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Anglai daugiau 
kaip patenkinti

LONDONAS, liepos 8. — 
Anglijos vyriausybės sluok
sniuose reiškiamas didis pa
sitenkinimas J. A. Valstybių 
žygiais Islandijoje.

“Tai yra didelė ir svarbi 
žinia, sveikintina žinia,” pa
reikšta užsienio reikalų ofi
se.

Anglijai ji yra nepapras-
ju. Jis pareiškė, girdi, so- tai reikšm“ga\
vietai ramybėje ir laisvėje ]°s J1*1“'"?'® VokletlJa 
, i 4. -1 • a- statė blokados zoną, kuriądemokratiškai gyvenę. Sian- ... ?* A mor»i Iro niianmndn r\olon*y_

Sovietų diktatorius Stali
nas praeitą savaitę Maskvo
je kalbėjo per radiją. Jis 
atsišaukė į visus sovietų 
“respublikų” gyventojus be 
mažiausio delsimo burtis ir 
vaduoti bolševikinę tėvynę, 
kurią naciai užpuolė ir pasi
rengę ją užkariauti.

Amerikos angliška spauda 
piktinasi Stalino kalba. Tai 
dėl to, kad tas raudonasis 
siaubas nacių puolimą vadi
na pasalingu, išdavikiškuo-

_  .l’t-

Atstatomos Lietuvos reikalai tvarkomi
Jaučiamas visų gyvenimo sričių 
žmonių trūkumas

Ūkininkai raginami neapsėtus plotus 
tuojau apsėti. Vokietija sutiko Lietu
von grąžinti lietuvius pabėgėlius

U. S. okupuota Islandija

die naciai pasišovę visus so
vietų gyventojus pavergti.

Amerika nusprendė palauž
ti. Iki šioliai Islandijos pa
krantėmis veikė britų karogirdi, reikia gintis, nes ais-1, . . v •• j?, • laivai. Dabar jie pavaduoja-kus pavojus. j r j

Didžiausias šių laikų rau
donasis despotas savo pa
vergtuosius žmones baugina 
nacių despotizmu.

•
Jis savo kalboje sakė, kad 

naciai ryžtasi pavergti visas 
jo “išlaisvintas” tautas. Gir
di, žiaurus priešas (naciai)
“pakilo užgrobti mūsų pra
kaitu sulaistytą žemę, už
grobti mūsų žemės vaisius.
Pakilo grąžinti stambiųjų 
žemvaldžių tvarką, atstatyti 
carizmą, išgriauti tautinę 
kultūrą it tautinį paskirų
valstybių gyvenimą.” _ ! .PRINCE-ALBKRT^Saak.,

mi. Britų laivai reikalingi 
kitur veikti prieš ašies val
stybes.

Anglija tikisi, kad dabar 
šiaurinis Atlantikas bus ap
valytas nuo vokiečių karo 
laivų ir submarinų. Tai at
liks Amerika. Karo reikme
nų pristatymas Anglijai bus 
laisvesnis.

U. S. laivyno jėga 
Islandijoje

Tarp kitų jis minėjo ir lie
tuvių tautą, kurią, girdi, jis 
"išvadavęs” iš kapitalizmo 
jungo.

Kas gali nesipiktinti tokia 
Stalino įžulinga kalba. Turė
tų piktintis ir patys mūsų 
tautos raudonieji. Visgi jie 
to nedaro. Laukia stebuk
lų. Gal tuo keliu bus išva
duotas kruvinasis Maskvos 
režimas.

Stalino per radiją atsišau
kimas išjudino ir Amerikos 
raudonuosius gaivalus. Wa- 
shingtono palankumas rau- 
donąjai Maskvai davė pro
gos Amerikos komunistams 
plėsti savo propagandą.

New Yorke įvykęs komu
nistų partijos suvažiavimas 
išleido raudonąjį manifestą.
Atsišaukia į Amerikos gy
ventojus, kad jie vaduotų

Daugiau brihi
laisviųjų ta^tų didžiausias 
priešas. Girdi, amerikiečiai 
gindami sovietus gins J. A.
Valstybes.

•
Bet manifesto gale komu

nistai pareiškia, kad Ameri
kos apsauga yra antraeilis 
dalykas. Pirmaeilis esąs so 
vietų likimas. Ir šaukia:

liepos 8. — Kanados minis
tras pirmininkas MacKenzie 
King sako, kad J. A. Valsty
bių karo laivyno jėga Islan
dijoje yra labai didelė.

King sako, kad Islandijo
je britų sustiprinimui buvo 
pasiųsta Kanados kariuome
nė, kuri dabar nukelta pa- 
čion Anglijon. Tad Amerika 
pavaduoja britus ir kana
diečius.

Jis sakosi seniai žinojęs 
apie Amerikos pasiryžimą 
okupuoti Islandiją, kad tuo 
būdu paremti britus. Tai yra 
reikšmingas Amerikos žy
gis.

Ministras pirmininkas pa
reiškia, kad kanadiečiai Is
landijoje nutiesė eilę kietųjų 
kelių ir įsteigė bazes. Dabar 
amerikiečiai galės tuo nau
dotis.

misijos narių

MASKVA, liepos 8. — 
Penki nauji britų karinės ir 
civilinės apsaugos misijos 
nariai čia atvyko. Tarpe at
vykusiųjų yra du civiliniai 
ir trys kariškiai.

Britų misija Maskvoje

“Turi būti sulaikytos vi
sos Amerikos vyriausybės 
atakos prie komunistus.

“Išlaisvinti iš kalėjimo ko
munistų vadą Browderį, 
kurs šiandie reikalingas or
ganizuoti darbininkus prieš 
nacius.

“Išlaisvinti ir visus kitus 
komunistus politinius kali
nius. " . 1 M

“Kaip viso pasaulio, taip 
ir Amerikos proletarijatas 
turi vienytis prieš ntcius.”

Tai pasėkos, kai Amerikos 
vyriausybė pasižadėjo remti 
Sovietų Rusiją.

Žemėlapis, rodantis Atlantiką, kur Ame rikos vyriausybė praplėtė patruliavimą. 
Prez. Roosevelt pranešė, kongresui, kad Amerikos laivyno jėgos užėmė Islandiją ir 
kad dabar Amerika patruliuos Atlantiką Iki tos salos.

(“Draugo” korespondento 
pranešimas iš Europos)

Teko patirti, kad Rašti
kis sėkmingai ir planingai

Visoms Lietuvos savi val
dyboms uždrausta grąžinti 
buvusiems savininkams iš jų 
bolševikų nusavintas turtas.

. , . , , Nusavintųjų namų ir žemėsvykdo parengiamus darbus , ūki 3avininkai kvie{iami 
Lietuvos reikalams sutvar- , duoti savivaldyboms pa. 
kytl Tų darbų konkretus reiškimU3 d51 nu8avint0 tur- 
rezultatai paaiškės artimo
je ateityje. Lietuvoje jau

Stalinas žada
"laisvę" lenkams

NEW YORK, liepos 8. — 
Vokiečiai jau užkariavo ir 
okupavo visą buvusia Leų-_ 
kijos dalį, kurią sovietai 
buvo užėmę ir tenai visą 
laiką raudonąjį terorą vyk
dė.

Dabar iš Maskvos Stalino 
komisarai per radiją pareiš
kia, kad Lenkija turi teisę 
iš naujo užimti reikšmingą 
sau vietą tarp didžiųjų tau
tų.

Maskva pareiškia, kad vo
kiečiai nepaprastai žiauriai 
pasielgę su Lenkija ir len
kais. Girdi, Lenkijos gar
binga praeities istorija, jos 
liberalinės ir demokratinės 
tradicijos užtikrina jai pri
sikėlimą ir Maskva ta link
me darbuojasi.

Amerikos
įsikišimas - Roma

Vokiečiai pliekia bolševikus 
Smolensko apylinkėse
~ -Vekie&ų sluoksniuose spėjama, 

Maskvai jau stinga lėktuvų

čiamas didelis visų gyveni
mo sričių žmonių trūkumas. 
Todėl, kasdien per Kauno 
radiją ir lietuvišką spaudą 
pakartotinai šaukiami įvai
rūs nuo bolševikų teroro gy
vi likę tarnautojai užimti 
savo vietas.

Ligšiol dar nepatikrinto
mis žiniomis ties Minsku vo
kiečių kariuomenės beesąs 
rastas vežtų Kazastanan lie
tuvių ešalonas.

to.
Žemės Ūkio Ministerija 

kviečia ūkininkus neapsėtus 
plotus bent dabar apsėti li
nais ir pavasariniais auga
lais. Ūkininkai be to ragi
nami juo daugiau sodinti ta
baką.

Sąjungos valdybos pirmi
ninkas Skipitis ir vice-pir- 
mininkas Karvelis darė žy
gių ‘dėl esančių Vokietijoje 
pabėgėlių grąžinimo. Atitin
kamos Vokietijos įstaigos 
tatai sutiko patenkinti.

Anglija reikalinga Lenkai bėgliai 
Amerikos Londone taikosi

Vokiečiai išgriovė
Zitomirą

«♦ ~
BERLYNAS, liepos 8. — 

Iš vokiečių vyriausios karo 
stovyklos šiandie pranešta, 
kad karo fronte prieš sov. 
Rusiją veikla vyksta nusta
tytais planais. ,

Pranešta, kad vokiečių
lakūnai kone visiškai išgrio
vę Žitomiro miestą.

Taip pat keliose vietose 
orinėmis bombomis susprog 
dintas sovietų Petrapilio 
Murmansko apie 1,200 mai
lių ilgas geležinkelis. Juo 
susisiekimas sovietams neį
manomas, nes nespėjama 
taisyti.

BERLYNAS, liepos 8. — 
Vokiečių nardantieji bombo
nešiai smarkiai veikia visu 
sovietų frontu. Bet smar
kiausia Smolensko apylinkė
se — rytuose nuo Minsko. 
Tenai taiso kelią Maskvos 
kryptimi.

Sunaikinta galybes sovie
tų tankų ir sunkvežimių. 
Sprogdinami traukiniai, ge
ležinkeliai, kietieji keliai ir

kariuomenės
KAIRO, Egiptas, liepos 8. 

— Gen. Sir Claude Auchin- 
leck, naujas britų kariuo
menės vadas viduriniuose 
Rytuose, pareiškia, kad ka
ras bus laimėtas tik įsiver
žus į pačią Vokietiją. Tas 
gi yra galima atsiekti tik 
J. A. Valstybių kariuome
nės pagalba. Anot generolo, 
Amerikos kariuomenė bri
tams yra gyvas reikalas.

Jis toliau pareiškia, kad 
karas su Vokietija turi bū-

amunicijos sandėliai. Kelio- įį laimėtas ne dalinai, bet 
se vietose visiškai nutildyta pilnai. Vokietija turi būti 
sovietų artilerija. Žitomiro suklupdyta taip, kaip tas 
srity sunaikinti geležinke- kitados buvo padaryta

ROMA, liepos 8. — Italų 
politiniuose sluoksniuose pa
reiškiama, kad J. A. Valsty
bių žygiai Islandijoje reiš; 
kia Amerikos įsikišimą į Eų Numušti penki 
ropos vandenis. Vienas auk
štasis italų valdininkas ran
da, kad J. A. Valstybių pre
zidentas pasiėmė rimtą at
sakingumą pasiuntęs karo 
laivus į blokados zoną.

liai.
Kasdien vis daugiau so

vietų lėktuvų sunaikinama. 
Čia spėjama, kad Maskvai 
jau stinga lėktuvų.

Baltijos jūros rytinėj daly 
vokiečių minininkai sugadi
no keturis sovietų naikintu
vus. Matyt, vienas naikintu
vas nuskendo.

Sovietai apieyra glaudžiai susijusi su 
raudonosios armijos vado-1 vokieiių tOlUtUS

MASKVA, liepos 7. — So
vietų kariuomenės vadovybė 
praneša, kad vokiečiai šia
me kare prieš bolševikus 
naudoja medinius audeklu 
aptemptus tankus. Juose 
yra ir kulkosvaidžiai. Sako, 
sovietų karininkai tai paste
bėjo per žiūronus. Anot ka
rininkų, vokiečiai daug to
kių tankų vartoja.

(Daugiau kaip keista, jei 
vokiečiai su mediniais tan
kais visur triuškina sovie
tus).

Paikas sovietų
prasimanymas

NEW YORK, liepos 8. — 
Vakar per radiją iš Mask
vos pranešta, kad vokiečiai 
karo fronte prieš sovietus 
vartoja medinius tankus.

Iš Berlyno per radiją pa
reiškiama, kad tai paikas 
bolševikų prasimanymas. 
Tos rūšies pasakų dažnai iš 
Maskvos paduodama.

sovietų lėktuvai Vokiečių pranešimai^, so
vietų kariuomenė visose 

HELSINKIS, liepos 8. — fronto dalyse yra bejėgė. Ji
Sovietų lėktuvai vakar at
naujino šio miesto ir Kotka 
bombardavimą. Priešlėktu
vinėmis patrankomis suo
miai numušė penkis užpuo
likų lėktuvus.

Čia sovietų pamestomis 
bombomis 1 asmuo užmuš
tas ir 20 sužeista.

Sovietai bijo
saulės šviesos

STOKHOLMAS, liepos 8. 
— žiniomis iš Maskvos, Sta
lino vyriausybė nusprendė 
aštriai bausti visus tuos, 
kurie skleistų bet kokias ži
nias apie sovietų pralaimė
jimus karo frontuose.

kovoja prieš vokiečius tik 
politinių komisarų spiria
ma.

Nuginčija kruizerio 
nuskandinimą

su
Napoleonu. Viena Anglija 
negali to atsiekti, štai, ko
dėl yra reikalinga Amerikos 
kariuomenės parama.

Suomiai skandina
sovietų transportus

HELSINKIS, liepos 8. — 
Suomijos submarinai nu
skandino kelis bolševikų 
transportus, plaukiančius iš 
Estijos pakrančių į Petra
pilį ir Kronštatą. Transpor
tus lydėjo sovietų lėktuvai.

Sovietai milijoną 
vokiečių nukovę, 
sužeidęROMA, liepos 8. — Italų 

karo laivyno autoritetai nu
ginčija pranešimą iš Londo- g A Lozov8kv užsienio rei. 
no, kad būk Viduržemio jū- ± „Z

MASKVA, liepos 7. —

roję sutorpeduotas italų 
kruizeris Gorizia.

Berlyne tylima
BERLYNAS, liepos 8. — 

Čia kol kas visiškai tyli
ma apie Amerikos žygius 
Islandijoje.

kalų vicekomisaras, šiandie 
pranešė, kad per 16 dienų 
vokiečiai atakuodami sov. 
Rusiją praradę iki vieno mi
lijono kareivių, šiame skai
čiuje yra vokiečiai nukauti, 
sužeisti ir nelaisvėn paimti. 
(Aišku, tas pranešta sovie
tų pavergtų žmonių surami
nimui ).

su bolševikais
LONDONAS, liepos 8. — 

Lenkų vyriausybė ištrėmime 
daro taikos sutartį su So
vietų Rusija, kuri, kaip su
žinota, ryžtasi atsisakyti vi
sokių pretenzijų prie tos 
Lenkijos dalies, kurią bolše
vikai okupavo ir nuniokojo. 
Tik visa nelaimė, kad sovie
tai jau išvyti iš tos Lenki
jos dalies. Vokiečiai ją oku
puoja.

