj 
matai vieną kambarį, kuria
me išsitenka visa šeima. Ant 
sienos šventųjų paveikslai, 
kampe didelė lova, kurioje, 
tur būt, pusė šeimos sutel
pa, kitur vėl veidrodis, kė
dės, stalas. Vienu akies už
metimu regi visą žmogaus 
mantą. Turtingesnio kamba
rys esti erdvesnis, dailiau 
išpuoštas, švariau apkuoptas 
nuo daugiau blizgučių žėrin
tis.

Ir visur knibžda žmonių. 
Štai kūrenasi ugnis, ir se
nutė samčiu maišo didelį 
puodą vakarienei. Kibirkš
tys linksmai spraga, pulkas 
vaikučių erzeliuoja aplink 
duris ir laukia, kol galės 
kibti pri* dubens. Antai jau
namartė prie pat slenksčio 
kepa čirškina tokius plačius, 
kaip skrybėlė, blynus: kad 
jau bus gardu, tai jau bus 
— pro šalį skubėdamas, ne 
vienas seilę nuryja dėl to 
čirškėjimo, dėl tų kvapsnių, 
dėl tų plačių paplotėlių.

Anam mažam kambarėly 
susigūžlnę prie ugniakuro 
sėdi du žili senutėliai: seni 
seni abu, žili žili jie, ilgą 
amžių išgyvenę, šitam lizde
ly išauginę vaikų būrį. Išsi
sklaistęs dabar tas būrys, 
sūnūs gal Afrikos smilty
nuos ar Albanijos kalnuos 
kaujas, dukterys gi savo vai
kus augina ir migdo. Ir vėl 
liko abu jie vieni, apleisti, 
raukšlėtais veidais, įdubu
siomis akimis, prie ugnies 
susėdusiu, ilgo gyvenimo, il
gų vargų, rūpesčių, smulkių

Nukeltas į 6 pusi.)

Kaip atmename, maskolių 
okupantams atvykus Lietu
von, nepriklausomos Lietu
vos kariuomenė buvo pava
dinta “liaudies” kariuomenė, 
kurios priešakin buvo pssts-

Į tyta® iŠ Maskolijos atsiųstas 
Kai tik susikūrė “XX Am- į lietuviškos kilmės sumasko- 

žius”, Ambrazevičius buvo raudonosios armijos
vienas iš pirmųjų, kurie
dienomis ir naktimis sėdė
davo spaustuvėje p&talkin-

vių areštais. Vėliau ir “liau 
dies” kariuomenė buvo lik- 
rytas 29-tasis “nacionalinio’ 
Lietuvos šaulių korpusas 
Tačiau šis korpusas tiktai iš 
vardo buvo ‘ ‘nacionalinis,” 
nes tiek konmandavimo, tiek 
kareivių sąstate buvo pri
grūsta pilna maskolių. Kor-

generolas Žemaitis - Baltū puso priešakin buvo pasta-

Naujos 1942
šis. IŠ pat pradžių fsktlno- 
ji kariuomenės vadovybė

damas dar nepatyrusiam re-, perėjo į maskoliškųjų “poli
tinių vadovų” rankas, kurių 
uždavinys buvo galutinai pa
kirsti discipliną ir kariuome*

daktoriui. Nekartą J. Am
brazevičius prasitaraavo, 
kaip norėtų atsidėti rašy
mo, žurnalistiniam darbui, 
bet žmonės prievarta įtrau-

tytas nelemtos atminties 
gen. V. Vitkauskas, suvaidi
nęs Lietuvos kariuomenėje 
judošiško išdaviko vaidmenį. 
Tačiau bolševikams nieku 
būdu nevyko “sustalinti”

Pas Budriką pa
matykite visas 
naujas radijas 
iškeltas parodai 
visų žymiausiųjų 
išdirbysčių.

nę sudsmoralizuoti. To ypač nors ir gerai išsijotų lietu
pasiekta masiniais karinin

kė į visuomeninio daroo su- kų puak.rininkių irjurei- 
kurį, iščiulpia žmogaus jė- j viduota, o jos viston suda korpusą, 
gas ir kaip išspaustą citri
ną išmeta.

Negalėdavau atsistebėti, 
kaip tas žmogus, per dieną 
dirbęs gimnazijoje V‘Auš
roje” dėstė liet. kalbą ir li
teratūrą), universitete, su
rasdavo laiko rašyti žavius 
straipsnius, sugalvoti temas 
aštrioms karikatūroms ar 
net sukurti tokį sąmoningą 
pritaikytą jumorą, kurį pa
siskaitę kauniečiai kalbėda
vo kelias dienas.

vių likučių, kurie buvo įskai
tyti į 28-tąjį “nacionalinį”

Ir nakčia... pasiruošęs 
Jo atsidavimas lietuviš

kam darbui nerasdavo ribų. 
Kada tik koks 'reikalas, 
skambtels! telefonu ir būki 
tikras — straipsnis bus. 
Būdavo tokių atsitikimų*

>/ ' -

AR JUMS REIKALINGA PASKOLA 
PERKANT SAVO NAMĄ?

MES DUODAM PASKOLAS ANT NAMŲ ANT MAŽŲ 

NUOŠIMČIŲ, SU LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS.
PA8KOI.V IR TAt'PIMO REIKALAIS KREIPKITftS PRIE

St. Anthony s BuilitiHg & Loan
ASSOCIATION

150® S. 49TH COURT PHONE CICERO 412
CICERO

JOAErH P. OIUBAVMtAS. Secretury

Vai*: Pirm.. Ketvir., ftrStoid. * Iki 8 r. A«W„ Tre^kMl., • iki .1 p. p.

