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VOLL XXV

Sušaudytas buvęs Pabaltijo sovietu vadas
Milžiniškas Amerikos pi- Naciai spaudžia 

liečiu daugumas aiškiai ir 
griežtai stovi prieš Ameri- joponUS 
kos kišimąsi j Europos ka- ;
rą;. T,ą gerai Amerikos LONDONAS, liepos 15. - 
politikieriai. Todėl perna, ' žiniomis is Tokijūi naciai 
abi partijos - ir demokratai fm5si smarkiau spausti ja. 
ir respublikonai, i prezielenti kad jic , sovie.
mus rinkimus ėjo su taikos j ^ug gįkįre
šūkiais. Abi partijos žinojo,
kad, eidamos j žmones su Bet japonų vyriausybė, 
kariniais šūkiais, rinkimus anot britų, dvejoja apie pa- 
prakištų. Anglijos šalininkai sisekimus. Sakoma, kad so- 
vienok, iš visų jėgų veikė ir vietai Sibire yra plačiai įsi- 
veikia, kad Ameriką įtrau- tvirtinę ir pajėgingi. Tenai 
kus į Europos karą. Dabar Yra gausinga raudonoji ar- 
prasidėjusis vokiečių-sovie- mija.
tų karas tam dirbtiniam ka- Kalbama, japonai pasiryžę 
riniam ūpui užpylė šalto pulti sovietus Sibire, kaip 
vandens. tik vokiečiai atliks didesnę

• pažangą vakariniam Rusijos
Iš Londono ateina du fronte.I

prieštaraujantys pranešimai.
Vienas pranešimas skelbia 
apie sudarymą tarp Angli
jos ir Maskvos karinės su
tarties kovai prieš Hitlerį.
Antras pranešimas skelbia,
kad Anglijos karo vadovybė — Valstybės sekretoriaus 
neturi nei mažiausios vii- pavaduotojas Sumner Welles 
ties apie tai, kad sovietų spaudos konferencijoje pra- 
raudonoji armija atsilaikys nešė, kad J. A. Valstybės ne- 
prieš vokiečius. Anglijos ka turj stipraus pasiryžimo už- 
ro vadovybė skelbia, kad so- fmti portugalų salas Azorų 
vietų armijos padėtis esanti ir Cape Verde, Atlantike, 
daug blogesnė, negu Maskva kaip iigaį tos salos bus 
pripažįsta. “draugingose” portugalų

- j£L anglams yra žinoma, rankose. Bet jei bus reikalin 
kad raudonoji armija yra ga Amerikos saugumui, J. 
taip ištižusi, tai kam dar a.. Valstybės bus priverstos 
tos karinės sutartys su Ma- užimti salas.
skva?

Taigi, gal būt, kad anglai kt =■ 
kumštyse juokiasi ir džiau- piliau

U. S. gali užimti 
portugalų salas

WASHINGTON, liepos 15.

SUTARTIES PASIRAŠYMAS

giasi, kad Stalino viešpatavi
mui atėjo galas. 0 tą sutar
tį darė tik akims apdumti.

Ir Amerikos karo reikalų vienas vokietis 
žinovai nė sudilusio cento 
nestato už sovietų raudono
sios armijos pasisekimą.

apavus; nubaustas

BE JO GALVAS PAGULDĖ 

DAR 10 KITŲ KARININKŲ

Viena vokiečių tankų kolona arti
Novgorodo; vokiečiai ryžtasi perkirs-
ti Maskvos Petrapilio geležinkelį

BERLYNAS, liepos 15. — 1 Vokiečių vyriausioji karo 
Čia gauta žinių, kad vokie- vadovybė ir toliau nepaduo- 
čiai įsiveržę į Kijevo prie- da platesnių žinių apie savo 
miesčius ir gatvėse vyksta armijų pažangą. Vien tik
kautynės su bolševikais.

BERLYNAS, liepos 15. — 
DNB (vokiečių oficiali žinių 
agentūra) iš paimtų nelais
vėn sovietų kareivių patyrė, 
kad sušaudytas sovietų ar-

tvirtina, kad viskas tvarkin
gai veikiama pagal nustaty
tų planų.

(Maskvos žiniomis sovietų 
kariuomenė pradėjusi ofensy 
vą prieš vokiečius Rogačevo 
miesto šone. Sako, vienas somijos Pabaltijy — Lietuvo- victų da|inys at , persirae. 

je, Latvijoj ir Estijoj, vy- j per Dniepro upę. iš vo-
SS riausiaa vadas ir 10 kitų au-. kiečių at5męs Rogačevą ir

Paveikslas atėjęs radio bangomis iš Maskvos. Sovietų Rusijos užsienio reikalų kštųjų karininkų. Spėjama,; kįek tolėliau pasistūmęs, bet 
-- - ■ ’ • anglų—rusų savitarpio pagelbos sutartį. Stovi iš kai- Maskva juos apkaltino už kad nebūti per toli nuo Dnie

Anglijos ambasadorius Cripps, diktatorius Stalinas , netikėtai greitą padavimą sa pro upės per kurią ir vėl gal
komisaras Molotov rasosi 
rėš į dešinę: anglas Dunlop, 
ir anglas Trent.

Vokiečiai nuginčija
žinias apie Goering

BERNAS, liepos 15. — Čia 
netikima iš Maskvos prane
šimui, kad būk fieldmaršalas 
Goecingaa—susibaręs, su Hit
leriu ir už tai yra įkalintas.

Berlynas nuginčija Mas
kvos pranešimą. Sako, field
maršalas Goeringas vadovau 
ja oro pajėgoms sovietų 
fronte. ’^Fį

Kongresas imasi svarstyti 
karo tarnybos pratęsimą

LONDONAS. — Politiniuo- 
BERLYNAS, liepos 15. — I se sluoksniuose kalbama, 

1 kad, rasi U. S. užmegs tie
sioginius diplomatinius san
tykius su britų Indija.

inžinierius, 
turėdamas dvi poras apavų, 
bandė nusipirkti dar trečią 

j porą. Už tai nubaustas 1,000 
w markių. Ir viešai per laikraš
Jeigu Anglija ir Amerika čius paskelbtas jam papei- 

ištikrųjų mano, kad Sovietų kimas ir kitiems įspėjimas. 
Rusija gali būt jų talkinin- _________________________

LONDONAS. — Iš Belgi
jos Anglijon lėktuvu pabėgo 
du belgai lakūnai.

rems BOLŠEVIKAI SĄMYŠIU 
BĖGA NUO VOKIEČIŲ

kė; jei jos ištikrųjų 
ir stengsis palaikyti griū
vantį Stalino rėžimą, tai jos 
gali daugeriopai apsirikti.
Ta proga Anglijos ir Ameri
kos komunistai pasidaro pa- BERLYNAS, liepos 15. — Vokiečiai spėja, kad sovietai
geidaujamais piliečiais ir į Iš sovietų karo fronto gauta yra prakišę mažiausia 8,000 
žmones eina su prekėmis, žinilh kad raudonarmiečių tankų. Daugumas jų sunai- 
ant kurių uždėtos Anglijos daliniai dar visiškai nesuirę kinta, kitos pakliuvusios vo- 
ir Amerikos vyriausybių atkakliai ginasi dešiniu- kieciams. 
antspaudos. Tas be galo len- jam fronte, kur veikia rumu o iš Maskvos, kaip pap- 
gvina komunistinę propa- nų ir vengrų armijos. Visur rastai, skelbiama, kad rau- 
gandą. Galų gale, tad, Ang- k’tur- net iki Suomijos, so- donarmiečiai visur atkakliai 

vietų kariuomenė suskaldyta ginasi, drąsiai ir didvyriškai 
ir daugiur viską palieka

lija ir Amerika gali pajusti, 
kad priglaudė savo užantyje 
gyvatę.

Vokiečių kariniai pasiseki
mai iš dalies išaiškinami 
tuo, kad jie ant sykio tesiima 
vieno darbo. Į tą darbą 
koncentruoja visą savo dė
mesį ir jėgas, trenkia su 
perkūniška galybe ir niekas 
tada neatsilaiko. Lenkiją 
smaugdami, vokiečiai niekur 
nieko kito nedarė. Tas pat 
buvo Norvegiją užkariau
jant. Tas pat buvo vakarų 
frontą laužiant. Tas pat bu
vo ant Balkanų. Dabar tas 
pat yra rytiniame fronte.

Nieko panašaus alijantai 
nebuvo suplanavę ir nieko 
panašaus nebuvo bandę da
ryti prieš vokiečius.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — šiandien dalinai de
besuota ir vėsiau.

ir
galvatrūkčiais bėga nuo vo
kiečių. Vokiečiai bolševikų 
bėgimą vadina tikruoju jų 
sąmyšiu. Vadai neįstengia 
sukontroliuoti savo grupių. 
Paskui bėgančius raudonar
miečius nešinasi ir jų politi
niai komisarai.

Bolševikų armijų bėgimas 
nepaprastai skaudus. Vokie
čių lakūnai orinėmis bombo
mis yra sunaikinę geležinke
lius. Nuduobėti keliai. Gau
singas bėgančiųjų grupes vo
kiečių lakūnai puola kulkos
vaidžiais. Naikina kai mu- 
sias. Didžiausi plotai nukloti 
nukautaisiais ir sužeistai
siais. Pastaraisiais niekas 
nesirūpina.
Karo pradžią vokiečiai dau

giur susidurdavo sugausin- 
gomis sovietų tankų kolono
mis. šiandien retai kur užtin 
karna 20-ties tankų kolonos.

guldo galvas už savo “tėvy
nę” — bolševikų “laisvąją” 
šalį, ir vokiečių veržimasis 
sulaikomas.

Vokiečių lakūnai žvalgai 
praneša, kad prie kaikurių 
sovietų geležinkelių stočių 
yra susibūrę po 40-50 kari 
nių traukinių. Nepaprastas 
kareivių susigrūdimas. Trau 
kiniai negali važiuoti. Nes 
geležinkeliai vietomis suar
dyti, tiltai sugriauti. Visur 
pastebima pasiauba.

Prancūzai savano
riai prieš bolševikus

ANKARA, liepos 15. —
Turkai girdėję, kad vokie
čiai Salonikuose ir P. Jugos
lavijoj rekrutuoja prancūzus 
savanorius brigadon, kuri 
bus pasiųsta kariauti prieš 
bolševikus.

WASHINGTON, liepos 15. 
— Prez. RoaSevelto sušauk
toje Baltuose Rūmuose kon
ferencijoje kongreso lyderiai 
pripažino, kad pašauktiems 
draftininkams, nacionalinei 
gvardijai ir atsarginiams, 
kurie pašaukti vieneriems 
metams, tarnybos termino 
pratęsimas reikąjingas. Jie 
nurodė, kad tuo klausimu 
darbuosis. Bet pažymėjo, 
kad jų pastangos gali pasi
rodyti bergždžios, nes kongre 
so dauguma griežtai nusista
čiusi nepapildyti vienerių me 
tų tarnybos akto. Kongreso 
atstovai užverčiami protes
tais, kad vienerių metų tar
nyba nebūtų pratęsiama, kad 
įstatymas nieku būdu nebū
tų keičiamas.

Ilgiau vienerių metų tar
nybos pratęsimo reikalauja 
kariuomenės štabo viršinin
kas gen. Marshall. Preziden
tas jam pritaria. Sako, šios 
krizės laikais apmokoma ka
riuomenė neturi būti palau
žiama, bet stiprinama. Bet 
kongreso dauguma yra kito
kios nuomonės, Kongreso at
stovai pagaliau neturi nepai 
syti piliečių, ypač motinų ir 
tėvų, protestų. Tie protestai 
yra glaudžiai susiję su atei
nančiais atstovų rinkimais. 
Tuo keliu atstovai nepagei
dautų palaužti savo politi
nių karijerų.

Kongreso abiejų rūmų ko
mitetai kariniais reikalais 
pradeda svarstyti tarnybos 
pratęsimo sumanymą. Sako
ma, komitetai pasiryžę tuo 
reikalu apklausinėti patį 
gen. Marshallą.

Sekretoriui Knox
padėjėjas

WASHINGTON, liepos 15. 
— Laivyno departamento 
sekretoriui Frankui Knox 
padėjėju ir patarėju paskir
tas A. G. Stevenson iš Chi-

Pasauly
WASHINGTON. — i’rez. 

Rooseveltas kreipės kongre
san paduodamas sumanymą, 
kad visoj šaly per ištisus 
metus būtų įvesta dienos 
šviesos taupa (day light 
time).

TOKIJO. — Japonų impe
ratorius priėmė premjerą 
princą Konoye. Prieš tai 
premjeras turėjo du posė
džius su ministrais. Po kon
ferencijos su imperatorium 
premjeras skubotai nuvyko į 
savo ofisus.

vo pozicijų tuose kraštuose , reįks greit peršokti. Toliau 
įsiveržus ten vokiečiams. ! Maskva praneša, kad visu 
Ties Novgorodu frontu vyksta dideli mūšiai).

Vokiečių tankų korpusas ————
jau atsidūrė arti Novgorodo . _v ..
ir numatomas to miesto pa- Britai ir DOlSevikai
ėmimas. ' * n ■ ■ 1

Novgorodas yra rusų tau- Yra talkininkai
tos istorinis miestas, bet so- LONbONAS, liepos 15. — 
yietams valdant jis žymiai^A Ujog ministras pirmįnin- 
apleistas. Yra uz kokių sifti-fkas Churchillis šiandie par- 
to mailių pietų link nuo Pe- lamente pareiškė, kad britai 
trapilio (Leningrado). įr bolševikai dabar yra tal-

Už 50 mailių į rytus nuo kininkai. Abieji bendrai ko- 
Novgorodo yra Maskvos Pe- voja prieš bendrąjį priešą — 
trapilio geležinkelis. Pačiam Hitlerį.
Novgorode yra geležinkelių Be to jis gakg kad britų
centras. v santykiai ir su prancūzais

Pranešta, vokiečiai dar- vjrSĮa gerojon pusėn pada-vokiečiai dar
buojasi veikiau apsidirbti su 
Petrapiliu, o po to nusisukti 
prieš Maskvą iš šiaurvakari
nio šono.

Kita galinga vokiečių šar
vuota kolona Maskvos link 
veržiasi iš Vitebsko ir Smo
lensko šono.
Kijevo likimas

Kijevo likimas, anot vo
kiečių, jau užantspauduotas,

LONDONAS. — Britų 
bombonešiai vakar puolė Vo
kietijos miestus Bremeną,
Hanoverį, ir Rotterdamo do
kus. Pranešta, kad dideli nuo I landa numatomas vokiečių ! 
stoliai atlikti. įsiveržimas į Kijevą.

Vokiečiai pripažįsta, kad
BERLYNAS. — Vokiečių bolševikai Kijevą atkakliai 

laikraščiai stambiomis an- gina. Miesto'apylinkėse bol- 
traštėmis puola ir denunci- ševikų armija naudoja 50 
juo ja prezidentą Rooseveltą iki 70 tonų tankas. Tačiau 
dėl Jo griežto pasiryžimo ko- j vokiečiai prieštankinėmis pa

rius paliaubas Sirijoje.

Britai laimėjo
Sirijoje

VICHY, liepos 15. — Ne
okupuotos Prancūzijos vals
tybės viršininkas maršalas 
Petain formaliai pranešė, 
kad Sirijoje Prancūzija pra-

voti prieš Hitlerį.

ROMA. — Britų lakūnai 
bombardavo Messina, Sicili
joje. Padaryta nuostolių.

bet miestas dar nepaimtas. I laimėjo karą. su britais pa- 
DNB patyrusi, kad kas va-j darytos paliaubos.

Maršalas Petain dėkoja 
prancūzų vadams ir kariuo
menei už pastangas kare su 
britais. Prancūzija Siriją 
valdė gautu iš T. Sąjungos 
mandatu.

Apie 14,000 prancūzų ka
reivių iš Sirijos perėjo Tur- 
kijon, kur jie bus internuoti.

Mirė nepaprastai
stiprus žmogus

NEW YORK, liepos 15. — 
Coney Islande staiga mirė 
Warren Lincoln Travis, 66 
m. amž., kurs paskutiniais 
laikais pakeldavo iki 1,000 
svarų sunkumą.

Jis skaitėsi stipriausias 
Amerikoje vyras. Praeityje 
jis savo nugara pakeldavo 
platformą su pijanu ir pora 
arklių. Buvo žinomas cirkuo
se.

NEW YORK. — Vidaus 
reikalų sekretorius Harold 
Ickes čia kalbėdamas aš
triais žodžiais puolė lakūną 
Lindherghą. Vadino jį Hitle
rio šalininku.

sėkmingai jastrankomis 
skaldo.

Kijevas puolamas sausže- 
miu ir iš oro ir neilgai atlai
kys smarkų vokiečių spaudi
mą. Sovietų susisiekimo lini-

LONDONAS. — Anglijos jos su rytų apylinkėmis su- 
admirulitetas paskelbė, kad naikintos.
“a”8"*8' b.rlta‘ Prara Suomiai veikia
do 329,296 tonų laivų. Vokiečių padedama ouo-

OTTAWA — Viso! Kana- mių kariuomcn« vakar aP‘ Ol 1AWA. — Visoj Kana- gjaut6 du sovictų batalijo- 
doj suvaržytas gazolino par- nu9 Da as nepaaiduo- 
davimas ir iki 50 nusimeių danJi raud j išklota c 
sumažintas jo vartojimas. llkuaicji 9uimtj

NEW YORK - Federal.- iska jo vi 9ovietų ^9ti. 
ne •grand jury” ,kaltino 33 njnk^ Jdivizij
n o»»» a m a *3 Ir r* ■ unintia * *asmenis kaipo nacių šnipus. 