Lenkų premjeras Londo
ne turėjo pasitarimus su 
Stalino ambasadorium Mais- 
kiu. Kalbama, kad sovietai 
sutiksią išlaisvinti visus į 
Rusiją ir Sibirą išgrūstus 
lenkus. Tinkami kareiviauti 
lenkai esą bus įtraukti rau- 
donojon armijon, kad galė
tų bendrai su bolševikais 
kariauti prieš vokiečius.

Daug raudon
armiečių paimta 
nelaisvėn

NEW YORK, liepos 8. — 
Per radiją iš Berlyno pra
neša, kad tarp liepos 2 ir 
5 dienų imtinai sovietų fron 
te vokiečiai paėmę nelaisvėn 
142,226 raudonarmiečius 
daugiau.

Graikų karalius
Pietų Afrikoj

JOHANNESBURGAS, Pie 
tų Afrikos Unija, liepos 8. 
— Čia atvyko Graikijos ka
ralius bėglys su savo paly
dovais. Generalinis guberna 
torius Sir Patrick Duncan 
jį pasitiko.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Numatoma giedra 
ir šilčiau.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
Rio de Janeiro lietuviai paminėjo 
Lietuvos gedulo dieną

FINLANO

(STONIa ,

1. Bažnytinės Iškilmės

Š. m. birželio 15 d., Lie
tuvių Katalikų Komiteto 
pastangomis, buvo suruoš
tos pamaldos už kentančią 
Tėvynę, kurios įvyko levų 
Karmelitų bažnyčioj, pne 
Lapos. Iškilmingas Mišias 
šv. atlaikė kolonijos kape
lionas kun. J. Janilionis ir 
pasakė karštą patriotišką 
pamokslą. Per pamaldas gie 
dojo prof. R. Costa vedamas 
choras akompanuojant var
gonams ir smuikams. Baž
nyčia buvo pilnutėlė žmonių 
— lietuvių ir brazilų, — ku
rių tarpe Lietuvos pasiunti
nybės patarėjas dr. F. Me- 
jeris, Lietuvos prezidento 
sūnus Julius Smetona ir žy
mesnieji kolonijos veikėjai

Pamaldas sekė vietos spau 
dos reporteriai - fotografai, 
kurie ant rytojaus įdėjo sa
vo laikraščiuose atvaizdus 
su aprašymėliais.

2. Pilietinis paminėjimas

Tą pačią dieną, vakare, 
L. B. S. “Vilnis” iniciatyva, 
buvo suruoštas iškilmingas 
Lietuvos Gedulo Dienos pa
minėjimo aktas su pritai
kinta muzikalinę programa. 
Į šias iškilmes buvo pakvies
ti latvių ir estų atstovai.

Scena, arba prezidiumo vie 
ta, buvo papuošta Brazilu 
jas, Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos vėliavomis. Akto 
prezidiumą sudarė: J. Sau 
rusaitis, “Vilnies” pirminin
kas, dr. F. J. Mejeris, Lie
tuvos pasiuntinybės patarė
jas, kun. J. Janilionis, kolo
nijos kapelionas, dr. A. Bru- 
vers, latvių kolonijos dele 
gatas ir H. Reinmae — estų 
delegatas. Aktą atidarė ir 
tolimesnės programos vedė
ju buvo kun. J. Janilionis.

Kalbas pasakė — dr. F. 
Mejeris, dr. A. Bruvers ir 
H. Reinmae. Dr. F. Mejerio

kalbą paduodame atskirai. 
Dr. A. Bruvers tvirtai pa
reiškė, kad Pabaltės va-aty- 
bės vėl bus lasvos ir nepri
klausomos, pageidaudamos, 
kad ateity jos sudarytų 
vieną politinę vienatą; So
vietų Rusijos žvilgsniu lyg 
ir pranašavo, jog ji visa su
biręs ir ant jos pagrindų 
atsistos keletą ar keliolika 
suverenių valstybių. Estų 
atstovas pareiškė glaudaus 
visų trijų tautų bendradar
biavimo reikalą ne tik šiuo 
momentu, bet ir ateity. Po 
šių kalbų ėjo ilgėlesnė dr. 
K. Audenio paskaita apie 
Lietuvos ateitį. Išklausius 
visų kalbų ir paskaitos, pre
zidentas patiekė rezoliucv 
jas, kurios skaitlingai sus; 
rinkusiųjų vienbalsiai buvo 
priimtos.

Antrą pilietinio paminėji
mo dalį sudarė muzikali bei 
vokalinė programa, kurioj 
dalyvavo — ponia Raąuci 
Portella Audenis, rašytoja- 
poetė brazilų kalboj; Teles
foras Mažeika, Rio Miesto 
Teatro dainininkas ir Pra 
nas Sinkevičius — artistas- 
mėgėjas.

Audenienė, pasakiusi trum 
pą kalbą, kurioj išreiškė sa
vo gilią Lietuvos meilę, ku
ri pagal vyrą jai esanti ant
roji tėvynė, padeklamavo 
tai dienai parašytas eiles: 
“Lamentos da Lituania” — 
Lietuvos raudos — ir “Sau 
dado” — Pasveikinimas. 
Audenienė buvo karštais 
plojimais palydėta.

Pr. Sinkevičius atvaizda
vo scenoj kalinį, kuris įren
čia už Tėvynę, paskui de* 
klamavo V. Kudirkos eiles 
ir padainavo “Vilija mūsų”. 
Artisto lr dainlnko rolė bu
vo gražiai atlikta.

P. T. Mažeika, artistas 
dainininkas profesionalas, 
sudarė gražiausią koncerti*
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("Draugas” Acme telephoto)

Vokiečių ir rusų pranešimai iš karo lauko nėra vie
nodi. Vokiečiai giriasi pasisekimais, giriasi pralaužę 
Stalino liniją, o rusai skelbia, kad jie atsilaiką ir kad 
atmušą vokiečių atakas.

žinės ir žodžo laisvė atim
ta: už švenčiausius tikėji j 
mo ir kilniausius patriotiz
mo jausmus mūsų broliai 
kalinami, kankinami, tre
miami į Sibirą ir šaudomi. 
Neteisybė ir žiaurumas vieš
patauja.

Mes, gerbiamieji, laisvai 
čia susirinkeme paminėti šią 
smurto dieną. Ačiū už tai 
Brazilijos svetingajam kraš
tui — jos tautai ir jos di
džiajam Vadui Getulio Var
gas. Turime čia atsiminti, 
kad Brazilijos Vyriausybė 
nėra pripažinusi Lietuvos o- 
ku pači jos ir šis jos nusista
tymas mums yra didele pa
rama kovoj už Lietuvos Ne
priklausomybę.

Gerbiamieji! Nesuabejo
kite nė vieną valandėlę dėl 
skaisčios Lietuvos ateities: 
Lietuva bus laisva ir nepri
klausoma. Stiprintam savo 
jėgas kovai ir darbui. Aukš
čiausioji Teisybė yra,

anksčiau ar vėliau ji pasi-1 Tegyvuoja Lietuva — lais 
reikš. Visas kultūringasai va ir nepriklausoma! 
ir demokratiškasai pasaulis Tegyvuoja Latvija ir Es 
su mumis. Š. A. Suv. Vai- tija — gražioj sutartinėj su

stijų Prezidentas Roosevel 
tas, tarp kitko, yra paša 
kęs lietuvių delegacijai Bai
tuose Rūmuose: — Anks
čiau, negu Jūs manote, bus 
Lietuva laisva ir nepriklau
soma. — Tikėkime, tat, kad jei nustosi turto, sveika- 
tamsusis šydas, kuris šian tos, vardo — vis dar palieka 
die perjuosia mūsų trijų tau viltis, kol turi pasitikė- 
valstybių vėliavas, pranyks ( jimą savim, 
kaip nakties šešėlis. > Svett Marden

Lietuva!

Tegyvuoja svetingoji Bra
zilų Tauta ir jos didysis * ai
das Getulio Vargas.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Bes. 6958 So. Talman Are.
Res. TaL GROvehUl 0617 
Office teL HEMIock 4848

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS nt CHIRURGAS

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

2423 W, Marguette Road

TeL OANal 6122

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

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

6631 S. California Ave.
Telefonas REPubiic 7868

nę dalį. Jis, nusigrimavęs 
barzdočių seniu, padarė į- 
domų patriotinių dainų 
“potpouri”, supindamas jį iš 
penkių dainų. Publika nesi
gailėjo karštų katučių ge
riausiam viso vakaro artis
tui.

Muzikalinę vakaro dalį a- 
kompanavo prof. Mario Bru
no, didelis lietuvių pnete- 
lius.

Pasibaigus koncertinei da
liai, gražų netikėtinumą ar
tistams padarė Brazilijos į- 
domybių fabrikantas J.‘Pet
rauskas, apdovanodamas 
juos artistinėmis dėžutėmis.

Parengimo išlaidoms pa
dengti, kaip visados, didžiau 
si aukotojai buvo Z. Kame- 
necas ir Br. Rutenbergai.
3. Lietuvos Pasiuntinybės 
patarėjo dr. F. Mejerio 
kalba

Gerbiamieji tautiečiai ir 
svečiai 1

Ne džiaugsmo jausmų iš
lieti Šiandie susirinkome, — 
Lietuvos Gedulo Dienoj ap 
siniaukę mūsų sielos; bec 
ir verkti nemanome, nes

mūsų dvasia nepalaužta ko 
vai už Lietuvos atvadavimą.

šiandie lygiai metai, kaip 
Maskvos satrapas paleiao 
raudonąsias gaujas į Lietu 
vos Žemę ir visą Pabaltę, 
sumindžiodamas visų bran
gią laisvę. Tą dieną gedulo 
šydas apsupo mūsų Tėvynę, 
bet ir paliko amžiną gėdą 
kruvinajam galiūnui.

Ateina labai liūdnos ži
nios iš okupuotosios Lietu
vos. Nauja bolševikinė tvar
ka (jeigu ją dar galima tuo 
žodžiu vadinti), suardė gra 
žlai sukurtą lietuvio ūkį, pa
nėrė jį varge ir skurde; są

Toklng your giri to tho 
moviea?

VUATCH OUT!

VI KM NEGU PIRKSITE
MATYKITE MUS!

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ 

STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS

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

Lietuvis Pardavėjas 
Stanley Litvvlnas —‘ Vertėjas

Carr-Moody Lumber 
Company

3039 So. Halsted St. 
VIC. 1272

[..“THAT LITTLE GAMĖ” lnter-aat*lC«rta>aCfe,1I.T<—By B. Llflk3(

Watch out that your breath doea not 
offend ... you yourself probably don’t 
kno* uhether lt’e offensive or othendse, 
If you want to makt a hlt wlth your 
Slrt friend, there’s a *»y to make your 

. breath more agreeabls. And lt’s easy, 
Slmply rinse tha mouth wlth Listerine 
Antiseptic before you start out. Listerine 
halts food farmentation ln the mouth, 
the usual cause of breath odors acoord- 
Ing to some authorltles, then over- 
comes the odors fermentation produces. 
Lambert Pharmacal Co. St. Louit, Mo.

Mf Any Mt Uu
LISTERINE ANTISEPTIC

PASKOLA ČIA GAUSI 
greit, leng
vais lAmo- 
Mjtmato —

NUO B IKI 10 METU.
(MUTUAL FEDERAL SAVINUS

un iloan association:
OF GHIOAGO.

2202 W. CERMAK ROAD
Tei.: OANAL M87 

Mokame 3y2?b Dividendų 
Ben. J. Kazanauskas, Sec.

TIVR”S $1,000,000.00

•vcnce FrtoM
f»o-r -That 
li»ht out ! 

“VHlMK
NOU’RB AT HOM S- UJiNNBO. UIRLL.VlL HAVt To ■Bonnou, TrtMK F Ari P IF l STAT ON f Hlt ONB-

tjfloppeoOUT-
-Až

T.aM»r<

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 YARda 4787 
Namų tel, PROspeet 1930
TeL YARda 5921.
Rea.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso teL VIRginia 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Nedėliomia pagal sutartį.
TeL CANaI 0257

Rez. tel.: PROspeet 665.

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

Reiidencija: 6600 So. Artesian A Vi 
VALANDOS: 11 ▼. ryto iki 3 popiet 6 iki 0 vaL vakare. M

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 pepiet,
1—4 ir 6:30—8:30 vakare

TeL YARda 3146
VALANDOS: Nno 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

TeL CANaI 5969

DR. F. C. WINSKUNAS J. PHILLIPS
PHYSICIAN AND SURGEON
2158 VVest Cermak Road Ofiao ML OANal 2840 Ofiao Vai.: 2—A ir 7-4 

TrMtadtemaia pagal entarų, Rea. Tel.: naOock »1H>
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2155 VVest Cermak Road 
OFISO VALANDOS 

1 — 4 ir 1:30 — 8:30 vakare ir pagal sutartį.

r

/

Tu 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.

M MAx» BrrTBft

I -THtNH 
LAŠT TRAlN 
(S ABOUT

STANLEY GAVCUS
— Parduoda—

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

Perkrauto Baldus, Vnttoja kiglli 
Kreipkitės prte:

Stanley Gavcus
110 So. Ridgeland Avenue
Wovth, Ui. Tel. Oak Lavrn 14Z-J-1

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena perą akltj visam rt- 
vedimui Saugokit jaa. išriedami 
Uekmmlnuotl Jaa moderniškiausia 
metodą, kuria regflllmo moi 

gali autelktl.
MI METAI PATYRIMO 

pririnkime akintu, kurie

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kam paa 11-toe
Tetofonae CANAL ea«l — Ototouge 

OFISO VALANDOS 
Kaedlen t:to a. m. Iki S.Z4 p. m. 

Treč. Ir «e«a: a. m. Iki
T:to p. m.

JOS. F. BUDRIK
■ Furniture House
3409 S. Halsted St.Didelis pasirinkimas laikrodėlių

Telefoman; HEMIock 5S4»

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal sutari]

Telefonas CANaI 7329

DR. PETER J. BARTKUS -

Oflao TeL: leaid. TeLiVIRginia 1886 PROipect 8684
DR. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1853 VVest S5th Street

LIGONIUS PRIIMA t
Kasdien nno 2:00 iki 8:00 vaL 

Trečiad. ir Sekmad. tik susitarius.

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais. ,

4631 So. Ashland Ave.
TeL YARda 0994. 

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šoštadieniais.

n

Akiniai teisingai prirenkami 
per patyrusį lietuvį daktarą.

Dėl sąžiningo radijo pataisymo 
pašaukite Yards 3088.

Budriko Radijo Progdramal:
VVCFL 1000 K. Sekmadieniais 6:30vai. vakare
VVHFC 1450 K. Ketvirtadieniais 
7 vai. vakare.
VVAA 050 K. Hawaian — Sekma
dienyje 4:30 po pietų.

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

ir pagal nutartį.
Rea. telefonaa SEEIey 0434.

TaL Cioero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 15tos gat Ir 49th Ct.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 8 vaL 
ir pagal nutartį.

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 sutartį.OflM telefonas PROapect 6787

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

(2-troe lnbob)
TeL MIDvray 2880 Chicago, IIL 

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

Sekmad. nno 10 iii 12 vai. ryto.