DABAR 1 ar ANT PADĖTŲ
MOKAME VoPINIGŲ

Kiekvieno Taupytojo Tauplnlal yra Apdmuetl Iki IS.000.00, 
Per Federal Savlnga and Loan Insurance Corp. Waahtn<ton, D. C.

Eliktrikiniai šal
dytuvai, pasirin
kimas visų ge
riausių išdirbys
čių su pilna 5 ir 
10 metų garan
tija po

$99.95, $124.95, $149.95
Vieną dolerį tereikia įmokėti.

Jos. F. Budrik, Ine.
FURNITURE HOUSE

3409-11 S. Halsted St. Tel. Yards 3088
WČRL 1000 Kil. Sekmadienio vak. 6:30 p. m. žymus 
radijo programas leidžiamas Budriko Kratutuvės.
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE Illinoise komunistams
"Muzikos Žinių" 

Parengimo Programa
Sulaukus sekmadienio, lie

pos 6 d., lai visi keliai veda 
j Willo-West Sodą, 83rd Si. 
ir Willow Springs Rd Ten 
"Muzikos Žinios" turės pa
ruoštą suvažiavusiems gia- 
žų programą Garbės sve
čias, nesenai atvykęs iš Lie
tuvos kun. dr. A. Deksnys 
pasakys įdomią kalbą. Jis 
labai brangina lietuvių muzi
kos meną. Išgirsuiie žodį 
nuo Varg. Są-gos centro pir
mininko komp. A. Pociaus. 
Anita Navickaitė iš Melrose 
Fark savo maloniu balsu ža
vės klausytojus. Stasys 
Rimkus, chicagiečių myli
mas dainininkas, Roosevelt 
Furniture Co., narys pirmą 
kartą dainuos mūsų parengi
me. Loretta Brazaičiute, 
(varg. J. Brazaičio duktė) iš 
VVest Side dar jaunutė vie
nok gražiai dainuoja. Ją 
girdėsi ne šioje programoj. 
Vincas < ’v’nskas, North 
Side choro solistas visuo
met pasižymi savo švelniu 
balsu. Jis padainuos melo
dingas daineles. Radio ir 
Marąuette Park choro solis
tės H. Lukas ir Fr. Pečiukai- 
tė savo lyriniais balsais pa
dainuos duetą. Antras due
tas bus iš North Side mo
kyklos talentų Richardo ir 
Loretos Kazlauskų. O ben
dras mišrus choras susida
rys iš visų parapijų choris
tų ir publikos. Laimėjimą 
dovanų trauksime programą 
užbaigus. Programos pra
džia nustatyta 5 valandą.

Šis metinis “Muzikos Ži
nių" parengimas aukojamas 
giesmių ir dainų leidimui, 
kad mūsų jaunimas, chorai 
būtų pilnai aprūpinti lietu
viškais kūriniais, kad “Muzi
kos Žinios” galėtų ir toliaus 
ugdyti šį muzikos meną. 
Gražus ir kultūringas lietu
vybės palaikymo darbas 
vertas paramos. Tad, bran
gūs Chicagos ir apylinkių 
lietuviai, lauksime jūsų 
skaitlingo atsilankyme lie
pos 6 d. Willo-West “Muzi
kos Žinių” parengiman.

— Rengėjai.

Žudikui pasidarė 
karšta

Stockyardų policijos nuo
vados teismo rūmuose koro
nerio teismas apklausinėjo 
liudininkus dėl parkų polici- 
sto Speakerio nušovimo 
Jackson parke. Apklausinė
tas ir prisipažinęs žudikas 
B. Savickis, 19 m. amž.

Apklausinėjimų laiku bu
vęs rūmuose nužudyto poli- 
cisto sūnus J. M. Speaker, 
23 m. amž., staiga metėsi 
ant žudiko Savickio, sugrie
bė jį už gerklės ir prislėgė 
prie aslos šaukdamas:

“Su tavim apsidirbsiu už 
mano tėvo nužudymą!”

Susimetė policija ir išva 
davo žudiką. Nužudyto po- 
licisto sūnus išvestas į nuo
vados kapitono raštinę. Pas 
kiau iš ten paleistas.

Savicki kaltinamas dar ii 
kitų trijų asmenų nužudy
mu.

Koronerio teismas nu
sprendė, kad jis būtų paves
tas “grand jury.”

Nepilieeiai negali 
gauti darbo

Chicagoj apie 70,000 be
darbių šeimų valstybė ir 
miestas turi šelpti. Apie 
viena pusė tų šeimų galvų 
gali dirbti ir jiems teikia
mas darbas WPA projektuo
se.

Bet visų šelpiamųjų skai
čiuje yra apie 10 nuošimčių 
nepiliečių, kurie nepriimami 
į WPA projektus. Daugu
mas įmonių taip pat jų ne
priima į darbą prie šalies 
apsaugos stiprinimo darbų

Kadangi šelpimo išlaidos 
mažinamos, tai šelpiamiems, 
o ypač nepiliečiams, ateity
je priseis daug pavargti.

Kai kurios krautuvės 
bus atidarytos

Pranešta, kad šiandie, še
štadienį, kai kurios stambio
sios departamentinės krau
tuvės vidurmiesty bus atida
rytos, o kai kurios per visą 
dieną bus uždarytos.

riestai
Gubernatorius Green pasi

rašė legislatūros pravestą 
įstatymą, kuriuo visoje vai 
tybėje per rinkimus uždrau
sta balotuose (kandidatų 
sąrašuose) komunistams, 
naciams ir fašistams turėti 
savo kandidatus.

