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ilševikai išgabeno Rusijon
BADO METAI

Du metus bekariaujančiai 
Europai gręsia bado metai. 
Dešimtys milijonų jaunų vy 
rų griauja tai, ką jų tėvai 
per 22 metus pastatė. Darbo 
rankų sumažėjo. Tai sunkiai 
jaučiama žemės ūkio šalyse. 
Viens žmogus už dešimtį dar 
bų nenudirbs laukuose. Be 
to, šiemet mėnesiu velybes- 
nis pavasaris skaudžiai at
silieps Rytų Europai. Iš Lie
tuvos gaunamos žinios, jog 
geg. 2 d. buvo sniego lau
kuose. Birželio vidury, ar 
pabaigoje sėti javai grūdų 
neduos, — neišnoks, per 
mažai lieka vasaros.
Nestebėtina, todėl, kad viso-

SUNAIKINTOS ŠEŠIOS 
SOVIETŲ DIVIZIJOS

Stalinas pasiskyrė daugiau ke
turis asistentus - apsaugos vi
cekomisarus; bolševikai trijose 
vietose "sulaikę" vokiečių ver
žimąsi

RAUDONOJ ARMIJA BANDO IŠGELBETI MASKVĄ

. U W

je Europoje jau dabar ragi- mą raudonosios armijos ei
nama gaminti žiemai ir pava lėse. Kai 1940 metais vokie- 
sariui maisto atsargas. i čiai pralaužę Maginoto lini

ją Prancūzijoje neleido pran

BERLYNAS, liepos 21. — i prekiniai laivai — apie 11,- 
Vokiečiai kariniai stebėtojai 000 tonų. 
pareiškia, kad rytuose nuo 
tariamos Stalino linijos vo
kiečiai vykdo baisų naikini-

Praeitą naktį britų lakū
nai puolė kai kurias vakari
nės Vokietijos vietas.

PARYŽIAUS PARODA
Liepos mėn. buvo Paryžių 

je žemės ūkio paroda. Ją ati 
darant 12-VII kalbėjo Pran
cūzijos ž. ūkio ministeris P. 
Caziot ir Vokietijos maisto 
ministeris H. Bačka. Reicho 
ministerio kalba visus nutei
kė gana liūdnai, nes jis išsi
tarė, jei karas dabar baigtų-

cūzų ir britų armijoms nė 
atsikvėpti jas triuškindamos 
taip šiandie tie metodai pa
naudojami prieš raudonąją 
armiją. Įvairiose kovų lauko 
srityse vokiečiai sovietų ar
mijos divizijas paskui divi
zijas sugriebia į savo spąs
tus ir kai plieno žnyplėmis 
jas iš visų šonų sužnybę su

si, Europa neturės už ką sau naikina, jei gražiuoju nepasi
maisto pirkti. Du metai įmo 
nės įkinkytos karo reikmenų 
gamybon; nėra mainams pre 
kių, nėra aukso atsargų, nė

duoda. Paskutinėmis dieno 
mis tik vienoj Mogilevo sri
ty vokiečiai tuo būdu sunai
kino šešias sovietų divizijas.

ra gana laivų maistui gaben Kitose fronto srityse tas
ti. Jis ragino įtensyviau dir
bti ūkiuose, gamintis maisto.

»
JUODKALNIJA

NEPRIKLAUSOMA 
Karo metu negali būti pil

nos politinės nepriklausomy 
bės. Bet karas padaro bent 
tiek gero, kad duoda tau
toms išsiristi iš po galingų 
kaimynų primestos globos 
ir pasiskelbti atskiromis vai 
stybėmis.

Pasauliniam karui pasibai

pat. Tuo būdu negailestingai 
naikinama sovietų raudonoji 
armija. Ateis laikas, kad bol 
ševikai neteks kariuomenės 
ir nebus kaip toliau gintis.

Vokiečių vyriausioji vado
vybė ir toliau nepaduoda pla 
tesnių žinių iš karo fronto. 
Tik vis pareiškia, kad daro
ma pažanga ir tai sulyg pla
nų.

Dniestro upės fronte ven
grai, rumunai ir vokiečiai,

gus, Juodkalnija pateko į'persimetę per upę, vejasi ir 
Jugoslavijos valstybę. Šiai 
sugriuvus, juodkalniečių stei 
giamasis seimas Cetinje lie
pos 12 d. paskelbė atstatąs 
“Černogorijos” valstybę su 
konstituciniu karaliumi prie
šaky. Juodkalnija prašanti 
Italijos karaliaus paskirti 
jiems regentą. Italijos kara
lienė yra Juodkalnijos prin- Į 
cesė.

blaško bolševikų kariuome
nę.

Anglijos fronte vokiečiai 
taip pat veikia. Vokiečių la
kūnai puolė Škotijos pakran 
tęs. Anglijos rytinėse pakran 
tėse nuskandinta du britų

MASKVA, liepos 21. —
Sovietų informacijos biuras 
praneša, kad trijose karo 
fronto dalyse raudonoji ka
riuomenė sulaikė vokiečių 
veržimąsi ir uždavė priešui 
didelį smūgį. Kai kur sovie-1 
tams teko ir daug karinio 
grobio: vokiečių tankų, pat
rankų ir net arklių. Maskva 
sėkmingai ginama, pareiškia 
biuras.

Premjeras :r vyriausias 
raudonosios armijos vadas 
Josefas Stalinas pasiskyrė 
keturis naujus asistentus — 
vicekomisarus. Jie yra: gene 
rolai Shedenko, FectoWhko, 
Jigarov ir Krulov. Stalinas 
nenori pats vienas būti atsa 
kingas už visus nepasiseki
mus.

Gazolino vartojimo
varžymai Kanadoje

OTTAWA, Kanada, liepos 
21. — šiandie Kanadoje įsa- 
galiojo vyriausybės nuos
prendis, kuriuo suvaržomas 
gazolino vartojimas. Taip 
pat varžomas kerosino ir 
aliejaus (tepalų) vartojimas. 
Viskas karo reikalams.

MASKVA. — Stalino nno 
sprendžiu krūvon sujungta 
du komisarijatai vidaus rei
kalų ir valstybės apsaugos.

("Draugas'' Acme telephoto,

Rusų armijos komanda, veikianti prieš vokiečių tan
kus. Iš Maskvos pranešama, kad vokiečių žygiavimai su
laikyti, bet tai tuščias raudonųjų pasigyrimas.

Britai įtvirtina Sirija 
Nauji nesuskaldo-
mi britų tankai

BEIRUTAS, Lebanas, lie
pos 21. — Britai ir "laisvie
ji prancūzai” (kurie atsime
tę nuo neokupuotos Prancū
zijos vyriausybės) nuspren
dė užkariautoj Sirijoj ir Le- 
bane taip įsiginkluoti, kad 
naciams nebūtų prieinama, 
jei jie kėsintųsi pulti.

Britai sako, kad jie pa
kankamai pasimokinę iš Kre 
tos salos kampanijos. Sako, 
tas nepasikartos.

Bolševikai sukelio
gaisrus miškuose

LONDONAS, liepos 21. —

Pasauly

ĮKAITAI
Taikos metu įkaitus ima 

vien plėšikai ir žmogžudžiai. 
Pagrobė žmogų, liepia jam 
rašyti ir prašyti giminių su
mokėti plėšikams išperkamą 
jį mokestį. Tai gengsterių 
politika.