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

TeL YARda 0994 
Rez. Tei. KENuood 4300

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vnL 
Nedėliomia nuo 10 iki 12 vai, dieną

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

Oea. BkornBflMat*



Trečiadienis, liepos 9 1941 sbkbhis o

Kokios galėjo būti dabartinio karo priežastys
(Tęsinys)

Abisiniją užkariavus, nors 
'didelė šalis, bet be pinigo 
greit negalima sutvarkyti ir 
kolonizuoti, o be to, dar de
mokratijos nepripažįsta jos 
okupavimo. Nuvykti nearti, 
reikia per Suezą pralysti ir 
už kiekvieną laivelį nemažos 
taksos “už praleidimą” su
mokėti tiems, kurie ir taip 
turtingi. Taigi, imperiją su
kūrus vis tiek alkana ir tuš
čia kišenė, reikia skelbti ka
ras demokratijoms, kurie so 
Čiai pavalgę ir apsirėdę, ku
rie savo derlius degina lau- 

1 kuose, kad tik kainos nenu
kristų ir tie biedniokai bran
giau mokėtų. Trečioji dik
tatūra Rusija. Ji prieš ka
rą visur dar buvo vadinama 
demokratinė dėl mandagu
mo, nes palaikė gerus santy
kius su demokratijomis ir 
gražią kėdę turėjo Tautų Są
jungos rūmuose, ten kalbėjo 
apie laisvę, apie sankcijas 
prieš šalis, kurios kitas už
grobia. Karui prasidėjus 
nuo jos numovė demokratinę 
kaukę, net tokia jos artima 
draugė, kaip Prancūzija. Pa
saulis išgirdo žodžius iš Ma
skvos kalbančius prieš demo 
kratijas, kapitalistus Londo
no ir už vandenyno. Rusija 
yra turtingiausia šalis po 
Amerikos visame pasaulyje.

Jos žemės turtai neįkainuo
jami. Ji turi turtingiausius 
Ukrainos kviečių laukus. Iki 
1914 metų, kai Rusijoj žem
dirbystė taip dar žemai sto
vėjo palyginus su Vakarų 
Europa, ji ne tik save išmai
tindavo, bet pusei Europos 
duodavo duonos ir pyrago.

exploatatoriai baltieji iš mū
sų Azijos kontinento! Tai 
visų alkanųjų bendra politi
ka, jie visi bendrame fronte. 
Kitoj pusėj susigrupavo vi
sos didžiosios imperijos — 
demokratijos. Anglija savo 
laivynu ir kolonialine politi
ka, valdanti pačias svarbiau 
sias pasaulio turto arteri
jas: Indiją, Pietų Afriką, 
Kanadą, Australiją, Okeani
ją. Prancūzija, nors Afri
kos Sacharos smėlį prijun
gusi prie savo imperijos, bet 
ji turi turtingų pakraščių ir 
kolonijų, kaip Indiją. Ameri
ka — ji milijardinė. Ji ypač 
pralobo per 1914-18 metų 
karą ir pokariniais laikais, 
kai sugriautoji Europa su
gabeno ne tik likusį auk
są, bet iš jos pareikalavo 
daug gatavų išdirbinių. Ta
čiau po aukso laikų ji sulau
kė depresijos: Europa atsi- 
stačius nebenorėjo daugiau 
pirkti ir brangiai mokėti, fa
brikai nebegalėjo rasti kitų 
rinkų savo superprodukcijai 
parduoti. Ji, kaip demokra
tiška, norėdama prisitaiky
ti prie biednųjų, numažino 
dolerio kursą, kad daugiau 
pirkėjų suradus, tačiau ir 
tai mažai pagelbėjo. Ji per- 
mažai turi gyventojų sulyg 
savo turto, žemė daugiau 
išaugina, negu ji suvalgo ir 
kitoms šalims parduoda. Ji 
demokratiška šalis. Laisvė 
visiems. Nors ji nestojo į 
karą, bet simpatija ir mate
rialinė pagalba pažadėta de
mokratijoms. Su Anglija ja 
dar riša bendra kalba ir per 
ją anglo-saksiškos kultūros 
įtaka.

ši grynai ekonominė karo

dien yra taip supainioti ir 
atsakymai į juos vieni ki
tiems taip priešingi, kad 
valstybių, ypač tarptautinių 
santykių tvarkymas nebeį
manomas. Imkime nuosa
vybės klausimą, kuriuo tvar-' 
komas visas ekonominis, 
kaip pavienio, taip valstybės 
gyvenimas. Liberalistinė 
pažiūra sako: nuosavybė yra 
šventas dalykas. Įgytą, pa
veldėtą turtą, kaip noriu 
taip galiu tvarkyti net ir 
valstybė neturi teisės į ma
no turto naudojimą kištis. 
Jei noriu — galiu jį ir su
naikinti — niekam skriau
dos nebus dėl to.

Marxistinė - komunistinė 
pažiūra: Nuosavybė, bet
koks turtas — tai vagystė. 
Nieks niekam nepriklauso, o 
viskas visiems priklauso. 
Kur į valstybės vairą įsiga 
Ii komunistinė pažiūra, toji 
valstybė privačią nuosavybę 
panaikina. Viso turto savi
ninkė palieka valstybė arba 
geriau sakant, tie, kurie val
do tą valstybę.

Socialistinė nationalsocia- 
listinė ir fašistinė pažiūra: 
Privati nuosavybė pripažįs
tama, bet tik mažame kie
kyje. Visi kiti turtai, ypač 
miškai, fabrikai, geležinke 
liai, bankai ir kt. visuomeni
nio pobūdžio įstaigos — tai 
tik valstybei tegali priklau
syti. Tačiau ir visi priva
tūs turtai privalo tarnauti 
valstybei. Iš privataus val
dytojo gali būti nuosavybė 
atimta, jei jis nesugeba jos 
valdyti. Valstybė turi aukš
čiausią teisę tvarkyti visą

BOKSININKAS SU ŽMONA

U* » * * , • , •'
*.i > ♦ »

. (•‘Draugas” Acme telephoto)

Boksininkas Billy Conn su žmona Mary Louise Smith, 
susituokę Philadelphia, Pa., žaidžia su promoterio Mike 
Jacob sūnum.

Prieš komunistų galą Lietuvoj visiems
buožėms" buvo paskelbta katorga

Ūkininkų žemė buvo konfiskuojama/
o patys tremiami į Sibirą.

Oficialiai buvo skelbiama, i čiaus ūkininką Antaną Strei- 
kad bolševikinės Lietuvos miką vieneriais metais ka- 
komisarų taryba buvo susi-i torgos ir viso turto atėmi- 
rinkusi specialinio posėdžio, i mu.

FF

į privataus turto ar nuosa- sau viešpats, 
vybės tvarkymą tiek, kad 
toji nuosavybė nebūtų pik
tam panaudojima, ar kenktų 
bendrai visuomenės gerovei.
Panaikinimas, privačios nuo
savybės ar jos teisių perlei
dimas valstybei sumažina 
žmogaus laisvę; žmogus pa
daromas vergu valstybės ar 
valdančiųjų. Katalikų Baž
nyčia stovi ant vidurio ke
lio. Ji nepaverčia žmogaus 
pilnu turto valdytoju, bet tik 
kaip Dievo užvatzda. Ji ne
suteikia valstybei aukščiau
sios valdžios ant žmogaus, 
kaip asmens, bet tik prižiū
rėtojos vaidmenį skiria. Ji 
nenaikina nupsavybės, nes 
tik miškų žvėrys ir gyvuliai
negali turėti nuosavybės, 

privatų žmogąus gyvenimą. ' nes netur/ Proto, negalė- 
............................. . __ Krikščioniškasis mokslas, valdyti.

Tačiau šiandien ji yra pati prįežasties teorija labai aiš- kurį atstovauja Katalikų ' Yra dar daugiau klausi-

Ateistai — marxistai ir 
komunistai žmogaus, kaip 
asmens visai nepripažįsta. 
Jis neturi sielos nemirtin
gos. Jis tėra tik išsivystęs 
gyvulys, aukštesnės rūšies. 
Valstybė yra neribotas vieš
pats ant visų pavaldinių. Pa.- 
vienis žmogus tėra tik ma
žas ratelis didelėje mašino
je. Jis sukasi be savo lais
vos valios. Joki kiti mo
ralės dėsniai neegzistuoja, 
kaip tik tie, kuriuos skel
bia valstybės (suprantama 
markstistinės - komunisti
nės) vadovai. Žmogus yra 
vergas savo valstybėje.

Nacionalsocialistai skel
bia, kad nacija, tauta ar ra
sė turi aukščiausia teisę vi-

kuriame buvęs svarstomas 
klausimas, kaip priversti 
Lietuvos ūkininkus, apšauk
tus buožėmis, apsėti laukus. 
Pranešime sakoma, kad at
skirti “buožių” ūkiai perėję 
į atviro pavasario sėjos sa
botažo kelią, sąmoningai 
siekdami palikti jų žinioje 
esamus žemės sklypus neap
sėtus. Todėl komisarų tary
ba įpareigojo sovietiškąją 
prokuratūra traukti griež- 
čiausion teismo atsakomy
bėn asmenis, sąmoningai 
nevykdančius pavasario pė- 
jos ir jų bylų tardymą bei 
svarstymą baigti per tris 
dienas. Iš tokių “sabotuo
jančių buožių” atimama tei
sė naudotis žeme ir konfis
kuojama visi pastatai,, in
ventorius ir gyvuliai.

Sovietinė Lietuvos spauda 
diena dienon skelbė, kaip ei
na “buožių” likvidacija. Ku- 
piščio valsč., Rukšiškių 
vienkiemio ūkininkas Pet
ras Stankūnas, turėjęs 37 
hektarus žemės, nuteistas 
vieneriais metais katorgos ir 
pusės jam paliktos žemės 
konfiskavimu, nes jis neati- 
davęs okupantams paskirto 
javų kiekio.

Šeduvos teismas nuteisė 
pusantrų metų katorgos ir 
pusės turto atėmimu Mar-

Iki bolševikų okupacijos 
šis 80 hektarų ūkininkas tu
rėjęs 13 arklių, 16 karvių, 
16 kiaulių ir 20 avių. Iš šio 
ūkininko bolševikams atė
mus viską, jis nustojo savo 
ūkiu domėtis. Neturėdamas 
inventoriaus, jis paliko mie
žius pradalgėse ir juos už
snigo. Laukuose pasiliko 
žiemoti vikiai ir dalis dobi
lų. Ir šis apiplėštas ūki
ninkas dar nuteistas kator
gom Reikšminga, kad bol
ševikinė prokuratūra užpro
testavo, kad katorgos teduo
dama pusantrų metų. Pro
kuratūra reikalavo “aukš
čiausios” bausmės, t. y. su
šaudymo.

Vilkaviškio valsč., Majori- 
škių kaimo ūkininko Kazio 
Jesulaičio byla už javų ne- 
pristatymą raudonarmie
čiams maitinti būt buvus 
Vilkaviškio teismo svarsto
ma antrą kartą.

Smilgių valsč., Gilbonių 
kaimo ūkininkas Domas Ku
čas nuteistas vieneriais me
tais katorgon. Jis savo ja
vus paslėpęs pas giminaitį 
Joną Kučą, kuriam bolševi
kai davė žemės. Ir jis nu
teistas metais katorgon, o 
ūkis atimtas.

same gyvenime. Ta pati ra
sė, tas pats kraujas cirku- tyną Montvilą. Jis anksčiau

alkaniausia šalis visame že
mės rutulyje. Ir neturi kuo 
žmoniškai apsidengei ir apsi
vilkti. Ji pasiskelbė neutra
li 1939 metais su tikslu pasi
pelnyti, atiduoti kariaujan
tiems ir tą, ką turi, o vėliau 
pagrobiant kaimynines lais
vas šalis jas apiplėšti ir taip 
pat alkanomis padaryti.

Tolimųjų Rytų Mikado 
turtingas žmonėmis, bet že
me, o ypač rinkomis savo iš
dirbinių pardavimui bied- 
nas. Ar ne pikta, jei čia pat 
panosėje prie Nanking, 
Shanghai, anglai ir ameri
konai savo auksu nupirkę 
net atskirus miesto kvarta
lus, visokias koncesijas su
darę su japonams gimininga 
rase, kinais — paveržia ne 
tik uždarbį, bet ir savo pre
kes jiems įsiūlo. Nelieka ki
tokios priemonės, kaip šalir

ki: alkanieji skelbia karą 
turtingiesiems ir su jais nori 
pasidalyti pasaulio turtais, 
kad visiems pakaktų duonos, 
žaliavos ir padoraus pragy
venimo. Derybomis ir ge
ruoju nieko negavę, — tai 
ryžtasi karu šį tą laimėti.

Trečioji karo priežastis, 
— tai griuvimas pastovių 
moralės dėsnių, įsigalėjimas 
kai kurių hopoterių ar klai
dingų philosophinių teorijų 
ne vien tik knygose ar mok
slo tyrinėtojų galvose, bet 
pačiame gyvenime ir net val
stybių tvarkymo pamatuose. 
Kas yra šiandie viešoji mo
ralė? kas yra dorybė ir kas 
nusikaltimas? — tie patys 
pagrindiniai klausimai, ku
rie turėtų visų net papraš- 
čiausių valstybės piliečių są-

Bažnyčia apie nuosavybę 
moko: nuosavybė yra žmo
gaus asmens dalis. Teisė
tomis priemonėmis įgytas 
turtas yra jo turtas. Tačiau 
jis to turto negali naudoti 
blogam ar naikinti. Nes tai, 
ką jis turi per virš, sulyg šv. 
Augustino žodžių, tai pri
klauso jau nebe jam, bet 
vargšams, kuriuos jis turi 
sušelpti ir aprūpinti. Imti 
svetimą turtą yra nusikalti
mas Dievo įsakymams, yra 
skriauda artimui. Nors ne
teisingu būdu įgyti turtą 
taipgi yra nusikaltimas mo
ralei. Prisirišimas prie tur
to, dėl jo tik gyvenimas 
taipgi yra Kristaus žodžiais 
pasmerktas, nes toks gyve
nimas nėra tobulas gyveni
mas. Valstybė, kaip bend-

mų, kurie aukščiau buvo 
mintytojų - philosofų galvo
se ar knygose surašyti, vė
liau perėjo į atskirų partijų 
programas, o šiandien įėjo į 
valstybių pamatus ir aukš-

liuoja vienoj tautoj. Pavie
nis žmogus tėra tik mažas 
lašas kraujo visoj rasėje. 
Tobulesnės, labiau išsivys
čiusios rasės valdo pasauly. 
Tobuliausioj i rasė yra šiau
rės ariškoji, arba germaniš-

turėjo 45 hektarus žemės.

Gražiškių teismas buvo 
nuteisęs Bartininkų vals-

f

čiausius tikslus, kurių siekia koji. Ji pati aktyviausioji.

žinių pažinti ir pildomi, kad dras visuomenės gerovės 
klestėtų viešoji dorovė, šian- žiūrėtojas turi teisės kištis

įvairiausiomis priemonėmis. 
Tos filosofų ar šiaip tokios 
fantazijos rašytojų teorijos 
ar hipotezos kai kuriose 
valstybėse šiandien priim
tos, kaip naujo tikėjimo dog
mos.

Imkime klausimą apie 
žmogų ir jo santykį su val
stybe.