WASHINGTON. —
Vokiečiai pripažįsta, kad

Čia jiems ir suomiams yra sun- 
pranešta, kad Anglija yra kūmų uždaryti karą Mur 
labai reikalinga amerikoniš- mansko fronte palaužus ten 
kos jautienos (mėsos). Apie sovietus. Tos sunkenybės tai 
tai pranešta iš britų amba- balos ir pelkės. Kai kur vei- 
sados. ksmai stačiai neįmanomi.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
LIETUVOS STEIGIAMOJO 
SEIMO SUKAKTĮ MININT

Montevideo, Uruguay. — 
Gegužės 15 d., minint Lie
tuvos Steigiamojo Seimo su
kaktį, Lietuvos Vadavimo 
Sąjungos pirm. P. Šacikaus- 
kas per radio pasakė tokią 
kalbą:

Šiandien prisimename 
1920 metus gegužės 15 die
ną, kuomet buvo atidarytas 
Steigiamasis Lietuvos Sei
mas.

21 metai atgal pirmą kar-

j siems tokiems šiaudadū 
šiams galima tvirtai ir aiš
kiai pasakyti, kad jie klys 
ta ir lietuvių tautos nepo- 

riškos agresijos ir okupa- į įįgta. Lietuvių tauta yra 
Į nenugalima. Ji daug kartųcijos priemone.

todėl nei vieni, nei kiti ne 
gali turėti jokių pretenzijų 
po karui; ir kad Lietuva po 
karui bus atstatyta savose 
didelėse ribose taip kaip 
buvo senovėje prieš kry-

Šitos priemonės pagalba. I ir dauS kieno buvo naikina žiuočių karus, t. y. istorinė-
1940 metais birželio mėn. 15 I nia, bet nesunaikinta. Ją

rusai ne tik naikino, bet ir 
laidojo, tačiau nepalaidojo 
— ji iš rusiško grabo pri
sikėlė ir savo gyvą žodį vi
sam pasauliui tarė — savo 
nepriklausomybę paskelbė 
ir apgynei. Kaip seniau Ru-

d. Lietuva buvo okupuota 
bei užvaldyta, ir iki šiol val
doma bei griaunama ir dar
koma.

Lietuva, dabar, faktinai 
(ne juridiniai), yra Rusijos 
dalimi. Ji jokios valstybinės
laisvės ir nepriklausomybės 6Ua lietuviu tautos nesupra 
neturi. Visi valstybiniai rei- to arba suprasti nenorėjo, 

i kalai yra* sukoncentruoti 'taip ir dabar ji jos suprasti 
„t ‘ r‘ų H S,rvennn Maskvoje. Maskva gi kalba nenori. Kaip seniam Lietu- 
p s nud.es at’t0''a> Lietuvos. bet Sovietų Sų- i va nenorėjo būti carlstinės
sinnko ir aptarė krašto rei- 4 * dalimi toin ir dajungos reikalais, o Sovietų Rusijos dalimi, taip ir da

bar ji nenori būti komuni s
kurioje kenčia jūsų broliai 
ir seserys. Iš jų yra atimtas 
visas turtas ir visa laisvė.
Jie nebeturi nei ūkių, nei 
namų, nei pinigų. Ūkiai ir 
kitoki nekilnojami turtai

Kanados lietuviai 
veikia

Montreal, Canada — Ka
nados Lietuvių Taryba yra 
išnuomavusi Ville - Lasalle, 
ties Forest avė., visam va
saros sezonui gegužinėms. 
Ten bus visų lietuviškų 
draugijų gegužinės, išsky
rus komunistines. Esant 
gražiam orui gegužinės bus 
rengiamos kiekvieną sekma
dienį.

Liepos 13 d. minėioj vietoj 
gegužinę rengia K. L. T., ku 
ri 2 sėkmingas gegužines 
jau yra surengusi.

kalus patvirtindami Lietu-
vos Tarybos Nepriklausomy 8«unfa J” ‘a ".ati 
bės paskelbimo aktą, ir pa
tys suskubo įvesti pas save 
tvarką. Lietuviai patys sta
tė savo atstovus, lietuviai 
patys juos rinko, lietuviai 
patys juos įgaliojo padėti 
pagrindus tolimesnei sugy- 
venimo formai t. y. sudarė beveik Erčius rublius - 
Pirmųjų Lietuvos Demokra-■žmonSs Paversti į sovietinės 
tinę Konstituciją. Rusijos baudžiauninkus bei

įrankius. Tai skaudu ir bai- 
Dabar okupantų vedami gu 'Tiesiog sunku įsivaiz- 

rinkimai yra tik rinkiminė <jįnti kaip lietuviai tas ne- 
parodija ir nei kalbos ne- iaįmes kenčia ir neša. Ta- 
gali būti, kad rinkimų iš-Įęįau taip yra ir tenka ken- 
davose atspindėtų Lietuvos Lėti, kol karas eina, kol jė- 
gyventojų norai ir pageida- ga veikia. Nes tos jėgos jė- 

' ga pakeisti negalima. Tą

nusavinti, o litai iškeisti į

tinės Rusijos dalimi. Kaip 
seniau ji visas rusiškas kan
čias iškentėjo ir beveik iš 
numirusių prisikėlė, taip ii 
dabar ji viską išvargs ir iš
kentės — iš parbloškimo 
kelsis, iš vergijos pasiliuo- 
suos ir vėl laisva bus.

jubiliejaus minėjimas
Įvyko 15 dieną gegužės 

mėn. 1941 m. ir buvo trans
liuojamas per radijo C.X. 
24. “Vox dėl Aire” — trum
pomis ir ilgomis bangomis 
lietuvių, anglų ir ispanų 
kalbomis. Visi didžiausieji 
dienraščiai labai gražiai pa-

pavergtieji supranta, ir iš į žymėjo apie šventės reikš- 
mo gyvenimo lietuvių tau- mūsų negalimo nereikalau- į mę, aprašydami pirmoje vie 

toje.

Per 20 metų neprydauso-

ta padarė stebuklus; sumo- ja. Jie arba jų vargai rei- 
dernino ir suindustrializavo kalauja ir sveikas protas 
žemės ūkį; atstatė ir išto- diktuoja daryti tik tą, kas 
bulino susisiekimą: išvystė galima ir kam reikalinga. O 
pramonę ir prekybą; nusta- galima ir yra reikalinga 
tė kraštą mokyklomis ir ki- stipriai ruoštis ir gyvai 
tais moderniškais pastatais I dirbti teisinėje bei racioną

linėje krypty, Lietuvą išva
duoti ir pavergtiems bro
liams laisvę grąžinti. 

Vadavimo darbas nėra ir

įvedė priverstiną ir nemo
kamą 6 metų mokslą pra
dinėse mokyklose; aptvarkė 
ir iškėlė rusų paliktą var
gingąjį darbininkų ir vai- Į nebus lengvas, tačiau jis y-
stiečių gyvenimą — pakei- ra drąsinantis ir Lietuvai
tė viso krašto ir visų pilie
čių išvaizdą. Lietuva buvo 
priartėjus Skandinavijos 
kraštams, o lietuviai Euro
pos (vakarinės) žmonėms.

Lietuvos progresas ir jos 
žmonių gerbūvis, tačiau, ne
patiko imperialistinei Rusi
jai ir ji žūt būt nusistatė 
Lietuvą ir kitas gražiai kles- 
tančias Baltijos valstybes 
sumindžioti ir rusiškam ko
munizme palaidoti.

Iš pradžių ji manė tą pa
daryti propaganda ir agen
tų pagalba, bet kuomet tas 
nelipo prie laisvųjų lietuvių, 
latvių, estų ir suomių, tuo

kei lietuviams daug žadan
tis. Visų pirmiausia, Lietu
vos okupacija nepripažįsta
ma teisėta Amerikos, An
glijos, Urugvajaus, Argen
tinos ir kitų valstybių. Tam 
suprantama, reikalinga pla
ti kooperacija — stiprus 
laisvosios lietuvių visuome
nės užnugaris. Su gyva. 
sveika ir dinamiška pajėga

Virš minėtas jubiliejus 
buvo suruoštas pastango
mis Lietuvos Vadavimo Są
jungos Urugvajuje. Atida
rymo turiningą ir svarbią 
kalbą pasakė josios pirmi
ninkas dr. Pranas Šacikaus- 
kas — lietuvių kalboje; vė
liau anglų kalboje tarė fo- 
dį tik ką atvykęs iš J. A. V. 
gerb. kun. Jonas Kamandu- 
lis, MIC. ir ant galo ispa
niškai kalbėjo Urugvajaus 
Teisių Fakulteto profeso
rius dr. Hector Paysee Re- 
yes, kuris plačiai nušvietė 
apie Lietuvos Konstituciją 
ir dabartinę Lietuvos juri
dinę padėtį pasaulio valsty
bių aikštėje. Tarp kitko pa
žymėjo: kad Lietuva nuo 
amžių niekuomet nebuvo ru-

nugalima viskas. Mes turi-|s>< <elav’Į> d.alimi ir tod6i
me visą tą ir dar teisę ne: 
teisingumą ir teisingojo pa 
šaulio paramą.

Kas sako, kad Lietuva, ne- 
atsistatys, tas yra ne lietu
vis ir Lietuvos priešas, ar-

met buvo pasirinkta milita-] ba Rusijos šalininkas. Vi-

SICK, NERVOUS
PD1|||(Y,,EVERT 9 bnANIVI mūnth”:

Then Read WHY 
Lydia E. Plnkham’a 
Vegetable Compound Is 
Real“Woman’sFriend”!
Some sromen auffer aevere monthly 
pain (cramps. backache. headarhe) due 
tn female functional dlsordera while 
other’a nerreetond tn hecnme upset and 
thev gdt cTose, reatleaa and moody. I’ made from nature’a nwn heneflclal

• Rn why not tske Lydia E. HnUhum’s r<x’ta "n'1 hM*"įZ,wn 
Vryetąhle Compound mada KuperiaJIy npmal purpose to HELP WOMEN. 
to help tfred. nm-dnwn. nervoua wom- Pamaus for nver 60 years -Plnkham’a 
en to gn smlHng thru "dlfRcult days.” Comnound ia the best known and one 
PTnkham'a Compound eontalna no opi- of the mote afaefivd “woman*t” tonica 
ates or habit-forratng ingredlenta. It obtalnabla. Try it / f

se ribose.
Jubiliejaus proga, L. V.

S. U. įteikė Urugvajaus val
stybės prezidentui genero
lui Alfredo Baldomirui spe
cialų pareiškimą, ant kurio 
labai prielankiai, toje pat 
dienoje buvo atsakyta pa
žymint, kad Laisvoji Urug
vajaus Tauta ir Demokrati
nė Urugvajaus Valdžia šio
je Lietuvos byloje laikysis 
teisingumo; nepripažino ii
nepripažins neteisybės, kas Liepos 6 d Sy Kazimiero 
yra suklastota rusų komu- savišalpos dr.ja surengė
nistų, aiškiai pažymėjo, kad | yiiie-Lasalle gegužinę. Oras 
Urugvajus Lietuvą skaito buvQ ,abaj gražua> todH gu.
šaipo valstybę laisvą ir ne_'sįrįnho džug publikos. Dr-ja 
priklausomą. I turga graJaus pelno

Svečias iš Lietuvos | g„ dr.ja yra
! seniausia lietuvių draugija

Pamaldos už žuvusius Montrealy, pasižymėjusi sa
... I vo gražia darbuote. Šios
Ll6lUV0je * dr-jos pastangomis pastaty

„ , .. 1 ta lietuvių bažnyčia, kuri irFederacijos ----L. K. Federacijos New 
Yorko apskrities prašymu, 
liepos 26 dieną, šeštadienį, 
10 vai. rytą, Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje, Brookly
ne, bus atlaikytos gedulin
gos Mišios už žuvusius lie
tuvius dėl Lietuvos laisvės. 
Keli tūkstančiai birželio 22 
24 dd. žuvo Lietuvos sukili
me. Juos turime atsiminti 
savo maldose.

Brooklyno ir apylinkės 
lietuviai kviečiami gausiai 
dalyvauti šiose pamaldose.

pavadinta šv. Kazimiero var 
du. Dr-jos pastangomis 
įkurta keturios lietuviškos 
mokyklos, kurios eilę metų 
švietė lietuvių vaikučius. 
Deja, dabar mes jų neturim.

Šv. Kazimiero dr ja, be tie
sioginių savišalpos uždavi
nių, stipriai remia Lietuvos

Murinę joothej, cleansei and refreshev 
irritated, reddcned tnembranes caused 
bv head colds, driving, vrinds, movies* 
elose work, late bours. Free dropper 
with each bottle. At all Drug Stores.

PIKM NEGU PIRKSITE 
MATYKITE MUS!

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ 

4TATVRA1
MEDŽIAGOS STOGAMS

Finansuojame namų pastatymų ai 
pataisymų — Nieko JmokStl — S 
metai išmokėti — Apkalnavlmaa 
dykai.

Lietuvis Pardavėjas 
Stanley Lltwtnas — Veikėjas

Carr-Moody Lumber 
Company

3039 So. Halsted St. 
VIC. 1272

r*-

rusai jokiu būdu negali tu 
rėti pretenzijų — kitaip, pa-! 
minėjo profesorius dr. P. 
RZyes, — apie Lenkijos by
lą, sakė: Lenkija yra slavų 
tauta ir turėjo dalį pasigro
busi iš Rusijos. Išvadoje, 
jisai, prirodė kad Lietuva 
nuo amžių buvo tauta sve
tima slavams ir germanams,

STANLEY GAVCUS
—- Parduodu—

JUODŽEMĘ
1 bušelis — 25c; 3 buš. už 
$1.00; 10 buš. už $1.50

Pcrknuisto IteHns, Vežioja Anglie
Krelpkltėa prle:

Stanley Gavcus
110 So. Ridgeland Avenue 
Worth, IU. Tel. Oak Lavm 1®8-J-1

PASKOLA «A GAUSI 
greit, leng
vata Wmo- 
kėjlmala —

KTO 6 UO SA METU.

MUTUAL FEDERAL SAVIII6S 
imi (LOAN ASSOCIATION  J

OP cntCAGO
2202 W. CERMAK ROAD 

Tel.: CANAL MMM7 
Mokame 3y2^ Dividendų 
Ben. J. Kazanauskas, Sec.

^1.000.000.00

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora aklų Visam gy
venimui. Saugokit Jaa. letadaral 
Uekaamtauotl Jaa modernMktauirta 
metodą, karta r.Milmo mokalaa 

gali autelktl. .
HJ METAI PATYRIMO 

pririnkime akiniu, kurie pašalina 
vlaų aklu įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas ll-toa
Telefonas CANAL Oflll Ohleaga 

OFISO VAIANDOS 
Kaadlea • a. m. iki fl.SO p. m. 

TreC. Ir tekt: *:U0 a. m. Iki 
V:»0 p. m.

nepriklausomybės sąjūdį. 
Kaip įsijungusi K. L. Tary- 
bon ,ji teikia visokeriopą 
paramą Tarybos darbuotei. 
Jau nekalt apie jaunesniojo 
amžiaus veikėjus, kaip A 
Navicką, M. Vaišnorą, kurie 
įeina į K. L. T. vykdomvjį 
komitetą ir ten energingai 
darbuojasi, už ką komunis
tai juos dažnai ir “šlovina” 

malonu matyti, kad lietu
vių tautos reikalais sieloja
si ir visu kruopštumu dar
buojasi, geroką metų naštą

pakėlusių, sidabiuotom gal
vom, eilė veikėjų, kaip tai: 
M. Vilimienė ūš Ville- 
Emard), Mickunienė, Gyvis, 
Žemaičiai, Balsiai ir dauge
lis kitų.

, Linkėtina, kad į šv. Kazi
miero dr-ją būtų daugiau 
įtraukiama jaunų jėgų, ku 
rios ateityje pavaduotų se 
nesniuosius. Rep.

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

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

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2423 W. Marųuette Road

Tel. CANai 6122

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

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

6631 S. California A ve. 
Telefonas REPublie 7868

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office tel. YARda 4787
Namų tel. PROspeet 1930

Ofiso tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos tel.: BEVeriy 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis J'agal sutartį.

Tel. CANai 0257
Rez. tel.: PROspeet 665

Tel. YARda 5921.
Res.: KENwood 0107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 

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

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

Rosidencija: 6600 8o. Artesian Af 
I VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet6 iki 9 vaL vakaro.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
'A A MTTRT A Q

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

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

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

OR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Taipgi akiuius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

Tel. CANai 5969

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

OfiM ML OANal 8346 
Ofisą VaL: 3—4 ir 7—4 
Trečiadieniais pagal autarti, lUų. Tt: HMMtocfc »1BO

Tai. YARda 8848

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

DR. VVALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2155 VVest Cermak Roe 
OFISO VALANDOS

1 — 4 ir 1:30 — 8:30 vakaru 
ir pagal sutarty

OfiM TeL: * Reaid. TeL:
VIRglnla 1886 PROspeet 86M

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 VVest 35th Street
LIGONIUS PRIIMA i 
Kasdien ano 2:00 iki 8:00 vaL 

Trečiad. lr Sekmad. tik susitartus.

JOS. F. BUDRIK
Fumiture House

3409 S. Halsted St
e

Didelis pasirinkimas laikrodėliųe
Akiniai teisingai ' prirenkami 
per patyrusį lietuvį daktarą.

Dėl sąžiningo radijo pataisymo 
pašaukite Yards 3088.

BHdrlkn Radijo Progoramal:
WCFL 1000 K. Sekmadieniais 6:30 
vai. vakare
WHPC 1450 K. Ketvirtadieniais 
7 vai. vakare.
WAA 950 K. Hawaian — Sekma
dienyje 4:30 po pietų.
f 4 '• - ' < A *•< * '• -M < š r • < a

Telefofnesj HEMlock 584®

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomia pagal s u tart J

Telefonai CANai 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal sutartį.
Rea. telefonas SEEley 0434.

Tel. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieuuūs ir 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė. 
TeL YARda 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
_________ Šeštadieniais.

' DR. CHARLES SEGAL
GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė.

(2-tros lubos)
Tek MIDtray 8880 Chicago, I1L

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonas PROspeet 6737

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

Tel. YARda o«94 
Rez. Tel. KENuood 4300

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

Kautynėse per nepriklau
somybės karą mes parodė
me pasauliai, kad esame lais 
vėm verta tant*.