Gyvenimo brangumas
Iš Washingtono pareina 

žinių, kad gyvenimas J. A. 
Valstybėse žymiai pabrango 
ir brangės toliau iki prez. 
Rooseveltas su kongreso pa
galba imsis prie štai reika 
lingu žygių.

Brangėjant gyvenimui nu 
matoma dolerio infliacija

Kuria šeimos židinį
Andrew Burinskas, Sophie 

Olszewski, 23—24.

Susirinkimai
Lietuvių Keistučio Pašal

pos Klūbo pusmetinis susi
rinkimas įvyks liejos 6 d., 
Hollywood svetainėj, 12 vai. 
dieną.

Helen (Chapas) Rimkus.
rašt.

Tovvn of Lake. — Mote
rų Są-gos 21 kp. susirinki
mas įvyks šeštadienį, liepos 
5 d., 7 vai. vakare, parapi
jos salėj. Visos narės prašo
mos susirinkti Valdyba

Tovvn of Lake. — ARD 1 
skyr. susirinkimas įvyks šeš 
tadienį, liepos 5 d., 3 vai 
vakare parapijos salėj. Vi
sos rėmėjos prašomos susi
rinkti. Valdyba.

PLATINKITE ‘ ♦ DRAUGA ’
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Vienintelė Lietuviu 
Wholesale Liąuor 
{staiga Chicagoje

Neapolis nakčiai 
artėjant
džiaugsmo valandėlių ben
drakeleiviai, susigūžę prie to 
paties darbo, kurį per de- 

, šimt, dvidešimt, penkiasde
šimt metų kruopštė: jis ba- 
| tus taiso, jinai žiūri, kad 
puodas užvirtų. Taip prabė
go visos jų dienos, praskam
bėjo jaunystės daina, dingo 
naujagimių riksmas, išnyko 
jėgos ir saulės amžius, — 
sėdi jiedu prie ugnies šį va
karą ir pasenę, iškaršę mąs
to gal, kada tuoj ir visai 
jiems nustos ugnelė plazdė
jus išblės žarijos po visų 
ilgų metų, kuriuos abu ne
šė neišskiriami dieną ir nak
tį, kaip du to paties jungo 
jaučiai.

Temsta, naktis ateina, o 
jiedu sėdi, įdubusias akis į- 
smeigę į liepsnas, seni ir ži
li. Ir toki vieniši, toki ap
leisti ir toki graudūs savo 
amžiaus saulėleidyj...

Už juodviejų, tartum krau 
jas gyslose, — plaka, ne
rimsta ir ūžia didžiojo mies
to gyvenimas, šaukia ir kly
kauja vaikai, ant slenksčių 
susisėdę kortuoja vyrai ir 
moterys, kitur vėl kauliu
kais žaidžia, kitur vėl kaž
kokią pramogą prasimanę 
su kreida išbrėžtomis linijo
mis, su lentomis... Skamba 
ir ūžia didysis miestas, ir 
tie balsai nenutilsta, kai tam 
si naktis užeina, kai žvaigž
dės aukštai sužėri. Tamsoje, 
be šviesos gatvėse, Neapo
lis vistiek nerimsta, šaukia 
ir alsuoja karštais, alpinan
čiais pietų z krašto atsidūsė
jimais — tūkstančio vargų, 
žilų senatvių, ugningo krau
jo, gamtos grožybių, aistrų 
ir šventųjų, marių ir kalnų,

Vezuvijaus ugniakalnio su
mišusiais balsais...

Ir Vezuvijus šiandien gi
liai dūsauja, tirštus debesis 
į padangę verčia. Iš tolo, iš 
traukinio lango ilgai maty
ti nakčia tas varinių, nera
mių debesų vainikas ties Ve
zuvijum, o paties kalno šo
ne, lyg kruvinas keršto pirš-1 
tas, prasiveržiąs į juodą nak
tį dega ugnies liežuvis ir 
tartum grūmoja miestui, ap
linkiniams vienuogynams, 
žemdirbių nameliams, sap
nuojantiems kūdikiams, o 
taip pat ir ant kalnų išsta
tytoms patrankoms bei bu
dinčioms sargyboms.

Seniai jau nematyti Nea
polio, seniai jau dingo jo na
mai, įlankos, Santa Lucia.

Tik toli ten vis nenyksta 
Vezuvijaus ugninis stulpas, 
rūstus, nykus ir galingas, 
tartum amžinųjų jėgų įspė
jimo ir išminties ženklas: 
“Jūs visi, kurie plūstate 
kraujo tvaike, kurie keliate 
žmones vienas prieš kitą, 
kaip girių žvėris, atminkite 
jūs, kad yra didesnė teisy
bė ir didesnis kerštas, — ir 
aš esu to amžių teismo pra
nešantis ženklas”....

Traukinys pasisuka, ir ug
ninis plyšys Vezuvijaus šo
ne dingsta už pakelės me
džių.

Pamaldos už mirusį 
Paderewski

Šv. Stanislovo Kostkos 
bažnyčioje, Chicago, ketvir
tadienį įvyko gedulo pamal 
dos už mirusį lenkų pijanis- 
tą Ignacą J. Paderesvskį. 
Ir J. E. arkivyskupas S. A. 
Stritch teikės dalyvauti.
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Turtas Virš$6,000,000.00
I Apart Apsaugos, Turime (VU) AA
i ATSARGOS FONDĄ VirA

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

FED
LOAN ASSOCIATION of Chicaga 
JUSTIN MACKIEWICH. Pres.

4192 Archer Avenue
Vlliginia llil

iVINGS

Remkite tuos visas, kurie skelbiasi “Drauge’'

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Geriausias Patam avimai — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Ave.

'Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS 

ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

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

1 ■ lai ■ va a ■Astuomohkieciai j 
Labdariu ūkį

Visos Dievo Apveizdos 
parapijos draugijos rengia 
šaunų išvažiavimą į Šv. Šei
mynos Vilią (Labdarių ū- 
kį) rytoj, liepos 6 d. Pelnas 
skiriamas parapijos naudai.

Rusijai gresia pavo
jus, Stalinas

MASKVA, liepos 4 d.— 
Vakar Rusijos diktatorius 
premjeras Stalinas, vokiečių 
laimėjimų akyvaizdoje, pa 
sakė radio kalbą, kurioje jis 
įspėjo rusus, jog jiems gre
sia didelis pavojus.

Kovai prieš vokiečius Sta
linas ragino sudaryti parti
zanų grupes, kurios vestų 
sabotažą ir plėšikautų; nai
kinti maistą ir reikmenis, 
kurie galėtų patekti vokie
čiams ir padegti miškus, kad 
sulaikyti vokiečių žygiavi

mą.
Savo kalboje Stalinas pa

reiškė, jog Hitleris susilauk
siąs tokio pat likimo kaip 
Napoleonas ir kaizeris Wil- 
helmas.

Stalinas taip pat prisimi
nė ir taikos paktą su Vokie
tija, kurį vokiečiai sulaužę.

(Tačiau Stalinas pamiršo, 
jog ir sov. Rusija sudarytų 
jų taikos ir draugingumo 
paktų niekados nesilaikė. 
Juk Maskva buvo sudariusi 
taikos paktus su Pabalčio 
valstybėmis).

Didelis Pasirinkimas 
Naminių, Importuotu 

ir LletuvlSkų Gėrimų.
Parduodame 

Tiktai Tavernams. 
Vai.: 10 iki 5 Kasdien 
Užsakymai ISvežiojami 

Sekančią Dieną.

Budriko radio
programa

Iš Radijo stoties WCFL, 
1000 Kil. Sekmadienio va
kare nuo 6:30 bus žymus 
radijo programas. Suskam
bės lietuviškos liaudies dai
nelės ir melodijos, 15 muzi
kantų orkestrą, žymūs so
listai : Romanas, Chapas, 
Valančius ir kiti. Progra
mas leidžiamas Jos. F. Bud
riko Rakandų ir Radijo 
Krautuvės, 3409 S. Halsted 
St. Pranešėjas

FRANK VIZGARD, Sav.

INTERNATIONAL LIOUOR CO.
6246-48 SO. CALIFORNIA AVE.

Tel. REPubiic 1538—9
y

Sunaikino 9 nacių 
orlaivius
vestos atakos ant Cherbour- 
go ir Boulogne. Šiose ata
kose sunaitkinta devyni vo
kiečių orlaiviai ir dingo ke
turi anglų.

Vokietijoje smarkiausios 
atakos sukoncentruota ant 
Bremeno, kur sukelta milži
niški gaisrai.

IBAPGLITU'
RADIO LAIKRAŠČIO 10-ti METAI
APTARNAUJA CHICAGOS Ir APYLINKftS LTETUVUĄ 

Vienlntėlis Vakarinis Lietuvių 
Programas Amerikoje — 

Leidžiamas 9 Sykius J Savaitę

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

WHFC-I45O kil.

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

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

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. Western Avenue 

Tel. GROvehill 0142

J. LIULEVIČIUS 
4348 S. California Ave. 

Tel. LAFayette 3572

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

LACHAWICZ IR SCNAI 
2314 West 23rd Place 

Tel. CANaI 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULlman 1270

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue 

Tel. YARda 4908

P. J. RIDIKAS 
3354 South Halsted Street

Skyrius: 710 W. 18th St. 
Visi Telefonai: YARds 1419
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Rytoj Michigan ežeru j Milwaukee
LAIVAS "CITY OF GRAND RAPIDS" PLAUKS 
SU KELIAIS ŠIMTAIS CHICAGO LIETUVIŲ

Milwaukee mieste red. narys I. Sakalas 
ekskursantus ves į Blatz Legion Hali; 
"Draugo" administratorius vadovaus 
kitu keliu aplankymui įdomiu vietų; 
kiti galės vykti ir kitur.

“sightseeingRytoj ant Michigano eže
ro skambės lietuviškos dai
nos, “City of Grand Rapids” 
laivo denis dundės nuo lie
tuviškų šokių ir keli šimtai 
Chicago lietuvių linksmin
sis per visą dieną.

Kelionė į Milwaukee eže
ru bus tikrai įvairi. Eks
kursijoj dalyvauja moterų 
choras ir daug gerų daini
ninkų, taip pat nevienas 
šposininkas. Tai seni, jauni, 
vedusieji, susižiedavusieji, 
geri draugai, mažai pažįsta
mi ir t.t. ir t.t.

Kas nori dar gali prisidė 
ti prie šios ekskursijos.
Sakalas lydi į Blatz 
Legion Hali

Atvykus į Milvvaukee mies 
tą, kurie norės galės va
žiuoti į Blatz Legion Hali, 
kur “Draugas” dykai visus 
pavaišins Blatz alum ir 
sendvičius — “free of 
charge”. Blatz alaus Legion 
Hali bus “Draugo” ir Blatz

reguliarius 
trips”.

Nuo uosto, už kelių blokų 
yra Mihvaukee “loop”, ku
ris labai įdomus savo vokiš
ka atmosfera ir nepaprasta
Švara.