Liberalistai atiduoda pilną 
laisvę žmogui. Į privatų 
asmens gyvenimą, nieks ne
turi teisės kištis. žmogus 
pats yra norma viso mora
liškumo. Valstybė turi pa
dėti žmogui kuo maloniau 
gyventi. Žmogus yra pats

Rasė gali dar tobulėti ir iš
duoto viršžmogaus. Tobu
liausios rasės turi vadovauti 
pasaulyje, o žemesnės — tar 
nauti. Viskas yra moralu, 
viskas gera, kas tarnauja 
rasei žengti pirmyn, tobu
lėti.

(Bus daugiau.)
Kun. A. Deksnys

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

Gerą darbą artimui pada
rysi, jei prikalbinsi jį užsi
sakyti “Draugą”.

FACTS YOU NEVER KNEW!H By Bob Dart ,

Šio pasaulio žmonėms pa
prastai virsta džiaugsmas 
kančią, o Dievo vaikams — 
kančia į džiaugsmą. — Ri-
ihard Oetll.

D A C 1/ I C Pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas. 
lr»wl\\yL\Jj — namams statyti, remontuoti ar

PAVASARIS ARTĖJA — DABAR LAIKAS PIGIAU IR 
PATOGIAU 8TATYBOS DARBUS ATLIKTI.

Tapkite Finansiniai Nepriklausomilll
TAI IPYI/JTE “ūsų Įstaigoje. Jūsų indeliai rūpes-
I T 1x1 I E tingai globojami ir ligi $5,000 ap

drausti per Federal Savinga and Loan Corporation. Mokame 
SH%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

MOŠŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenuskrlandžlant Nei 
Vieno Klljento I

Keistuto Savinga and Loaa Association yra žymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansine įstaiga.

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

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

—*!-

SICK, NERVOUS
PDA II IT VOVERY o 
b ll AURI MONTH”:

Then Read WHY 
Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound Is 
Real “Woman’s Frlend”!
8om. wom.n auff.r ....r. monthty 
paln (erampa, backaehe, h«adach.) du. 
to fanai. functional dlaordcra whll« 
oth.r'. n«rv«* tend to Intom, upiret and 
th.y ct crou, rmtle.. and moody.

* So why not take Lydia B. Pinkham'a 
Vcctable Compound mad. 
to h.lp tlmd, run-down, ncrvoua .om
ui to ko amllint thru "dlflleult day. " 
Plnkh.m’. Compound eontalna no opi- 
atm or habit-formlnc Inrivdlenta. It

h mad. from naturv’a own ben.holai 
roota and herbą — .ach wlth Ita o.n 
aperiol purpoa. to HELP WOMEN.

Famon. t or ov.r 80 year.—Pinkham'a 
Compound I. the be. t kno.n and on. 
of th. moit tgtrtiv "woman'a" tonlca 
obtainabla. Try UI
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- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negraiiname, jei ne-
S rašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.

iedakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros.* Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole- 
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.* - -- ■

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

Lietuvių katalikų dlenraAčio •‘Draugo” r8m6jama Ir skaitytojam, 
siunčiu sveikinimus tr geriausius llnkijlmus!

JQsų dien rast ir ne vien tik patarnauja skaitytojams, informuodama* 
apie Įvairius katalikams Įdomius dalykua bot nurodo tikėjimo tl» 
sas, gina Ir saugo jas nuo amžinojo išganymo prieSų.

Daugsrlopai tspadaugija JOsų katallkUko dlenraAčio skaitytojų skai-

Užėmus Islandiją

dusi
£< AMLETO GIOVANNI CICOGNANI, 

Laodieca Arkivyskupas, 
Apaštališkas Delegatas

Įdomūs ir reikalingi ginčai
Prezidento Roosevelto kalba, pasakyta Jungtinių Val

stybių Nepriklausomybės Dieną, liepos 4, spaudoje su
kėlė įdomių ginčų. Vieniems kalba patikusi, nes ji per
spėjusi amerikiečius dėl kylančių krašto saugumui pa
vojų, kuomet kiti ją peikė, nes, esą, paskleista baimės 
jausmas, kuriam nesą jokio pagrindo.

Daugiausia ginčų sukėlė Prezidento pareiškimas, kad 
Jungtinės Valstybės, būdamos diktatūrų dykumų ap
suptos, negalėtų išsilaikyti, kaipo laisvės oaza.

Prezidentas aiškiai pasisakė už tai, kad būtinai rei
kia gelbėti pasaulio demokratijoms laimėti karą, jei 
norima apsaugoti šio krašto laisvę ir nepriklausomy
bę. Jei visų kitų tautų laisvė bus sutriuškinta, sunku 
ssą ir įsivaizduoti, kad vienos Jungtinės Amerikos Val
stybės galėtų išlaikyti savo laisvę.

Nėra abejonės, kad toks Prezidento nusistatymas 
turi pagrindo. Amerika, negali nekreipti savo dėmesio 
į tai, kas dedasi kituose kontinentuose.

Ir pačios Amerikos interesai ir žmoniškumas reika
lauja padėti diktatorių pavergtoms tautoms ir, taip 
pat, gelbėti pasaulio demokratiją.

Tik, kaip daug kas pastebi, šiuos gražius šūkius 
gerokai aptemdo pažadėtoji parama sovietų Rusijai, 
kur nėra demokratijos, kur kruvinasis diktatorius Sta
linas baisiomis kančiomis kankina to krašto žmones. 
Amerikos žmonių dauguma aiškiai pasisako prieš gel
bėjimą ‘bolševikiškos demokratijos’, kuri milijonus žmo 
nių išžudė, kad diktatorių ant sosto išlaikyti, kuri, 
kaip ir visos kitos “demokratiškos diktatūros”, serga 
imperializmu ir užpuola savo mažesniuosius kaimynus 
su tikslu pavergti, apiplėšti, žudyti.

Amerikos žmonės nori padėti pasaulį išvalyti niuo 
banditų ir teroristų, bet nenori daryti išimčių. Jie yra 
nusistatę kovoti lygiai prieš visus — ir nacių, ir fa
šistų, ir komunistų banditus ir teroristus. Jie yra nu
sistatę pirmoje vietoje šluoti lauk iš savo krašto fa
šizmo ir komunizmo agentus ir šnipus. Jei pažadėtoji 
sovietų Rusijai parama ves prie šio krašto komunistų 
judošiško, priešvalstybiško veikimo stiprinimo ar bent 
toleravimo, daug kam pasidarys visai neaiškūs daro
mi perspėjimai ir užsimojimai padėti išgelbėti pasau
lio demokratiją.

Ir, suprantama, norint apsaugoti šio krašto demo
kratinę santvarką, reikia žiūrėti, kad tos santvarkos 
fašistai ar komunistai nesprogdintų iš vidads.

Dėl reiškiamos pavojų baimės Amerikai iš lauko pu
sės, daugelis laikraščių maždaug taip atsako:

Jei Jungtinių Valstybių žmonės prieš 165 metus pa
tys vieni drįso pakelti ginklą prieš pasaulio despotus 
ir pavergėjus ir laimėti sau laisvę ir nepriklausomybę, 
dabar, kai kraštas yra didelis, vieningas, turtingas ir 
stiprus, ir šiandien nieko neturi bijoti. 1776 m. šio 
krašto žmonių priešas, proporciniai imant, nebuvo men
kesnis, kaip’ dabar. Bet visos sąlygos tada buvo daug 

sunkesnės. Jei anais laikais laimėta, šiandien apie ta
riamus pavojus ir kalbos būti negali. Reikia tik, kad 
piliečiai gyventų ne baimės, bet 1776 metų drąsos, 
ryžtingumo ir vieningumo dvasia; reikia, kad būtų 
gerai pasirengę ginti visas tas brangenybes, kokios 

turimą demokratiškoje santvarkoje.

Šiomis dienomis Jungtinių Amerikos Valstybių laivy
nas užėmė Islandiją. Vyriausybė šį savo žygį teisina 
tuo, kad jis padarytas strateginiais sumetimais ir kad, 
praėjus pavojams, po karo, Dėdės Šamo kariuomenė 
iš tos salos išsikraustys.

Apie šį žygį yra visaip kalbama.
Vieni jame mato Jungtinių Valstybių įsivėlimą į pa

saulinį karą, kiti — tik palengvinimą Didžiajai Brita
nijai. Mat, anglų kariuomenė galėsianti kitur būti su
naudota. Šią salą saugos Amerikos laivynas. Kai kas 
mano, kad tai tik pradžia. Būsią užimta ir kitos salos.

Vyriausybės atstovai nekartą yra pabrėžę reikalą iš
valyti vandenynus nuo priešininkų. Išrodo, kad tasai 
valymas dabar tuoj aus bus pradėtas.

Lenkija ir bolševikai
Jau buvo rašyta, kad Londone esanti Lenkijos vy

riausybė sudarė sutartį su sovietų Rusija. Buvo ra
šyta ir apie tos sutarties keistumą: Sovietų Rusija su
tinka grąžinti Lenkijai nepriklausomybę, kai visa Len
kija jau Vokietijos užimta; Lenkijos vyriausybė žada 
talką Stalinui, bet,- žinant, kad toji vyriausybė tuo 
tarpu yra bejėgė, tie pažadai neturi jokios reikšmės.

Lenkai džiaugiasi išgirdę iš Maskvos balsą, kuris 
pranešęs “džiuginančių žinių”, girdi: “Lenkijos gar
binga istorija praeityje, jos liberališkos ir demokratiš
kos tradicijos pelno jai vietą tarpe didžiųjų pasaulio 
tautų”. Be to, pakartotinai bolševikai pabrėžia, kad 
jie atstatysią Lenkiją nepriklausoma valstybe ir kad 
ateitis parodysianti, jog sovietų Rusija esanti Len
kijos “tikra draugė”.

Prieš porą metų Stalinas padėjo Hitleriui Lenkiją 
sutriuškinti. Savo užimtoj Lenkijos dalyje jis, Stalinas, 
galėjo atstatyti lenkų valstybę. Bet jis to nepadarė, 
nes jis yra ne tik lenkų tautos, bet visų tautų laisvės 
ir nepriklausomybės priešas.

Atsitikime, jei sovietų Rusija ir nugalėtų Vokietiją, 
lenkų Stalinas neišlaisvins. Jis juos persekios taip, 
kaip persekioja ukrainiečius ir kitas tautas. Eiti su 
Stalinu į bet kokį susitarimą, ar talką, tą patį reiš
kia, ką eiti su velniu obuoliauti. Tas pats ir su lenkais. 
Ir jie, kaip velnio talkininkas, gali netekti nei obuo
lių nei terbos.

Kitaip, žinoma, būtų, jei dabartinėse kautynėse bol
ševizmas Rusijoj nusisuktų sprandą. Tada visoms 

tautoms ir visiems žmonėms Rusijoj palengvėtų gyve
nimo našta. Pagaliau, Rusija, nusikračiusi kruvinojo
bolševizmo, turėtų daugiau šansų ir karą laimėti.

Dėl pagalbos Rusijai
Šiuo klausimu plačiai rašo “N-nos” ir savo rašinį 

taip užbaigia:
“Taigi siųsti į Rusiją daug ginklų, lėktuvų ir karo 

medžiagų būtų net pavojinga, pirma negu šitie klau
simai paaiškėjo, nes tie daiktai gali pakliūti į Hit
lerio rankas.

“Pilnos demokratijų karo sąjungos su Rusija, kaip 
mes jau esame pastebėję, negalės būti tol, kol Rusi
ją valdys pardavikiška Stalino diktatūra. O apie po
litišką bendradarbiavimą su ta diktatūra negali bū
ti nė kalbos.

“Anglija buvo priversta nusikratyti Hitlerio pa
taikūno Chamberlaino, kuomet ji nutarė stoti į mir
tiną kovą su rudaisiais agresoriais. Bet Stalinas yra 
nusidėjęs demokratijoms tūkstantį kartų daugiau, 
negu Chamberlainas, Daladier, “Cliveden’o klika” ir 
visi diktatorių “maldintojai”, sudėti į daiktą. Jisai 
buvo tikras Hitlerio partneris, jo talkininkas bandi
tiškuose žygiuose prieš ramias tautas. Jisai turi eiti 
lauk iš valdžios, kad Rusijos liaudis galėtų išsitiesti 
ir visomis jėgomis pasipriešinti Hitlerio karo maši
nai — ir kad Vakarų demokratijos galėtų ištiesti 
ranką Rusijai, kaipo draugui ir sąjungininkui.

“Tiesti ranką krauju apsitaškusiai Stalino diktatū
rai demokratijos negalės!”

R

Visur jie lygūs
Brazilijoj išeinąs laikraštis “šviesa” rašo:

“Rio policija paskelbė spaudai, kad ten įvykdytos 
kelios žiaurios žmogžudystės, kurias papildė komu
nistai. “Raudonieji Tribunolai” už akių nuteisia žmo
gų mirti, o paskirti niekšai gyvuliškai auką nužudo. 
Nužudytų tarpe yra visai nekaltų, komunistų parti
jai nepriklaususių.

Teko patirti, kad ir vienos lietuviškos komunis
tuojančios organizacijos nariai yra kai kuriems vie
tos veikėjams grąsinę mirtimi, jei jie ir toliau lai
kysis neigiamo rusams nusistatymo. Iš vienos lietu
viškos redakcijos į komunistų laikraščius užsienyje 
siunčiamos korespondencijos, denuncijuojant lietu

viško nusistatymo veikėjus Brazilijoje.”

X“Draugas”, liepos 9 d., 
1916 m.).

Vokiečių nardantis laivas 
atplaukė į Suv. Valstijas... 
Didelę sensaciją sukėlė vo
kiečių nardantis laivas lie
pos 9 d. pasirodęs Suv. Val
stijų pakraščiuose, Balti
more, Md., uoste. Visas pa
saulis stebisi tuo atsitikimu. 
Laivas, pavadintas ‘Deutsch 
land’ perplaukęs Anglijos 
karo blokadą ir pagaliaus 
skersai Atlantiką pasiekusi 
šios šalies pakraščius. E- 
santi neapginkluota. Į Suv. 
Valstijas atgabenusi l,0o0 
tonų dažų.

Paleidžia vedusius milici
jantus... Prez. Wilsonui pa
liepus, karo sekretorius Ba
ker išleido įsakymą paliuo- 
suoti iš milicijos visus tuo? 
milicijantus, yra pali
kę šeimynas. Šitų vieton į 
tarnybą pašaik;.a egulia- 
’ės kariuomenės atsarginiai, 
kurių būsią apie 5,000.....

Platinasi kū'hkiu paraly
žius..... Kūdikių paratyž'us
vis labiau ima siausti ne 
tik čionai, be c ir kituose 
miestuose, net ii Kanaaoj. 
Tuomi susirūp*. iusl ne tik 
miestų valdybos bet ir pati 
Washingtono vyriausybė 
Pagalbon šaukiat ari Raudo 
rojo Kryžiaus draugijos 
Nevv Yorke aru 80j kūdikių 
paliesti tos epidemijos 1$7 
kūdikių jau mirė. Kūdikių 
plėga prasiplatino po 11 val
stijų. Ir Chicagbj keli kū
dikiai susirgo...

Neboims žydų rabinų j 
kariuomenę • ••• Iki šiol Rusi
joje nuo kareiviavimo rabi
nų nepaliuosuodavo. Nema
žai jų yra fronte. Šiomis die
nomis žydų deputacija krei
pės į vyriausybę, prašyda
ma paliuosuoti nuo kariuo
menės jų rabinus. Jų pra
šymas išpildytas.