Tą plėšikų elgesį pasisavi
no valstybes valdantieji plė
šikai, diktatoriai. Komunis-

Mažos atmainos įvykdytos 
Anglijos ministrų kabinete

LONDONAS, liepos 21. —, Cooper ir toliau palieka- 
Anglijos vyriausybėje vykdo Į mas ministrų kabinete, kai

po Lancaster kunigaikštijos 
kancleris. Tačiau jis siunčia
mas į Tolimuosius Rytus bū 
ti specialiniu karo koordina
torium.

mos kai kurios atmainos.
Keliami reikalavimai, kad 

karinės ir civilinės pramonių 
gamybai būtų paskirtas at
sakingas tvarkytojas, nes 
susekti netikslumai ir apsi-

tai, juk, drįso kai kuriuos, leidimai toje svarbioje srity
amerikiečius lietuvius pagąz 
dinti, kad jie nerašytų, ne
kalbėtų prieš rusus plėšikus

je.
Ministro pirmininko Chur

chillio vyriausybė neturi no 
— komunistus, nes, girdi, jū-1 rio taikintis prie tų reikalavi 
sų giminės Lietuvoje už tai mų, nes būtų pažeisti tie as
atkentės. menys, kurie kaltinami ap-

Vokiečių naciai tą pat da- sileidime. 
ro tik švaresnėmis rankomis. Bet Churchillis įvykdė ki- 
Jie ir fašistai Italijoje drįso tas kai kurias mažesnės svar 
įkalinti Amerikos piliečius bos atmainas.
be kaltės, bet vien tam, kad Be to, jis paskyrė naują 
J. A. Valstybes privertus su propagandos ministrą. Juo 
jomis skaitytis. Pasirodo, Į yra Brendan Bracken. Iki 
lazda turi du galus. J. A.' šioliai buvo Alfred Duff

(seka 8-am puslapy). Cooper.

NEAPSAKOMI BOLŠEVIKŲ
ŽVĖRIŠKUMAI LIETUVOJE

Lietuviai masiniai buvo suima
mi ir išvežami į Rusiją

BERLYNAS, liepos 27, —, ninko Patarėjas”; Vilniuje, 
Drauge su keliolika užsienio | dienraštis, "Naujoji Lietu- 
vokiečių iš karo vadovybės i va”; Panevėžyje savaitraš- 
buvau pakviestas aplankyti
Lietuvą ir Latviją. Liepos 
11 iki 18 d. teko padaryti 
tokį automobiliu išvažiavi
mą: iš Berlyno pasiekėm 
Eitkūnus, Virbaliu, Vilkaviš 
kį, Marijampolę, Kauną, Jo
navą, Ukmergę, Širvintus,
Vilnių, Panevėžį, Pasvalį,
Biržis, Skaistkalnį, Mindau- 
ją, Jonigkį, Šaulius, Kelmę,
Tauragę, Skaudvilę, Telšius 
ir sugrįžom.

Kelionėje sutikau ir kalbė
jau su tūkstančiais, prade
dant kaimiečiais ir baigiant 
aukščiausiais naujos tvar
kos valdininkais.
Surinkau visus laikraščius;

Kaune eina dienraštis "Į 
Laisvę” ir savaitraštis “Ūki-

tis, "Išlaisvintas Panevė- 
žis”; Šiauliuose dienraštis 
"Tėvynė” ir savaitraštis, 
“Žemaičių Žemė”.

Kelionėje išvydau šiokį 
vaizdą: Bolševikų siautimas 
Lietuvoje karo išvakarėse 
stačiai žvėriškas. Birželio 14, 
15, 16, dd., lietuvius masi
niai gaudė ir gabeno Sibi
ran. Tokiu būdu išgabenta 
virš 200,000 įvairaus am
žiaus ir luomo žmonių. Kiti 
transportai buvo planuojami 
birželio gale. Visoje Lietuvo 
je kilo neapsakomas sumiši
mas ir baimė.

Toliau apie kelionę bus ry 
tojaus telegramoj.

, Ancevičius

ROMA. — Britų lakūnai 

puolė Neapolį. 15 asmenų 

užmušta ir 24 sužeista.

TOKIJO. — Posėdžiauja 
naujas ministrų kabinetas. 
Trumpu laiku paaiškės nau

jos vyriausybės nusistaty
mas.

WASHINGTON. — J. A. 
Valstybių vyriausybė imasi 
žygių sutaikinti kiniečius 
nacionalistus su kiniečiais 
komunistais. Tada Amerika 
teiktų kiniečiams paramos.

WASHINGTON. — Val
stybės sekretoriaus pava-

DRAFTININKAMS TARNYBA 
TURI BOTI PRATĘSTA

Prezidentas sako. kad Ameri
kai pavojus žymiai padidėjo; 
nereikia leisti kariuomenei su
turėti

AVASHINGTON, liepos 21. tos turėti gausingą ir gerai 
— Prezidentas Rooseveltas, apmokytą kariuomenę, 
šiandie kreipės kongresan
specialiuoju pranešimu, kad 
konskripeijos keliu pašauk
tiems karo tarnybon vy
rams, nacionalinei gvardijai 
ir atsargoms vienerių metų 
tarnyba, kaip tas nustatyta

Jei kongresas bus kitokios 
nuomonės, neklausys įspėji
mų ir nepriims pasiūlymo, 
jis bus atsakingas, pareiškia 
prezidentas. Nes nacių Vokie 
tija, užkariavusi Rusiją ir

komkriįcijos aktu, būtų pra Pavertai via, Europą nenu

Vokiečiai per radiją iš Hel- ( duotojas Sumner Welles pa
sinkio praneša, kad bolševi
kai bėgdami nuo suomių Ka 
relijos sąsmaukoje ir kitose 
aplink Ladoga ežerą srityse 
paskui save sukeldina miškų 
gaisrus ir sudegina visas ap 
leidžiamas sodybas.

Bolševikai taip elgias vyk 
dydami Maskvos įsakymus, 
kad priešui nieko nepalikti 
tik išdegintą žemę.

Suomiai visur vietoje so
dybų randa tik nuodėgulius. 
Iš suomių frontų linijų vi
suose plotuose matomi vien 
žėruojantieji miškai.

NEW YORK. — Iš Vo- 
džios. Propagandos ministro • kieti jos per radio stotį is- 
vieta kabinete yra svarbi! landai raginami sukilti ir

reiškia, .vyriausybė gavus 
informacijų, kad naciai pla 
nuoja sukelti savo agresiją 
prieš Ispaniją ir Portugali
ją.

MASKVA. — Sovietai pa 
tyrę, kad Italijos Šveicari-

tęsta neribotam laikiui, iki 
Europoje vyks karas ir iki 
gyvuos pasaulinė krizė.

Prezidentas reikalauja, 
kad kongresas konskripeijos 
aktui priedu, ar kaip kitaip 
pratęstų karo tarnybą, kad 
tuo būdu neleisti apmoko
mai kariuomenei subįrėti. 
Jei kongresas to nepadarys, 
sako prezidentas, karo d^ 
partamentas už poros mėne
sių bus priverstas pašauktus 
draftu kareiviauti vyrus pa
leidinėti, o jų vietoje šaukti

rims. Kiek palaukus ji pul
sis prieš Ameriką.

Washingtone 
bolševikų radijo 
stotis

Z

jos pasieny kesintasi nužu- kitus draftininkus ir iš nau-

Naujas propagandos mi
nistras Bracken yra 49 m. 
amžiaus. Jis yra ketvirtasis 
propagandos (informacijų) 
ministras nuo šio karo pra

pozicija.
Laikraščiai Daily Herald 

ir Daily Mail kritikuoja mi
nistrą pirmininką, kad jis 
daro pakeitimus mažesnėse 
valdinėse pozicijose ir igno
ruoja svarbesniąsias pozici
jas, ypač karinę ir civilinę 
gamybą.

"nusimesti Amerikos 
krautą jungą-

už-

dyti Mussolinį. Monarchis- 
tas karininkas į jį da kar
tus šovęs, bet nepataikęs.

LONDONAS. — Iš val
džios šaltinių patiria, kad 
Anglija ruošiasi per atei
nančius tris mėnesius bom
bonešiais Vokietiją pelenais 
pakeisti.

WASHINGTON. — Sena 
tas pravedė bilių, kuriuo 
prezidentas autorizuojamas 
užimti privačią nuosavybę, 
jei tas būtų reikalinga ša-

WASHINGTON, liepos 2l. 
— Valstybės departamento 
leidimu sovietų ambasada 
čia įsisteigė galingą trumpų 
jų bangų radijo stotį susi
siekti su raudonąja Rusija. 
Stotis galės siųsti Rusijon 
pranešimus ir iš tenai gauti 
reikalingus nurodymus. So
vietų vyriausybė sutiko, kad 
tos rūšies radijo stotis J. A. 
Valstybės galės įsisteigti 
Rusijoje, jei Amerikai tas 
bus geistina.