Visi turės ženklelius
Visiems “Draugo” eks

kursantams yra parūpinti 
specialūs ženkleliai, kurie 
savo gražumu patrijotiškai 
nuteiks kiekvieną. Tokiu bū
du kiekvieną “Draugo” eks
kursantą galima bus atskir
ti nuo kitų ir tuo pačiu tu* 
rėš mažą suvenyrą linksmos 
ekskursijos.
Kas naudinga žinoti

3. Laivas plaukia 4 va
landas į Milwaukee ir 4 va-

aLus bus kaipo atsiminimas garsiakalbis programoms 
linksmos ekskursijos į “ma- pūdyti. Parlory ir trečio dė
žąją Vokietiją”. Ekskursan
tai į Blatz Legion Hali ga
lės vykti Checker. cabą^ku- 
rie lauks prie laivo ir tuo
jau veš į salę. Į Checker tak
si telpa penki žmonės. Feras 
į vieną pusę kiekvienam kai
nuos tik 15 centų.
“Draugo” adm. vadovaus 
kitu keliu

Kiti ekskursantai, galės 
vykti su “Draugo” adminis
tratorium aplankyti tris la
bai įdomias MilvvaUkee miėš 
te vietas.

Pirma vieta šv. Juozapa
to Minor bazilika Milvvau- 
kee miesto South Side. Ši 
bazilika yra viena puošniau
sių bažnyčių visoje Chica
go ir Milwaukee apylinkėje.
Sekanti — garsus Marąuette 
universitetas. Bet kadangi
sekmadieniais ten nėr pro- ma nepilnos dvi valandos.

landas atgal Laiva, didelis, 
dėl to nejuntama jokio su
pimo. Malonu, vėsu, links
ma. Viduj visą laiką orkes
trą griežia. Kas nori gali 
šokti. Ant antro laivo denio 
yra puikus parloris, pianas

klu ir keli šimtai žmohių.
4. Mihvaukee laivas pasie 

kia 2 vai. popiet. Uoste

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 it k., f etas bUsū kai
nuos 75c asmeniui. Kurie 
norės vykti į paskirtą vie- 
tą ir paragauti dykai gar
saus Milwaukee alaus, taip 
pat užkąsti sendvičių, tiems 
taksi į vieną pusę kainuos 
5c asmeniui. Poilsiui skiria-

Laivas išplaukia iš Milwau- 
kee 4:45 Chicago laiku (3:45 
Milwaukee laiku). Iki to lai
ko visi ekskursantai tpri būt 
laive. Chicago laivas pasie
kia 10 vai. vakaro. Plaukiant 
atgal, sutemus visu pakraš
čiu žibčioja žiburiai ir lai
vams švyturiai. Gražu.

5. Norint būti “Draugo 
ekskursijos dalyviu, tlklets 
reikia įsigyti IŠ anksto.

gos ką nors svarbesnio pa 
matyti, tai ekskursija vy«b 
į Mihvaukee City Hali, kur 
yra garsioji “Sužeidė Well”; 
Šioj vietoj yra vingiuojan
tieji laiptai iki pat viršaus 
City Hali, nuo kurių nusi
vylę žmonės šokdavo kad 
nusižudyti. Valdžia daoar 
laiptus apdėjo tinklu, kad 
silpnavaliai negalėtų žudy
tis. Paskutinis “stop” bus 
pas seseris Notre Dame vie
nuolyne, kur randasi koply
tėlė su 1690 relikvijų kop
lyčios sienose. Tam pačiame 
vienuolyne yra kita koply
tėlė, kur jau 50 metų kai 
ftv. Sakramentas išstatytas 
dieną ir naktį. Šie ekskur
santai vyks autobusu.

Kurie norės pamatyti Mil- 
wiukee miestą, užsimokėję 
po 75 centus bus apvežioti 
gatvėkarių busu, kuria daro Į,

Iš choro veikimo
ftv. Jurgio parapijos choro 

metinis susirinkimas įvyko 
birželio mėnesy. Buvo iš
duoti ir priimti parengimų 
raportai. Choro šokis praė
jo labai sėkmingai ir buvo 
gana pelningas. Metinis 
choro ir Pirmo Simfonijos 
orkestro koncertas, turinin
ga programa ir gausiu pub
likos atsilankymu stebina 
svečius. Pelnas nuo koncer
to buvo skirtas parapijos 
naudai.

Choras nutarė liepos mė
nesy vienai dienai išvažiuoti 
į Michigan City.

Naujam sezonui į valdy
bą išrinkti sekantieji asme
nys; Pirmininkas — A. S. 
Pocius, vicepirm. — Jonas 
Ivanauskas, raštininkė Ona 
Mačiulytė, iždininkas Valen
tinas Matuliokas, korespon 
detttė Elena Adomaitytė, 
malšalka Elzbieta Kairytė.

J. M. gerb. prelatas M. L. 
Krušas, įvertindamas choro 
ir orkestro pasidarbavimą 
parapijos naudai, surengė 
parapijos svetainėje iškil
mingą puotą. Bankiete da 
lyvavo ŠV. Jurgio choras,

Pasistiprinę skaniais val
giais, jaunimas ilgai link
sminosi, o Moterų chorą? 
dainavo liaudies daineles.

Choras ir orkestras yra 
nuoširdžiai dėkingi gerb. 
prelatui už vaišes ir įverti 

nio balkone gali susėsti keli nimą jų triūso. Ateityje pe- 
šimtai žmonių ir, sakykim, sižada, vadovaujant komp. 
grupęi dainuojant kękią liau
dies dainą gali dainuoti sy-

Ą. S, Pociui, dar (Jaugiau 
dirbti muzikoje ir giedoji
me.