Esi leistas pasisekimui ir 
skirtas laimei, todėl būk pa
siryžęs pasiekti Dievo skir
tą tau tikslą.

Svett Marden

Po svietą pasidairius
Visai kitaip negu
dainose

Užgrobęs Lietuvą Stalinas 

atnešė jai ne tik “saulę,” 
kuri visus gyventojus taip 
sudžiovino, kad beliko tik 
kaulai ir skūra, ale ir naujas 
dainas, kurias kaimiečiams 
įsakė dainuoti. Visos dai
nos buvo apie Staliną ir jo 
raudonąją armiją. Na, ir 
turėjo lietuviai dainuoti:

Debesys pasieniais mūriai 
slenka

Kraštą gaubia tykumą, rūš- 
čiai.

Prie aukštų Amūro upės 
krantų

Mūs tėvynę saugoja kariai. 
Arba:

Nėr pasauly jėgos 
Mūs galybei lygios,
Nieks nedrįs su mumis gali-

nėtis.
Mūsų Stalinas čia,
Ir plieninė ranka 
Varošilovas veda laimėti

Arba:
Nugalėti mus niekas negali 
Vandeny nei ant žemės.
Su tavim mielas Staline 
Mes laimėsim kovas.

O Lebedo Kumač sa /o dai
noj “Jeigu karas rytoj’ vie
nam punkte taip dainuoja:
Ir lėktuvai pakils,
Ir kulkosvaidžiai trenks 
Ims dundėti galingieji tan

kai.
Ir liūkoriai išplauks,
Ir pulkai žygiu trenks 
Dums, kaip vėjas, mus grei

tos tačankos.
Kaip matome ne tik tačan

kos, ale ir visa “galin
giausioji pasauly” armija 
dumia kaip vėjas tik į prie-

’ šingą pusę.

Gromata iš
Cleveland, O.

“Komunistai vaikšto, kaip 
žemes pardavę, bet Stalinui 
padėti nesirengia nei vienas

traukti. Mat, viskas buvo 
daroma tiktai su liežuviu ir 
už dolerką. Dabar dreba, 
kad Dėdė Šamas nepakraty- 
tų Bimbų ir Andriulių mai
šiukų.”

Spicpirvirvio Dumkos
Pruseika skundžiasi: Ka

nada jau sulaukė 26 milijo
nierių. Jurgis Įkištnosis 
atydžiai visų vardus pers
kaitė, ir Pruseikos vardo ne

rado. Turbut dėlto, Prusei
ka ir sielojasi!.

Stalino mahometonai Vil
nyje skundžiasi: vajus į jų 
LDS dar neįsisiubuojąs. Pa
tariame, padėti dinamito — 
taip įsisiūbuos, kad tiesiai 
Maskvoje (rojuje) atsidurs!

Pirmoji karo auka, vie
nas politinių akrobatų laik
raštis sako, esąs žodis “ko
munaciai.” Hitleris Staliną 
puldamas jį palaidojęs.

Kažin? komunistai ir na
ciai, vistiek .pasilieka tokie 
pat demokratijos pikti prie- 

yšai. Komunacių vardas tiek 
tinka kaip pirštinė.

— Buvai keturis sykius 
našlys. Dabar vėl susituo
kei. Kaip tai buvo.... ?

— Nieko nepaprasto. Tu
rėjau laimę....

Prašau nesijuokti - ,
— Jonai, tu vis dėlto ne- 

išsisukai nuo kalėjimo už 
banko pinigų išeikvojimą.

— Bet žiūrėk, patys turė
jo pripažinti, kad nekaltas: 
palaikė palaikė kalėjime ir 
paleido.

Pliurpienė: — Girdėjau, 
kad tu užlaikai burdingie- 
rius? Ar teisybė?

Skiedienė: — Neteisybė! 
Burdingieriai mane užlaiko.

DŪMAI DENGIA CHUNGKINGĄ
.... ...... . • • .......MM*

'i' a

Padegamųjų ir naikinimo bombų dūmai dengia Chungking miestą, Kinijoj, per vie
ną japonų oro ataką. Tarp daugybės žuvusių nuo paties bombardavimo, daugiau kaip 
500 kiniečių užtroško didelėj slėptuvėj.
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Išvertė Ant Pauliukonis 

(Tęsinys)

Raudonosios armijos jėga ir silpnybės
- Šimto tonų važiuojančios tvirtovės.
- Timošenko apkūlęs karininkų pa
teko į kalėjimų. - Raudonasis mar
šalas su deimantais puošta aukso 
žvaigžde. - Kodėl kolchozininkai lau-

Stalinu, vadovavusiu toms 
kariuomenės dalims. 1920 
m. dalyvavo žygyje prieš 
lenkus. Po to jis keletą me
tų praleido besimokydamas 
įvairiose Rusijos karinėse 
mokyklose, drauge su kitais 
kareiviais, kurie turėjo ne
mažą kautynių patyrimą, 
bet kurie, kaip ir jis nebuvo 
išėję jokio karinio mokslo.

kia vokiečių? - Slaptas dokumentas Proletarų maršalas mėgsta 
auksą ir deimantus

Enciklikų paminėjimas Portugalijoj

apie Raud. Armijų.
Jei anksčiau bolševikų in- Darė

atviru dangumi. Dalyvavo 
Oporto ir apylinkių organi
zacijos. Per dešimt tūkstan
čių mergaičių, savo patrauk 
liomis uniformomis, darė 
labai malonų ir jaudinantį 
įspūdį. Iš tūkstančių krū
tinių aidėjo giesmės Aukš- 
sabonos patriarchas, kuris 
specialiai buvo atvykęs į 
Oportą.

Vienuoliktą valandą laikė 
Mišias Oporto vyskupas po 
čiausiajam.

16 valandą įvyko iškilmin 
gas susirinkimas. Kalbėjo 
katalikų darbininkų komi
teto pirmininkas ir keletas 
kitų iškeldami į aikštę du 
garbinguosius popiežius ir 
jų nuopelnus darbininkijai. 
Su dideliu malonumu prisi
minė socialinio teisingumo 
įvedimą Portugalijoj.

Susirinkimą uždarė Kar
dinolas Patriarchas, karš
tais ir iškalbingais žodžiais 
kalbėjo apie darbą ir jo kil
numą: — darbininkų ran
kos, sąkė — primena Kris
taus rankas, siutrytas nuo 
darbo, šv. Juozapo dirbtu
vėlėje. K.A.S.

Portugalija yra korpora- 
tyvinė respublika. Visas jos 
gyvenimas surištas su kor
poracijomis. šios gi remia
si grynai krikščioniškai ka
talikiškais pagrindais. Čia 
yra gyvai praktikuojamos 
didžiosios popiežių encikli
kos “Rerum Novarum” ir 
“Quadragesimo Anno”, dėl 
to šiais metais ir jų sukak
tis buvo lahai iškilmingai 
paminėta.

Mažuose miesteliuose, net 
kaimuose, kaip ir didmies
čiuose buvo ruošiamos “En
ciklikų Savaitės”. Iškilmin
gos “enciklikų savaitės” už
darymas įvyko Oporto mies
te, tai didžiausias darbinin
kų miestas Portugalijoj, nes 
kaip sako portugalai: “Opor 
tas dirba Coimbra mokina, 
o Lisabona valgo". Taigi ir 
enciklikų savaitės uždary
mui buvo labai puikiai pa
rinktas Oporto miestas, nes 
tiedvi enciklikos, tai darbo 
žmonių kodeksas.

18 gegužės į iškilmes su
sirinko taipgi tūkstančiai 
jaunuomenės. Teikėsi daly
vauti ir pats Kardinolas Li-

Vėliau keletą metų jis va
žinėjo po “kapitalistinius” 
kraštus, studijuodamas jų

pasitikėjo komunistų perver-1 ja. buvo atsiųsti geresnieji, didesnis Rau<Iono8ios Armi. 
smais valstybių viduje, tei daliniai, bet reikia pripa- valyma8 kurį 
eilės metų patyrimas lr ne- sinti, kad tie, kurie atvyko, nunešta nevienam rau-!
pasisekusieji revoliucijų ban-j darė disciplinuotos kanuo- donajam olui ask .
dymai įvairiuose kraštuose menės įspūdį. Tai ne bernų
bolševikų nusistatymą iš da-1 gaujos, kokias mes matėme 
lies pakeitė ir jie į Raudoną- Raudonojoj armijoj, kuri 
ją Armiją pradėjo bent gi nepriklausomybės kovų me- 
žiūrėti, kaip į busimąją ko- tu buvo įsiveržusi į Rytinę 
munizmo nešėją į įvairius Lietuvos dalį.
kraštus. Kitaip sakant, Motorizacija ir 

bolševikų internatcionalas, aviacija
nesulaukęs iš propogandos Stebėdama moderniojo ka 
tokių rezultatų, kokių bu- r0 patyrimus ir jausdama 
vo tikėjęsis, ii agitacinio u yokietijos pusės,
pamažu vis virto kaskart SSSR pa8Uuti„iu metu itin

įspūdį ir jų tankų 
Galima sutikti su 

saulinės revoliucijos daugiauį tuo, kad Pabaltijo okupaci-

Tarp demonstruotojų buvo ir felčerio sūnus, Petro
vas; kiti buvo paprasti darbininkai. Visą tą demonstra
ciją, pasirodė, sugalvojo Gorbūnovas, kuris tikrai vėl 
buvo čia. Buvo įsakyta jį areštuoti, bet jam dar laiku 
pasisekė pasislėpti. Vadinasi, jam iš katorgos pasisekė
ištrūkti. Dėdė dėl to dabar dreba iš baimės, senelis su-; ternaciolas, siekdamas pa- gausybė, 
simąstęs linguoja galva ir sako:

— Taigi, jis vėl ištrūko, raguotasis velnias! Ir ko
dėl jis neužėjo į mus? Aš taip norėčiau su juo pasi
šnekėti.

A> tikrai negaliu kartais senelio suprasti.

Liepos 16 d.
Šiandien pasitraukė iš savo vietos burmistras. Mat, 

kareiviai pareikalavo, kad jis leistų balsuoti ir aštuo- 
niolikamečiams. Kadangi tokiam reikalavimui pagrįsti 
nebuvo jokių įstatyminių normų, tai jis tą reikalavimą 
turėjo atmesti. O burmistru ilgiau pasilikti ir jis pats 
nenorėjo, nes kareiviai laikosi savo reikalavimo ir gra
sina jį užmušti, jei jis jiems nenusileis. Paskutiniu me
tu kareivių nuotaika pasidarė nepaprastai pavojinga.

•
Liepos 17 d.

Kareiviai nušovė stoties viršininką, tą patį, kuris 
žiemą man pasakojo apie savo mylimas kiaulytes. Jį už
mušė dėl to, kad jis, norėdamas praleisti kitą, priešais 
ėjusį traukinį, ryžosi kelias minutes išeinantį traukinį 
sulaikyti. Tuo tarpu kareiviai norėjo kuo greičiausiai 
vykti į Petrapilį. Tai reiškia, kad ten buvo padarytas 
sukilimas. Esą daugybė užmuštų ir sužeistų.

Liepos 18 d.
Pagaliau, vėl gavau iš Vadimo laišką. Jis yra labai 

nusiminęs, nes vis artėja laikas, kada jam reikės išeiti 
į frontą. “Kur šviečia mano šviesoji žvaigždė?’’ — baigė 
jis savo laišką. Aš jį vis skaičiau ir skaičiau. Mano Die
ve, koki dabar Rusijoj dedasi baisūs dalykai! Kas dar 
daugiau bus iš to viso?

» r *

Liepos 19 d. ,
' Šiandien viešųjų organizacijų atstovai surengė “ge

ležies dieną.” Visur buvo renkama ūkininkams geležis. 
Senelis jos paaukojo labai daug.

Liepos 20 d.
Nežinomi piktadariai šiąnakt prie dėdės lango pri

klijavo gabalėlį popierio, kuriame neįgudusią ranka bu
vo nupaišyta kaukė su dviem prie jos kryžmai sudėtais 
kaulais. Apačioj buvo parašas: “Netrukus ir tu pats ten 
būsi. Lauk, kada išmuš tavo paskutinė valanda!” Varg
šas dėdė iš nusiminimo nežino ką daryti. Jis mano, kad 
tai esąs Gorbūnovo darbas.

Liepos 22 d.
Studentė Ivanovna, turtingo vietos dvarininko duk

tė, įstojo į amunicijos fabriką paprasta darbininke. Ji 
sako, kad nenorinti gyventi iš savo tėvo buržuiskų pini
gų. ,Už tai jis ją prakeikė ir įsakė neleisti, kad daugiau 
jos nė koja neįkeltų į jo namus.

labiau imperialistiniu
ir kas labiau ėmė ruošti 
Raudonąją Armiją, kuri tu
rėjo tarnauti ne tik apgyni
mui Raudonosios tėvynės, 
bet ir laimėjimui naujų val
stybių bolševizmui.
Didžiausią pasaulyje 
armija

Jau 1939 m. Vokiečiai 
skelbė, kad aktyvioje Raudo
nosiom Armijos tarnyboje 
buvo 1.800.000 vyrų (Wel- 
tatlas, pusi. 160).

Tas skaičius gana greitai 
augo ir šiemet Amerikoje pa

stengėsi išplėsti aviaciją ir 
motorizuotąsias dalis. Benzi
no, matyt, turėjo pakanka
mai. Kaune matydavome 
raudonarmiečius sunkveži
miais važiuojant į Nemuną 
maudytis. Distancijos buvo 
netolimos ir tikriausiai bū
tų galima eiti pėsčiomis, bet 
jie važiuodavo matyt benzi
no bado nejautė.

Aviaciją sovietai turi ar
mijoje ir laivyne. Viso

nė Timošenkai aukštesnę 
vietą kariuomenėje. 1937 m 
jis pasidarė komandierium 
šiaurinio Kaukazo armijos,, 
vieton gen. Kašyrino, kurį 
Stalinas įsakė sušaudyti. 
Dar po metų Timošenko bu
vo pakeltas Charkuvos mili- 
tarinės apygardos koman 
dierium vieton gen. Dubovoj, 
kuris vėliau irgi buvo sušau
dytas. 1939 m. jis vadovavo 
armijai okupuojant rytines 
Lenkijos dalis, o vėliau ko 
vose, siekiant okupuoti Suo
miją. Paskutiniu metu jis 
buvo paskirtas Apsaugos 
Komisaru ir Raudonosios 
armijos vadu. Gavęs mar
šalo titulą, jis įsakė sau ir 
kitiems maršalams padirb
dinti specialią aukso ir pla
tinos žvaigždę, papuošta dei
mantais. Su dideliu iškil
mingumu jis aplankė savo
gimtąjį miestelį Furmanką

aktyvioje aviacijos tarny- įr išbučiavo savo brolį Efre- 
100.000 vyrų. mą, kurį0 jau nebuvo matęs 

Be to dar 50,000 paruoštų nuo pat 1914 m.
skelbtomis žiniomis (Žiūrėk avlaciJos atsarginių. Raudonosios armijos

Tankų sovietai taip pat silpnosios pusės 
buvo nemažai įsigiję: kiek- Nors Raudonoji armija 
viena pėstininkų divizija tu- apaivals nu0 politinių komi- 
rėjo batalijoj tankų. Tai sarų tuo 8U8tiprindama 
skaitosi aukštas procentas. | drau3mę ir vieningumą, nors 

turi ginklų ir žmonių, bet

“The World Almanac,” pusi. 
97) Sovietai aktyvios armi
jos turėjo 4,000,000 vyrų, be 
to dar buvo paruoštų atsar
ginių 5.500.000 vyrų, taigi iš 
viso

bus priimami ir baigusieji 
pradžios mokyklą, kad tik 
turėtų kompartijos liūdymą, 
mokėtų rašyt ir mokėtų ru
siškai. Šitaip armija negali 
būti tvarkoma. Armija be 
gerų karininkų tai tik mėsa 
patrankoms.