Gea. Skarupakl*
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Pasitikimas saulės Naujoje Žemėje
nio nuo šio3 šviesos; rodosi,

' pasirodytų saulutė, jie ne 
užmerks jos, kaip užmerkia 
visuomet žiūrint į saulę. Nie-

(Užbaiga)

Atėjo net ir šventikas, 
kad pažiūrėti šią stabmeldiš
ką šventę, savyje taipgi kuomet neužmiršti tos rau-
džiaugdamiesi šiai saulutei, donos, stebuklingos, tylios, 
pasilgęs jos. Biski šalta, bet užsimasčiusios aušros. Ro
tas nieko nereiškia. Biski j dosi, niekuomet, iki pat mir- 
baisu pamanius — ar pasiro- ties, neužmiršti šito jaudi •
dis, saulutė, ar neuždengs 
jos užėję tamsūs debesys. 
Kaip paprastai, vėjas biski

nančio jausmo. Ir tame 
momente, kuomet jau laukia 
jos pasirodymo, kuomet ji,

pučia šalčiau nuo aukštų tikrai jau parodo kraštelį, 
kalnų, bet apie pusvalandį vjaį sustingsta tylumoje. Ne
galima pasisukinėti ant vėjo, ra balso nei pas vieną su
su mintimi, kad pasirodis šukti, kad jis jau mato sau- 
saulė . . O aušra — raudo- ięj akyse nejučiomis pasiro- 
na aušra vis užsidega aiš- do ašaros, krutinę suspau- 
kiau, nudažydama pakraštį- j£įa verksmas.
liūs debesų pietuose; ugni- 
nies stulpas jis auga vis 
aukščiau ir aukščiau. Kas 
tai tokio iškilmingo aukšto, 
stebuklingo darosi ten, ant 
pietų horizonto; kas tai au
ga, artinasi prie horizonto, 
kas tai didelis, rodosi, turi 
ateiti ant šio pasaulio ir 
nustebinti žmogų.

Aš manau, aš esu už
tikrintas, kad jei žmogus vi
suomet gyvens ant šios toli
mos šiaurės, jis skaitis Nau
jus Metus tikrai nuo šios 
dienos, nuo šio mėnesio. 
Prieš pat patekant saulutei 
visi atsigrįžta prie jos ir 
sustingsta . . . Palieka iškil
minga tyla. Pas daugelius 
iš susijaudinimo pasirodo 
akyse ašaros, štai kas tai 
sušuko, kad mato saulę. Bet 
tas tiktai apsigavimas įtemp 
tų regėjimo dirksnių arba 
spindulius praslinkęs ant 
vieno trumpo momento tar
pe debesų ant pat pietų ho
rizonto. Slenka minutė už 
minutės. Rodos, kad kaip 
tai nepaprastai šiandieną 
liepsnoja raudona, aušra, 
kaip ištirpintu metalu nuda
žyti tamsūs krašteliai susi- 
burusių ant horizonto debe
sų ,būk tai ir jie susiejo ten, 
kaip mes čia, kad pasitikti 
saulutę.

Laimingi jie! Ji apšvietė 
juos, ji šildo juos, ji žaidžia 
tarpe jų savo šviesiais rau
donais, gyvais spinduliais. 
Neskauda visai akys, nors 
jie negali atitraukti žvilg3-

Bet štai * pasigirsta gar
sus kanuolės šūvis . . . Visi 
sujuda, kaip atsibudę iš ste
buklingo sapno. Stebuklin
gas momentas! Rodosi, 
žmogus ant amžių užkasė į 
kapus poliaus naktį ir atgi
mė prie naujo ir laimingo 
gyvenimo. Buk tai spindu
lys — šviesus apakinantis 
spindulys — trenkė į pačią 
širdį. Trenkęs į regėjimą — 
neapakino jų, bet tik užliejo 
visą džiaugsminga blyškiai- 
rausva šviesa.

Ir viskas viename aki
mirksny pasirodė visai kitu, 
nepažįstamu. Nepažinti prie 
šios ružavos šviesos mūsų, 
visuomet tokį nuliūdusį ma 
žūtį kaimelį, užneštą sniegu, 
nepažinti artimų ir tolimų 
salelių; nepažinti pusnių ir

NEPRIPAŽĮSTA VOKIEČIŲ LAIMĖJIMŲ

Rytiniame fronte dviguba kova — ginklų ir žodžių. Vokiečiai giriasi pasise
kimais visu ilgu frontu. Maskva tą užgin čija ir tvirtina, kad rusai atsilaiko. Žemė
lapis kairėje parodo frontą pagal vokiečių pranešimų, o žemėlapis dešinėje parodo 
frontą pagal rusų pranešimų.

pietuose jau aiškiai mato
mas kraštelis saulės, ma
žutis, plonas kraštelis, kuris 
šokinėja, virpa, būk džiaug
damasis, kad mato mus gy
vus.

Šūviai — skardieji šūviai, 
skamba ir skamba; vaikai 
juokiasi ir tempia prie sau
lės rankutes, kiti vartosi 
kuliais iš džiaugsmo pusny
se. Bet nenutilo dar kal-

ledų; nepažįstamai* atrodė nuošė šūvių aidas, kaip kra 
mūsų veidai kanuolė, šokinė- štelio saulės jau nebuvo ma- 
jantieji šunys, kurie stovi tyti.
pakripę nuo vėjo virš tų ku
rie neprato jau šios saulės...

skambinti. Kas tai imasi ūžiant dangaus!” ‘Diena pra-
varpų ir jie linksmai skam
ba savo maloniu balsu. Prie 
jų prisijungia šautuvų ir ka- 
nuolių šūviai gi ant ledo 
įlankos, jo eketėse pa
sirodo galuos jūros šunų. 
Nustebę jie klausosi triukš
mo, skambėjimo ir šūvių.

Tas labai juokinga. Kas 
tai atkreipia į juos domę; 
jūros šunys juokina visus, 
savo nelaukiamu pasirody-

Baisenybės bolševikiškam kalėjime
Ką pasakoja sėdėjęs bolševikiškam 
kalėjime ir išsiąelbėjęs, kaipo repat
riantas

Bolševikiškojo kalėjimo 
tvarka

Kalėjimo dienotvarkė to
kia: keliamasi 5 vai. ryto,

! apie 7 vai. pusryčiai ir ruoša 
(išvietė), 12-13 bai. pietus, 
18-19 vai. vakarienė ir ant
rą kartą ruoša, 22 vai. rei
kia eiti gulti. Šiaip kalė
jime visą dieną reikia sė
dėti be jokio užsiėmimo. 
Nors ir prašome, bet dirbti 
nieko neduoda. Pasivaikš
čiojimai būna nereguliarūs. 
Kai kada jų nebūna net vi
są savaitę. Pasivaikščioti 
leidžiama apie 15-20 minu
čių. Pirmą kartą mumis į 
kiemą įleido pasivaikščioti 
tiktai 1940 metų lapkričio 
23 d. Į pirtį leidžia vieną 
kartą per 3-4 savaites. Nusi
rengti, išsimaudyti ir apsi
rengti duodama tik 15-20 
minučių. Laiškų namiš-

dės sparčiai didėti, tamsta Ikiaras rašyti neduoda- Blo‘ 
giausia yra su baltiniais, 
nes seni baigia plyšti, o nau

pradės užleisti savo vietą 
šviesai.” “Greit medžioklė, 
pramonės!” “Greit važiuosi
me į Karsko kraštą, — kal
ba ketvirti, — medžioti bal
tų meškų ir elnių.”

Šimtai įvairių spėliojimų 
šimtai visokių pačių geriau
sių svajonių ir visi skuba del 
šio įvykio išsigerti.

Reikalinga būtinai išsi-

jų neįsileidžia. Tas pats 
yra ir su paklodėmis bei 
rankšluoščiais. Čia aprašy
ta “tvarka” prasidėjo nuo 
1940 metų lapkričio mėn. 
antros, pusės. Prieš tai ka
lėjime bendrai buvo chao
sas. Bet ir dabar nuolat

vyksta pakeitimai bei nau
jenybės, tad nieko pastovaus 
nėra. Tad daviau tik ben
drą paskutiniųjų laikų vaiz
dą. Jeigu namiškiai siunčia 
kokį daiktą, tai jie dažniau
sia kalinio nepasiekia. Gau
davome iš namiškių dantims 
valyti miltelių.
Skaičiuoja galvas

Suskambėjus duryse rak
tui, kameroje esantieji ka
liniai turi tuč tuojau sustoti 
rikiuotėje, nesvarbu, kas įei
tų. Pasikeičiaht prižiūrėto
jams pamainomis, prižiūrė
tojas iš prižiūrėtojo priima 
kalinius pagal skaičių. At
skirus žmonių patikrinimus 
padaro dar naktimis. Tada 
taip pat skaičiuojama gal
vas. Miegant neleidžiama 
užsidengti akis, nors vi3ą 
naktį šviečia prožektorinė 
lempa, arba užkloti kuo nors 
galvą. Kai kaida daromos 
pagrindinės kratos. Tai da
roma dažniausia nakties me
tu. Tam tikslui žmonės tu
ri nusirengti iki nuogumo ir 
tokiame stovyje jie išvaro
mi į koridorių. Kratos trun
ka 2-3 valandas, šluotos iš 
kamerų atimtos, grindys 
reikia šluoti skudurais. Kar
što vandens neduoda. Vi
siems privalomai kerpami 
plaukai, barzdos ir ūsai.

Nejučiomis atkreipė veidą 
į šiaurę. Ten matosi ant 
atidengto, dabar jau didelio, 
horizonto, kaip šią šviesą 
pranešusi tamsa gena tam
sią uždangą. Kas tai virpa 
ten ir tolinasi, žiūrint į tai, 
kiek ji pasisavina šios dide
lės atidengtos erdvės. Kaip 
žvakės užsidega ružava švie
sa, tolimi, aukšti, balti kal
nai; matosi, aiškiai matosi, 
kaip šviesa veržėsi toliau ir 
toliau ir kaip naujos bangos 
šviesos skubinasi jai iš pie-

Aušra žymiai pradėjo 
temti; bet užtektinai buvo ir 
šio spindulio, — ketvirtada
lis minutės laiko, — kad ki
ta šviesa užsidega pas žmo
gų širdyje.

“Valio! Valio! Valio!” — 
šaukia nekurie; kas tai ver
kia ir puola kitam ant kak
lo; kas tai atsisėda į snie
gą netekęs jėgų stovėti nuo 
susijaudinimo.

Kiti dar stovi ir žiūri te
nai, kur buvo tik ką saulu-

mu ir džiaugsmo ašaros kei- kad a i tos nauja
ciasi naujomis ašaromis, žemaičių Sventė 
linksmo juoko. Skamba ir . nija
skamba nauji kanuolės ir i • , • . . , , .v x v J. įvykio, gi samojedas apdai-
sautuvų suvis; linksmai 1* ’ nuoja savo siukscią tėvynę,
skamba varpai rodos stojo

žiau išrodo jis ir įsitikri
nęs laukia jis dabar šilumoe KilWas karaeras aplanko 
• x •___ ______ kas 8-4 savaites. Kai kurie

Velykos; visi dalinasi savo 
įspūdžiais; ant visų veidų 
patenkinimas, iškilmė; mūsų 
mažutė paprasta kolonija 
šiandieną rodos naujai at
gimusi. O, kaltininko šios 
iškilmės jau seniai nėra; ant 
pietų horizonto gęsta pasku
tinieji aušros atvaizdai; 
tamsi uždanga paliaus prie- 
temių užeina vėl; nuo kalnų

tė nulėką savo mintimis į, papūtė piktas, šaltas vėjas.
laimingą šiltą šalį. Susi

įsakotų pusės ant pagelbos. O , jaudinęs šventikas

THAT LITTLE GAME” inter.nat’ic.rtooBCo.,n.T.-By B. Link

Ir kolio- jlr šviesos. Dabar naujaže- 
linksminasi del tokio mietis nebijo jau baisios 

cingos.
Dabar jis jau žino, kad 

laimingai praleido šio žie
mą.

kaip mes megiame apdai
nuoti savo, su jos šiluma,
aromatu ir gėlėmis.... _ ». x.Dešimtis metų su viršum

Prievakare jau bemaža j praėjo to laiko, kaip ' (tik 
kuo visi kolonijos gyvento- aš) dalyvavau prie pasitiki-

Bet rodosi dabar, kad mes 
nevieni, kad atbudome prie 
naujo gyvenimo, kad stojo 
nauja gadynė gyvenimo, 
kuomet nebus nei liūdesio 
nei tamsos sieloje. Mumy
se atgimė viltis ir jėgos . . .
Iškilmė pasibaigė. Visi sku
ba į šiltas pirkęs; visi grei
čiau nori atnešti ten savo 
laimę. Ir tik senukai ir se
nutės kaip tai liūdnai grįžta 
į kaimelį; gal susimąstę apie 
tą ar išgyvens jie iki sekan
čio pasitikimo saulės. Link
smai, su šauksmu ir kvato
jimu bėga visi pakalnėn; iš 
džiaugsmo kits nušliaužia 
nuo pusnies ant pilvo; kitąs 
užšoksta savo draugui ant 
sprando ir joja ant jo iki 
kaimelio ant džiaugsmo vai
kams; kits iš džiaugsmo šo
ka .. .

“Rytoj, — kalba, vieni, — 
mes matysime saulutę pen- 
kioliką minučių!” “Poryt, — 
išskaičiuoja "kiti, — diena 
bus pusvalandį laiko!” “Per 
sąvaitę raminasi treti, — ji 
pasiliks pusantros valandos

jai kojų po savimi nejaučia; 
skyruoja ir skabinėjasi ore, 
nežiūrint ant vėjo ir šalčio; 
visur kokie tai netikėti pa
siaiškinimai, visur išreiškia
mos balsai svajonės . . . 
“Palauk seni Tama, — ra
mina gerokai išsigėręs senis 
Unčėjus draugą, — mes nu
šausime greit mešką!” Per 
tris mėnesius bus šilta, sau
lė daugiau nebesisleps už že
mės!” — mokina sūnų tėvas. 
“Palauk — ramina girtą 
draugą, kits dar girtesnis, 
— greit atšils jūra, bus šil
ta!”

Šilta . . . Kaip keistai 
skamba čia šis samprotavi
mas! — šilima apie kurią 
jau užmiršo žmogus tarp 
tamsos, sniego, ledų ir šal
čio. Bet iškilmės pasitiki
ma saulės nesibaigia tą die
ną, kurioje pasirodo tik 
kraštelis jos; visą sąvaitę 
vaikšto vidurdieny žmonės 
ant linksmo kalnelio, visą 
sąvaitę žiūri į saulę, gerė
jusi jąją, jei tik pevelija 
oras. Bet dar šalta ant sa
los, saulės spinduliai šliau
žia tik pavirš užsnigtos ly
gumos ir nesušildo dar žmo
gaus.

Vienok nuo šių pasivaikš
čiojimų ant kalniuko žmo
nės, kaip tai atgija, links
miau pasidaro žmogui, gra

mo saulės Naujoje Žemėje, 
ir kur tik aš neičiau šioje 
dienoje, kur aš ją sutikčiau, 
visur pirmoje eilėje atsime
nu šį pasitikimą saulės. At
simenu ir žiūriu, kaip aukš
tai čia saulutė.

Tuomet aš mintimi perle
kiu ten, į tą šiurkščią po
liaus salą, matau šiuos už
mirštus vargšus žmonės ir 
vėl pergyvenu drauge su 
jais iškilmingas minutes pa
sitikimą saulės.

Vertė A. B.

nenorėję duoti skusti barzdų 
bei ūsų turėjo dėl to sėdėti 
karceryje. Retkarčiais ka
meras aplanko kalėjimo vir
šininkas su komisarais, pa
klausia, kas ir už ką sėdi, 
bet visi kalinių prašymai 
dėl maisto, laiškų, knygų ir 
pan. būna atmesti. 
Pusryčiams “negrų 
prakaitas”

(Bus daugiau.)

Holdup pas 
laikrodininką

Du ginkluoti vyrai inėjo 
pas laikrodininką Albert 
Kahn, 2679 W. Cermak Rd. 
ir pagrobę laikradžių už 
$700 ir $75 grynais, pabėgo.

PLATINKITE “DRAUGĄ”
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Q A ę IZ Z"\ I ZX ę — namams statyti, remontuoti ar 
I IXV-ZL-XZO pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

VASARA JAU ČIA — DABAR LAIKAS PIGIAU IR 
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATLIKTI

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!!
TAI IPYI/ITC mū8ų J8ta,&0Je" Odeliai rOpes-I T 1x1 I C tingai globojami ir ligi $5,000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame 

Pinigai greitai ilmokami ant pareikalavimo.

MOSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenaskriandžlant Nei 
Vieno KlIJentol

Keistuto Savings and Loaa Association yra iymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.

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

3236 So. Halsted St Chicago, III.
Jos. M. Mozeris, Sec’y. 
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apie įvairius katalikams Įdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo ti» 
sas, gina ir saugo jas nuo amžinojo išganymo priešų.

Daugsrlopal tapadaugėja jūsų katalikiško dienraščio skaitytojų skal- 
diusl

* AMI.ETO GIOVANNI CICOGNANI, 
Laodleca Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas

Krauju nuplovė gėda_ _
“Amerika,” rašydama apie šių metų birželio 22-24 

dd. įvykius Lietuvoje, pastebėjo, kad tų įvykių “aukų 
kraujas švariausiai nuplovė pereitų metų gėdą, kai 
vyriausi pareigūnai bėgo, gelbėdami tik savo asmenį, 
o visą tautą paliko didžiausioje nežinioje”.... Toliau 
tas pats laikraštis sako, kad sukilėliai kovojo dėl 
Lietuvos laisvės. “N-nos” kažkodėl dėl tų pastabų 
matė reikalo polemizuoti ir abejoti dėl sukilimo tik
slo. J*os ir klausimą stato: “Kokiu būdu tie sukilėliai 
kovojo dėl Lietuvos laisvės.”