Per Antanines choras, su
ėjęs į reguliarę pratybą, pa- 

‘Draugo” ekskursantų lauks ■ sveikino su vardihėmis ss
vc mokytoją A. S. Pocių i* 
įteikė jam gražią dovaną.

Elena Adomaitytė, 
korespondentė.

r!F

M. DZIMIDAS
Berghoff Alaus Išvežiotojas

Pristato geriausios rūšies 
Berghoff Alų į Alines, kitas f- 
staigas, piknikus lr t. t.

Reikale kreipkitės pas M. 
Dzirnidą, — gausite greitą ir 

sąžiningą patarnavimą.

ti

4138 Archer Avė. Tel. LAFayette 0401
%

f

CONRAD
Fotografas

Studiją įteftffta ptr- 
moR rūŠlPR mi rrm- 
dcrhlŠknmlR užlai- 
domiR ir Mollywood 
šviesomlR. Darban 
Ua rantuota*.

420 W. 63rd Street
Tel.: Biznio - ENGletvood 5888 

Rez.: * ENOIeMood 5840

NELAUKITE...
. . . rytoj gali būti per vėlu!

Apsidrauskite nuo ugnies. . . namus, 
baldus, automobilius. . . su atsakornin- 
goms kompanijoms, per mūsų Apdrau
dos Agentūrą. Nėlaitnei ištikus, netu
rėsite jokių nemalonumų.

JOS. P. GRIBAUSKAS
INSURANCE

1500 South 49th Court Tel. Cioero 412
WK IVRITE IIP AND RENKW INSURANCE OF ALL KINDS.

* Automobile • Pire • Nomado • Furniture • Plate Glam *

DRAUGAS

Dainininkas Antanas Gied
raitis, Providence, R. I. ŠV. 
Kazimiero parap. vargoni
ninkas atvažiavo į Chieagą 
pas savo tėvelius vakaci- 
joms. Ta proga mielai sutiko
padainuoti “Muzikos Žinių” no> kad piliečįai įvertins 
piknike Sekmadienį, Liepos 
6 d., Willo-West Grove.

Labdariu Sąjungos 
1 kuopos rinkliava

Tovvn of Lake. — Birže
lio 29 d. Šv. Kryžiaus baž- 
hyčioj buvo išdalinti voke
liai aukoms parėmimui LaD- 
darių Sąjungos. Vokelius 
reikia grąžinti liepos 6 d. 
Visi prašomi, pagal išgalės 
aukoti, nes, kaip žinome, se
nelių prieglauda jau pradė
ta statyti ir visuomenės pa
rama labai reikalinga.

Ištieskime gailestingą iau 
ką, paremkime kilnų daroą: 
Visų priedermė auka prisė
dėti prie Labdarybės.

Labdarys

Cooko taksiniai orga
nai krikštauja

Coop apskrįties taksiniai 
organai pradžiugę ir turi ko 
džiaugtis. Uždaryta Spring- 
fielde legislatūros sesija 
įvykdė visus šių organų rei
kalavimus. Legislatūros res 
publikonų atstovų dauguma 
padėjo demokratams prave
sti visas jų reikalaujamas 
pagaikščiuotas išlaidas.

Illinoiso gubernatorius Green 
praneša, kad taksus mažina

Sako, per pusmetį daug kas 
atsiekta, ateityje bus geriau

Illinoiso gubernatorius nių “sales” taksus už mažuo 
Green liepos 2 dieną vakare sius pardavimus. Sakė, jis
kalbėjo per* radiją apie sa-

,vo administracijos nuveik
tuosius darous per pusmetį 
Jis kalbėjo apie ekonomiką. 
Pažymėjo, kad užbaigusi se
siją legislatūra savo darbė’ė 
patenkina jį patį ir visus ki
tus piliečius. Anot jo, le
gislatūra skirdama visoke-

jo

riopas išlaidas sutaupė apie jįs pasakojo, kad darbuo 
20 milijonų dolerių, Jis ma- .

pastangas išlaidų mažinime.

Apibudindamas legislatū
ros darbus gubernatorius 
pareiškė:

Sumažinti taksai.
Subalansuotas biudžetas 

dvejiems metams.
Aktyvės išlaidos 20 mili

jonų dolerių sumažintos.
Pravesta nauja parolių si

stema.
Privatus kapitalas autori

zuotas atstatyti nepakenčia
mas lušnines sritis miestuo
se.

Atlikta žymi pažanga iš
naikinti valdiškus eikvoji
mus.

Gubernatorius aiškino 3 
centų “sales” taksų sumaži- 
nimą iki 2 centų. Jis sakė, 
kad daugelis prekybininkų ii 
parduotuvininkų laikosi se
nųjų metodų imdami iš žmo

Jūsų Gražus
Apsiredymas 

-Mūsų Specialybė

ŽAVIAUSIAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ 

BLI L SKELIU 
PIRATINIŲ 

KOJINIŲ
POCKET'noOKŲ

KORSETŲ
KCDIKIAMS DRABUŽIŲ 
V. VILEIŠIENE, SAV.

GLAMOUR
FROCK SHOP

5922 W. Roosevelt Rd. 
Tel. AUSTIN 1175

DOMINIKAS KURAFTIS, Sav.

AGENTAI: 
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas

H. Rajetvski 
“Shorty”

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

darbuosis tai panaikinti, kad 
iš taksų sumažinimo ypač 
varguomenei būtų naudos, j gėrimus padidinti ir kiti
Gal bus rasta priemonių pri
verkti “sales” taksų ėmėjus 
griežtai laikytis šių taksų 
įstatymo, kad pirkėjai nebv 
tū skriaudžiami.