Toliau, karui iškilus bedi
dinant raudonarmiečių skai- 
šių

priseina daugiau pašaukti 
kaimiečių, ūkininkų, o tie 
ypatingai nepatenkinti da
bartiniu režimu.

Anksčiau minėtasis “Time” 
korespondentas pasakoja 
prieš keletą savaičių Sovie
tų Rusijoje buvęs liudininku 
šitokios scenos:

— Vienam miestely netoli 
Maskvos sutikau kolchoznin- 
ką, kurs man pasakė: “Kada 
gi į Rusiją ateis tie Vokie
čiai tvarkos atstatyti?” Pa
sikalbėjimas įvyko krautu
vėje, kur kaimietis nusipir
ko keletą kiaušinių mokėda
mas po rublį už kiaušinį. Tie 
kiaušiniai buvo padėti jo pa
ties vištų, bet jis buvo pri
verstas valstybei juos par
duoti po 20 kapeikų ir pas
kiau juos vėl pirktis po rub
lį.” (Time, 1941. VII.7).
Raudonarmiečiai kartais 
atsisako vadų paklusti

Suprantama, kad nei tokie 
mobilizuoti kolchozninkai,

Nukeltas j 6 pusi.)

Liepos 23 d.
Į arklių tvartą buvo įsilaužę vagys ir išvedė dėdės 

geriausiąjj arklį, gražųjį “Almazą.” Prie tvarto durų 
vėl buvo prisegtas popiergalis su kaukole ir parašu: 
“Lauk mirties!”

Raudonojon Armijon gali 
būti sumobilizuota dau
giau, kaip dešimts milijo
nų vyrų.

Matyt, kad ta mobilizacija 
ir buvo vykdoma, nes 
“Time” (š. m. liepos 7 d.) 
korespondentas, prieš pat 
vokiečių - rusų karo paskel
bimą lankęsis Maskvoje, 
praneša, kad Raudonojon Ar 
mijon jau buvo sutraukta 
7,000,000 vyrų.

Kaip atrodo
raudonarmiečiai 

Penkias savaites buvęs

Iš viso rusai turėjo tankų 
nuo 6.000 iki 20.000 (tai ka
rinė paslaptis ir sunku vis
ką tiksliai susekti).

Prieš puldami Rusiją vo
kiečiai tankų turėjo apie 
15.000.

Rusai turėjo ir visą eilę 
didžių tankų, 100 tonų svo 
rio važiuojančių tvirtovių, 
kurios tačiau įspūdingiau at
rodė paradų aikštėse, kaip 
kovos laukuose.
Raudonosios Armijas vidas- 
maršalas Timošenko

Semionas Konstantinovi 
čius Timošenko yra vienas

Lietuvoje po bolševikų oku- i iš jauniausių armijos vadų: [ 
pacijos turėjau progos kas- jis teturi 46 amžiaus metus, 

Liepos 25 d. dieną matyti raudonarmie- j bet už tat jau 22 metai, kaip 
Iš tėvelio gavom neramų laišką. Jis patarė mums čius. Tiesa, jie buvo išvar- jis pažįstamas Stalinui. Ti 

kuo greičiausiai parvažiuoti namo, nes kitaip mes galin- gę įr sudulkėję, bet negali-I mošenko gimęs Besarabijoj, 
čios kur nors pakeliui ant geležinkelio užkliūti ir likti 1 ma sakyti, kad jie būtų da- netoli rusų rumunų sienos, 
vienos. Pasklido paskalos, kad laikioji vyriausybė nu- J rę skurdų vaizdą. Reikia i Jau 1915 m. jis kovojo prieš 
versta ir visą valdžią į savo rankas pasigrobė kareivių jiems pripažinti kreditą, kad
ir darbininkų tarybos.

Liepos 26 d.
Felčerio Petrovo sūnus, kuris padėjo organizuoti 

nenusisekusią bolševikų demonstraciją, dabar vaikščioja
t ,

iš vienų namų j kitus ir visur stengiasi sėti neapykantą 
ir nepasitenkinimą. Kerenskio jis nevadina kitaip, kaip 
balerina, kadangi jis visuomet visur važinėja automobi
liu ir laukia, kol žmonės apmes jį gėlėmis. Jis sako, kad 
j*m betrūksta tik dar vieno dalyko, būtent, duoti pabu
čiuoti į ranką.

(Bus daugiau.)

bent pirmosiomis savaitė
mis, raudonarmiečiai Lietu
voje neplėšikavo. Neteko 
girdėti net, kad jie kokią 
vištą kur būtų

Vokiečius, tačiau jo tarnyba 
caro armijoje baigėsi, kai jis 

apkųlė vieną karininką ir 
buvo uždarytas į kalėjimą. 

Po revoliucijos išleistas iš
nukniaukę, kalėjimo jis buvo Raudono

sios kavalerijos komanda -

turi ir silpnybių. Visų pir
ma — karininkų kadras nė
ra kaip reikiant paruoštas 
Atmename juk kaip bolše
vikai okupavę Lietuvą pas
kelbė, kad į karo mokyklą

KNYGOS! KNYGOS!

Neatrodė jie nei apiplyšę,
nesimatė nė kad jiems trūk-. t ... . . . „ .
. ... . . » • kovojo su “baltaisiais’ įvai-tų ginklų, ar maisto. Prie-1 . . » .
šingai,

riumi . Jaunasis Timošenko

stebėjausi tais milžiniš
kais lėktuvais, kurie rat-
tt Lietuvos dangg.

riuoae frontuose, buvo sužei
stas net penkis kartus. 1919 
m. jis dalyvavo Caricino ap
gynime, kur ir susipažino su
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JONO BILIŪNO RASTAI, Tiltt, 1913 m. 150 pusi....... $1.00
ŽEMAITES RASTAI, I t., Vilnius, 1914 m. 390 pusi....... $1.00
LIETUVIŠKOS PASAKOS, II t., surinko Dr. J.

Basanavičius, 260 pusi...................................... •___ $1.00
PRAGIEDRULIAI, UI L, Vaižganto, 290 pusi............7$ 1.00
VAI2GANTO RASTAI IV t., (Vilniaus ir Kauno laiko

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

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

(1914-1916 m.) ........................................................... 75c
MA2IOSIOS LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI —

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

EILERAftCIAl
SU BALTU NUOMETU — J. Augustaitytė-Vaičiūnienė,

225 pusi............................................................................$1.00
VAINIKAI, Naujesniosios Poezijos Antologija, Paruodė

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

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

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

//IDRAUGAS'
2334 S. Oakley Avė. Chicago, III.
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Raudonosios armijos 
jėga ir silpnybės

(Atkelta iš 5 pusi.)

nei kiti jų prieteiiai nebus
geri kariai — kam jiems 
ginti baudžiavos režimą. Tuo 
labiau, kad ir

karių aprūpinimas šlu
buoja.

Kai bolševikai įvedė savo 
bazes Pabaltyje, turėjau 
progos Rygoje kalbėtis su 
vienu pulkininku — karo at- 
ache. Jis turėjo slaptas ži
nias apie Raudonąją armiją 
ir pasakojo skandalingus da
lykus apie jų aprengimą, 
maitinimą ir kitokį aprūpi
nimą. Trūkstant armijai 
būtiniausių dalykų, bolševi- 
kai turi paprotį rekvizicijų 
keliu paimti iš gyventojų. 
Tokius atsitikimus aprašo 
buvęs Prancūzijos komunis
tų vadovas Souvarinas savo 
knygoje “Stalin” (pusi. 
478). Šitokie dalykai erzi
na piliečius ir jų sūnus esan
čius kariumenėje.

Pasitaiko, kad dėl panašių, 
nesiskaitymų su piliečių 
nusistatymais raudonar
miečiai atsisako paklau
syti.

Taiip, sakysim, buvo kai no
rėjo raudonąją armiją pa
siųsti prieš bolševikams ne
ištikimybę parodžiusius 
Kronštato jūrininkus ir dar 
bininkus. Raudonarmiečiai 
atsisakė paklausyti.
Raudonoji Armija dar 
nebuvo pakankamai 
pasiruošus

Jokimas Ribentropas, Vo
kietijos užsienio reikalų mi
nisteris, paskelbė, kad įėję į 
Jugoslavijos sdstinę Belgra
dą vokiečiai atrado slaptą 
Jugoslavijos karo atache 
(karinio pasiuntinio) prane
šimą iš Maskvos. Tame pra
sime sakoma: “Pagal gautus 
pranešimus iš sovietų šalti
nių, visu smarkumu ruošia
ma aviacija, tankų daliniai 
ir artilerija, pritaikant da
bartinio karo patyrimams. 
Pilnas apsiginklavimas nu
matoma būsiąs pasiektas l 
1941 m. rugpiūčio mėnesy.” 
Vokiečiai sakosi pasiskubinę 
pradėti žygį pirma, negu ru
sai spėjo pilnai pasiruošti, j 
Transporto sunkumai

I

K •Draugus” Acme telepnoto.

Batai i joną s 39-tos divizijos maršuoja per Memphis. Tenn. Kareiviai taip išdiscipli- 
nuoti, kad maršuodami nei nepažvelgia į merginas, šalimis stovinčias ir į juos žiūrin
čias.

1939 m. vokiečių skelbto
mis žiniomis

sovietų karo laivynas tu
rėjo 496 laivus 318.844 to
nų talpumo.

Atmenant, kad sovietų lai
vynas aprūpintas lėktuvais, 
— tai vis nemaža jėga. Bet 
už tat sausumoje vienu iš di
džiausių sovietų trūkumų 
yra nepakankamai suorgani-_ I
zuotas transportas. Tuo i 
klausimu duokime žodį pa-j 
čiam buvusiam pasižymėju-' 
siam komunistų veikėjui B. 
Souvarinui:

— Sovietų Rusijoj nei 
pramonė, nei žemės ūkis, 
tuo labiau transportas nė
ra paruošti išlaikyti aukš
tą moderniojo karo įtem
pimą.

Pagal Kaganovičiaus (liau
dies komisaras - bolševikų 
ministeris) pranešimą vien 
tik 1934 m. buvo 62.000 gelž- 
kelių katastrofų, kurių me 
tu sunaikinta 4.500 vagonų, 
sužalota 60.000 vagonų ir 
7.000 garvežių turėjo būti 
dėl katastrofų išimta iš var
tojimo. Tie skaičiai dar pa
augo 1935 m. pradžioje. Šim
tai žmonių tose nelaimėse 
žuvo, tūkstančiai buvo sužei 
stų.” (Stalin, 567 p.).

Taigi Raudonoji Armija 
nors ir sudaro nemažą jėgą, 
bet jai bus sunku atsilaikyti 
prieš gerai organizuotus, 
pasiruošusius vokiečius. Re’ 

Pf.ATTNKlTF. DRAUGA

kia tik manyti, kad tas ka
ras pareikalaus ypatingai 
daug aukų. Stalinas nieka
da nesiskaitė su žmonių gy
vybėmis, tuo lab’au nesis- 
kaitys dabar, kada žūtbū- 
nėj kovoj sprendžiamas reži
mo, o gal ir jo paties liki
mas. K. J. Prunskis.

Angliją. O atsižadėjimas ne
remti Maskvą, tai dar ne 
reiškia užgyrimą nacių vieš
patavimo. Kun. Dr. Ellis sa
kė, kad nepritiktų katali
kui drąsinti vyriausybę, ku
ri užtroškino katalikų lais
vę Vokietijoj.

UFE’S BYK'AYS
cuicaco JriEffnrr jemm Arrrr IĮthe Ameticaa h^tiomal Km i i. 

EtHauST/vz INVCSriCATioU - fhĄT THE II AtSoriATiaej Kai-EJ?
FTPHUPCP OLP MA/p /s ,/7U*r 'S '"Kmr’LK Tor
YIKTUAU.Y UHKMVH }

7 HEVKJLACf AT A TlMC.

Juptt u. B Cormah or TtevipEMcr jr.I. I/j>f James &ruz OT Cokheu. TZrer*n.vkulep ~rr t s w>rKcr J Ttear«rj TUat muk Sooij
72> XEU. .ftKAF OA iuHJAAY ’ Sol v ovek. tme Couhtek im

vijas paremtas tūkstančiais 
už plieną kietesnių ir tvir
tesnių krūtinių, ištikimai at
sidavusių savo vadui.

DLK Algirdas

Kaip per debesų nuolatinį 
lietų amžiais net uolos pa-I 
virsta į naudingą molį, taip i 
per nuolatinį mokslą, idėjų 
veikimą ir jų įkūnijimą net 
laukinės tautos virsta kul
tūrinėmis ir naudingomis 
\ aisty bėmis.

Vabalas-Gudaitis

| MtMUtlHIIIIIIMlIlIMMItMtMIlIHHIHHIIIIttlIlIlIUItlIlItl  t ll.lt.llttlltl........ IltlIHIllMMIlIlMIlIlIlIlhMUUIMUIIMMIHiM*'  «**•»

Turtas Virš$G, ŪBO,000.00
S495.000.00 >,Apart Apsaugos, Turime 

ATSARGOS FONDĄ Virs.
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų. 

PARDUODAM U. S. DEFENSE SAVINGS BONDS

FED
LOAN ASSOCIATION ofCEicag*
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.

4192 Archer Avenue
V Uty inia Ilki

Prieš teikimą
paramos Rusijai

WASHIXGTON, D. C. - 
Kun. Dr. John Tracy Ellis, 
istorijos profesorius katali
kiško universiteto, viešoje 
prakalboje Virginijos uni
versitete, pareiškė griežtą 
protestą prieš teikimą para
mos Sovietų Rusijai. Jisai 
pasakė, kad Sovietų Rusi 
jos viešpatavimas labiausia 
prilygo šėtono viešpatavi
mui ant žemės.

Kun. Dr. Ellis sakė, kad 
jis tuomi neišreiškiąs ofici- 
jalio Katalikų Bažnyčios nu
sistatymo, bet pareiškiąs 
tik savo nuomonę. Sakė ne 
galįs pritarti rėmimui to
kios vyriausybės, kuri savo 
baisenybėmis daug sykių 
viršijo nacių viešpatavimą.

Toliau kun. Dr. Ellis aiš
kino, kad Amerika, atsiža 
dėdama remti Maskvą, ne 
privalinti atsižadėti remti

Taupykite Vartotus 
Pašto Ženklus

Ar norite prisidėti prie 
tikro misijonieriško darbo1. 
Taupykite vartotus pašto 
ženklus? Štai lengvas ir vi
siems prieinamas būdas, ku
ris neša misijoms didelės 
naudos, o bendradarbiams 
gausių nuopelnų.

Šioj srity daugiausia ga
li pasidarbuoti tie, kurie 
dirba krautuvėse, bankuose, 
ofisuose ir panašiose vieto
se, kur kasdien pereina 
daug pašto.