LONDONAS, liepos 21. — 
Anglijos vyriausybė prane
ša, kad britai pradėjo m&ai-

jo imtis jų apmokymo. Dėl 
to kariuomenė bus nuolatos 
tik perpus apmokyta ir tin
kamai neparuošta šalies ap
saugai.

Prez. Rooseveltas tad rei
kalauja, kad dabar tarnaują 
kariuomenėje vyrai ne vien 
neturėtų būti paleidžiami, 
bet dar turėtų būti kariuo
menė didinama naujais draf-1 niai gaminti sunkius tankus

LONDONAS, liepos 21. —
Reuteris iš Maskvos prane
ša, kad Čekijos miestely Pre 
sow susprogdinta 22 sunkve
žimiai su vokiečių municija.1 apsaugai. Bilius pasių-
41 vokiečių kareivis žuvo. stas žemesniesiems rūmams.

tininkais.
Prezidentas pranešime sa

ko, kad prieš vienerius me
tus, kai konskripeijos įstaty 
mas buvo ruošiamas, Ameri
kai numatytas mažas pavo
jus. Šiandie gi tas pavojus 
tiek padidėjo, kad J. A. Vai 
stybės yra priverstos nuola-

kurių priešas negali suskal
dyti jokiais šoviniais. Tan
kai pavadinti Churchillio 
vardu. Tankai turi nepapras 
tai stiprius šarvus.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandie dalinai de
besuota ir šilčiau.
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Amerikos lietuvių gyvenimas * ir veikimas
MITINGAS STALINUI GELBĖTI VISIŠKAI 
PALAUŽĖ LIETUVIŠKUS IŠGAMAS

Tur būt, bus paskutinės prakalbos pryčeriui 
ir Bimbai. - Vietoj dolerinės kolektoj 
rasta špyga.

So. Boston, Mass. — Bir
želio 30 d. Municipal salėje 
vietos Stalino saulės garbin
tojai ir agentai buvo sušau
kę masinį mitingą. Nors tą 
mitingą plačiai reklamavo 
savo spaudoje, per radio ir 
dideliais plakatais, bet žmo 
nių tesusirinko nedaugiau 
200. Susirinkimą ■ atidarė 
“tįėvas Antanas” (Antanas J. 
Kupstis). Pirmu kalbėtoju 
perstatė Vreverendą” B. F. 
Kubilių, kurį plakatuose va
dino “profesorium;” iš jo 
“ profesoriškos” kalbos bu
vo galima suprasti, kad jis 
“tišinosi,” jog kaip Čingis 
Chanas ir Napoleonas bu
vę sumušti, tai taip būsią 
ir su šiuo “didžiausiu raz- 
baininku Hitleriu,” kuris 
drįsęs padaryti tokią didelę 
kiaulystę savo draugui Sta
linui. (Koumet Hitleris puolė

rytum prisimindamas, ką jis 
lygiai prieš metus laiko, 
kuomet Stalino hordos už
plūdo Pabaltijo kraštus, bo
stoniečiams pasididžiuoda
mas Lietuvių salėje kartojo, 
kad “bolševikai nėra tokie 
durni, jie žino ką jie daro.” 
Jo visa kalba buvo pilna 
kontradikcijų, nes bandė tei 
sinti ir aiškinti nepateisina
mą ir kvailą Stalino ir jo 
pasekėjų lietuviškų bolševi
kų padėtį.

Ne) sulūžusio orlaivio 
nepasiuntė

Bimba skundėsi, kad 
“Amerikos valdžia, nors pa
žadėjo Rusijai pagelbą, bet 
jau visa savaitė praėjo, o 
Amerika dar nei sulūžusio 
orlaivio Rusijon nepasiun
tė.” (Plojimas). O kur 
“galingosios” Rusijos orlai-

LAIMĖTOJAS GAUNA DOVANĄ

<**Draugua" Acuie lu.epuuvu,

Texas. Jis laimėjo čampionatąGolfininkų čampionas Wm. Welch iš Houston, 
Spokane, Wash.

viai, kurių ji tiek daug pa- 
ir kultūringas demokratines rodose Maakvoje rods Girdi 
valstybes. Prancūziją, Angii-'„jei dabar . Churchilio ir 
ją ir su Stalinu dalinosi Eu- Roosevelto galvą ateit dva. 
ropos mažomis tautomis.j gia Sventa ar Jr gu
tuomet komunistams Hitle-I ■ . ...sais Amerikos ir Anglijos 

ginklais pultų ant Hitlerio, 
tai į mėnesį laiko jį sumuš-

ris buvo “caca” ir apie1 
“džiaugmo” mitingus šau
kti, bet kaip tik jis atsisuko, 
prieš savo draugą ir penė
toją Staliną, tai tuoj “raz- 
bąininku” patapo). Baig
damas, it užsigardžiavi- 
mui, pareiškė, kad Smetona, 
visi jo šalininkai ir tie, kurie 
eina prieš Rusiją esą Hit.re- 
rio agentai. Gal Kubilius 
ir žino, juk jis visai nesenai 
ir-gi, rodos, buvo didelis 
smetonininkas). Sekė kolek- 
ta. Surinko rodos virš 30 
dolerių. Tai neužteks nei 
“second hand” šautuvui dėl 
Stalino nupikti.

tų?“ (Ir žinoma išgelbėtų 0. •
Stalino kailį, kuris ligšiol 
Hitlerį penėjo ir aprūpino 
aliejumi jo kafiškąją maši
ną, kovai prie demokrati
jas). Taikindamas matyt 
katalikams ,sakė, kad Vokie
tija neduoda tikėjimui lai
svės. Balsas iš publikos: o 
Rusijoj ar buvo tikėjimo lai
svė?

Kuomet Bimba pradėjo be
gėdiškai girti, kad Lietuvoje 
buvę gera po Rusijos oku
pacija, pasigirdo iš publikos 
balsai: “Meluoji,” “Ar tu ten

"Tėvas Antanas” perstatė buvai” ir t. p. ir net salėje 
draugą” Ananą Bimbą, ru- ūžė. Kubilius pasileido nuo*

nežinia ar policijos ieškoti ar 
saugumo dėliai. Bimbai pa
sakius, kad Lietuvoje jau 
susidarė valdžia iš Škirpos, 
Raštikio ir kitų, suūžė salė 
nuo griausmingo plojimo, 
kurs tęsėsi kelias minutes, o 
Bimba, Kupstas ir Kubilius 
žiūri ir nebežino kas čia be
daryti. Publikai aprimus, 
policmonui patruliuojant sa
lę, Bimba pradėjo rėkti, gir
di kai Kaizeris maršavęs 
Rusijon ,tai kai kurie laižę 
jam užpakalį ... į tą žodį 
kaž kas iš publikos atsiliepė: 
“taip, kaip dabar Bimba Sta
linui ...” Bimba vėl susi
maišė, salėje ūžesys, rengė
jai vėl bėga prie policijos, 
kad “tvarką“ darytų.

Smetona Stalino 
nelaimės priežastis?

Bimbai pabaigus .metodis
tų pryčeris Kubilius išeina 
skaityti rezoliucijos. Skaitė 
angliškai, bet kubiliška 
tarme ir akcentu. Kiek bu
vo galima suprasti, tai rezo
liucijoj buvo reikalaujama: 
1) kad Amerikos valdžia

siško laikraščio lietuvių kal
boje redaktorių, iš Brooklyn, 
N. Y. Bimba atrodė prislėg
tu ūpu ir pradėjo savo kal
bą pasiteisinančiu tonu, ta-

—

estrados policijos ieškoti, 
ir atsivedęs vieną į salę rodė 
jam su ranka į publiką. Tuo 
tarpu iš salės pasišalino ir 
keli kiti komunistėliai. Tik ( DON’T

NEGLECT 
A COLD

k

PAffY DRAMAS vystyti J nelaime, paprastai 
lengvąja pavartojus 
Šildančią Musterole. Musterole 
ra tiktai mostč. Jinai yra “Oeun- 
ter-lrrltasit.” Milijonai yra varto
je Jy per 18 a. Daktarai r 
duoja.

mat

PASKOLAI

the biru wrrš5the gic B1U.!!,

NA GAUSI 
greit, leng
vais tfeso- 
MJtntafe —

NUO S IKI 8b METO.
ĮMUTSAL FEDEUL SAVIMI 

and LOAH ASSOCIATION
OP CHICAGO

2202 W. CERMAK ROAD
Tel.: GANAI. 8887 

Mokame 3y2% Dividendų 
Ben. J. KaaanauSkas, See.