LVULH i TU III O
1945 'Veit 35*' S-reet

ADVANCED PHOTOGRAPHY 

I.OVVEST POSSIHI.E PRIVES
PWO*F LAFAYEFTF

WHOLESALE
• Liųi'OK

B IŠTAIGA

N. KANTER,

Išvežiojame 
po visą 
Chieago

REMKITE 
SENĄ .

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

L

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 S. Halsted St
Tel. BOULU.VARD OO(4

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

634-3 So. Western Avėne X
Telefonas REPUBLIC 6051

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

Rez. TeL VICTORY 2499

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 VVest 31st Street 
Chicago, Iii.

Telefonuokite: 
VICtory 16 9 6

7

jasi “sales” taksus panai
kinti už maisto produktus. 
Tas bus padaryta konstituci 
niu priedu, J urs už vienerių 
metų bus pateiktas piliečių 
referendumui.

Anot gubernatoriaus, su
mažinus “sales” taksus su
mažėjo valstybės pajamos. 
Jas reikėjo padengti naujais 
taksais. Tad įvesti taksai 
už cigaretes, už svaigiuosius

Pasak jo, šie nauji taksai 
bus lengviau pakeliami už 
“sales” taksus.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

Kas nemyli tėvų, tas nieko 
'nemyli pasąųlyję,, ,

- Napoleonas

CLASSIFIED
REIKALINGA PORA ANT f KIO
Paieškai! vyro lr motete prižiūrėti 
ūk). Puiki progra porai, kuri mėgs
ta ūkio gyvenimą. Atsišaukite:

1801 S. 51st Avė. Cicero, Iii.
V. REMTIS,

PARDAVIMU AR IŠMAINYMUI 
ŪKIS

Parduosiu arba išmainysiu ant ki
tos nuosnvybės 2411 a kerių ūk j Hox- 
eyville, Michigan. Atsišaukite:

V. REMTIS,
1801 8. 51st Avė. t'lvt-ro, Iii.

100 Dol. Dovanų
Tam, kuris įrodys, kad pirkti namą, 
lotą, arba farmą nėra saugus in- 
vestmentas.

Pašaukite, kurie norite nusipirkti 
arba išmainyti, naują namą pasta
tyti, feną pataisyti. Taipgi turime 
keletą desėtkų senesnių namų po 
visą Chieagą, visokio didumo, blz- 
niavų ir privatiškų. Kainos huo 18 
šimtų iki 185 tūkstančių. Galima 
pirkti arba statyti su mažu įmokė- 
iimu. kitus mokėti kaip rendą 
CHARLES P. SUROMSKIS & CO.

6921 S. Western Avė.
Rep. 3713 — Vakarais Pros. llll

REIKALINGAS DARBININKAS 
SPAl RTUVftJE

Reikalingas tuojau prityręs spaustu
vės darbininkas. Pastovus darbas.

Kreipkitės:
2334 So. Oakley Avė., Chieago, III.

DINING ROOM SETS — PAK
LOK SETS — BEDROOM SETS 
— RŪGS — RADIOS — Rfi- 
rRlGERATORS — WASH£MS — 

MANGKTA — STOVĖS.
AU Saturnai!r AdvertMed Itema.

i
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X Aušros Vartų bažnyčia 

bus pradėta dažyti liepos 
mėnesio pabaigoj. Klebonas 
kun. J. Dambrauskas, MIC., 
jau baigė parapijonų lanky
mą. Dabar su komitetu pra
deda ruoštis prie metinio 
parapijos pikniko, kuris }- 
vyks Vytauto parke rugp. 10 
dieną.

X Alekas Budris, senas 
Chicago lietuvių veikėjas, 
užlaikąs bučernę adresu 939 
West 33rd St., “Draugo” 
ekskursijoj dalyvaus su tri
mis sūnais. Vietas užsisakė 
per V. Balandą. A. Budris 
nežiūrint, kad bizny reikia 
praleisti ilgas valandas, ne
pasitraukia iš veikimo ir da
bar sėkmingai pirmininkau
ja LGF 1-mam skyriui.

X Radaviėių ir Andriškų
šeimos, gyvenančios West 
Pullmane, senos “Draugo” 
skaitytojos ir rėmėjos, per 
K. Railą, dienraščio agentą 
West Pullman, užsisakė vie
tas “Draugo” ekskursijoj.

X Vladas Atkočiūnas, šį
met baigęs Sv. Kitos vidu
rinę mokyklą, stos kolegi- 
jon ir sieks inžinierijos 
mokslų. Praėjusį sekmadie
nį jo tėvelių (Juozo ir Ma
rijonos Atkočiūnų) sureng-

toj puotoj virš Šimtas sve
čių linkėjo jam geriausių 
sėkmių. Viadukas yra ryž
tingas vyras: pernai jisai 
beveik beviltiškai, begalo 
sunkiai sirgo. Tačiau savo 
stiprios valios dėka ir tėvų 
dideliu rūpestingumu nuga
lėjo giltinės grąsinimus, da
bar yra sveikas ir drąsiai 
žiūri į savo ateitį.

X Aušros Vartų bažny
čioje šį rytą gedulo pamal
dos už a. a. Joną Krotkų, 
buvusį Metropolitan State 
Ranko vice prezidentą, žymų 
labdarį ir katalikiškų reika
lų rėmėją. Atminimą daro 
jo sesuo Antanina, ilgametė 
parapijos rėmėja.