Kada susidarys keletas 
svarų pašto ženklų, siųskite 
juos “4th Class Mail” šiuo 
adresu:

Marian Hills Seminary, 
Hinsdale, Illinois

Jei du kart drebėjo Mask
vos sienos nuo mano kala
vijo, tai ne dėl to, kad jis 
nukaltas iš kieto plieno. 
Svarbiausia, kad mano kala-

Naudokitės pilnesniu 
"Draugo" patarnavimu

Ar reik pašto ženklelių? 
Ar norit registruoti lalSKą, 
jirkti ‘‘Money Order”, ad- 
austi siuntinius? Kreipki

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

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

Ar reik kokio nors verti
mo anglų ar lietuvių kalbo
je? Kreipkitės į “Draugą 
2334 So. Oakley Ave.. Chiea 
go. TU. Canal 8010

MIDDLE-AGED
PEOPLE

are common offenders

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge’

GARY. IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Goriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Ave.

'Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS 

ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

’ * * *1 Venetian Monument Co.
527 N. Western Ave. Tel. See. 6103

Everybody ravės about your

salads, Peg.What’s the secret?
• ♦ ■

MILLIONS AMU—Miracle Whip does work utonden 
with salads! A uniųue combination of old-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip is 
by far America’s favorite saled dressing.
******************

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

mARCDTIJ'
RADIO LAIKRAŠČIO 10-ti METAI

APTARNAUJI A CHICAGOS Ir APYLINKES LIETUVIJ Ą 
Vienintėlia Vakarinis Lietuvių 

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

WHFC-I45O kil.

If you’re past 40, the chances are 
that your breath will be offensive 
oftener than that of a young person. 
Fermentation of tiny food particles 
caught by partial platės and den- 
tures freąuently cause this condition 
which you yourself may not detect 
būt which is so offensive to others. 
Why not take the easy, pleasant pre- 
caution that so many fastidious peo
ple ūse to halt this fermentation— 
Listerine Antiseptic employed as a 
mouth rinse. It immediately makes 
the breath sweeter, purer, less likely 
to off end. Lambert Pharmacal Co., 
St. Louia, Mo.

Before Any Date Ute
LISTERINE ANTISEPTIC

To Malto Your Breath Sweeter

VISOSE MIESTO DALYSE

4005-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

PASKUTINISI
PAGERBIMAS

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

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIII DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. VVftotern Avenue 

Tel. GROvehill 0142

J. LIULEVIČIUS 
4348 S. California Ave. 

Tel. LAFayette 3572 

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

LACHAWICZ IR SUNAI 
2314 West 23rd Place 

Tel. CANaI 2515 
42-44 East 1081h Street 

Tel. PULIman 1270

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue 

Tel. YARda 4908

P. J. RIDIKAS 
3354 South Halsted Street

Skyrius: 710 W. 18th St. 
Viai Telefonai: YARda 1419
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Labai gražus 
pavyzdys

Pagerbė žuvusius 
už Lietuvos 
laisvę partizanus

Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioje liepos 4 d. atlai
kytos iškilmingos gedulo 
pamaldos už žuvusius Lie
tuvoje partizanus kovose 
prieš rusus - bolševikus.

Kun. dr. K. Rėklaitis, M., 
I.C., paprašė susirinkusių . 
atkalbėti rąžančių už parti
zanus. Atgiedojus egzekvi
jas, atlaikyta iškilmingos 
šv. Mišios. Celebrantu buvo 
kun. dr. K. Rėklaitis, MIC., 
asistuojant diakonu kun. P. 
Cinikui, MIC., ir subdiakonu 
kun. M. Jodkai, MIC.

Įspūdingą pamokslą pasa
kė kun. J. Prunskis, sugrau
dindamas klausytojus iki a 
šarų. Jis pažymėjo, kad tai 
didelė duobė, kurioje palai
dota 3000 lietuvių patrijo- 
tų. Tai didelis kapas, ku
riam užkasti žuvę už tėvy
nės laisvę.

Tėvai Marijonai tikrai 
dirba šventą, patrijotišką 
darbą. Mūsų tėvynė Lietu- ’ 
va tikrai bus laisva ir ne-1 
priklausoma, nes turi daug 
gerų patrijotu, kaip Tėvai 
Marijonai, kurie dirba ir, 
meldžias už mūsų tėvynę 
Lietuvą. Tikrai jie eina 
šventos atminties arkivys
kupo Jurgio Matulevičiaus 
pėdomis.

Tos pamaldos ir žmonėms 
Aušros Vartų bažnyčioje y- 
ri vertesnės Dievo aktVaiz- 
doje negu milijonas dolerių.

Labai malonu būtų maty
ti, kad Tėvų Marijonų pa
vyzdį pasektų viso pasaulio 
lietuviai. Kur tik randasi 
lietuvių Romos katalikų pa
rapijos, kad atlaikytų pa
maldas, kaip Aušros Vartų 
bažnyčioje.

Būtų labai gerai, kad vi
si lietuviai prisimintų Lietu
vą ir savo kasdieninėj mal
doje, ir jos sūnus, žuvusius 
už laisvę, kun. J. Prunskis 
ragino per pamokslą mels
tis kas dieną.

Pamaldos baigės “Libe- 
ra” prie katafalio. Parapi

jos choras, vadovaujant mu
zikui Brazaičiui, gražiai gie
dojo mišias.

Pamaldose skaitlingai da
lyvavo parapijonai, buvo 
žmonių ir iš kitų parapijų; 
taip pat J. M. prel. M. Kru
šas, Lietuvos konsulas P. 
Daužvardis, dr. P. Vileišis, 
L. šimutis, “Draugo” red. 
ir daug kitų. Dalyvavęs

Rengiasi prie pikniko
Palaimintos Lietuvos dr- 

gijos piknikas įvyks sekma
dienį, liepos 13 d., Willow 
West Parke, Willow Springs. 
III. Viskas jau prirengta. 
Taip praneša pikniko rengi
mo komisija: gera orkestrą, 
skanūs valgiai ir gėrimas, 
saldumynai ir kiti gero pik- Į. 
niko malonumai su daugy
be gerų dovanų. Tik laukia 
pikniko dienos ir skaitlingo 
narių ir svečių atsilankymo.

Patogumo dėlei, kurie ne
turi nuosavos transportaci- 
jos, yra paimtas Liesos tro
kas, kuris liepos 13 d. išva
žiuos nuo Chicago Lietuvių 
Auditorijos 11 vai. ryto if 
pakely sustos Brighton Par
ke prie Shulmistras Realty 
Co. ofiso, 4016 S. Archer 
Ave. Šis patarnavimas bus 
teikiamas visiems už mažą 
atlyginimą.

Į šį pikniką kviečiami vi
si, ypatingai tie, kurie my
li tikrą lietuviško - ameri
koniško pobūdžio pasilinks
minimą tyrame ore, tikroj 
lietuviškoj draugiškoj at
mosferoj. B.J.J.

Jubiliejinis piknikas
Cicero. — Visų Šventųjų 

draugystė, moterų ir vyrų, 
šįmet mini 25 metų jubilie
jų-

Jubiliejinių metų progra
ma pradedama pikniku, ku
ris įvyks liepos 13 d. Kubi
lių darže, 83rd ir Kean av., 
Justice Park, III. Pradžia 
11 vai. ryto. Įžanga dykai. 
Bus dovanų ir gera muzika. 
Pirm. J. Šileikis, vardu ko
misijos, užtikrina “good 
time”. Sako, piknikas bus 
tikrai žemaitiškas: net ir 
krapaviško kugelio turės. 
Visi kviečiami atsilankyti.

Rašt., E. W. Mikutis

DRAUGAS

•BROLYBES NEšfcJŲ” LIEKANOS
t ri an

APBONAI°S KAS REIKIA ŽINOTI
K. Kas yra U. S. Apsau

gos Taupumo Bonas?
A. Šis Eonas yra įrody-

K. Dėlko aš turėčiau pirk
ti Apsaugos Bonus?

A. Kadangi pinigai kai-
maa, kad tamsta paskolinai ba' Jie diktoriams priešl- 

naši. Laisvės šalininkamsJ. A. Valstybių Vyriausy
bei pinigų nacionalinės ap
saugos reikalams. Tamstos 
įgytas Bonas turi palūka
nas — 2.9 nuošimčių per 
metus, jei išlaikomas Iki 
pribrendimo (dešimts me
tų).

jie sako: “Štai, mano deši
nė!”

Pastaba. — Pirkti Apsau
gos Bonus ir Ženklus reikia 
kreiptis į artimiausį pastą, 
arba banką, arba rašyti dėl 
informacijų U. S. Iždinin
kui, Washington, D. C.

CLASSIFIED 

100 Dol. Dovanų
Tam, kuria įrodys, kad pirkti namą. 
lota, arba fanu* nėra saugus In- 
veatmenlas.

Uogaukite, kurie norite nusipirkti 
arba Išmainyti, nauju namą pasta
tyti, senu pataisyti. Taipgi turim* 
keletą deaėtkų senesnių namų po 
visą Cnlcagą, vlaokio didumo, bis- 
nlavų Ir prlvatiSkų. Kainoa nuo 18 
Alintų Iki 186 tūkstančių. Galima 
pirkti arba statyti su mažu (mokė
jimu, kitus mokėti kaip rendą 
CHARLES P. SLROMSK1S t CO.

6921 S. VVestern Ave.
Kep. 3713 — Vakarais Pros. 1111

REIKALINGAS DARBININKAS 
SPAUSTUVĖJE

Reikalingas tuojau prityręs spaustu
vės darbininkas, l’astovus darbas.

Kreipkitės;
2334 So. Oakley Ave.. Chicago. III.

visas darbas, visos aimanos prasjdėj0 koncertai 
nueis vėjais.

< Užaugtus ' Acme le.vpuoto)

Lvove, Lenkijoj, išlikę žmonės tarp daugybės lavonų 
ieško savųjų ir artimųjų. Sakoma, kad bolševikų komi
sarai ir GPU agentai besitraukdami tūkstančius žmo
nių išžudė ir paskui dar lavonus apdarkė, kad savieji 
negalėtų jų pažinti, štai, komunistų nešama• pasauliui 
“brolybė”.

Nes neužtenka tik sukurti 
paskiras organizacijas ir lo
kalius klubus. Yra būtina 
jiems nuolatos teikti direk
tyvas, o toms direktyvoms 
teikti turėtų būti centrinis 
jaunųjų organas, kuris sa
vo dispozicijoje turėtų ne 
tik moralių, bet ir materia 
Įių rezursų.

Tiesa, tai pareikalautų 
nemaža darbo ir finansinių 
išlaidų, bet, mūsų many
mu, apie tai pravartu yra 
rimtai pagalvoti.

Jon. Vaiva.

Vakar vakare Grant Par
ke prasidėjo vakariniai kon
certai. Juos visuomenei tei 
kia miestas dykai. Prie 
koncertinės estrados yra 25 - 
000 krėslų. Koncertai pra
sideda 8 v. v. Orkestros ir 
programai yra skirtingi 
kiekvienąi dienai.

Alt NORI ĮSIGYTI .NUOSAVA 
NAMĄ IK »1<M> ĮEIGŲ I MftNESI?

Jei taip, Sauk:
JOHNSON — REPubUc 2030

11 kambarių rezidencija — 3-jų ka
rų garadžius — lotas 35x125 pp. 
Kaina tiktai $560<Į.

. i - f» } ■ v
Did “Diamond Jhn" Have 
Stomach or Ulcer Pains?
It is hardly likely that Diamond Jim 
Brady could have eaten so vora- 
ciously if he suffered after-eating
fiains. Sufferers who have to pay 
he penalty of stomach or ulcer 

pains, indigestion, gas pains, heart- 
burn, burning sensation, bloat and 
other conditions caused by excess 
acld should try a 25c box of Udga 
Tablets. They mušt help or money 
refunded.

Svarbus Federacijos Chi
cago apskrities susirinki
mas įvyks trečiadienį, lie
pos 9 d., Aušros Vartų par.

Ko mums trūksta
Tiesa, atvirai turime pri

sipažinti, jog mūsajame gy
venime dar daug ko trūk
sta. Spraga tarp mūsų jau
nosios ir senosios kartos

mokyklos kambary, 8 vai. dar vjs neap3ak0mai dide. 
vakare.

Laikas bėga greitai, at- 
nešdąm&a naujanybių pa

lė. Jaunieji su senaisiais vis 
dar neišmoko susirasti ben 
drosios kalbos. Čia kalti it

šauliui, taigi ir mūaų tėvy. v)eni jr k(u Jaunjejl 
nei Lietuvai, taigi turime 
prieš akis daug reikalų u 
darbų. Skyrių ir organiza
cijų atstovai ir visi lietu
viai veikėjai prašomi •atsi
lankyti. Šiame susirinkime 
prelegentu bus dr. P. Vilei 
šis. Jis nušvies mums da
bartinę Lietuvos padėtį ir 
ateities planus Valdyba

>1•A

WHOLESALE
r j wQuor

[STAIGA

Pranešimas
Dariaus Girėno Paminklo 

Statymo Komiteto labai 
svarbus susirinkimas įvyks 
“Margučio” redakcijoj lie
pos 9 d., 8 vai. vakare. Visi 
komiteto nariai būtinai turi 

atsilankyti.
V. Rėkus, Kom-to sekr.

- HRINE,

:EVes
Murinę soothes, cieanses and refreshes 
irritated, reddened membranes caused 
bv head colds, driving, winds, movies, 
etose work, late hours. Free dropper 
wiih each bottle. At all Drug Stores.

N. KANTER, Sav.

Uvciiolame 
po visą 
Chicago

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 S. Halsted St
Tel. BOITLEVARD 0014

JUBILIEJAUS P'ROGA
10 Savaičių Prenumerata Siūloma 

U2 VIENĄ DOLERĮ

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
Štai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams: 

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

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

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

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

Užsakymus siųskite Šiuo adresu:
"DRAUGA S"

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

Jis nieko neužmiršo!
Brevard, North Carolina, 

mirė vienas seniukas 83 me 
tų, vardu Var.ee Galloway, 
ir jis tikrai nieko neužmir
šo pirm savo mirties.

Jis paliko pi’.nas instruk
cijas visiems viename už
lipdytame voke. Laiške ji;- 
pažymėjo pry cerio vardą, 
numatė kas tu.*ėlu padary
ti medinį kaistą, laidotu
vių valandą, Muile giedos 
chore, kas kąs jam duo
bę, ir kurie turėtų nešti 
grabą ir daug kitų smul
kių nurodymų. Tai bent tęs 
tamentas; nepaliko pinigų, 
bet visus nurodymus.

nenori susidaryti 
savo orientacijos 

nuostatų, o senesnieji daž
nai savo pernelyg pasenu
sios orientacijos nenori jo
kiu būdu pakeisti nė pei 
nago juodumą. Tai svar
biausias trūkumas.

Kiti, ypač materialiai trū
kumai, nesudaro pagrindo 
atsiradusiam m ūsą j am gy
venime trynimosi tarp jau 
nimo ir senimo. Tai tik ne-, 
datekliai, kurie nenormalią 
padėtį dar labiau padidina, 
šiandie mūsajam jaunimu; J 
glaudžiau suorganizuoti pir 
miausia svarbu nustatyti 
pagrindiniai principai, ku
rie būtų priimtini ir senie
siems ir jauniesiems, svar
bu surasti sąlygos pląteR- 
niam jaunųjų veikimui ir 
taip pat svarbu sudaryti 
sąlygas centralizuotam jau
nimo centrui, kuris galėtų 
pilnai ir tik jaunimo orga
nizavimu rūpintis. Kitaip

dažnai
aiškių

Jūsų Gražus'
Apsirėdymas 

-Mūsų Specialybė

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

Kitam gera nepadaręs ne 
lauk iš kito gera.