$1,000,000.00

Tarp klausėjų buvo ir "Ke
leivio” redaktorius “brolis” 
Michelsonas, kurs savo bu 
vusio “bendro fronto” drau 
gui Bimbai davė du klau
simu: 1) kada ir kokioj for
moje Amerika davė Hitle
riui pustanro bilijono dole 
rių, kaip Bimba savo kai 
boję sakė, ir 2 ) jei Molo
tovas po pasirašymo su Hit
leriu draugiškos sutarties 
1940 m. savo kalboje Mask
voje pasakė, kad kariauti 
prieš hitlerizmą yra ne tik

beprotiška, bet ir krimina- 
liška ,tai ar ir dabar komu
nistai vadina visus kovoto
jus prieš Hitlerizmą bepro
čiais Ir kriminalistais? 
špyga Stalinui Ir 
Bimbai

Vietoje atsakymo “drau
gas” Bimba “išpucojo” bro
lį” Michelsoną už špygą. Ma
tote, per kolektą Stalinui kas 
tai būk įmetęs sulankstytą 
popiergalį, kurį išlanksčius 
pasirodė gražiai nupaišyta

(Tęsinys 5 pusi.)

kuogreičiausiai duotų Sovic- galima duoti klausimus pa
tų Rusijai visokiausią pagal- j kilo keliolika rankų ir pa- 
bą kovai prieš Hitlerį, ir 2) sipylė įvairūs rimti klausi- 
kad Antanas Smetona būtų 1 mai, į kuriuos Bimba nega- 
pasalintas iš Amerikos. Su- įėjo atsakyti ir turėjo pas- 
lig mūsiškių bolševikų išei- prukti nebaigęs nei visų 
na, kad dabartinės Stalino klausimų išklausyti — reiš-
nelaimės priežastis yra ne 
Hitleris, bet Smetona. 
“Brolis” Michelsonas klausia 
“draugo” Bimbos

Kupsčiui pranešus, kad

CONRAD
Fotografas

Studija Įrengta, pir
mos rSMea su mo
derniškomis užlai
domis Ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
Garantuotas. , i.

420 W. 63rd Street
TsL: Bizaio - ENGlevrood 5883 

Rez.: - ENGlewood 5840
-.a....-- i ..........n. ,

RED-ITCHY-KALY

ECZEMA
SSsSk ftj“vvnptvj VMVMvM TorrartI

kia “pabėgo nuo kovos lau
ko.” Beveik visiems klau
sėjams darė tą patį kvailą 
ir šablonišką priekaištą: 
tik Tamsta nesi apmokai 
Hitlerio agentas” (jei di 
Bimbai klausimą du<

______ ______,____ ___ Htehėttonl
! ŽEMO—daktaro l.traataa mojau 
sustabdo nepakenčiame nležėjlmy 
naivi, ir tuojau pradeda suglū
ma Jautrios odos. Stebėtinai sėk
mingas per virt 80 mėtyt Ctauna- 
maa visose vais
tinėse. ZEJVJO

STANLEY GAVCUS
— Parduoda—

JUODŽEMI
1 bušelis — 2?c; 5 buš. už 
>1.00; 10 bul. už $1.50

Perfcrausto BaMua, TeBoJa Aagtte
Kreipkitės prie;

Stanley Gavcus
110 So. Ridgeland Avenue 

HL Tel. Oak barni 188-J-l

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

e

Tik viena pora akly visam gy
venimui. Saugokit Jaa. letobaaH 
Uekaunlnuoti Jsa moderaUkiausla 
metodą, kuria rerėtlmo mokslas 

gali sutelkti.
88 METAI PATYRIMO

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

OPTOMETRMTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kaiupea It-taa
Telefonas CAJfAL 8581 — Chtoago 

* OFISO VAI ARDOS 
gssdlsa 8:88 a. m. Iki 1.18 p. m. 

Trefi. Ir 8s*t: »:00 a m. Iki 
Vi M 8. m.

PIRM NEGU PIRKSITK •
MATYKITE MUS!

MDZIACSIAS PASIRINKIMAS 
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ 

STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS

Finansuojame namų pastatymas! 
patalayma — Nieko Įmokėti — t 
metai Išmokėti — Apkalnavlmaa 
dykai.

, Lietuvis Pardavėjas 
Stanley Lltwlnae — Vedėjas

Carr-Moody Lumber 
Company

3039 So. Halsted St. 
VIC. 1272

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Res. 0968 So. Tabnan Avs. 
ftss. TeL GROvehiU 0617
Office tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2423 W. Marquette Road

TsL OANal 6122

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

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

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPublic 7868

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARda 4787
Namo tel. PROspect 1930

Ofiso toL VIRginia 0036 
Rezidencijos toL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedčliomis pagal sutartį.

TeL CANaI 0257
Rea. toL: PROspect 666.

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

Residenclja: 6600 So. Arteeian Avi 
VALANDOS: U v. ryto iki 3 popiet

6 iki 9 vaL vakar*.

TeL YARda 6921.
Res.: KENvrood 6107

DR. A. J. DERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
VUlffTTflTAfl

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais

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

TeL YARda 6146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12,

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

Sekmadieniais 11 iki 12

DR. Y. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

TeL CANaI 6969

DR. WALTEB J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Roaf 
OFISO VALANDOS

1 — 4 ir 6:80 — 8:30 vakare
ir pagal sutartį. 

DR. F. G. WINSXUNAS
PHYSICIAN AND SURGEON
2156 West Cermak Road 

Oflm M. OAHal Uit
Ofisą VaL: 2—4 ir 7-8 
Tračladlenlals pagal sutarti.
JflbJ&L >1*8

TsL YARda 2846

DR. C. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47tk Strsat

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

Ofiso TaL: Radd. Tai.:
VIBclBla 1886 PROzpsd 8684

DB. BIČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1863 West S5th Street
LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien ano 2XX) iki 8:00 vaL 

Trečiad. Ir Hskmsd. tik suattariua.

JOS. F. BUDRIK
Furnifure House

3409 S. Halsted St.
Didelis pasirinkimas laikrodėlių

t.

Akiniai teisingai prirenkami 
per patyrusį lietuvį daktarą.

Dėl sąžiningo radijo pataisymo 
pašaukite Yards 3088.

Budrike Radijo Progoramai:
WCFL 1000 K. Sekmadieniais 6:30 
vai. vakare
WHFC 1450 K. Ketvirtadieniais 
7 vai. vakare.
WAA 950 K. Hatvalan — Sekma
dienyje 4:30 po pietų.

• i * $ T/ •. • rr

Telefotnaa; HEMlock M48

DR. PETERI. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki S! Vak. 7 Iki 8 

Nedėliotais pagal sutarti

Telefonas CAN&l 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2202 West Cermak Road
OFISO VALANDOS: 24 ir 7-9 

ir pagal sutartį.
ltes. telefonas 8EEley 0434.

TeL Cicero 1484

DR. S. R. PAUITSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iii 9 vak. 
ir pagal sutartį.

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

DR. A. JENKINS
(lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 

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

Taipgi pegal nutartį.
Ofiso tatsfMM IT

OR. V. L SIEDUNSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFaystto 8850

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais. 4

4631 So. Ashland Avė.
TsL YARda 0994. 

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
Šeštadieniais. 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė.

(2-tros labos)
TeL MIDvray 2880 Okicago, HL 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, noe 2 iki 6 
vai. popiet ir na© 7 iki 8:90 vai. vak. 

S. kmad. nąo 10 iki 12 vai, ryto.

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

Tai. YARda 0M4 • 1
Rez. Tei. KENwood 4300

VALANDOS
Nno 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedčliomis nqo 10 iki 12 vai, dieny

Kautynėne per nepriklau
somybės karą mes parodė
me pasauliai, kad esame lala 
vės verta taota.