Mūsų manymu, tos N-nų keliamos abejonės yra vi
sai ne vietoje. Jos skaudžiai užgauna didįjį Lietuvos 
liaudies užsimojimą nusikratyti žiaurių okupantų; 
užgaunami ypač tie sukiltai, kurie savo galvas pa
guldė, turėdami didžiausį troškimą, kad Lietuva ir 
vėl būtų laisva ir nepriklausoma valstybė.

Ši “A—kos” ir “N—nų” polemika sukelia ir daugiau 
minčių.

Pradedant 1938 metus, Lietuvos išeivių daugumo
je ir net kitataučiuose bloga nuomonė išsidirbo 
apie Lietuvos žmones, ypač jos kariuomenę. Ir štai, 
kodėl:

1) 1938 m. beveik besąliginiai priimtas Lenkijos 
ultimatumas. Tuo priėmimu tautai negarbė buvo už
traukta.

2) 1939 m. atiduotas Vokietijai Klaipėdos kraštas.
3) 1939 m. spalių mėnesyje sudaryta nelaimingoji 

sutartis su Sovietų Rusija ir ta sutartimi įsileista 
Lietuvos vidun bolševikų garnizonai.

4) 1940 m. birželio mėnesyje buvo okupuota Lietu
va be jokio pasipriešinimo iš kariuomenės pusės.

šie visi, čia suminėti įvykiai laipsniškai vedė prie 
prismaugimo Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės.

Blogiausia, kad tie įvykiai pastatė mūsų tautą į ne 
labai garbingą vietą. Pasaulis pradėjo manyti, kad 
lietuvių tautoj nebėra nei atsparumo, nei, pagaliau, 
noro ginti savo garbę ir savo teritorijas. Ji išpildo vi
sas savo kaimynų užgaidas. Ji be jokio pasipriešini
mo duoda neprietelių budeliams savo galvą. Ji tiek 
pasidarė nuolaidi, kad, rodos, ir nebenori gyventi 
laisvu ir nepriklausomu gyvenimu.

Tie nuolaidumai lietuvių tautai negarbę buvo už
traukę.

Šių metų birželio 22-24 dd. sukilėliai, praliedami sa
vo kraują, ištikro, nuplovė ne tik praėjusių metų, . 
bet ir pirmesniųjų įvykių gėdą ir atitaisė tautos 
garbę. Pasirodė, kad lietuvių, tauta nebuvo nuolaidi, 
kad ji nėra ištižeiė, kad ji yra ryžtinga kovoje dėl 
savo teisių ir laisvės.

Pastarieji įvykiai Lietuvoje labai aiškiai pasauliui 
pasakė, kad visų buvusių nuolaidumų ne Lietuvos 
liaudis, ne kariuomenė buvo kalta, bet buvo kalta 
tautininkų partijos vyriausybė, kurios priešakyje sto 
vėjo p. Smetona. Tai ji vedė nuolaidžią politiką; ji 
sulaikė tautą ir jos garbingą karidomenę nuo gyni
mo savo teisių ir laisvės; ji pasitikėjo gražiems, bets 
apgaulingiems Maskvos pažadams.

Didysis lietuvių tautos sukilimas prieš kruvinąją 
bolševikų okupaciją parodė, kad ji tokiu pat narsumu 
būtų stojusi kovon su priešu, jei lenkų ultimatumas 
būt buvęs nepriimtas. Ne kitaip būt buvę ir tada, jei 
būt atsisakyta Klaipėdą geruoju atiduoti ar raudo

nąją armiją Lietuvon įsileisti. A___

DBAUOAB

Dabar, po 1941 m. birželio mėn. įvykių, pasaulis 
žinos, kad lietuvių tauta nėra ištižėlė, kad ji yra ryž
tinga, kad ji turi sūnų, kurie ir savo gyvybę aukoja 
už savo teises ir laisvę.

Tauta, kurios vaikai moka taip aukotis, nežus, ji 
bus laisva ir nepriklausoma.

Japonu santykiai su rusais

Trečiadienis, liepos 16, 1041

Prieš kiek laiko Japonija pasirašė su Sovietų Ru
siją nepuolimo sutartį. Dėl to buvo kiek nusistebėta. 
Tačiau beveik nieks nebesistebės, jei toji sutartis ne
trukus bus sulaužyta. Mat, gyvename sutarčių laužy
mo laikais.

Jau matome gana daug ženklų, kad taip ir bus pa
daryta. Ir blogiau gali įvykti: tarp bolševikų ir japo
nų gali kilti karas.

Gaunamomis žiniomis, Sovietų Rusija Sibire laiko 
dideles karo jėgas. Stiprina savo jėgas ir japonai, 
kurie, matyti, nujaučt?. turėsią gerą progą “atsily
ginti” bolševikams dėl jų teikimo Kinijai paramos ir, 
be to, pasiimti geroką Rusijos teritorijos dalį.

Tarp rusų ir japonų iš senų laikų yra užsilikę pik
tumo ir neišaiškintų klausimų. Dėl to, išrodo, kad 
dabartiniuose sumišimuose sunku bus išvengti gink
luoto japonų—rusų susirėmimo. Jei taip įvyks, bolše
vikams apsunkins apsigynimą nuo vokiečių, o japo
nams — karą su kiniečiais.

"Tikrajai meškai įžeidimasrr

Tokia antrašte randame “Darbininke” straipsnį, ku
rį čia ištisai perspausdiname:

“Sovietams smarkiai nesisekant ir pastoviai bė
gant, bet vis tebesigiriant, kad jiems kuo puikiausiai 
sekasi, kai kurie amerikiečių kartūnistai labai ryš
kiai pabrėžia plėšriosios meškos bejėgišką padėtį ir 
jos desperatišką šaukšmą, kad kas nors ateitų į pa
galbą. Bus geri kad ir tie patys demokratai—buržu
jai, prieš kuriuos ji buvo skelbusi ir neapykantą, ir 
panieką, ir neilstamą per dienas ir naktis sabotažą 
net iki to momento, kada naciai atkreipė į ją savo 
šautuvus. Dėl tokios staigmenos meška pamiršo sa
vo “garbę,’ protą ir gėdą. Anglų kalboj leidžiamieji 
laikraščių kartūnai labai vaiždžiai tai nupiešia.

“Viename atvaizduota, kaip drebanti iš baimės 
stambi meška apsikabino jos pačios apdraskytą Dė
dę Šamą ir verkšlendama prašo: “Gelbėk, dėde! Pa
mirškim, kas buvo praeity!” Vargšas geraširdis Dė
dė, streikų ir sabotažo skaudžiai sužalotas, tiek nu
stebo, kad nebežino nė ką į tai beatsakyti. Susirūpi
nęs jis krapštosi galvą ir svarsto: gelbėt tai gelbėt, 
bet kad šis meškinas toks kvailas, jog net šiuo pa
čiu momentu planuoja naujus, mažiau apčiuopiamus 
sabotažo būdus.... Kitoj vietoj atvaizduota ta pati 
meška, bet jau kitoniškoj pozoj; ji tokia rami, klus
ni ir jauki, kad net meldžiasi, kukliai rankas sudėjus. 
Virš jos galvos net spindi aureolė — ne tai kankinės, 
ne tai šventosios. Labai gražiai atrodo tokia pamaldi 
meška ir, be to, ji niekur nematyta, negirdėta reteny
bė. Tik ot neturi kuo pridengti savo kojų, kuriomis 
turi pamynusi grobį, įsigytą dar tuomet, kai ji nebu
vo tokia pamaldi. Aiškiau kalbant, ji negali paslėpti 
Lietuvos, Lenkijos, Latvijos, Estijos, Suomijos. Tas 
grobis, jos sosto papėdė, lyg koks molis limpa prie 
kojų. Molis netvirtas dalykas. Nuo smūgių ir sukrė
timų jis veikiai sutrupa, bet priskretęs prie kojų nesi
duoda nusikratomas. Jis ryškiai įrodo, kad pamaldu- 
dusis “Miša” neperseniai buvb įsibriovęs į svetimą 
kiemą. Kaip vagis ar plėšikas — skirtumo nesudaro. 
Įsivėlusios į svetimą molį kojos parodo, kad meški
nas nedoriais takais vaikštinėjo....

“Kartūnai gabiai nupiešė, bet jei juos parodžius 
tikrąjai meškai, tai ji neskaniai nusikreiptų ir griež
tai užprotestuotų, kad jos asmenybė skaudžiai įžei
džiama, panašiems palyginimams panaudojant. Ir iš 
tiesų, Meška gali būt negraži ir gramozdiška. Įerzin
ta, ji gali būti žiauri ir plėšri. Ji gali būti palinkusi 
smaguriauti ir svetimą medų vagišiauti. Bet ji kol 
gyva nebuvo tokia veidmainė, melagė, niekše ir be
gėdė.” •»

Anglai, pasirašę karo sutartį su Sovietų Rusija, 
aiškinasi, kad tai nėra jų sąjunga su komunistais, 
kurių jie taip pat nekenčia, kaip ir nacių.

Plačiai žinomas anglų generolas Jan Ch. Smuts, 
kurs dabar yra Pietų Afrikos unijos premieras, pa
reiškė: “Niekas tenemano, kad mes dabar esame są
jungoje su komunistais ir kad mes kariaujame dėl 
komunizmo.” šis gen. Smuts pareiškimas visiškai su
tinkąs su Didžiosios Britanijos vyriausybės nusista

tymu.

Tai'patvirtina vakarykštį ir kitus mūsų pareiški
mus, kad bolševikai, besigindami nuo vokiečių, ne
daug tegalės pasiremti anglų parama.

(“Draugas,” liepos lu d., 
1916 m.)

Rusai vokiečius sutriuš
kino net trijose vietose.... 
Rusai visam fronte atnau
jino savo užpuolimą prieš 
vokiečius.... Vakaruose 
nuo Lucko vokiečius atmu
šė atgal skersai Lipa upę, 
paskui paėmė Transylvani- 
jos miestą Kirlababą, ir 
pagaliau sulaužė vokiečių 
apsigynimo liniją Rygos 
fronte. Toksai nepaprastas 
rusų veikimas visą pasaulį 
tiesiog nustebino, o vokie
čiams padarė daug baimės.

•

Rusams trūksta pinigų.. 
Rusija neteko pinigų toles
niam karo vedimui. Rusų 
finansų ministeris Bark tuo 
tikslu kreipėsi į Angliją ir 
Prancūziją. Bet vienur ir 
kitur atsisakyta skolinti, 
nes joms pačioms jau trūk
sta pinigų. Be to Rusija 
paminėtose valstijose jau 
ir taip ligi ausų prisisko
linusi. Po šito nepasiseki
mo ministeris kreipėsi į 
Suv. Valstijų bankininkus. 
Bet ir čia jam atsakyta 
skolinti. Kur dabar Rusija 
gaus pinigų, nežinia....

Baisiai platinasi vėZIo li
ga. .. . Philadelphia, Penn. 
paskelbta metinis raportas 
apie ligos vėžio siautimą 
Pennsylvanijos valstijoj. 
Raportas visiems padarė 
daug baimės, nes ta liga 
baisiai platinasi ir prieš ją 
neišrandama jokių vaistų. 
1915 metais Pennsylvanijoje 
nuo vėžio mirė 6,000 žmo
nių —

Kun. Ign. Kelmelio primi
cijos .... šiomis dienomis 
New Philadelphia, Penn. lais
kė savo pirmas šv. Mišias 
kun. Ignotas Kelmelis. Iš
kilmėse dalyvavo vietos pa
rapijos klebonas, kun. V. 
Matulaitis, kun. Stewart, 
klierikas V. Nartonis. Kun. 
Ign. Kelmelis gimęs Suval
kijoje, Kapčiamiesčio pa
rap., pirm 15-kos metų at
keliavęs Amerikon. Kiek 
laiko dirbo kasyklose Penn
sylvanijoje. Paskui stojo 
Orchard Lake, Detroit »e- 
minarijon. Ją pabaigęs, į 
kunigus įšvęstas šįmet Šv. 
Andriejaus katedroje, 

Grand Rapids, Mich.
•

Iš didelio debesio mažas 
lietus.... Pavojus karo 
tarp Suv. Valstijų ir Mek
sikos galutinai prašalintąs. 
Be to, dar Wilsonas pasi
žadėjo Carranzai paskolin
ti 100,000,000 dolerių.

Kiek tauta parodo kūry
binių jėgų, tiek ji įneša nau
jo ir originalaus į žmonijos 
kultūrinį iždyną.

Vab. Gudaitis

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

Po svieto pasidairius
Gromata prezidentui

Komuničtai siunčia prezi
dentui Itooseveltul laiškus, 
rezoliucijas reikalaudami išvy
ti iš Amerikos fašistus, sme- 
tonlnlnkus. (Iš gazlctų).

Dabar kam reikia, ar ne
reikia — visi rašo preziden
tui gromatas. Vieni nori 
to, kiti — kito. Vieni rei
kalauja to, kiti.— kitko. 
Taigi, pastanavijau ir aš pa
rašyti gromatą prezidentui. 
Originalą pasiunčiau prezi
dentui, o kopiją dedu ant 
delno visų žiniai, kad tokia 
gromata rezoliucija prezi
dentui yra pasiųsta.

Drauge prezidente!
Pirmiausiai atsiprašau, 

kad poną prezidentą vadinu 
draugu. Jei pavadinčiau 
Jūs, Ekscelencija, tai balša- 
vikai palaikytų mane fašistu 
ir dar gali pareikalauti, kad 
prezidentas mane išvytum iš 
savo kontrės, o man, kaip ir 
visiems balšavikams, čia 
taip gera — tikras rojus.

Dabar aš priėmiau rezoliu
ciją ir siunčiu draugui pre
zidentui, kad padarytum 
man keletą feiverių.

1. Fašistams užpuolus ne
kaltą Sov. Sąjungą ir vi
siems komisarams iš Pabal- 
tės subėgus pas savo saulę 
Staliną, iš Lietuvos praėjo 
ateiti naujienų, kuriose tep
rašoma baisiausi raudonos 
armijos, komisarų ir GPU 
agentų bėgimo iš Lietuvos 
pėdsakai. Tas naujienas de
da katalikų, cicilistų ir san- 
dariečių gazietos. Tos nau
jienos yra fašistinės. Tai
gi, prašau, drauge preziden
te, perimti visą iš Lietuvos 
ateinančią korespondenciją 
ir griežtai cenzuruot. Kurioj 
tik rasi parašyta, kad bėg
dami iš Lietuvos balšavikai 
vienokį ar kitokį žiaurumą, 
barbariškumą atliko, tokią 
gromatą konfiskuok. Ba tai 
eilinis fašistų melas. Kur 
kas matė arba girdėjo, kad 
balšavikai būt ką sušaudę, į 
Sibirą, į Solovkų salas išva
rę, arba į kalėjimus pasodi
nę. Papa Stalinas visur vien 
tik saulę neša. Jo saulėj ir 
Lietuva gyveno, kaip inks
tas taukuose. Taigi, dar pa
kartoju: visokios baisios 
naujienos iš Lietuvos—gry
nas fašistinis melas.

2. Kadangi bėgdami iš 
Lietuvos komisarai ir GPU 
agentai nespėjo visų lietuvių 
išsivaryti į Sibirą arba vie
toj “apšviesti” ir jų dar ne
mažai liko, tai prašau, drau
ge prezidente, išvyti pas 
Staliną (jis juos tuojau “ap
švies!”) visus Amerikos lie
tuvius fašistus, ba jie čia ga
li- revoliuciją sukelti ir savo 
prezidentą į Vaitauzę paso
dinti. Kur tada dėtus Čika
gos ir Bruklyno balšavikai. 
Juk Amerikos lietuviški fa
šistai pasamdė Hitlerį, kad 
pulti]. Sov. Sąjungą.

3. Prašau ištirti šaltinį, 
iš kur yra semiami pinigai 
fašistinėm gromatom iš Lie
tuvos atsiųsti, tiktai, susi
mildamas, nepažiūrėk į šalti
nį, iš kurių balšavikai leidžia 
savo gazietas ir skleidžia vi
sokią Stalino saulės apšvie- 
tą propagandą. Tai balše- 
vibų reikalas ir jo niekas 
negali točyti.

4. Prašau uždrausti lietu
viams duoti aukas laisvos 
Lietuvos atstatymui ir lietu
vių šelpimui. Kurie nebuvo 
pabėgę pas Hitlerį, ar Ame
rikon, tie jokios pagelbos ne
reikalauja. Jie net mušasi 
su fašistais, už tai ,kam at
ėmė lietuviams Stalino sau
lę. Visokias lietuvių aukas 
atimk ir pasiųsk gelbėjimui 
galingosios Sov. Rusijos.
Ir, ant galo,, prašau, drau

ge prezidente, nenumesti į 
gurbą šią mano gromatą— 
revoliuciją, kaip kad meti 
visokias balševikiškas gro
matas ir rezoliucijas.

Yours truly
prof. Kampininkas.

Spicpirvirvio Dumkos
Pagal Maskvos barometrą 

kailį beverčiąs Pruseika ran
da, buk Clevelando lietuvių 
Žinias vedą lietuviai “neturi 
supratimo apie lietuvių kal
bą.” Bet, drauguti, jie tu
ri pilną supratimą nepritar 
ti Lietuvos pardavimo sve
timiems, ko Pruseika neturi!

Prašau Nesijuokti
Draugiškos gromatos

Jonas Tolregis su savo 
prisiega išvyko vikeišinui į 
Floridą. Už savaitės dr. M. 
Viskądydąs gauna nuo Tol
regio tokią promatą:

“Mielas drauge!
“Leidžiu vikeišiną Flori

doj, ale uodas mano prisie- 
gai įkando į pačias lupas ir 
ji dabar visiškai negali šne
kėti. Būk geras ir kuogrei
čiausiai parašyk kas daryti?

“Tavo Jonas.”
Nieko nelaukdamas dr. 

Viskągydąs gauna nuo Tol
regio tokią gromatą:

“Mano mielas!
“Susimildamas, kuogrei

čiausiai siųsk adresą vietos, 
kur ten Floridoj gytfeni. Aš 
ir savo prisiegą ten nusiųsiu 
vikeišinui.

“Tave mylįs Dr. M.”

— Ar raudoni skruostai 
reiškia sveikatą?