X Justinas Kurpis (ne J. 
Kurtis) kaip buvo paskelb
ta “Drauge”, pasiturintis 
Town of Lake gyventojas 
užsisakė “Draugą” ir vietą 
“Draugo” ekskursijoj liepos 
6 d.

j X Ona Vilimienė ir duk
relė Bronislava liepos 5 d., 
grįžta į namus. Atostogavo 
Bass Lake, Indiana, Ansel- 
mo ir Agnietės Kudulių va
sarnamy. O. Vilimienė yra 
žymi veikėja ir rėmėja vi
sų kilnių darbų. Džiaugiasi 
gražiomis atostogomis ir su
stiprėjo sveikatoje. Jos vy
ras, Kazimieras Vilimas, se 
niau buvęs žymus namų sta
tytojas, o dabar turi Civii 
Service darbą.

X Liepos 5 d. atostogų 
trims savaitėms išvažiuoja 
žinoma veikėja Sofija Ali
šauskienė ir p nia Karoblie-

nė su vaikučiais. Jų vyrai 
— Matas Ališauskas ir An
driejus Karoblis važiuos tik 
kitą šeštadienį, liepos 12 d. 
Atostogas praleis Bass Lake 
Indiana, A. ir A. Kudulių 
vasarnamy.

X “ Margučio” piknikas 
sekmadienį, liepos 6 d., Li
berty Grove, Willow Springs. 
III. Kaip paprastai piknike 
bus muzika, dainos, šokiai 
ir t.t.

X Pas Karolį Railą, mūsų 
agentą West Pullman’e, vie
ši iš Mt. Carmel, Pa., atvy
kus jo sesuo Agota Gedei- 
kienė su vyru ir dukterim. 
Chicagoj turi smagius lai
kus ir net, sako, nenori grįž
ti namo. Tačiau reikalai spi
ria ir pirmadienį grįžta at
gal namo.

X Town of Lake ekskur
santų dėmesiui. Kurie ek
skursantų, pirkę tikietus iš 
M. Sudeikienės ar I. Čepu 
lienės nežino, kaip nuvažiuo
ti į Navy Pier, prašomi su
sirinkti į parapijos salę 
prieš 8 vai. rytą. Bu? auto
mobiliai, kurie nuveš.

Priešpiknikinis
susirinkimas

Town of Lake — Marijo
nų Bendradarbių priešpik
nikinis susirinkimas įvyks 
rytoj, sekmadienį, Liepos 6 
d., 2 vai. po piet, Šv. Kry
žiaus parap. salėje. Malo
nėkite visi nariai dalyvauti.

Valdyba

Didžiausia Lietuvių
Apart apdraudos, mes turime $495,000.00 AT

SARGOS FONDĄ apsaugojimui jūsų indėlių.
Tai yra didžausias atsargos fondas Illinois valstijoj 

panašių įstaigų.
Nėra Saugesnės vietos pinigam kaip STANDARD 

FEDERAL SAVINGS and LOAN ASSOCIATI
ON of CHICAGO. Ir tą visa Chicago žino.

DUODAM PASKOLAS ant namų be jokio var
go. Atsilankykit j STANDARD FEDERAL SAV
INGS pirm kol eisite kur kitur.

Suvienytų Valstybių Valdžios Čarteriuota 
Ir Prižiūrima.

<w>
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DBSCHHB Šeštadienis, liepos 5 d., 1941

MUZIKOS ŽINIŲ" PIKNIKĄ“*** . _________ f*

RYTOJ,

Liepos (July) 6 d., 1941 m.
Pradžia 1 vai. popiet

ANITA NAVICKAITE 
Solistė

DUETAI:

FRANCES PEČIUKAITIS 
— IR —

HARRIET LUKAS 
RIČARDAS IR LORETTA 

KAZLAUSKAI

KUN. DR. A. DEKSNYS 
Kalbėtojas

VINCAS CIVINSKAS — Solistas 
LORETTA BRAZAITYTE — Solistė

KOMP. A. S. POCIUS 
Varg. Są-gos Centro Pirm. 

tars pasveikinimo žodį

Willo-West Grove, | 

83rd & Willow Springs, Rd. M

WILLOW SPRINGS, ILL.

STASYS RIMKUS 
Solistas

NIKODEMAS KULYS 
Dainų Akompanistas

h

Programa ir Dovanų Laimėjimai 5 vai. Šokiams Gros Orkestrą. - Įžanga Vi- (!) 
siems Veltui. Lauksime Skaitlingos Publikos. — RENGĖJAI

Amerikoje

PARDUODAME U. S. APSAUGOS BONUS

STATEMENT OF CONDITION 
June 30, 1941

ASSETS:
First Mortgage Loans .................................................. $5,591,775.59
Share loans ............................................
Home purchase contracts ..............
Real estate in judgment ..................
Stock in Federal Home Loan Bank
U. S. Government bonds ..................
Office building ..................................
Furniture, fixtures and eąuipment 
Other assets .......................................

3,220.00
55,793.02
23,710.95
95,700.00
54,892.56
82,926.47
13,915.58

322.84
Cash on hand and in Banks.....................  540,387.79

Totai Assets .............................. *6,462,644.80

LIABILITIES *
Shareholders’ interest .................................................. $4,713,142.45
Advances from Federal Home Loan Bank .............. 97^,175.00
Dividends on investment shares, payable
in cash July 1, 1941...................................................... 21,615.63
Reserve for taxes .......................................................... 4,511.95
Accounts payable.............................................................................. 8,108.07
Loans in process ...........................    242,779.62
Other liabilities .............................................................. 872.21
Reserves and undivided prof its................. 495,439.87

Totai Liabilities.............. -..........$6,462,644.80

Standard Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

4192 Archer Ave. Tel. VIRginia 1141 Chicago, Illinois
'I