Ossu Bkorvųpdds
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Iš Pietų Amerikos Lietuvių Gyvenimo
Šv. Marijos Aušros Vartų Bažnyčia 
Pietų Amerikoje. - Vytis ir Gedemi- 
no Stulpai šalia Argentinos gerbo.
- Amerikiečių vardai ant marmuro.
- Mokykla ir salė vienuolyno patal
pose. - Misijonoriai įsikūrė varguolių 
kaime. - Varlių ir uodų rezervacija.
- Karvutė pristato pieng pati iki durų.
- Pritaria ar keikia, o padėti nei vieni 
nei kiti negali. Kvietimas į kampinio 
akmens pašventinimą.

kimams ir choro praktikai.
Varguolių tarpe

Marijonų misijonierių va
romoji stayba yra Buenos 
Aires priemiestyje Avella- 
neda, sodyboje Porvenir
(Ateitis). Tai didelis varg- tojas iš Gary, Ind., prisiun- 
šų kaimas. Daug sklypų tė redakcijai gautą iš Lie-

Tokį "rojų" maskoliai 
buvo davę lietuviams

Vienas “Draugo” skaity-

LDS seimas
Šių metų seimą jau skel

biame. Įvyks Hartford, 
Conn. švč. Trejybės lietuvių 
parapijoj, rugsėjo 14 ir 15

Darbai Ir Dar 
Sis Tas 7

Kewanee, UI. — Dabarti
niu laiku pas mus dirbama

Statome Bažnyčią

Tuojaus po Velykų, mari
jonų misijonieriai Argenti
noje pradėjo pirmosios toje 
šalyje lietuvių bažnyčios 
statybą. Bažnyčia vadinsis 
“Motinos Gailestingosios 
Aušros Vartuos Vilniuje.”

Statyba bus Lombardų 
Romaniško stiliaus, papras
tų raudonų plytų, su vienu 
keturkampiu bokštu šone, 
po dvi maži koplytėli abiem 
šonais, su atdaru portiku 
priešakyje. Virš bažnyčios 
įėjimo bus skulptūros pa
veikslas Dievo Motinos Auš
ros Vartuos Vilniuje, gi po 
pat paveikslu trys gerbai: 
Lietuvos, Argentions ir Ge
dimino Stulpai.

Kampiniame akmenyje 
bus iškaltas lotiniškai: baž
nyčios ir Marijonų Kongre
gacijos vardas, statybos me
tai ir papuošimai kryžiais 
— per vidurį ir kampuose.

' Prie įėjimo bus marmuri
nė lenta su pažymėjimu, kad 
toji bažnyčia yra statyta 
šiaurės Amerikos lietuvių 
aukomis ir vardai visų au
kojusių šimtą ar daugiau 
dolerių.

Bažnyčioje yra numatyta 
vietos 7-niems altoriams: 
trys priešakyje ir keturi ko- 
plyčaitėse. Didijį altorių 
norima (jei bus galimybių) 
pastatyti panašų į Roches
ter, N. Y. lietuvių bažny
čios labai įspūdingą altorių; 
planus to altoriaus mums 
įteikė Rochester klebonas

kun. Jonas Bakšys, bet pini
gų tam tikslui dar nei cento 
nėra. Atrodo, kad daug lai
ko prabėgs kol visi altoriai 
kada nors bus įtaisyti. Su
prantama, pradžioje bus ge
rai laikiną vieną altorėlį įsi- 
dėjus. >

Bažnyčios auditorijos il
gis 90 pėdų, gi visas Migis, 
su portiku ir zokristijomis, 
120 pėdų. Pločio 53 pėdos. 
Išsyk buvo planuojama il
gesnę ir aukštesnę bažnyčią 
statyti, bet rangovų varžy- 
nės parodė, kad dėl karo 
medžiaga smarkiai pabran
go, tad visa statyba buvo
me priversti suprastinti. 
Statomoji Gailestingosios 
Motinos Aušros Vartuos 
Vilniuje bažnyčia atrodys 
kukli, bet įspūdinga.
Turėsim mokyklą

Sykiu su bažnyčia, čia 
jau šalia, koridorium su
jungtas, yra statomas ir. 
marijonų vienuolių gyvena
masis namas. Tai bus dvie
jų gyvenimų pastatas. Misi
jonieriai užims antrąjį gy
venimą, gi žemai, pirmajame 
gyvenime bus parapijos raš
tinė, gi keturi kambariai 
bus pavesti laikinai moky
klai. Du mokyklos kamba
riu bus galima suleisti į krū
vą, atidarius plačias suve
riamas duris, ir panaudoti 
salei nedideliems parengi
mams. Ligišioliai ne tik kad 
nebuvo jokios lietuvių salės, 
bet net neturėta didesnio 
kambario draugijų susirin-

apielinkėje dar neužstatytų. 
Gyvenantieji namai — tai 
tik vieno gyvenimo du, ar 
trys smulkūs kambarėliai. 
Gatvės tik trys išcementuo- 
tos, o kitos, tai neišvažiuo
jamas purvynas, kaip Lie
tuvos Zanavkijoje. Čia šioje 
apielinkėje antys ir žąsys po 
balas per kiauras dienas 
varles ir žuvytes gaudo; ar
kliai ir karvės pilnoje lais
vėje laksto ir skabo neap
gyventų sklypų nutriušusią 
žolę. Čia yra galimybė tik-

tuvos nuo brolio laišką. Pa
jutę pavojų maskoliai jau 
nei laiškų necenzuravo, nes 
tarp kitko, štai, kas rašoma:

“Dabar parašysiu apie sa
ve. Labai sunku gyventi, 
nes nieko neturim. Viskas 
iš mus atimta. Viskas yra 
valdiška. Daugelį mus kai
mo žmonių net iš namų išva
lė. Mes dar gyvenam, bet 
nežinom kada ateis ir pa
sakys išeiti. Nieko negali 
pasakyti, nei pasipriešinti, 
tik kuogreičiau8iai krausty-

ro pieno gauti, nes savinin- kis ne8 kitaip ir is_
kas varosi karvutes nuo veš kur į Sibirą. Daugiau 

nei nerašysiu,' nes, gal, jus 
geriau žinote, kas pasauly ir 
pas mus dedasi. Laimingi 
jus, nes turite laikraščius, 
radio. Mes nieko neturime 
ir dėl to nežinome, kas de
dasi pasauly. Jei taip ilgai 
dar pabus, tai matysime 
didelio vargo ir bado. Tai 
tokios mus tėvynės naujie
nos.”

Lietuviški komunistai pa
sakys, kad tai fašistinė pro
paganda, nors daugelis žmo
nių Lietuvoj, kaip ir dau
gelis lietuviškų komunistų 
Amerikoj, apie fašizmą netu- 

i ri net mažiausio supratimo.

durų liki durų ir į paduotą 
indą čia jau prie akių pri- 
melžia. *

Vietos gyventojai, dau
gumoje ateiviai: lietuviai,
Ukrainai, lenkai, vengrai ir 
tt. Tai ne tik biedna apie- 
linkė, bet viena iš pačių bie- 
dniausių, kurią ligišiol nieks 
nesusirūpino. Nuo Tėvų 
Marijonų žemės pirkimo 
viena gatvė jau išcementuo- 
ta ir dabar ja galima pri
vežti statybai medžiaga. Ki
ta gatvė, kuri tikrenybėje 
buvo tik bala varlėms ir uo
dams veistis, misijonierių 
rūpesčių jau daugumoje nu
sausinta ir smiltimis užpilta.
Varguolių vaikučiai gali 
sveikiau pažaisti ir visiems Statybą prižiūri kun. Jonas

dd. prel. J. Ambotas, tos pa- labai gerai. Darbų yra įvai- 
rapijos klebonas, ir LDS 6 
kp. nuoširdžiai kviečia visus 
organizuotus lietuvius kata
likus darbininkus ir vadus 
atvykti į LDS organizacijos 
metinį seimą.
LDS Centro Valdyba ragi
na apskričius ir kuopas iš
rinkti atstovus, pagaminti 
naudingų įnešimų organiza
cijos gerovei.

Pernai šventėme LDS Si
dabrinį Jubiliejų. Šįmet tą 
jubiliejų užbaigsime didžiu
liu išvažiavimu — Lietuvių 
Darbininkų Dieną, liepos 27,
Brockton Fair Grounds,
Brockton, Mass., mūsų orga
nizacijos pirmininko ir Gar- , 
bės Nario, kun. J. švagž- 
džio vadovaujamoje parapi
joje.