CONRAD
Fotografas

Studija jrėngta pir
mo. rnfllem nu' tno- 
dornlAkomlR uftlmt- 
domlR lr Hollysvood 
Avlcmomlm. Darbam 
Garantuotam.

420 W. 63rd Street
Tel.: Biznio * KNGIewood 5883 

Rez.: - ENOIewood 5840

’r? this cheese 
fooJ that’s digesfible 

os m ilk itself I

SPREADS! SLICISI TOASTS! 
* MELTS PERFECTLYI •

ŽAVIAUSIAS PASIRINKIMAS 
SUKNEUŲ 

BUUSKEUŲ 
PIRŠTINIŲ 

KOJINIŲ 
POCKET'BOOKŲ 

KORSETŲ
KPDIKIAMS DRABUŽIŲ 
V. VILEIŠIENE, SAV.

GLAMOUR
FROCK SHOP

5922 W. Roosevelt Rd. 
Tel. AUSTIN 1175

DINING ROOM SETS — PAK
LOK SETS — BEDROOM. SETS 
— RŪGS — RADIOS — RE- 
UKIGEKATOKS — WASHERS — 

MANGKLS — STOVĖS.
AU KaUMaUy Adeertiaed lt

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern AveniZ
Telefonas REPUBUC 6051

J

\.

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

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

AGENTAI: 
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas

H. Kajeuski 
“Shorty”

ar

Rez. TeL VICTORY 2499

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 West 31st Street 
Chicago, III.

Telefonuokite: 
VlCtory 16 9 6

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022



Trečiadienis, liepos 9, 1941

Kaip pečių kūrenti 
be dūmų

Visi diedieji 
čia nuo durnų.

miestai ken- 
Nuo jų ken-

Susimuša ne vien
paprasti žmonės

Priežodis sako, kad ge
nys margas, o svietas dar
margesnis. To posakio įro ' čia ir Chicagos miestas. O 
dymui gali būti ir tas fak- Į yra būdas bent sumažinti

durnus. Yra būdas kūrenti 
pečių be durnų. Tame daly
ke yra parašyta knygelė iš 
100 puslapių ir ji išsiuntinė
ta Chicagos janitorių uni
jos nariams. Ją išsiuntinė
jo unijos prezidentas su 
įsakymu, kad kiekvienas

tas, kad susimuša ne vien 
paprasti žmonės, o ir pro
fesoriai.

štai išėjo aikštėn, kad E.
J. Moulton, Northwestern 
universiteto profesorius, pa
garsėjęs trijų knygų auto
rius, kieme prie savo narnoj
susikumščiavo su savo kai-i >nitorius ^sipažintų su be- 
mynu R. A. Sellery, kurs duminiu Purenimu ir kad

kiekvienas kūrentų pečius 
pagal nurodymus minėtoje 

Susikumščiavimas įvyko knygoje.
jau birželio 5 d., bet profe

yra paprastas agentas.

soriui “warrantas” išimtas 
tik dabar, nes per tą laiką 
jo namie nebuvo.

Dėl ko peštynės įvyko, ne
žinia. Kaimynai sako, kad

Tai prisirengimas prie 
ateinančios žiemos. Chica
goje yra apie 400.000 šildo
mų pečių. Juose per metusi misijos advokatas.
sukūrenama apie 35 milijo-1 ________________ ■_
nūs tonų anglių. Jei visi iš-

("Draugus" Acme telephoto «

Adv. Charles Mattingly (kairėje) iš Indianapolio sutiko netikėtą mirtį svečiuose. 
Jis su savo žmona Lurayne (vidury) buvo atvykęs į svečius į Bloomington, Ind., kur 
tapo nušautas. Prieš pat mirtį Mattingly paminėjo Mrs. Carolyne Payne dešinėje, 43 
metų amžiaus našlę. Ji tapo suareštuota. Mattingly buvo Indiana Public Service ko-

R. A. Sellery važiuodamas į moktų moksliškai kūrenti, 
garadžių, su savo automo- Įaį gutaupytų daug anglių ir 
biliu užvažiavo ant profeso- ]aįjaį sumažintų durnų kiekį, 
riaus pievelės.

Jei vieno ūkininko kiau
lės ar galvijai išmindžioja 
kaimyno daržą, javus, ar 
pievą, tai neretai dėl to 
įvyksta muštynės ir bylos.
Panašiai dabar įvyko tarp 
profesoriaus ir agento. Pro
fesorius savo kaimynui dro 
žė į akį pirm negu tas nu
siėmė akinius: Teismas 
įvyks liepos 22 d.

Balsavimai karo
klausimu

Chicagos dienraštis Tri
būne šiomis dienomis atsi-

mu

nuo svetimtaučių. Apdaina
vo jūrą, Lietuvą ir viską. 
Nemažai kliuvo ir Stalinui. 
Kai kurios sakė atsidaina- 
vusios už visą metą. Mat 
per metus laiko Lietuvai e-

i sant rusų vergijoj, links
mesnė dainelė negalėjo pra
siveržti pro liūdnas krūti
nes.

Sako, kad jau reikia
nustoti tūpčioti

Chicagoj per radio paša 
kė rimtą prakalbą plačiai 
pagarsėjęs gen. Wood. Jisai 
aštriai kritikavo dabartinę 
Amerikos politiką karo klau
simu. Sako, kad jau atėjo 
laikas nustoti tūpčioti. Sa
ko, kad reikia pasiskirti aiš
kų kelią — arba aiškiai ir 
atvirai stoti karan, arba aiš
kiai ir atvirai pasiskelbę lai
kytis « nuošaliai. Jei Ameri-

rJgniagesių paroda
Ateinantį sekmadienį Sol- 

diers’ Fielde įvyks ugniage
sių ir polięmonų paroda. Pri 
sirengimai jau padaryti. Da 
bar daromos pratybos. Be 
kitko yra pastatyta 6 aukš
čių bokštas. Tame bokšte 
kils gaisras ir ugniagesiai ir 
taipgi policmonai turės pa
sirodyti, ką jie gali pada- įa nusįatatytų nesikišti į ka- 
ryti tokiame atsitikime. Jų rą tai prigeįtų Anglijai pa- 
darbas bus mieruojamas ne 
minutėmis, o sekundomis.

Tas “show” bus įdomes
nis, negu cirkas.

Policmonai savo keliu pa-

Daktaras bėdoj
Dr. N. Schaffner, 53, bu

vo suareštuotas prie savo 
namų, 6602 N. Ashland 
avė. Mat sakoma, kad jo 
ofise staiga mirus jo pacien
tė Emma Laisure, 27 metų 
amžiaus dviejų vaikų moti 
na. Jos vyras sako, kad mi
nėtas daktaras naktį atve
žęs jo negyvą moterį suvy
niotą į blanketą ir palikęs 
prie durų.

°asisekė pavogti

klausė piliečių karo klausi- r°dys, kaip gaudo krimina-
mu. Kaip žinome, tas klau
simas jaudina visą Amer- 
ką. Vieni nori, kad Amerika 
stotų.į karą ir tvirtina, kad 
didžiuma žmonių tam prita
ria. Kiti griežtai tam prie
šinasi ir sako, kad didžiu 
ma žmonių karui priešingi 

Dabar Chicagoj minėtas 
laikraštis ir atsiklausė pi
liečių. Iš balsuotojų sąrašo 
paklausimai buvo pasiųsti 
kas dešimtam piliečiui. Klau 
simas buvo šitoks: “Shall 
the United States enter war 
to help defeat Hitler?”

Atsakymų jau gauta 
14,090. Už karą balsavo 
2,948, o prieš 11,034. Reiš
kia daug maž keturi iš pen
kių balsuotojų stoja prieš 
Amerikos stojimą į karą.

Chicagos mieste balsavi
mai buvo pagal vvardus. To
dėl čia paaiškėjo įdomus da
lykas.

45 tame vvipde, kur tirštai 
gyvena vokiečiai, prieš ka
rą balsavo veik 93 nuoš.

24-tame vvarde, kur tirštai 
gyvena Rusijos žydų, už ka
rą balsavo veik 55 nuoš.

Panašus balsavimus dary
tas ir Nevv Yorke. Ten 68 
nuoš. balsavo prieš karą.

tarti pradėti 
taikos.

Kad karan stojimo ar ne- 
stojimo klausimą tinkamai 
išrišus, tai, gen. Wood sako, 
reikia atsiklausti piliečių.

derybas dėl brangų žiedą

listus ir kitokius nusikalto- Piliečių balsavimas tegali
liūs.

Liepos Ketvirtosios

Gabus vagis naktį įlindo 
pro langą į John Peters, 
1727 Catalpa st., namą ir 
visiems saldžiai miegant, tu
rėjo tikrą rugiapjūtę. Susi
rado deimantinį žiedą, ver
tės $1.000 ir $30 grynais.

Su grobiu Išlindo pro tą 
langą, pro kurį buvo įlindęs.

Marilyn Austin, 4 metų 
mergaitė, 943 W. 61 St., pra 
ėjusį šeštadienį po Liepos Į nio, o nei prekybinio 
Ketvirtosios šaudymų rado 
gatvėje torpedą. Manydama, 
kad tai saldainis, ją kando.
Torpedo sprogo ir išdraškė 
mergaitei burnelę. Tą pat 
dieną mergaitė mirė.

Koronerio teisme nebuvo 
išaiškinta, iš kur buvo atsi
radus ta torpeda.

SKAITYKITE “DRAUGĄ!

tinkamai išrišti tokį opų 
klausimą.

Toliau gen. Wood aiškino, 
kad Amerika neprivalanti 
bijoti nacių užpuolimo. Dėl 
nacių laimėjimo Europoj 
nesusidaro ne vien militari- 

pavo-
jaus.

Gen. Wood išvedžiojo 
prieš stojimą karan. Sakė, 
kad Amerikai įsivėlus ka
ran, tas karas tęstųsi metų 
metus. Amerikos skolos 
per tą laiką pasiektų 200 
bilijonų dolerių. Tokių sko
lų nei Amerika negali tikė
tis išmokėti ir todėl jas rei
kėtų panaikinti.

Pašaukti į
kariuomenę

Šiomis dienomis be kitų 
yra pašaukti į kariuomenę 
šie: Walter Novak, 2129 W. 
23 PI., T. J. Kubas, 1627 W. 
17 St., A. J. Saržickas, 2320 
So. Hoyne Avė.

X Liepos 4-tą, vėlai va 
kare, gaisras ištiko Antano \ 
Mosteikos rezidenciją, kuri 
randasi arti Marąuette Rd. 
ir Talman Avė. Gerokai ap
degė kai kurie rakandai. 
Antanas Mosteika yra "pre- 
cinct captain” ir veikėjas 
politikos dirvoje.

X Iš “Draugo” štabo šiuo 
metu yra atostogose: red 
narys J. Pilipauskas ir in- 
tertaipistas K. Boguslovas. 
Presmonas brolis Vincas 
Žvingilas yra išvykęs į Ma
rijonų seminariją metinėms 
rekolekcijoms ir trumpam 
poilsiui.

X Brightonparkiečiai la
bai patenkinti “Draugo” 
ekskursija, ypač Mot. Są-

Teisėjas John J. Prystals- ' gog 20 kp. narės džiaugiasi 
kio sūnūs veda ir šliūbas turėjusios “good time”. Jos

Teisėjo sunaus
i
vestuvės

X Petras Medonis su 
žmona iš Detroit, Mich., ir 
p. Barštienė, Brighton Park 
biznierka, lankėsi “Draugo” 
redakcijoj ir stebėjosi visais 
dienraščio įrengimais. Me- 
doniai į Detroit, Mich., grį
žo praeitą pirmadienį. P. 
Medonis yra ne tik žymus 
Detroit lietuvių veikėjas, 
bet vienatinis lietuvis Ame
rikoje smuikų išdirbėjas.

X Frank St raukas, buvu
sio “Draugo” spaustuvės 
darbininko Steve brolis, šio 
mėnesio 8 d. iš Fort Eustis 
išplaukia į Honolulu, Ha- 
waii salas. Frank Straukas 
tarnauja US kariuomenėj.

įvyks St. Philip Neri bažny
čioj ateinantį šeštadienį. Ve
da p-lę Mary O’Dea iš St. 
Louis, seniau gyvenusią 
Chicagoj.

Nedaug teims
I •

ar,en
Iš Illinois valstybės per 

rugpj. mėnesį į armiją te- 
Į būsią paimta tik 3,311 vy
rų. Tai mažiausia mėnesinė 
kvota nuo pat drafto pra
džios. Taip bus dėl to, kad 
tiekui tesą patalpų.

Ali MAKIS-NIW»> RIBUILT

TYPEVVRITERS
* NO

A D D I N G MACHINES

— IMAll MONTHIT PATMCNTS— 

AU MAKR
SOLD, RENTED 
AND REPAIRED
•m aatviiTt caaiT •m-viaa *«w.«acnin

4.CTAD TYPEWRITER *bl AK COMPANY
■OM>T C. OOtMlATT.

1W W. MADISON ST.

Phone DEAR3ORN P444
ISTIMATIS— FREE — DIMONSTR ATION

In Deep Respect

To The Memory Of Their Vice-President

JAMES P. DOODY
The Offices Of

SUKYS-DOODY-ANTONISEN,
Incorporated

Will Be Closed All Day 

Thursday, July 10, 1941

per visą dieną linksmai dai
navo, gavo komplimentų ir

Kai tėvynei bus gera, tai 
ir visiems tėvyniečiams bus 
gera joj gyventi.

Pulk Plechavičius

AR DAUG KŪRO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?|

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij 
Sutaupysite Daug Pinigų.

Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:
1. Sutaupysite 40% kūro;

Apsaugo gyventojų sveikatą ;| 
Padidina namų vertę;
Taupo namų šilumą;
Duoda gerą apsaugą nuo 
gaisrų;
Greitai ir lengvai įtaisoma.| 

Apskaičiavimas Dykai/

piONn* DOCK WOPL 
Cork maro 
Fiaaous hsAATino Boabm 

C0KP«tm»GBM»MnMR BoaFM

5orrUboo-3Oiu m Cuau Fl

Haro Wm»-4Sim rai Cw«k Ft

Puma &«*««• m Lattm

Haavr Bun©maMxroitAi>- 

Maaokvy. CoroutkEtc

2.
3.
4.
5.

6.

Thomas Ovvens, 22, nete
ko pačios, o pati Dorothy 
pareikalavo persiskyrimo 
dėlto, kad kai ji bardavo jį 
už “betinimą” ant arklių, 
tai ją sumušė ir sudaužė 
akinius. Dėl tokios prie
žasties ji ir gavo divorsą.

Parlplname F.H.A. PMkoltnlmna 
Kr Umokėjimoa.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir sieni dengimo medžiagų.
ALEX ALESAUSKAS

CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Avė. Republic 6051
War«hous«: 8401 So. Stony Itland Ara, Ul

Šuniukas laimėjo garbės taurę! Jis yra "viršesnis šuva!' nei 
jam kas tai naujo prisidėjo. Kas tai naujo pridėta ir prie gar
saus cigareto! Duoda jums puikų naują skonį!