— Aišku.
— Keista. Vakar mačiau 

vieną merginą, kurios vie
nas skruostas buvo daug 
sveikesnis už kitą.

— Na, kaip jautiesi ve
dęs?

— Kaip tragedijoj. Vie
na scena eina paskui kitą.
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Alia Rachmanova

Studentai, Meilė Ir Čeką
Laikraščių skaitymo naudingumas

Pažvelgę į laikraštį, ma Į lengva atsakyti: jeigu mes 
tome ploną, baltą, didoko1 žinosime, kokie laikraščiai

ii

Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų
Išvertė Ant. Pauliukonis 

(Tęsinys)

Bet tuo tarpu Vadimas vėl pasirodo ant denio su 
foto aparatu ir padaro kelias mūsų nuotraukas.

Garlaivis vis tolsta ir greitėja, pagaliau pasineria 
į auksinę saulės juostą, ir prie vairo tyškantis vanduo 
suspindi tūkstančiais žvaigždžių. Dabar jis jau prie pat 
tilto, dar valandėlė — ir upės įlinkime pranyksta iš 
akių. Dabar aš esu viena.------- —

Rugpiūčio 29 d.
Iš Vadimo gavau laišką! Man jį atnešė Maša. Pa

mačiusi, kaip pradžiugo mano veidas, ji paklausė:

— Ar tai tik ne nuo Vadimo Nikolajevičiaus?

Bet aš jos daugiau neklausiau, nuėjau į savo kam
barį ir ėmiau skaityti:

“Aš pats nežinau, ką turiu Tau parašyti. Tu myli 
mane! Koks aš laimingas! Kaip aš tos laimės laukiau, 
nors jau ją seniau nujaučiau ir ja džiaugiausi. Bet aš 
tada bijojau pats prisipažinti, bijojau, kad netektų nu
sivilti. Todėl paslėpiau savo meilę giliai, giliai širdyje, 
bet dabar ji vėl iškilo, dabar ji pražydo ir pasirodė vi
sam savo puikume. Alia, Alia, mano brangioji Alia! Ir 
kaip aš turėsiu šitą dievišką meilę išgyventi! Aš taip 
norėčiau šokti į vandenį ir atplaukti pas Tave. Aš vėl 
norėčiau išgirsti Tavo balsą. Alia, kodėl pirmiau man 
nedavei skaityti savo eilėraščių? Aš norėčiau Tau am
žinai apie savo meilę kalbėti. Aš jau suradau savo lai
mę, dėlto nieko daugiau nebijau. Alia, Tu ir Rusija, jūs 
sudarot viena — didžioji Rusija ir Tu, mano mažoji 
Alia. Už jus abi aš mielai atiduočiau savo gyvybę. Man 
taip malonu, kad paskutinę atsisveikinimo minutę Tave 
dar galėjau nufotografuoti. Tu stovėjai tokia nuliūdu
si ir vis dėlto dar stengeisi šypsotis, Tu norėjai man

popierio gabalą, išmargintą 
mažesnėmis bei didesnėmis 
raidėmis.

Neskaitantiems ir neži
nantiems laikraščių skaity
mo naudos, kyla klausimas: 
kodėl mes skaitome tuos iš
margintus lakštus — laik
raščius ir kokia iš to nauda.

Iš karto, gal, atrodytų, 
kad laikraščių skaitymas y 
ra bereikalingas laiko eik
vojimas, kuo ypatingai yra 
įsitikinę mūsų žmonės, ku
rių nepasiekęs mokslo švie- 
tos spindulėlis.

Jeigu tokie žmonės pama
tys, kad jų vaikai, leidžia
mi mokyklon, atsitrauks 
nuo mokslo vadovėlio ir skai 
tys laikraštį, jie neleis jiems 
to daryti, kaip jie kad ma
no, bereikalingai laiką gai
šinti. Šitas, klaidingas žmo
nių supratimas šiandien pra 
deda nykti ir žmonės su pa
mėgimu pradeda skaityti 
laikraščius.

Jau patsai laikraščių pa
daugėjimas mums rodo, kad 
žmonės kasdieną labiau jais 
įdomauja ir jeigu žmonės 
taip labai pamėgsta laikraš
čius, tai jie mato naudą jų 
skaityme.

Kiekvienas žmogus siekia 
to, kad save išlavinti ne 
vien kokioj nors srity, bet 
apimti kuo daugiausia sri
čių ir tapti visapusiškai iš

gavo meile parodyti kelią, kaip šviesi žvaigždė tamsiam silavinusiu žmogumi.
danguje.

Rugpiūčio 30 d.
Vakar, gavusi Vadimo laišką, buvau tokia, laimin

ga, bet šiąnakt sapnavau baisų sapną. Man rodėsi, kad 
vienų viena tamsią naktį išsiiriu laiveliu į ežerą. Aplin
kui taip tamsu, kad nors pirštu durk. Laivelis, nemato
mos rankos valdomas, pasuko į krantą. Nepažįstamas 
juodas pavidalas įdėjo į jį kažin kokį tamsų ir didelį, 
lyg kūną, ir atstūmė jį nuo kranto. Laivelis vėl plaukė 
ežeru. Staiga tamsą perskrodė žaibas ir aiškiai nušvie
tė į laivelį įdėtą naštą — jame buvo negyvas žmogus, 
Vadimas! Aš iš baimės surikau ir pabudau. Vadimas
išėjo į frontą.----------- Ar aš jį pamatysiu dar kada
nors? v i.

\ v iW 1917 m. rugsėjo 7 d.
Šiandien man einant per saloną, priėjo docentas ir

tarė:
— Aš sutikau laiškanešį. Jis prašė jums perduoti 

šitą atvirutę.
Sugrįžusi į savo kambarį, perskaičiau, kas joj bu

vo rašoma. Tai buvo nuo Vadimo. Joj tebuvo tik kelios 
eilutės, bet jos mane labai smarkiai įžeidė. Jos buvo ne
tvarkingai surašytos, suteptos, ir iš visoko buvo visai 
aiškiai matyti, kad Vadimas buvo girtas. Jis rašė:

— Mano Brangioji! Aš turiu Tave atsiprašyti. Aš 
dabar sėdžiu su savo draugais stotyje, ir mes jau ge
rokai išmėtėme. Aš jau dabar negalėčiau pasakyti, kad 
tebesu tas pats skaistus, nekaltas, geras jaunikaitis, 
apie kurį tu rašai savo eilėraščiuos. Bet Tu man vis 
dėlto atleisi? Tave bučiuoja Tavo Vadimas.

Bet ką aš begaliu padaryti? Jis yra nuo manęs už 
tūkstančių verstų, fronte, o gal jau ir negyvas. Jis yra 
įsitikinęs, kad .aš jam atleisiu. Ką tai reiškia “atleisti?” 
Kaip gali jis man tokiu tonu rašyti? Rašomajame, kur 
mes buvome pasilikę vieni, jis nedrįso man nė į ranką 
pabučiuoti, o dabar atvirlaišky, kurį gali skaityti kiek
vienas, lyg niekur nieko, rašo: “Bučiuoja Tave!”

• ’k * X . Rugesėjo 10 d.
Profesorius Weidlė iš Petrapilio daugiau nebegrįžo. 

Dar geriau. \

Aš vėl turėjau užsidaryti su savo knygomis.

,(Bui daugiau. į

Per visą laiką įgulę moks
lo vadovėliuose to nepasiek
sime, ko mes ištikrųjų no
rėtumėm pasiekti, mes prie 
to dar skaitome įvairių įvai
riausias knygas, kad labiau 
pagilinus žinias, semtas iš 
vadovėlių. Bet ir tuo, ką įgi- 
jame knygas skaitydami, pd 
si tenkinti negalime.

Mes dar nebūsime visa
pusiškai išlavintais, jeigu 
nežinosime, kas dedasi vie
noje ar kitoje valstybėje, 
kokiais dėsniais tvarkosi 
viena ar kita šalis, prie ko 
eina ir siekia pavieni asme
nys, kaip veikia valdžios 
organai — vienu žodžiu, jei 
nežinosime apie visuomeninį 
žmonijos gyvenimą. Visas 
šias žinias ir šiuos nurody
mus gauname tik iš laikraš
čių.

Žodžiu sakant, jeigu no
rime būti visapusiškai išsi
lavinusiais privalome skai
tyti laikraščius. Gal kartais 
mums atrodytų geriau, kad 
vietoj laikraščių, šimtais į 
metus išleidžiamų, leisti vie 
ną storoką knygą, kurioj Į 
tilptų visos žinios talpina- j 
mos laikraščiuose.

Į šį klausimą bus galima

yra turinio atžvilgiu ir ko
kie straipsniai ir žinios yra 
talpinami juose.

Laikraščius iš atžvilgio į 
turinį ir užbrėžtąjį tikslą 
žmonių grupė, kuri tą laik
raštį leidžia, galime suskirs 
tyti į keletą grupių: laik 
raščiai aprūpinantieji žmo
gaus dvasinį gyvenimą — 
dvasiško turinio laikraščiai, 
duodantieji nurodymus fizi
nio lavinimosi srity — spor
tiški laikraščiai, skleidžian- 
tieji abstinencijos idėją — 
kovai su girtybe laikraščiai 
ir šie laikraščiai, leidžiami 
vienos ar kitos organizaci
jos, savyje talpina nesen
stančias žinias, kuriomis 
būtų galima pasinaudoti 
kuomet tik norima ir todėl 
jie skaitytojus pasiekia 
daug rečiau: per mėnesį, dvi 
savaites, arba savaitę. Bet 
ir šios rūšies laikraščius ne
būtų išskaitliavimo leisti 
dar rečiau ir nepasiektų pla
tesnio visuomenės sluogs- 
nio. Bet, be aukščiau pami
nėtų yra dar grynai politi
kos, kultūros ir visuomeni
nio gyvenimo dienraščiai 
(Laikraščiai išeinantieji kas 
dieną), kuriuose paduoda
mos žinios ir faktai įvykę 
kuo vėliausiai. Ir jeigu laik
raščiai su tokiomis žiniomis 
mums retai aplankytų, tai 
jie nustotų savo tikslo, nes 
patsai gyvenimas žymiai 
pirmyn paslinktų ir faktais 
įvykęs mėnesį atgal mums 
jokios reikšmės nebeturėtų.

Taigi iš to kas jau paša 
kyta, aišku, kad žinių peri- 
jodiniai skleidžiamųjų laik
raščiuose per ištisus metus, 
negalima vienu kartu išleis
ti, nes tai neturės pasiseki
mo, kaipo atgyvenęs daly
kas. K. B.
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Kad perkūnas sudau
žytų toki; valdžia"

Barbora Petraitienė, 3310 
So. Lituanica ave., gavo lie
pos 14 d. laišką iš Vokieti
jos. Laiškas rašytas gegu
žės 15 d. Reiškia laiškas ke
liavo du mėnesiu. Jai rašo 
Adolf Fetting, buvęs Lietu
vės vokietis, kurs grįžo Vo
kietijon, kai Rusijos bolševi
kai okupavo Lietuvą

Štai, kas laiške rašoma:
“Pradėdamas šį laišką ra

šyti, turiu visupirma paaiš
kinti, kaip tai atsitiko, kad 
aš tamstai svetimas žmogus 
rašau laišką.

Buvo šitaip.
“Aš esu vokietis ir .gyve- 

inau Upynos miestelyje, Tau
ragės apskr. Ten buvau pir- 
, kęs nuo žydo Zeliko namą. 
Mes labai gerai draugavom 
su tamstos broliu Jonu Mau- 
lium. O kuomet bolševikai 
pagrobė Lietuvą, tai Vokie
tijos vyriausybė mus vokie
čius iš Lietuvos pareikalavo 
grįžti į Vokietiją. Tamstos 
brolis Jonas mane nuvežė į 
stotį. Tai jis man davė tam
stos antrašą ir prašė, kad aš 
sugrįžęs į Vokietiją, parašy
čiau laišką ir aprašyčiau lie
tuvių gyvenimą po rusų bol
ševikų valdžia. Tą jam pri
žadėjau padaryti ir dabar 
darau.

“Tamstos brolis apie rusų 
bolševikų valdžią šitaip pa
sakė: “Kad kuo greičiausia 
perkūnas sudaužytų tokią 
valdžią.” I

“Kai tik bolševikai užėjo, 
tai pamatėm, kad jie nusku
rę, kaip ubagai. Ir buvo al
kani, kaip pasiutę šunės. 
Tuoj ėmė mus plėšti. Tuoj 
ištuštėjo miestų ir miestelių 
krautuvės ir ūkininkų aruo
dai. Mus išvadino ponais, 
buržujais, dykaduoniais. Mat 
mes Lietuvos gyventojai tu
rėjome iki soties pavalgyti, 
o šventadieniais švariais ir 
gerais drabužiais apsireng- 
davom. Todėl nudriskę ir 
išalkę bolševikai Lietuvą 
pavadino Mažąja Amerika.

“Tamstos brolis turėjo 
naujo namo skiepui akmenų 
susistorojęs. Kai rusų bol
ševikai tą pamatė, tai suva
rė talką ir atėmė nuo kiemo 
minėtus akmenis. Žmonės

Užkvietimas į Brighton 
Partiečių Išvažiavimų

Akademijos Rėmėjų 6-tas 
skyrius užkviečia visus bri- 
ghtonparkiečius skaitlingai 

i atsilankyti į A. R. D. centro 
Į pikniką, kuris įvyks šį sek

madienį, Liepos-July 20 d.,
1 Holy Family Viloje (Nauja
me Labdarių ūkyje). Pasi- 
džiaugsit gražiu Labdarių ū- 
kiu ir smagiai laiką pralei
sti su rėmėjomis. Kas norės 
galės važiuoti s utroku. Tro
kas stovės 12:30 vai. p. p. 
prie bažnyčios.

gavo nuvežti tuos akmenis 
ant plento. Taip padarė pas 
visus, kur tik buvo krūvos 
akmenų. Atlyginimo nie
kam jokio nedavė.

“Iš Lietuvos bolševikai 
padirbo tikrą Aziją. Žmonės 
galės nuogi (čia cenzoriaus 
kelios eilutės užteptos).

“Nežinau ar gausi mane 
laišką. Jei gausi, tai atsa 
kyk. Tuomet aš jums apra 
šysiu viską, kas tik buve 
nuo pradžios kai anie užėjo 
ir kaip aš juos palikau.

“Pats brolis nieko jums 
negali rašyti, nes bolševikai 

' laiškus kontroliuoja. Bet 
mes vis dar gauname žinių
nuo rubežiaus.”

i

' 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,

DOCTOR’S AM AZiiiGUQOIIl
ORCAT SUCCESS FOR

SKIN TROUBLES
(mtemalty caned)

va PRAISED 
FROM 

i COAST 
TO

COAST!
No matter what vou’ve tried vitheut 
succeee for unsightly eurfsce pimplos. 
blenrtshee snd similar ekin inritationa, 
here’s sn smszingly euccessful doc-

_ newsnn startu right Into 
hslp naturs promots FAST hesliną. 
80 years continuous ruccsssl Let 
Zsmo’s 10 diffsrmt msrvsloualy sffhc- 
tltą InrrsdlRnU hslp YOUR skin. 
Also ointment form. 'Sevsrs estas 
m*y mad Eitrs Btrrofth Zaao.

A. R. D. 6-to skyriaus su
sirinkimas įvyks Liepos-Ju
ly 16 d., šįvakar, 7:30 vai. 
vakare, mokyklos kambary
je.

Prašome rėmėjas skaitlin
gai susirinkti.

Valdyba

Gyventi tauta! ne tik iven 
člausia pareiga, bet tr di
džiausia laimė.

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.

Naudokitės pilnesniu 
"Draugo" patarnavimu

Ar reik pašto ženklelių? 
4.r norit registruoti laišką, 
jirkti “Money Order”, ad- 

-rausti 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., Cbica- 
go. III. Canal 8010.

Tas žmogus, kurs atneša 
tau kito paslaptį, nuneš ki
tam ir tavo paslaptį.

Kilti ir dirbti savaime aiš
ku ir suprantama, kaip al
suoti. — Svett Marden

%
DŽIAUGEIS NATŪRALIA IR 

GRAŽIA IŠVAIZDA!

Gaminame Fleitas tiktai iš
dantistų receptų.

SO Dienų Išmėginimui. Jei 
nebūsite pilnai patenkinti, tnl « 
sugiąžiname kiekvieną {mo
kėtą eentą.

VALANDOS: 
Tolimesni Ofisai: 
Kasdie iki 8 vai. v

* vniVt'V dai*isBE ralson,e !*• perdirbame senas 
PI.B1TV Ple!tas — Mėnesiniai mokes-

G. P. Johnson, Pres. eial. 1 dienos patarnavimas.

A.A.A. Dental Laboratories
INOOKPORATEo

DidtluuHlu Piritų Gaminimo I -.baratorljn Pnsunlyje

1555 Miltvaukee Avenue — Tel. ARM. 5550 
202 Šoritti State Street — Tel. «VEIt. >4830 
4881 Irvlng Park Boulevard — Tel. FAL. 4227 
So Skle— 404 f 47th St.—Tel. ATI. «8H(I 

iki 7-tos vai. vak. Nortli Šitie — 4731 Broadvvay. Tel. LON. 1490 
So. Skle — 8447 S. H ai-Irti St. Ph.: NOK. 3720

Vidurm. Ofisas; 
Kasdien Iki 6 vai. 
Antrad Ir Ketvirtad.

KNYGOS! KNYGOS!