Lietuvių Darbininkų Die
nos rengėjai tikisi svečių 
ir viešnių iš įvairių kraštų, 
įvairių lietuvių kolonijų.
Jeigu toji diena pavyks, o 
mes tikime ,kad pavyks, nes 
iš kolonijų jau gauname 
pranešimų, kad daugelis ruo
šiasi dalyvauti, tai seimas 
Hartforde bus daug gyves
nis ir sėkmingesnis.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus į Lietuvių Darbininkų 
Dieną ,liepos 27, Brockton 
Fair Grounds, Brockton,

'rių : sunkių ir lengvesnių 
Užmokestis ir gi nevieno
das, žiūrint darbininko išsi
lavinimo bent kokiame ama
te. Nežinantiems jokio svar
besnio amato tikrai sunku, 
nes dažnai reikia sunkiau 
dirbti ir už mažesnį atlygi
nimą.

Liepos 12 d. šv. Antano 
parapijos svetainėje buvo 
parapijonų susirinkimas pa
minėjimui kun. S. J. Bart
kaus 9 mtų klebonavimo Šv. 
Antano parapijoje. Ištikrų- 
jų, susirinkimas buvo gau-

tvery time you see the Minute Man 
—eniblem oi America arming (or 
defenae—think how good k if to 
iive in the land wherc there štili h 
liberty to defend.

sus ir nuotaika gera.

Galėtų būti daug geriau 
ir naudingiau, jeigu parap.. 
jonai pridėtų daugiau darb
štumo, vienybės ir kantru- 
mo, nes be ištvermės ir vie
nybės nieko negalima at
siekti. . u

• ti ai:

’ Mūsų mieste randasi ir 
kelios paklydusios avelės, 
kurios, liežuvį paleidusios, 
bėgioja po svetimas ganyk
las ieškodamos sąžinės su
raminimo. Bet tas joms ne
siseka, nes lenkiškai maž^i 
gali “bliauti.”

Dalyvavęs.

Kol žmogus gyvens netur
to minčių tvaiku apsisupęs, 
ir jomis pats spinduliuos, tol 
jis bus bejėgis.

■>
—

He Stands for 

SAFETY and 

FREEDOM

gyvenimas ima darytis žmo
niškesnis.

Bažnyčios statyba yra va
roma gaunamomis aukomis 
iš šiaurės Amerikos lietuvių. 
Iš vietos skurstančių var
guolių galima tikėtis tik 
pritarimo, ar koliojimų. Mat, 
jų tarpe tamsumas ir komu- 
nizmas vyrauja. Jie mato 
tik vargą, bet savo prietelių 
nuo priešų neatskiria, tik 
viską keikia. Vargas be vil
ties yra nepakeliamas.

Statybos fonde dar daug 
trūksta, bet marijonų misi- 
nieriai turi vilties darbus iš 
lauko užbaigti su gerų žmo
nių pagalba. Aukų iš Ame
rikos po biskį dar ateina.

J. Jakaitis ir kun. Kazimie
ras Vengras.

Šiuos žodžius rašant, 
prieš pat šv. Jono šventę, 
buvo išcementuoti pamatai

ir jau smarkiai pradėta pats
mūrijimo darbas. Kampi- »i , ‘
nio akmens pašventinimas 
rugp. 17 d. Užkviečiam ir 
tave skaitytojau.
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Skelbimų Vainos prisiunčiamos pareikalavus

šo, kad Lietuva, Latvija ir Estija bus išlaisvintos iš 

bolševikų jungo ir vėl būsiančiai atstatytos nepriklau
somomis valstybėmis kaip ir pirmian kad buvo.

Mums, lietuviams, tokios žinios, suprantama, negali 
būti nemalonios. Tačiau mes vien korespondentų skel
biamomis žiniomis negalime pasiremti ir jomis nesi- 
vaduojame. Mes aiškiai žinome, kokioje padėtyje šian
dien yra Lietuva. Žinome jos žmonių troškimą ir jau 
girdėjome apie jų pastangas išsilaisvinti iš žiaurių 
okupantų.

Mūsų, Amerikos lietuvių, yra pareiga budėti ir kuo 
tik galint padėti, kad Lietuvos žmonių troškimai būtų 
pilnai realizuoti, kad nusikratę vieno okupanto, nepa
tektų į kitą okupaciją.

respondentams raštų negraiiname, jei ne-
_____  neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. w

.tedakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon- >l l . _____ »yl •_____
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai <jei galima, jlyKSltlS Pui vlSKl Iii uS

dradu-biam* 
na tai padai

šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

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

Lietuvių katalikų dlenraSčio “Draugo'’ rfirnSJama ir ■kaitytajam, 
Munčtu sveikinimu* ir geriauaiua ltnkSjimua!

Jūsų dlenračtia ne vien tik patarnauja skaitytojam*, Informuodama* 
apie įvairiu* katalikams Idomlua dalykus, bet nurodo tikėjimo ti» 
aaa, gina Ir saugo Jas nuo amUnoJo Uganymo prleSų.
^Daugeriopai tspadaogSja JOsų katattkliko dlenraMio skaitytojų skai-

* AMLETO GIOVAMNl OIOOGBANI. 
Laodloea Arkivyaknpaa,

Lielavos pabėgėliai sušelpti
Balandžio mėn. 14 d., Lietuvių Kunigų Vienybė įtei

kė platų pareiškimą Amerikos Vyskupų Komitetui 
Europai Sušelpti, kuriame vaizdžiai nurodė Lietuvos 
pabėgėlių vargingą padėtį. Vyskupų Komitetas birže
lio 24 d. išklausė lietuvių kunigų prašymą ir jį pilnai 
patenkino. Pašalpos fondas (virš 60,000 dol.) persiųs
tas Šventam Sostui ir, tarpininkaujant J. E. vysk. P. 
Bučiui, M.I.C., bus dalinamas įvairiai pašalpai lietu
viams.

Mūsų, tauta bus visada dėkinga Kunigų Vienybei ir 
Amerikos vyskupams už ištiestą gailestinga ranką, 
jos kančių dienose. Sveikiname Kunigų Vienybę ir jos 
narius kunigus už tautinę veiklą ir neužmiršimą tau
tos vaikų įvairiuose kraštuose.

Kai kįti politikuoja ir už pirmenybę varžosi, mūsų 
kunigai dirba pozityvį darbą.

. Kunigų Vienybė liepos 14 d. yra įteikusi kitą pa
reiškimą Vyskupams apie dabartinę Lietuvos padėtį ir 
perdavė Lietuvos Raudonojo Kryžiaus ir Jo Eksc. Ar
kiv. Juozo Skrivecko prašymą.

Ne vien tik Amerikos lietuvių katalikų visuomenė, 
bet visi lietuviai nuoširdžiai džiaugiasi perskaitę ži
nias apie gražias ir sėkmingas Kunigų Vienybės cen
tro valdybos pastangas sušelpti karo parblokštą Lie
tuvą ir po visus pasaulio kraštus išblaškytus jos sū
nus ir dukras.

“Amerika” rašo:

“Komunistų partijos Amerikoje sekretorius Minor 
šią savaitę pareiškė, kad “iki Hitleris užpuolė Sovie
tų Rusiją, karas nebuvo Jungtinių Valstybių reikalas,” 
tačiau dabar, kaip Minor sako, visai kitokia reikalas. 
Kai Sovietų Rusija užpulta, tai Jungtinių Valstybių, 
girdi, esanti pareiga duoti visą galimą paramą Sovie
tams ir Anglijai.

“Kol bolševikiška Rusija dalyvavo Europos plėšime, 
kol ji naikino mažesnes valstybes, viskas buvo tvar
koje. Bet kai pats plėšikas pakliuvo į bėdą, tada jau 
reikia duoti visą pagalbą jam, kad pasaulyje būtų iš
gelbėta demokratija....

“Vargu ar galima įsivaizduoti šlykštesnį pareiški
mą. Tik įdomu, ar vis dar bus vadinamų liberalų, ku
rie ir toliau skelbs, kad Amerikos komunistai yra ge
ri amerikiečiai, kad jie didžiausi demokratijos šalinin
kai ir gynėjai.