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

M. Įsigykite aavo kopijas, kolKNYGA pasidarys’ retenyi 
. jų dar lieka.

LITERATŪRA
JONO BILIŪNO RASTAI, Tilžė, 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, III t„ Vaižganto, 290 pusi............... $1.00
VAIŽGANTO RAŠTAI IV t., (Vilniaus ir Kauno laiko

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

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

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

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

EILfiRASCIAI
J SU BALTU NUOMETU — J. Augustaitytė-Vaičiūnienė,

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

K. Binkis, 230 pusi...............................................................$1.00
JAUNOJI LIETUVA, MAIRONIS, 130 pusi............................ 60
PADANGĖSE, Juozas Sakalas ir Dasaitis, 125 pusi........  .50
KRISTIJONO DUONELAIČIO RASTAI, Sutaisė

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

Dr. R. Van der Meulen .......................................................85
MEILE, M. Gustaičio, 1914 m...................................................... 25
BRĖKŠTA, M. Vaitkus, 1915 m. .............................................. 25

"DRAUGAS"
2334 S. Oakley Ave. Chicago, III.
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Sekmadieni matysite "Draugo” 
leidžiamą automobilį piknikuose!
Tikietų pardavimas eina visu smarkumu

Taip, šį sekmadienį ma
tysite dienraščio “Draugo” 
leidžiamą automobilį para
pijų piknikuose, nes tikietų 
platinimas šiuo laiku eina 
visu smarkumu. Artinasi 
reikšmingoji diena, kai ši 
didelė dovana bus duodama 
dykai vienam laimingų 
“Draugo” rėmėjų didelia
me Labor Day paminėjime.

Praeitais metais “Drau
go” piknikas buvo vienas 
didžiausių piknikų Vytauto 
parke, šiais metais, mato
si, bus daromi nauji rekor
dai ir nelaimingas bus tas, 
kuris neatsilankys anksti į 
Vytauto parką, nes jam vėl 
reikės statyti automobilį už 
kelių blokų nuo parko. Taip, 
iš anksto ir ruoškitės prie 
šios istorinės dienos.

Šiuo laiku daugelis grą
žina tikietus. Žemiau deda
me vardus tų, kurie sugrą
žino knygutes:

Betty Plekavic, Chicago, 
III.

M. ir K. Kulišauskai, Wor 
cester, Mass.

S. Baniūnienė, Orange, 
Mass.

Mrs. C. Cibulskis, Auro
ra. III.

E. D. Kasetta, Brooklyn, 
N. Y.

J. Bumlauskas, Chicago, 
III.

Dom. Bartkus, Joliet, III. 
Ant. Lastauskas, Pitts

burgh, Pa.
Mrs. M. Januškevičienė, 

So. Boston, Mass.
W. Layman, Pittsburgh, 

Pa.
Pr. čepulionis, Chicago, 

III.
J. Zapenas, Lawrence, 

Mass.
A. Kilikevičius, Chicago, 

III.
F. Lenkart, Chicago, III. 
V. Mereckis, Chicago, III. 
R. Klenavičienė, Duąues-

ne, Pa.
G. Baltruška, Chicago, III. 
F. Simonas, Chicago, III. 
Mrs. A. Palonis, Philadel

phia, Pa. t
Mr. V. Overlingąs, Chica

go, III.
. Šlažas, Chicago, III.
J. Jakštas, Chicago, III. 
F. Stoškus, Chicago, III. 
Ad. Misevičia, Chicago,

III.

Iš Politikos Lauko
Iš Demokratu veikimo
11-to wardo Lietuvių 
Demokratų susirinkimas.

Liepos 10 d. įvyko li to 
w.ardo Lietuvių Demokratų 
Organizacijos mėnesinis 
susirinkimas, kurį atidarė 
pirm. Pranas Naujokas. V. 
M. Stulpino perskaitytas 
protokolas praeito susirin
kimo priimtas, kaip skaity
tas. Po to, eita prie svar
stymo įvairių reikalų poli
tikos ir savos organizacijos.

Kadangi organzacija ren
gia metinį pikniką rugpj. 3 
d., Liberty Parke, (buvu
siam Dambrausko darže) 
Willow Springs, III., tai ir 
pašvęsta daugiausiai laiko 
pikniko reikalams. Apkalbė
jus visus pikniko reikalus, 
prieita prie dabartinės pa
dėties Lietuvoje.

Kadangi visiems žinoma, 
kaip baisiai mūsų tėvynė

Lietuva nukentėjo nuo ru
sų—kacapų teroro; kiek jie 
tūkstančių išžudė nekaltų 
Lietuvos piliečių, paprastų 
darbininkų, valdininkų, ka
reivių, biznierių, kunigų ir 
net vyskupų (Telšių vysku
pas Staugaitis bolševikų nu
žudytas), todėl susirūpinta 
teikti Lietuvos žmonėms ko 
kia nors pagalba. Precink- 
to kapitonas B. J. Jakaitis 
pakėlė sumanymą, kad ge
ras dalykas būtų, jei mūsų 
organizacija paskirtų tam 
tikrą dalį pelno nuo pikni
ko Lietuvos Raud. Kryžiui 
šelpimui nukentėjusių Lie
tuvos žmonių nuo bolševi
kų teroro. Jis pasiūlė, kac 
būtų skirta 25% gryno pel
no, padaryto piknike, Lietu
vos Raud. Kryžiui.

Sumanymui pritarė senas 
Bridgeporto veikėjas Jonas 
Dimša, kuris karštai ragino 
susirinkimą tokį nuošimti 
skirti. Taipgi tarė žodį ir

V. M. Stulpinas, pritarda
mas tokam sumanymui. Ka
dangi iš susirinkusiųjų ne
atsirado priešingų, todėl ei
ta prie balsavimo. Vienbal
siai nutarta 25% nuo gry
no pelno pasiųsti Lietuvos 
Raud. Kryžiui šelpimui nu
kentėjusių nuo rusų komu 
nistų teroro.

Gatvių ir jėlų komisijos 
pranešė, kad Bridgeporte 
lietuviai namų savininkai 
labai gerai padarytų. jei 
patys ir savo rendaunin 
kams įsakytų nepilti popie- 
rų palaidai į jėlus. Bet kad 
visokias popieras pirma su
degintų ir tik tada piltų pe
lenus į tam tikslui padary
tas dėžes (haksus). Tada 
mūsų apylinkė būtų daug 
švaresnė, nes dabar vėjas 
popiergalius nešioja po gat
ves. Miesto gi valdžia re
guliariai pelenus iš dėžių iš
veža. Todėl, jei norime, kac 
mūsų apylinkė būtų švares
nė, prie to turi prisidėti pa 
tys namų savininkai ir ren- 
dauninkai. Namų savinin
kai, kurie dar neturi, tai tu
ri padaryti tam reikalui dė 
žes, kur būtų galima supil
ti pelenus ir šiukšles. Tada 
vėjas nenešios nei popier
galių, nei šiukšlių po jėlas 
ir gatves.

Čia reikia atminti, kad 
miesto valdžia negali prie 
kiekvienos namų šeiminin
kės po policijantą, kad jis 
prižiūrėtų, jog ji išnešus 
savo šiukšles nepiltų palai
dai ant jėlos, bet kad supil
tų į tam tyčia padaryta dė
žę, arba statinę. Jei visi na
mų savininkai turėtų įtaisę 
tokias dėžes supylimui pe
lenų ir šiukšlių, ir jei visi 
stropiai pildytų miesto įsa
kymą — nepilti nei popier
galių, nei pelenų palaidai 
ant jėlų, tai mūsų apylin
kė būtų daug švaresnė, ne
gu dabar kad yra.

Todėl Bridgeporto, o ir 
kitos lietuvių kolonijos, la
bai gerai padarytų, kad na
mų savininkai tuos Chicago 
miesto įsakymus pildytų ir 
įsakytų savo rendaunin- 
kams juos pildyti. Tai yra. 
kad visokias popieras pirm 
pylus į jėlą, sudegintų ir

tik tada piltų pelenų pavi
dale. Tada tai būtų mūsų. 
lietuvių, apgyventos apylin
kės daug švaresnės ir malo
nesnės mums patiems gy
venti.

Juk miesto švara priklau 
so daugiau nuo to, kiek jos 
gyventojai prie švarumo pri 
sideda ir jį palaiko. Jei pa
tys prie švaros palaikymo 
neprisideda, tai policijantą 
prie kiekvieno gyventojo 
yra sunku pastatyti prižiū
rėjimui, kad jis pildytų 
miesto švaros įstatymus. 
Todėl prie švaros turi prisi
dėti patys miesto gyvento
jai, jei nori, kad miestas 
būtų švarus.

Reporteris.

Paieškojimas Nr. 120
Lietuvos Konsulatas Chi

cago turi prašymus iš lie
tuvių gyvenančių įvairiose 
pasaulio dalyse surasti jų 
gimines arba pažįstamus. 
Ieškomųjų asmenų sąrašas 
čia seka:

Balkus, Jonas, kilęs iš 
Trakų apskr., Genionų km. 
Gyveno Chicagoje.

Kilikevičienė, Antanina. 
Tėvų pavardė Slavenaitė. 
Kilusi iš Seinų apskr., Dus- 
nyčios km. Paskutiniu lai
ku gyveno Clevelande.

tA. 1 A
PETRONĖLĖ RIMKUS

(po tėvais Al v Ik y tė) 
Gyv«:no 4406 S. Karlov Avė. 
Mirė Liepos 12, 1941, 4:30
vai. p. p., sulaukus 52 m. am.

Gimus Lietuvoje. Tauragės 
apskr., Batakių parap.

Amerikoje išgyveno 29 m. 
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą. Vincentą, sūnų Joną. 
marčią Harrlet Ir anūkę Joy- 
ce. brolj Joną AlvikJ ir kitas 
gimines, draugus ir pažjsta
mus, o Lietuvoje brolj An
taną Ir seserj Magdaleną ir 
kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Antano 
Petkaus koplyčioje, 6812 So. 
VVestern Avė.

Laidotuvės jvyks ketvirta
dieni, liepos 17 d. iš koply
čios 8:30 vai. ryto Irus atly
dėta j Gimimo Svenč. Pane
lės parap. bažnyčią. kurioje 
jvyks gedulngos pamaldos už 
velioni sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta j šv. Kazimie
ro kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažjs
tamus dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę Vyras. Sūnus. Mar
ti. Anūkė, Broliai. Sesuo Ir 
Giminės.

Laidotuvių Direktorius An
tanas B. Petkus, Tel. GROve- 
hlli 0142 arba Cicero 2109.

DAfFY DRAMAS
f STO? THAT-c J 
< You 0I& /
\ minę :;y

v/ H Y DO You WA8T
TO MAUL THAT ‘

FELLjOV^ LIKĘ Tt 
For

A-/ hE CALLED ME 
a HiPFOpnTAMUS 

TEN TcA AGO r

TEN YEARS 
AGo?

r DlPN'T 6EE WHATj 
ONE LOOKED ŪKE

JT ILL TO9KV

/// THEN V/HY PO
'' YOU V*/ANT TO

HIT HIM „

Everybody ravės about your 

salads, Peg.WHat'$ the secret?

į 7-5-3^.

MIRACLE WHIP! 
Ils "different” Aavor 
always mak^s a hit.

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

IHARGUTkf
RADIO LAIKRAŠČIO lū-ti METAI

APTARNAUJA CHICAGOS ir APYLINKES LIET U VIJ £ 
Vienintėlis Vakariniu Lietuvių 

Programai Amerikoje — 
Leidžiamas 9 Sykius į Savaitę
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak, 
PENKTAD. Ir ŠESTAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.

Kubekaitė, vardas ir pa
vardė po vyru, jei ištekėju
si, nežinomi. Ieško Juozas 
Balkus.

Podribonis, Bronislovas. 
Atvyko Amerikon 1910 me
tais. Gyveno ant Garden 
avė., Hamilton, Ohio. Jo 
ieško jo brolis Feliksas.

Aukščiau suminėtieji as 
menys arba tie, kurie apie 
ieškomuosius turi žinių,

rašomi tuojau atsiliepti. 
Lietuvos Konsulatas,

30 No. La Šalie St. 
Chicago, 111.

Vienų Metų Mirties 
Sukaktuvės

t

ru

ONA MILMONTIEN®
(po tėvais šimkaitė) .

Jau sukako vieni metai, kai 
neguilestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą moterį ir 
motiną Oną Milmontii-nę.

Netekome savo mylimosios 
Liepos 18 d., 1940 m. Nors
laikas tęsiasi, bet mes jos 
niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas sutel
kiu jui amžiną atilsj.

Mes, atmindami tą jos lifl- 
duną prasišalinimą lš mūsų 
tarpo, užprašėme gedulingus 
šv. Mišias su egzekvijomis 
ketvirtadienj. liepos 17 d. šv. 
Antano parap. bažnyčioje, Ci
ceroje. 7:30 vai. ryto.

Kvečiaine visus gimines, 
draugus, kaimynas ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldo
se ir kartu su mumis pasi
melsti už a. a. Onos sielą. Po 
pamaldų kviečiame j namus 
po num. 1520 So. 4„Ci Avė.

Nuliūdę Vyras, Antanas, 
Duktė Barbora Varpuccn. 
Žentas Stanislovas ir Anūkė 
Dolores.

;h

PETRAS ANDRYAUSKIS
920 Wcst 35th Plaee

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 12 d., 1:30 v. ryto, 1941 
m., sulaukęs pusės amž.. gi
męs Lietuvoj. Šiaulių upskr., 
Šaukėnų parap. Ir mieste.

Amerikoje išgyveno 32 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterj Oną, po tėvais Vasi
liauskaitę. dukterj Oną ir 
žentą William Sharauskas. 
sūnų Juozapą ir marčią Mar
garet. anūką Juozapą, brolj 
Pranciškų, brolienę ir kitas 
gimines.

Priklausė prie Simano Dau
kanto dr-jos ir Suslv. Lietu
vių Rymo Katalikų Amerikoj.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips kopi., 3307 Litua
nica Avė.. Latootuvės Jvyks 
ketvirtadienj, liepos 17 d., 8
vai. ryto iš kopi. , šv. Jur
gio parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtus j Šv. Kazimiero ku
pinės.

Visi a. a. Petro Andryaus- 
ko giminės, draugai lr pažjs- 
taml esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse lr 
suteikti jum paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę Moteris. Duktė, 
Zente.4, SAmm, Brolis Ir Gi
minės. ,

Laid. Dlrekt. Antanas M. 
Phillips, Tel. YARds 4908.

1

yu* % S i

1^=

turtas Virš$6, Ū00,000.00
' Apart Apsaugos, Turime 
ATSARGOS FONDĄ Virst

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų
Valandos: Kasdien — 9 vai. iki 4 vai. p. p.

Trečiadieniais — 9 vai. iki 12 vai. 
šeštadieniais — 9 vai. iki 8 vai. vak.FED

LOAN ASSOClATlONofChicag* 
.JUSTIN MACKIEWICH, Pres.
4192 Archer Avenue

VIRginia liti

iVINGS

OARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER - PRUZIN

OariuuiM Patarnavimu — Moteris patarnauja
Phone 9000 620 W. 15th Avė.

Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS 

ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

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

4605-07 SOUTH HERMITAOE AVENUE

Tek YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

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

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

P. J. RIDIKAS 
3354 South Halsted Street

Skyrius: 710 VV. 18th St. 
Visi Telefonai: YARda 1419

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

ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6312 So. VVestern Avenue 

Tel. GROvehill 0142

J. LIULEVICIUS 
4343 S. California Avė. 

Tel. LAFayette 3572

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue 

Tel. YARds 4908

LACHAVVICZ IR SCNAI 
2314 VVest 23rd Place 

Tel. CANal 2515 
42-44 East 103th Street 

Tel. PULlman 1270

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenne 
Tel. YARda 1138-1139
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
ARD. XXII seimo

, protokolas
(Tęsinys)

New Philadelphia, Pa.:
(Šv. Andriejaus parap.. ten 
yra ARD 25 skyr.) Minist- 
rant; dr-ja $5.00. Mokyklos 
Merg. Sodalija $1.00. Viso 
$6.00.

Shenandoah, Pa.: ARD. 27 
skyr. $300.00. Mokyklos 
Merg. Sodalija $5.00. Minist
rantų dr-ja $5.00. Viso 
$310.00.

O. Brašauskienė, M. Sadaus
kienė, Julia Stoščienė, R. 
Maurušienė, A. Remldaitė,
K. Laucius, L. Druktenienė, 
E. Maskolaitis, B. Ambrose,
L. Valantienė, F. Šliogerienė,
E. Jurkšienė, O. Judikienū,
P. Rainienė, D. Jocienė, T. 
Petruškevičienė, D. Ząnsitie- 
nė, U. Urbonienė, P. Gudžiū 
nienė, M. Martišienė, M. 
Paukštienė, M. Raudonienė, 
V. Daugirdienė, M. Balčienė,
F. Dargela, M. Dargeiienė, 
A. valčius, F. Ivanauskienė, 
A. Valančius, S. Montvilas,

40 metiĮ biznio 
sukaktis

Bridgeport. — Pravartu Bridgeport — Sekm., lie 
bent trumpais bruožais pa pos 20 d., Labdarių Ūkyje 
brėžti biznieriaus realesta- jvyks du išvažiavimai — 
tininko Jono W. Zacharevi- Labdaringosios Sąjungos ii 
čiaus, 903 W. 33rd St., pra- šv. Razimiero Vienuolyno 
eities ir dabarties gyveni- Rėmėjų Centro. Iš Brideg- 
mo darbuotę. i porto į tuos išvažiavimus iš

Atvyko iš Lietuvos Chi- vyks du trokaL Vienas ia 
cagon 1887 metais ir apsi-!eis rVte- kitaa 10:30 ’• Ma' 
gyveno Bridgeporte. Tuo- nantiej‘ važiuoti Prašomi už 
met čia lietuvių buvo ne- sisakyH viętas Gudų krautu’ 
daug, ir tie patys pakrikę ir v8J 901 W' 33 SL Abu tro' 
neorganizuoti. 'kai 6eri ~ Lieaio ir Kukle'

Du trokai į Labdarių Jubiliejaus komisijos 
susirinkimas

Bridgeport — Šiandie, ne 
pos 16 d., 7:30 v. v. parapi
jos salėj jvyks šv. Jurgio 
par. auksinio jubiliejaus ko
misijos susirinkimas. Dr-jos 
atstovai ir kiti komisijos na 
riai prašomi dalyvaut'

Valdyba.

CLASSIFIED CLASSIFIED
DID 104 S BAUGUMAS!!! 

Dideliu, Pelnų Nešantis, 22-jų kam- 
lurlų Kooniing Numus. Pilnai fur- 
ntAiuotus. Su krautuve, kuri tin
ku grosernei ur kitam bizniui. itun- 
(IumI ant kumpo, IX Sl. kolonijoj, 
uiti bažnyčios. Parduos yu visu nu- 
inu laimi pigiai

EDW. g. fER.MAl SKAS 
limo S. i niou Avė. CANaI 2IH3

J. Valskis, V Birgelis, P.
East Chicago, Indiana: i Gailius, O. Bliudžienė, S. 

Šv. Onos dr-ja $5.00. I Sinkevičienė, O. Reikauskie-
Rockford, Ilk: (ten nėra nė, J. Mičiūnas, N. N., P. 

ARD skyr.) L. R. K. Susi vie Vaicekauskas, J. Giržaitis, J. 
nijimo 137 kp. $20.00. Mote- Čepulienė, E. Prosevičiūtė, 
rų Są-gos 9 kp. $10.00. Mer-1 K. Petrauskienė, K. Dausie- 
gaičių Sodalija $10.00. Mini- nė, R. Garuckaitė, B. Jurai- 
strantų dr-ja $2.00. Mokyk- tienė, P. Goberienė, O. Salu- 
los Merg. Sodalija $2.00. Vi- kienė, E. Benaitienė, P. Gri 
so $44.00. goraitienė, O. Razlauskaitė,

Providence, E. I., (nėra! Rafiinskien_ė. Vaitkaitė, 
ARD skyr.): šv. Kazimiero Nedvarienė, K. Simonavi- 
parapijos Sodalės $2.50. Į čienė, L ŠeputienS, M. Var-

Emerson, Neb. (nėra ARD lo-liene, F. Druktainienė, TT. 
skyr.): Saldžiausios Širdies Mažonienė, E. Braunienė, P. 
Mokyklos mokiniai $1.00. Tuskienė, M. Šediėnė, R.

Melrose Park 
$2.00. I
skyr.) : Moterų Sąj. 60 kp.

Moterų Sąjungos Chicago 
Apskritis $3.00.

Federacijos Chicago ap 
skritis $5.00.

Šv. Raz Akad. Alumnės 
$160.00. Tėvų 
Bendr. apskr. $3.00.
Pavienių sveikinimai ir 
aukos

M. Brenzaitė $127.37. R. 
Simonavičienė (nuo sureng
tos pramogos) $100.00. J. 
Mackiewich $50.00. S. ir O. 
Šambarai $2500. R. Nakutis 
$25.00. N. N. -13.00. B. Ne- 
nartonis $10.00. A. Šalčius 
$10.00. S. ir N. Brazauskai 
$10.00. Prosevičių 
$10.00. B. Strodumskienė Į 
$10.00.

Po $6.00: B. Abromaitė, S. 
Bartkaitė ,U. Jucienė.

Po $5.00: M. Zarumbienė,
V. Galnaitė, E. Paulienė, P. 
Gibulskienė, E. Nedvarienė,
O. Vaitkienė, N .N. M. Anu
žienė, V. Lukošienė, P. Jur- 
gutienė, Adv. J. Grišius, J. 
Buividienė, A. Jančienė, Vi
limų šeima, Girdžių šeima,
F. ir A. Juškai, P. Rimdait?,
O. Izolienė, B. Lindžienė, M. 
Mikšienė, B. Rapočienė. ,

• Po $3.00: V. Doveikienė, | "kien.< 
E. Selentas, T. Atroškiene,
O. i?adžineė, E. Rudienė, O. 
Rudokienė, B. Bytautienė, P. 
Rakienė. x

Po $2.00: S. Bučienė, P. 
Ivinskaitė, M. Mėsa, A. Jauk 
šiene, M. Puišienė, F. Vaice
kauskas, L. Druktenienė, N 
N. V. Trust, R. ir E. Afidre' 
liūnai, M. Rulikauskienė, P 
šaučiūnienė, E. Čepienė, M.

Daunienė, P. Jodikienė, E. 
Brazauskienė, J. Jurgutienė, 
N. Rugas, U. Globienė, O. 
Lukauskas, M. Kalasinskie- 
nė, P. Rudleikienė, O. Bra
zauskienė, O. Rarzagienė, E. 
Samoškienė, B. Laurinaitien- 
nė, T. Stučinskienė, P. Eg 
linskienė, O. Mozaraitė, T. 

Marijonų j Macjus q Mačeiki^nė, O.
Vaitkienė, O. Rugienė, M. 
Stanislovaitienė, D. Gaspar- 
kienė, E. Birgelienė, $. Ple
kavičiūtė, A. Martinkienė, P. 
šrupšienė, F. Burbienė, A. 
Nenienė, R. Gedminienė, A. 
Graibiene, M. Graibiene, M. 
Ramašauskienė, O. Mustei
kienė, P. Jobauskienė, P. 
Staraškienė, A. Jeskivičienė, 
M. Tverijonienė, A. Janso-

(nėra ARD

seimą njeng ę Urbonienė, O. Bal
sienė, M. Jotkienė, M. Rudo
kas, P. Navickienė, O. Sesei- 
kienė, K. Gedminienė, O. 
šliužienė.

Viso Šv. Ra. Akad. Rėmė
jų 22-me seime aukų sudėta 
$3046.84.
SEIMO DALYVIAI

Town of Lake: ARD 1 
skyr.: J. Čepulienė, S. Šim
kienė, M. Martišienė, M. Sau- 
dargienė, M. Šedienė, R. Jot-

rio. Abiejų trokų draive 
riai yra blaivus.

Komisija.

Rai organizavosi draugi
jos ir kūrėsi šv. Jurgio pa
rapija, jis buvo vienas iš 
pionierių Ir jų duosnus rė
mėjas, o Reistuto spulkos
iniciatorius. Alex jeaįin8-K|t 59 pasiko-

Nuo 1901 metų J. W. Za- r( ant savo namų poriisus, 
charevičius pradėjo prairti- 2827 Keeley „e Jisai. ne3e. 
kuoti real estate, apdraudę. buv0 sugrįžęs f- kal5ji. 
Ir legalių dokumentų dary- m0 kur sed?J0 30 dienų de) 
mą. Jis buvo iš lietuvių pir
mutinis tos rūšies biznie-

Skaudi bausmė už 
pačios mušima

Martin Horak, iarmerys, 
gyvenantis netoli Mundelein, 
užsimokėjo $82.50 bausmėm 
už pačios mušimą.

PARDAVIMUI MOI>li{ MIŠKAS 
APABT.MUM I As

Parsiduoda moderniškas 5 kių v. 
partmentų namas. Du 3-jų kamba
rių., du 5-kių kambarių,' vienas 
7-nlų kumburių. 50 pėd. lotus. Sto- 
kerlo šiluma. Greitam pardavimui 
$15,000.

FLYNN
710 W. G.irnelil Blv.I,

AI KSI N ft PROGA
Tam, kas nori mainyti savo namą 
aut ti ar 10 fletų namo Marųuette 
l'arke. Čia yra geri namui, aukš
tos ramios, krautuvės ir gatveka- 
rlai. Turime Ir daugiau, visokių ra
štų namų ir gerų lotų.
PASTATYSIM .11 VIS NAM.} PAGAI, 

JTSV BUIKAI,AVIMA
Rašykite ar matykite asmeniškai: 

.1. VILIMAS CO.
6753 So. .Itnekvvell St.

Tel. HEMiock 2323

pačios skundų. Jis buvę ant 
“reliefo.”

Kiaulės vis brangsta
Chicagos skerdyklose vs; 

pakelta kainos kiaulėms. 
Ant kas 100 svarų pakelta 
nuo 15 iki 25c. Tai aukščiau
sia kaina kiaulėms per pas 
taruosius keturis metus

J k
I TC H 1 N G 

SKIN 1
Ar Kenčiate metiejnnų 
nudegimų, arba odos ligų? 
JTekentėkitl Žemo per 30 
metų gelbėjo žmonėms. Pa 
šalina eezema. išbėrimus, 
spuogus ir kitokius odos 
negalavimus. Pirk Žemo 
šiandieni Visuose aptieko 
•a «0e «1 0°

F

NAMŲ — FAKMŲ BARGENAI
10 fletų, Marųuette Parke Įmo

kėti $5000. 4 fletų mūrinis, $12,-
50o, 2 fletų mūrinis po 4 kamba
rius $0,X00. ti kambarių mūrinis 
bangalow $4,900. 5 kambarių me
iliniu eottage kaina $2,7 50.

Turime taipgi ganu didelį pasi
rinkimų bizuiavų namų

Turime visokių kitokių burgenų 
po visų Chicagų. Tuipgi apie 150 
laliui gružių termų, prie vandcjių, 
tinkamos dėl resortų. Gulima pi
giai pirkti urba mainyti.

Kas norite naujų namų pastaty
ti, senų pataisyti, upskuitiiavimus 
dykui.

Jeigu norite greitai parduoti ar
ba pigiai pirkti. Išmainyti bile kų 
Jūs turite, kreipkitės pat>:
CHARLES I*. SI KORSKIS & CO.

«l»2l S. VVestern Avė.
Tel. KEP. 3713 Vak. PltOs. 1111

REIKALINGAS DARBININKAS 
SPAUSTUVĖJE

Reikalingus tuojau prityręs spaustu
vės darbininkas. Pastovus darbas.

Kreipkitės;
2334 So. Oukley Avė.. Chicago. III.

P.VRD.VVLMIT MCRINIS NAMAS 
.MARUI ETTE PARK

Parsiduoda 2-jų 'fletų mūrnis na. 
mas gražiame ,.Mari^ue$te »l’ark. Ant 
dviejų lotų. Karštu Vandeniu api 
šildomas. 2-jų karų*' gafadžius. Dė* 
platesnių informacijų kreipkitės:

<1630 S. Talman Avė.

PARDAVIMUI NAMAS 
SOITH SIDE

Parduosiu gražų, 2-jų fletų namų 
pietinėje Chicagos dalyje. Mūrinis 
pagrindas. Cemento grindinys ir 
skalbyklos įrengimai beismonte. Už
daryti porčiai.

Saukite; Tel. UOLIevaril 5H0N

rius.

Pirmas su automobiliu.

Žymėtina, kad jis pirmu
tinis iš lietuvių pradėjo 
1902 metais n automobiliu 
važinėti.

O 1907 metais sukūrė šei
myninį gyvenimą — vedė 
B. Gronkevičiūtę. Išauklėjo 
ir išmokslino dvi dukteris ir 
du sūnų. Visi dabar savis
toviai gyvena ir turi pelnin 
gus užsiėmimus.

Biznierius Zacharevičius 
nuo pat Keistuto bendrovės 
įsikūrimo tebėra jos direk
toriumi. Šalia to, jis yra 
lietuvybės ir kultūringų įs
taigų "rėmėjas.-** u * ’ •

Belieka jubiliatui palin
kėti geros sveikatos ir il
giausių metų.

Baigia kasti subway
Chicagoj suuvvay kasi

mas prasidėjo gruodžio m. 
1938. Dabar skelbiama kao 
rugp. mėn. darbai bus baig 
ti ir įvyks atidarymo iškil
mės.

Del nesveikatos pasikorė 
James B. Sheea.11, 78, buvęst*
vice-prezidentas Chicago & 
North Western geležinkelic 
kompanijos.

kienė, A. Paukštienė, P. Tur- , . ,o . me warde. Is jo veik ket-Moterų Są-gos 21 1 . . . . ...............
kp.: V. Bučnienė, O. Kaspu- 
tienė

Prigėrė maudynėje
James J. Parker, 75, buvo 

pacientas Illinois Central li- 
, goninėj. Jis rastas prigė

Korespondentas.; ręS maudynėje. Jis buvo b*»- 
-------------------- I baigiąs pasveikti po plaučių

Kur mažėja gyventojų uMegi™_ _ _ _ _
skaičius Remkite “Draugą”, nes jis

Ne visose Chicagos da- (tarnr.uja Bažnyčiai, Tėvynei
lyse auga gyventojų skai- *r Jūsų reikalams, 
čius. Vienoje dalyje gyven
tojų skaičius pusėtinai ma
žėja. O ta mažėjanti dali3 
randasi tarp North avė. ir 
43 st. Tyrinėjimai parodė, 
kad visame tame tarpe nuo 
ežero rytuose iki miesto ri
bų vakaruose per pastaruo
sius 10 metų gyventojų 
vis mažiau darėsi. Didžiau
sias gyventojų skaičiaus 
sumažėjimas buvo pirma-

VVOLK STiq4<; įVeslA"

M0DERM 

niMPi t t»
\nV4NrED PHOTDCRAPHY 

L0WE8T POSSIBI.K PRU Eh 

j’Minr r afayftte 2ms

PLATINKITE IR REMKITE

Moteris težiūri j pašau:} 
motinos akimis, tegu ji jau
čia motinos širdimi.

TIDIO
|j* Street

/H Pere*.

WHOLESALE
! LIQUOR 

ĮSTAIGA

žemo
FO R SMN,lRRITfl7.IQNS

ALL MAKtS-NIWa.i REBUILT

r■

N. KANTER, Sav.

Išvežlojnme 
po v isų 
Chicago

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

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

V7

Jūsų Gražus
Apsirėdymas 

-Mūsų Specialybė

ŽAVIAUSIAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ 

ULIUSKEIAŲ 
PIRŠTINIŲ 

KOJINIŲ
POCKET’ROOKŲ

KORSETŲ
KTDIKIAMS DRABUŽIŲ 

V. VILEIŠIENE, SAV.

GLAMOUR
FROCK SHOP

5922 W. Roosevelt Rd. 
Tel. AUSTIN 1175

ARTHRITIS
Don’t despair 
of relief from 
trrribic Arthri- 
tis aches or 
pains. The 
NEW Colloidal 
iodized Sulphur 
capsules called 
SULHHO KAPS 
often bring wel

come relief in 
Arthritis dne 
to Sulphur de- 
fictency. Small 
daily cost. Mon
ey back if no 
relief after 30 
days’ dosage. 
Begin taking 
TODAY.

Don’t 
give 
up 
hope

YourDrujgisHms^SULPHOJtAPS

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

TYPEWRITERS
IND

ADDING MACHINES

— IMAll MONTHIY PAYMENTS —

AU MAKES
SOLD, RENTED 
AND REPAIRED
— IMU AL TVAMJM AlLOMAMCl —

©va ■■luiLTi cai«v oni-tiab niw-mao«imi •varamtir

+ CTAD TYPEVVRITER "□IHIv company
■osut c. ooiDimrr,

IM W. MADISON ST.

Phone PEAPROPN P 4 4 4
(STIMATIS— FREE — OEMONSTB ATION

DINING ROOM SETO — PAK
LOK SETS — BEDKOOM SETS 
— KIUH — RADIOS — KE- 
FTUGERATOKS — WASH ERS — 

MANGELS — STOVĖS.
All NatiODAllr AdvertUed II

AIEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Aventi
Telefonas REPUBLIC 6051

Mokyklos Merg. So
dalija: O. Pečeliūnaitė, B. 
Petrokaitė, L. Petkelytė. Mi
nistrantų dr-ja: V. Kama
rauskas. J. Rimkus, šv. 
Prane. Rymietės dr ja: S. 
Kanapeckienė, J. Stoškienė. 
šv. Elebietos dr-ja: O. Gra
bauskienė, H Benevičienė 

Bridgeport: Z. Giržaitienė,

virta gyventojų dalis išsi
kraustė.

Didžiausias augimas pa
stebėtas Chicagos šiaurė.-- 
vakarinėje dalyje, į vaka
rus nuo Cicero avė. tarp 
Wrightwood avė. ir Irving 
Park bulvaro. Taipgi ap
skritai imant visuose Chi
cagos priemiesčiuose paste
bėtas augimas.

CONRAD
Fotografas

Studija įrengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis užlai
domis Ir Hollyaood 
šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

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

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

AGENTAI: 
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas

H. Rajeuski 
“Shorty”

SĖS

Lukauskienė, M. Laucius, M. O. Kazlauskaitė, E. Martin- 
Jonavičienė, O. Radžienė, V. kienė, M. Kareiva.
Simonavičienė. Są-gos 1 kp.: A. Nausėdie-

Po,$1.00: .E. Balčiūnienė, nė, B. Bytautienė, H. N;dva-
E. Rudytė, E. Gricaitė, B. rienė. Sv. Onos dr ja: E. 
Rudokienė, O. šakūniene, M. Stanevičienė. Apašt. Maldos 
Petkienė, J. Stankienė, R. dr-ja: M. Šukienė, J. Mnčet- 
Petrauskicnė, V. Katauskk- ’ kienė, S. Bučienė. Gyvojo 
nė, K. Laučienė, V. Lukošie- Rožančiaus dr-ja: R. Kodie
nė, E. Stanepičienė, O. Mik- nė, B. Linkienė, Z. Giržai- 
šienė, B. Lindžienė, M. šedie- i tienė, Labd. Są-gos 5 kp.: 
nė, V. Gailius, K. Lomsargis, ^O. Kazlauskaitė. Tretininkų

dr-ja: S. Bučienė, J. Mačei- 
Moterų kienė. šv. Jurgio Moterj 

klūbas: J. Statkus, B. Mar- 
ger. Amžino Rožančiaus 
dr-ja: J. Dobrovolskienė, S.
Bučienė. šv. Petronėlės 
dr-ja: P. Staražinskaitė, B. 
Pipirieė, K. Dausinienė.

(Bus daugiau.)

Žmogaus geriausi draugai 
yra jo dešimtis pirštų.