(“Draugas,” liepos 22 d., 

1916 m.)
Londono žiniomis, rusų 

armijos kairysis sparnas 
liepos 21 d. po smarkių mū
šių perėjo upę Lipą ir vo
kiečius su austrais atmušė 
atgal.... Somne apskrityj 
prancūzai su anglais prieš 
vokiečius sutraukė pusę mi
lijono vyrų------ Liepos 20 d.
Baltijos jūrose buvo didelis 
rusų su vokiečiais mūšis 
karo laivais.

“Temps” rašo, kad vieną 
naktį bedievių būrys įsilau
žė į vieną Paryžiaus bažny
čią, sudraskė ir supiaustė 
paveikslus, sudaužė stovy- 
las, sulaužė kryžius, net 
Švč. Sakramentą išpylė lau
kan. Padorioji Prancūzijos 
visuomenė tuo įvykiu begalo 
pasipiktinusi.

"Ženatvė prieš mirtį” ♦ • s

Clevelande išeinąs lietuvių katalikų savaitraštis 
“Lietuvių Žinios” sako:

-.r
“Dažnai atsitinka gyvenime, kad tūli seniai netu 

rėdami kam. turte palikti sr nenorėdami kad giminės 
naudotųsi jų turtu, mirties patale gulėdami paima 
šliubą su pirma pasitaikusia mergina ir tuo padaro tą 
merginą to turto paveldėtoja.

“Tokiai ženatvei yra panaši pereitą sekmadienį 
Maskvoje sudarytą tarp sovietų Rusijos ir Anglijos 
sutartis.

i i

Lietuva valdė Smolenską
Dabartiniame vokiečių — rusų kare prie Smolensko 

ėjo dideli ir kruvini mūšiai. Mat, šis miestas yra ant 
kelio į Maskvą.

The Chicago Tribūne praėjusio šeštadienio laidoj 

padavė istorinių žinių apie Smolenską, pažymėdamas, 
kad tas miestas viduriniuose amžiuose buvo didelių ir 
garsių mūšių scena. Laikraštis rašo, kad nuo 1408 
metų Smolenską valdė Lietuva. 1514 m. jį užėmė Ru
sija. 1611 m. buvo užėmę lenkai, o 1654 m. r vėl teko 
rusams. 1686 p. Smolenskas galutinai buvo prijung
tas prie Rusijos ir, carui Petrui Didžiajam vedant ka
rą su švedais, suvaidino svarbų vaidmenį kaipo kariš
kų operacijų bazė. 1812 m. jį buvo užkariavęs Na
poleonas. 1926 m. Smolenskas turėjo 71,177 gyvento
jus.

Šiomis dienomis tasai mūšiais 
pateko į vokiečių rankas.

pagarsėjęs mievtas

Baltijos valstybių ateitis
Chicago Herald—American veteranas koresponden

tas Kari H. Von Wiegand praėjusį sekmadienį daug 
rašė apie vokiečių—rusų karą ir apie tolimesnius Hit
lerio planus. Jo manymu, dabartiniai mūšiai, kuriuose 
dalyvaują devyni milijonai vyrų, yra lemiantis. Nuo jų 
daug pareis tolimesnė šio karo eiga. Jo manymu, 
Sovietų Rusija neatsilaikys. “Raudonąsis milžinas7 
jau siūbuojąs ir netrukus galės visai susmukti.

Wiegand, užsimindamas apie tolimesnius planus, ra-

Kun. J. žilius iš vokiečių 
užimtos Lietuvos rašo, kad 
veik visi inteligentai išbėgo 
iš savo tėvynės. Likę prel. 
Dambrauskas, P. Dovydai
tis, S. Banaitis ir keli kiti 
rūpinasi nuo karo nukentė
jusiais. Didelis susirūpini
mas lietuviškųjų mokyklų 
steigimu.

Apskaičiuojama, kad ka
riaujančioms valstybėms 
karas kainuoja šimtas mili
jonų dolerių į vieną dieną.

Šv. Kryžiaus par., Chica

goj, gražiai darbuojasi blai
vininkų draugija ir Tautos 
Fondo Skyrius.

“Mirties patale atsidūręs bolševizmas, gerai žinoda
mas, kad nebesulauks ii savo sužieduotinės Anglijos 
jokios paguodos, nes bet kokia Anglijos pagelba, ka
da ji atvyks į Rusją, jau bus pavėluota, dar prieš pat ------------- - ------------
savo mirtį nori prajuokinti pasaulį. Anglijai, kaip ir
tai jaunamartei, gal ir yra koks išrokavimas prisiim- Jįijjg DcfSIlSC BOfltlS 
ti Stalino palikimą, bet Stalinui iš to jau jokios nau- 
doe nebebus.”

"Badavimo kapinynas"
Tokia antrašte “N—nos’ 

tarp ko kito rašo:
įdėjo vedamąjį, kuriame

“Ir bolševikų tragedija yra ta, kad jiems nėra jo
kios vilties šitą kovą laimėti savo naudai. Jie visą lai
ką svajojo pastatyti savo diktatūros sostą pasaulyje 
ant nužudytų demokratijų kaulų, o šiandien jie patys 
savo lavonais turi sudaryti tiltą, kuriuos demokratijos 
pasieks pergalę!

“Anglijos valdžia paskelbė Rusiją savo sąjungininku, 
bet premjeras Churchillas labai aiškiai pabrėžė, kad 
anglų sąjungininkas yra Rusija, o ne Stalinas ir jo 
gengė. Stalinas buvo pardavęs Rusiją Hitleriui — 
taip, kaip anąmet kad buvo pardavęs ją Leninas kai
zeriui.

“Bet Rusija kovoja. Stalino judošystė pastatė ją į 
tokią padėtį, kad ji šiandien visame Europos kontinen

te nebeturi sė vieno talkininko. Todėl jai teks užmokė
ti už Kremliaus piktadarybę milijonais gyvasčių ir gali 
mas daiktas, kad nacų divizijos vistiek sutremps kra
štą. Bet/ nežiūrint, kaip ši pasibaisėtina kova baigsis, 
bolševizmo Rusijos daugiau nebebus.

“Jisai dar nėra pakištas po velėna tik dėl to, kad 
Rusija dabar neturi laiko gaišiati tokiam darbui. To
dėl ir tie sutvėrimai, kurie skleidžia nešvankų “stali- 
nizzmo” kvapą Amerikoje, kol kas dar gali skeryčio
tis. Jie dar nežino, kad jų “saulė” jau užgeso.”

Klausimai ir atsakymai.
Kl. Kokios yra Defense 

Bonų kainos?
Ats. Mažiausio Bono kai

na dabar yra tik $18.75. 
Per dešimt metų to bono 
vertė pasieks $25. Už $75 
gausi Boną, kurs per minėtą 
laikotarpį bus vertas $100. 
Panašioj proporcijoj auga ir 
kiti Bonai.
Kl. Ką vyriausybė darys su 
pinigais, gautais už parduo
tus Bonus?

Ats. Tie pinigai bus tuoj 
sunaudojami vykinimui Na
tional Defense programo tuo 
tikslu, kad apsauogti Jung
tines Valstybes ir jos žmo
nes bet kur esančius.

Pastaba. Defense Bonų ir 
Štampų galima gauti pašto 
ofisuose ar bankuose. Ar
ba galima kreiptis tiesiai į 
Treasurer of United States, 
Washington, D. C.

(Red. prierašas: Trof. Kampininkui išvykus atostogų, bevar
tant jo stalą, radom jo parašytą veikalėlį apie pasaulio "triubelius’’ 
ir, pasinaudodami jo nebuvimu, veikalėlį spausdinam. Kampininkui 
gi atostogaujant, linkime pagauti tokią šūvį, kad ją ištraukus, leika 
(ežeras) bent dvi pėdas nusektų).

PASAULIO TRIUBELIAI
Ir jo triubelmekeriai.