420 W. 63rd Streett
Tel.: Biznio - F.NOIewood 5X83 

Rez.: • ENGIcivood 5840

this cheese 

food that’s digestible 
as milk itsęlfI

SPREADSI SLICES! TOASTS! 
* AIFLYS PEUFECTLY! *

Rez. Tek VICTORY 2499

VARTOTŲ KARŲ , 
SKYRIUS:

806 West 31 st Street 
Chicago, III. 

Telefonuokite:
VICtory 16 9 6

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:

907 W.EST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022
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APVAINIKUOJAMI PIRMIEJI VIENUOLINIO 
GYVENIMO ŽINGSNIAI

f

14 vienuolių daro pirmus įžadus, o 12 
pradeda navicijatą

šiandien Marijonų Novici- 
jate, Hinsdale, III., padarė 
vieni pirmuosius įžadus vi
siems metams, po vienų me
tų išbandymo, o kiti 12 va
kar pradėjo vienuolinį iš
bandymą. Reikia pažymėti, 
jog visiems gerai žinomas 
gydytojas A. Rakauskas, 
M. I. C. .baigė bandymą ir 
gali visomis teisėmis tris

bakalauro kvotimus, gavo 
bakalauro laipsnį. Liepos 
15, 1940 m., įstojo į Marijo
nų naujokyną ir liepos J 6, 
1941 m., darys pirmuosius 
laikinuosius įžadus vieniems 
metams sulyg Marijonų 
Konstitucijos.

4. Skrodenis, Jonas, B. A., 
iš Brooklyn, N. Y. Brolis 
marijono kun. Prano Skro

naujas raides, "M. I. C.”, ra- denio ir dabartinio klebono
šyti po- savo pavarde, kaip 
tikras Marijonas. Įžadų ce
remonijos yra labai trum
pos, bet begalo įspūdingos ir 
pilnos reikšmės, nes kiekvie
nas susiriša su naujomis pa
reigomis: neturto, skaisty
bės, klusnumo.

Tokios šventės yra didelio 
džiaugsmo dienos kiekvienai 
kongregacijai, nes susilaukia 
naujų jėgų. Tai yra didelio 
turto įsigijimas vienuolijai. 
Šv. Panelės Karmelio šven
tė liepos 16 d., kiekvienais 
metais yra Marijonų Kon
gregacijai didelio džiaugs
mo diena, nes tą dieną pri
imama nauji kandidatai ir 
kiti sudeda įžadus. O ką 
kalbėti apie džiaugsmą, kurį 
tą dieną jaučia tų jaunuo
lių tėvai, kuomet jų vaikai 
daro pirmuosius įžadus.

Sveikinam Marijonų Kon
gregaciją susilaukusią nau
jų jėgų! Svekinam ir tėve-' 
liūs, kurie paaukoja savo sū
nus tokiam kilniam pašauki
mui.
Sekantieji, naujokavimui 

pasibaigus .padarė pirmuo
sius laikinuosius įžadus vie
niems metams sulig Marijo
nų Konstitucijos, liepos 16, 
1941.

1. Rakauskas A. dr.. kuris, 
kaip gerai žinome, po 10 gar
bingų daktaravimo metų, at

Šv. Petro parapijos, Keno- 
sha, Wis. Išbuvęs vienus 
metus Nekalto Prasidėjimo 
Seminarijoje, Huntington, L. 
I., priimtas į Marianapolio 
Kolegijos paskutinį kursą, 
kur išlaikius visus reikalavi
mus bei reikalingus kvoti
mus .birželio mėn., 1940 m., 
gavo bakalauro meno laip» 
nį. Įstojo į Marijonų naujo 
kyną liepos 15, 1940 m., ir 
šįmet buvo priimtas kaipo 
tinkamas daryti įžadus vie
niems metams. Ateinantį ru
denį pradės mokytis Teologi
jos Marijonų Seminarijoje, 
Hinsdale, III.

5. Savukynas, Jonas, B.
A., iš Pittson, Pa. Jo tė
vai Martinas ir Marija (Pau- 
lonis). Gavęs bakalauro laip 
snį šv. Marijos Seminarijo
je, Baltimore, Md., kur sėk
mingai išlaikė visus kvoti 
mus, įstojo į Marijonų nau
jokyną liepos 15, 1940 m.
Liepos 16, bus leidžiamas 
prie įžadų Marijonų vienuo
lijoje vieniems metams. Rug
sėjo mėn. įstos į Marijonų 
Seminariją, kur pradės mo
kytis Teologijos.

6. Rusteika, Bronislovas, 
iš South Boston, Mass. Jo 
tėvai Kazimieras ir Ona 
(Gend Viliutė). Gimnazi j os 
kursą baigė So. Bostone ir

sisveikino su šiuo pasauliu ! me^us lankė Marianapo- 
ir stojo į naujokyną pernai. I Kolegiją. Liepos 15, 1940, 
Liepos 16, 1941, Marijonų
koplyčioje padarys pirmuo
sius įžadus ir šį rudenį va
žiuos į Marianapolį, kur mo
kysis filosofijos ir sykiu 
yra numatytas mokytoju 
prigimties mokslo .

2. Saplys, Stainslovas, B. 
A., pabaigęs Marianapolio

filozofijos kursą Marijonų 
Seminarijoje.

9. Budreckis, Edmundas, 
iš Elizabeth, N. J. Gimnazi
jos kursą baigė Šv. Patriko 
Akademijoje, Elizabeth, N.
J. ir tą padarius pareiškėĮ Kaune, Lietuvoje, atvažiavo

rudenį įstos į Marijonų Se
minariją, kur pradės moky 
tis filosofijos.

13. Tamulis, Antanas, gi
męs Sunderland, Mass. Bai
gęs “Pavasario” gimnaziją

noro ir pradėjo mokytis Ma- 
rianapolyje, Thompson, 
Conn., kur baigė pirmuosius 
du metus Kolegijos. Liepos 
15, 1940 m., įstojo į Marijo
nų naujokyną ir liepos 16, 
1941 m., darys pirmuosius 
laikinuosius įžadus. šį ru
denį pradės pirmą filozofi
jos kurą Marijonų Seminari
joje, Hinsdale, III.

į Ameriką ir išbuvo du me
tus Marianapolije, Thomp
son, Conn. Liepos 15, 194C 
m., įstojo į naujokyną ir lie 
pos 16, š. m., padarys pir
muosius laikinuosius įžadus 
vieniems metams. Įstos į 
Marijonų Sem. Hinsdale, I1L 
šitą rudenį.

14. Reinys, Kundrotas, 
Gimęs Lietuvoje. Daug me-

10. Jančius, Pranas, iš tų gyveno Amerikoje. Liepos 
Naugatuck, Conn. Jo tėvai 15, 1940 m., pareiškė noro

Unijos vadai teisme
Retail Clerk’s unijos pre

zidentas ir raštininkas Max 
Caldvvell arba Pollack ir jo 
brolis Michael Pollack pa
traukti kriminališkan teis 
man dėl ištuštėjimo iždo. Jie 
turi atsakyti, kur padėjo 
$910.000. Unijos buvusis 
prezidentas Caldvvell yra se
niau sėdėjęs kalėjime.

Už nepasitraukime 
iš kelio

Frank Oriole, 23, 3217
Lexington st., nepasitraukė 
su savo mašina iš kelio ug
niagesiams. Jo mašina prie

Namu savininku 
dėmesiui

CICERO. — šv. Antano 
parap. Namų Savininkų Klū 
bo susirinkimas įvyks liepos 
16 d., mokyklos 8-me kam-| 
baryje, 8 vai. vak. Prašomi' 
visi ateiti. Yra daug svar-1

Z i=L

f

mu

Pranas ir Veronika (Matu- įstoti į Marijonų naujokyną Van Buren st. ir Sacrament 
kaitis). Gimnazijos kursą kaipo brolis. Liepos 16,

m., darys pirmuosius laiki- mašina 
nuosiu įžadus. Greičiausia

baigė viešose mokyklose 
Naugatuck, Conn. Po to, pa
siryžo atvažiuoti į Marijonų į bus paskirtas prie Marijonų

kurį prisiuntė kun. P. P. Ci
nikas, “Draugo” administra 
torius. Šis klubas visuomet 
remia geras lietuvių įstai
gas. Šį kartą parėmė “Drau 
go” Mašinų Fondą. Ši orga
nizacija yra didžiausia ir 
veikliausia Ciceroje. Kiek- 

9 , bvd. susikūlė su ugniagesių I vienam susirinkime įsirašo
Už tai Oriole teis I naujų naril»- Pareitam susi- 

rinikme įsirašė du nauji na-me užsimokėjo $10 bausmės.

Xl4 baigia ir 12 pradeda
Marijonų navicijatą šian- 

bų dalykų. Išgirsit įvairių dlen Hinsdale Baigian. 
komisijų raportus. Bus per
skaitytas padėkos laiškas,

buvo priimtas į Marijonu 
naujokyną ir liepos 16, 1941 
m., bus leidžiamas prie pir
mųjų laikinųjų įžadų vie
niems metams. Šį rudenį 
įstos į Marijonų Seminariją 
ir ruošis į kunigus.

7. Pranskus, Pranas, gi
męs Nevv Briain, Cann. Pas

Kolegiją, Thompson, Conn., 
toliau tęsti mokslą. Baigęs 
du metus Kolegijos kursą 
įstojo į Marijonų naujokyną 
liepos 15, 1940 m. Liepas 16, 
1941 m., jam bus leidžiama 
padaryti pirmuosius laiki
nuosius įžadus Marijonų 
Vienuolijoje. Ateinantį rug
sėjo mėn. pradės pirmą filo
zofijos kursą Marijonų Semi
narijoje, Hinsdale. III.

11. Malinauskas, Petras, 
brolis marijono kunigo 
Malinausko. Gimęs Ashley, 
Pa. Jo tėvai Antanas ir Ve
ronika (Tarankiutė). Gimna
zijos kursą baigė viešose mo
kyklose Ashley, Pa. Baigęs 
antrą kolegijos kursą Mari
anapolio Kolegijoje, Thomp
son, Conn., pareiškė noro 
įstoti į Marijonų naujokyną 
liepos 15, 1940 m., o liepos 
16, š. m., darys pirmuosius 
įžadus. Toliau tęs mokslą 
Marijonų Seminarijoje, Hin
sdale, III.

12. Valantiejus, Jonas, gi
męs Maspeth, L. I. Sūnus 
Antano (jau miręs) ir Vero
nikos (Martišiunas). Gimna
zijos kursą baigė viešose 
mokyklose Elmhurst, L. I. 
Kolegijos kursą pradėjo Ma
rianapolije , Thompson, 
Conn., kur išbuvo du metus. 
Liepos 15., 1940 m., įstojo į 
Marijonų naujokyną, o lie 
pos 16, š. m., bus leidžiama 
prie pirmųjų laikinųjų įža
dų Marijonų Vienuolijoje, šį

namo, Thompson, Conn. 
Sekantieji įstojo į Marijo

nų naujokyną liepos 15 d., 
1941 m., Hinsdale, III.

1. Gvazdauskas, Pranas iš 
Scranton, Pa.

2. Klebauskas, Jonas iš 
Scranton, Pa.

3. Uždavinys, Benjaminas 
iš Worcester, Mass.

4. Vaišnora, Bonifacas iš 
Chicago, III.

5. Vičkauskas, Edvardas 
iš Plymouth, Pa.

6. Margis, Aleksandras iš 
Wibaux, Montana.

7. Remeika, Petras iš 
Cambridge, Mass.

8. Vilutis, Janas iš Mas
peth, L. I.

9. Dambrauskas, Steponas 
iš Brooklyn, N. Y.

10. Strimaitis, Antanas iš 
Wilmington, Del.

11. Petras Ražinskas 
' Chicago, III.

12. Simonas Kviekus 
Philadelphia, Pa.

Kuo baigėsi ginčas
Joe Walcott, 70 metų am 

žiaus negras, susiginčijo su 
negre Mose Ivey, 43. Mat ne
grė sukulė negro molinį 10 
galionų uzboną. Ginčijos; 
dvi dieni. Galop negras su
griebė revolverį ir šovė. 
Kulka negrei pataikė į deši
nįjį šoną. Negrė nugabenta 
į ligoninę, o negras į kalėji
mą.

Tuoj po vestuvių 
susimušė

Felicija Barrelli, 30, 110 
S. Spaulding avė., pareikala 
vo nuo savo vyro divorso 
Moteris sakė, kad jos vyrai 
tą vakarą po vestuvių ją su 
mušęs.

iš

iš

Turės sėsti elektros 
kėdėn

John Brown, 25, negras, 
teisme pripažintas kaltu nu 
žudyme sargo Jos. Gordon*, 
45. Negras dirbdavo resto- 
ra 4635 Clarendon avė. Nak
tį jis buvo sugrįžęs pasivog
ti daiktų. Jį bevagiant užti
ko sargas. Negras smeigė 
sargui durtuvu ir dėlto sar
gas mirė.

Kolegiją, pilną kursą. Jis Marijonus išbuvo septyne 
yra sūnus Jurgio ir Stefani- [ rius metus Thompsone, kur 
jos (Dudkevičiutės) iš Dėt- baigė visą gimnazijos kursą 
roit, Mich. Gimnazijos ir , ir tris metus Kolegijos. Lie-
kolegijos kursą išėjo pas 
Marijonus Thompsone. Bir
želio mėn., 1940 m. sėkmin
gai išlaikė kvotimus baka 
lauro laipsniui meno srityje 
ir liepos 15 buvo priimtas į 
Marijonų naujokyną, liepos 
16 bus leidžiamas prie pir
mųjų laikinųjų įžadų vie
niems metams Marijonų vie
nuolyne. Šį rudenį pradės 
pirmą Teologijos kursą Ma
rijonų seminarijoje, Hins
dale, III.

3. Raitelis, Vincas, B. A., 
iš Mahonoy City, Pa. Sūnus 
Petro ir Marijos (Paserps 
kio). Išbuvęs 4 metus Ma
rijonų Kolegijoje, Thomp
son, Conn., birželio mėn., 
1940 m., išlaikius visus mok
slo reikalavimus bei meno

čiųjų tarpe yra 13 klierikų 
ir 1 pasaulinis brolis, o pra
dedančių tarpe yra 2 pašau 
liniai broliai ir 10 klierikų. 
Dr. Rakauskas šiuo laiku 
baigia novicijatą.

X John PakeI ir Chicago 
Savings and Loan Associa
tion piknikas, įvykęs praei
tą sekmadienį, labai gražiai 
pasisekė. Privažiavo daug 
žmonių — biznierių, profe
sionalų ir bendrovės šėri- 
ninkų, bei Pakel kostumerių 
ir draugų. Visi buvo vaiši
nami užkandžiu ir gėrimu 
dykai.

X Jonas Kulikauskas, 
“Draugo” intertepistas, iš-

mų savininkai, lietuviams 
gerai žinomi biznieriai: j 
Sliteris ir Antanas B. Pet
kus. Antanas Petkus yra 
laidotuvių direktorius. Jis 
dabar ant 50th avė. stato 
modernišką namą, kur bus
gražiai įrengta laidotuvių, Vyk0 porai savaičių atosto 
koplyčia. ( gų

A. F. Pocius, pirm.

L. V. 36 kuopos 
Jaunųjų susirinkimas

Liepos 16 d., 7:30 vai.
vak., Nekalto Prasidėjimo 
P. š. parapijos salėje įvyks 
pirmasis L. V. 36 kuopos 
jaunųjų vyčių susirinkimas, 
į kurį kviečiami visi ber
niukai ir mergaitės tarp 12 
ir 17 m. amžiaus.

Januosius vyčius organi
zuoja Jonas Brazauskas, se
nas ir darbštus 36 L. V. kuc

-------------------- pos narys, dabartinis vice-
Field muziejuje atidaryta pirmininkas. Jam padeda 

iš jaunųjų E. Paukštytė, ži
nomų Brighton Park pre
kybininkų duktė.

Lietuvių visuomenė jau
nųjų vyčių organizavimui 
su nuoširdumu pritaria

Hali of Fishes — žuvų salė 
kur randasi kolekcija žuvų 
Yra apie 500 rūšių žuvų. 
surinktų iš viso pasaulio. 
Truko apie 20 metų iki ta 
kolekcija buvo sudaryta.

XAntanas šakenas ir jo 
duktė Stella paieškomi dėl 
labai svarbių priežasčių. Jei 
kas nors žino, kur jie gy
vena, šaukite Humbolt 7510.

X Stella Barzdaitė iš So. 
Englevvood ir jaunasis Kaz- 
lauskiukas neužilgo sukurs 
naują šeimos židinį. Tokiu 
būdu visos Barzdienės duk
terys bus vedusios; taip, ke
turios dukterys ir visos ve
dusios, o du sūnus dar vien
gungiai.

X Aušros Vartų parapi
jos choras praeitą sekma
dienį po sumos sušauktam 
susirinkime išrinko tris at
stovus į Parapijų Chorų 
Sąjungos seimą, būsimą Chi 
cagoj, liepos 28—29 d. At
stovais išrinkti: Povliaus- 
kas, Laurinaitė ir Sakalas.

JUBILIEJAUS PROGA
10 Savaičių Prenumerata Siūloma 

UŽ VIENĄ DOLERĮ

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
Štai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams: 

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

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

šiomis dienomis “Draugas” yra žymiai sumodernizuo
tas, patobulintas ir visais atžvilgiais pagerintas. Tai gi 
čia yra puikiausia proga padaryti didelę malonę 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:

.„ • "DRAUGAS"naujokyną ir, kad baigs nau-
jokavimą, liepos 16, 1941 1 2334 So. Oakley Avė. Chicago, Illinois 
m., darys pirmuosius įžadus, j 
Rugsėjo mėn. pradės antrą

pos 15, 1940 m., įstojo į Ma
rijonų naujokyną ir liepos 
16 darys, naujokynui užsi
baigus, pirmuosius įžadus. 
Rugsėjo mėn. įstos į Marijo
nų Seminariją, kur baigs fi
lozofijos kursą.

8. Atkočius, Valentinas, 
gimęs Worcester, Mass. Jo 
tėvai Petras ir Antonia 
(Strimaitytė). Gimnazijos 
kursą baigė Šv. Jono Aka
demijoje, Worcester, Mass. 
Po to įstojo į Marijonų Ko
legiją, Thompson, Conn., kur 
labai sėkmingai du metus 
mokinosi. Liepos 15, 1940 
m., buvo priimtas į Marijonų

arba šaukite CANal 8010

NAUJO

Jos širdis yra jo — jot 
dažytai tai Į) pat! Ji kų 
tai naujo pridėjo! Kas 
tai naujo pridėta ir prie 
Old Gold cigaretų — 
suteikt naujų, puikesnį 
skonį!