PROLOGAS 
Nuo Rytų lig Vakarų,
Daugel žemej yr’ karų, 
žmonės vienas kitą peša,
Kipšas visą naudą neša.
Katins pelę dar vis gaudo,
Katė ant šunies vis spiaudo.
Šuo katę gena, loja,
Kanda, trenkia ir volioja.
Sviete nėr tvarkos, ramybės,
Na, ir jokios jam linksmybės.
Visur pešasi, žvairuoja,
Viens kitą nykščiais mieruoja.
Ar nebūtų tokio žmogaus,
Kuris svieto visus blogius —
Nauja daina panaikintų, •
Visus priešus sutaikintų?
Žinom mes dainos galybę,
Josios amžiną didybę.
Tad, kantoriai, giesmininkai,
Būkit visi talkininkais____
Stokit eilėn visi traukti,
Svieto ašaras nubraukti,
Gydyt jojo negalias
Smutko, vargo begales------
Šaukiami luomai visoki:
Ploni, aukšti ir storoki —
Visi tinka koncertuoti —
Bi tik moka kiek dainuoti.

(Scenai pakilus, Pasaulis sėdi tam tikroj paruoštoj 
kėdėj. Apsirengęs kokio kunigaikščio rūbais* su skeptrą 
— valdžios ženklu. Kurį laiką sėdi ranka pasirėmęs 
smakrą. Paskui pradeda deklamuoti, arba dainuoti)

Pasaulis:
O, dainos, dainos, tos auksinės,
Kodėl jūs balsas sidabrinis,
Nebvirpin jau man krūtinės?

(stipriau)
O, kilk nauja daina galinga,
Savo mintim graži, didinga,
Išvyk, kas tik yr’ klaidinga!
Nuo žiemių, rytų, vakarų,
Dar daug žmonių ašai turiu 
Juos naujai Aušrai aš kuriu.
Ateikit visi, kurie galingi,
Dainos akordais stebuklingais 
Šalinkit visa, kas skausminga....
Mano krūtinė jau silpna,
Skausmų, dejonių ji pilna, (
Gal, nuramins daina kilnia.

, (Pauza>

(Įeina Musolinis. Pilvą išpučia ir fašistiškai saliu
tuoja Pasauliui).

Musolinis: Išgirdęs iŠ gilumos širdies tavo skundą, 
tavo sielvartus, aš iš dainų krašto atskubėjau pas tave. 
Aš gerai žinau tavo vargus, nelaimes. Nesiliaujantieji ne
ramumai nuolat tave -vargina. Tavo galva niekuomet ne- 
pagija nuo karų ir visokių revoliucijų. Tau reikia žymaus 
artisto, kuris savo daina sužavėtų visus žmones ir pa
darytų juos laimingais. Aš esu vienas tų artistų. Mano 
dainos klausos milijonai. Padalyk mane savo artistu, o 
pamatysi, kaip greit nuo tavo krūtinės nuslinks visi 
vargai, kaip tavo veidas nušvis nepaprastu džiaugsmu.

Pasaulis: Kas esi, kad taip drąsiai man peršiesi?

Musolinis: (dainuoja) — *
Aš Benito Musolinį....

Pasaulis (pakėlęs galvą ir nustebęs): Nutilk! Girdė- 
Nukautl priešą kovos lau- jau tavo vardą ir tavo dainą. Tu nori vaidinti senovės

ke galima tik tada, kai jis Komos cezarius, kurių gerus darbus pasauliui terado iš
žudymas milijonių žmonių—krikščonių, kurių nupuoli- 

rankose turi ginklą* Nuko- maa doroje ant manęs išrašė gėdą visiems amžiams. Ne-

vęs beginklį yra lygas žmog- tinki tu man į artistus

žodžiui. — DLK Gediminas, (Bus daugiau.)

/
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Studentai, Meilė Ir Čeką
Ali. lUchmanov. Į-įeJUVOje

buvo reikalingas

Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų
Išvertė Ant. Pauliukonis

II. TOMAS 
(Tęsinys)

1917 m. rugsėjo 24 d.
Vėl mano gimimo diena. Tuo būdu turiu jau 18 me

tų! Tačiau kaip ji mažai panaši į aną mano gimimo die
ną, buvusią prieš metus. Dabar beveik niekas jos neat
siminė, nei dovanų jokių galėjo nupirkti, nes mieste dar 
vis labai neramu. Tik Marusia atnešė puokštę gėlių, ku
rias ji pati padarė iš popierio. Bet vardadienio dovaną 
vistiek gavau — gražiausią, kokią tik galėjau įsivaiz
duoti: iš fronto Vadimo laišką, — vėl tokį, kokius jis 
paprastai rašydavo ir koks jis pats kad seniau būda
vo. Tas nelemtas atvirlaiškis, kurį jis tąsyk man prisiun
tė, sudarė jam labai daug nesmagumo ir didelio rūpes
čio, ir jis dabar taip nuoširdžiai už tą kvailybę atsipra
šinėjo.

Girdisi kalbų, kad nebuvo 
reikalo Lietuvos žmonėms 
sukilti — palauktų porą 
dienų.* Vokietijos armija ir 
be lietuvių pagalbos išvytų 
bolševikus ir “paliuosuotų” 
Lietuvą. Nebūtų tiek aukų.

Taip kalba ne tik taip sau 
mėgstantieji patogų, ramų 
gyvenimą politikuojantieji 
piliečiai, bet arti tokios nuo
monės ir vieno dienraščio 
redaktorius, padėjęs į kabu
tes, kad sukilėliai žuvo “dėl

propagandinis šlamštas: 
“New Lithuania” (Naujoji 
Lietuva”). Jos autorė yra 
Anna Louise Strong.

UI.) Bizausko, Čarneckio 
ir Dr. Trimako šeimos iš
tremtos Sovietų gilumom 

Si žinia patirta iš patiki
mų šaltinių iš Stockholmo. 
Ją paskelbęs Kauno radio

įsitikinęs, kad geriausi at at- MITINGAS STALINUI
kakliausi kovotojai raudonos 
armijos eilėse prieš Hitlerį 
bus šimtai tūkstančių lietu
vių .estų ir latvių ... už sa
vo tėvynes.

Reikia tik stebėtis tokianl 
naiviškumui. Gal taip ir bū
tų, jei ne Sovietų armijos 
eilėse tai, bent šalia jos, ei
tų Lietuvių, Latvių ir Estų 
kariuomenės, jeigu Stalino 
politikai būtų kiek gudresni 
ir tikrai pildytų sutartis. 
Nesikištų į tų šalių vidaus 
gyvenimą, paliktų patiems 
gyventojams parinkti sau 
valdžias, o ne pakištų prie
kin tautos atmatas — Palec- 
kius, Giras ir kompaniją. 
Nesuardytų iki pamatų vi
daus ekonominio gyvenimo, 
nesuardytų jų armijos. Jei

Tokiu pavadinimu išeina Į taip būtų! Bet Maskvos 
New Yorke rusų kalba dvi- trumparegiai imperialistai 
savaitinis, tam tikros gru- skubino, kad apverst viską 
pės, neva soc. dem., organas aukštyn kojoms lyg tyčia.

PAGERBTI — PALAUŽĖ 
IŠGAMAS

(Atkelta iš 2 pusi.) 
Stalinas ir tegavo pagelbos 
špyga po kuria padėtas pa
rašas “Stalino rublis.” Bim
ba rodė šitą “Stalino rublį“ 
publikai skundėsi ir “sar- 
matino“ “brolį” Michelsoną 
su kuriuo tik prieš metus lai
ko “bendrame fronte” “ver
tė” Lietuvos valdžią ir “nuo
savo” politinius kalinius, 
reiškia “sugyveno” taip kaip 
Stalinas su Hitleriu prieš 
birželio 21 d., o dabar gavo 
špygą, kurią turės Stalinui 
persiųsti. Tai turbūt tiek 
iš šito masinio mitingo.

Atsisakius Bimbai dau
giau į klau&imus atsakyti, 
skirstėsi mūsiškiai bolševi- 
kėliai nuleidę galvas, savo 
brolių pašiepiami, kaipo sū
nūs palaidūnai, kurie palikę 
savo motiną Lietuvą nukly
do nuo lietuviško kelio ir 
pradėjo garbinti Kremliaus 
kruvinąjį ciecorių Staliną.

Ex-Komunistas.

Komuitiznas — 
supuvusi prekė

I.) Neseniai pradėtame
Nevv Yorke leisti, pasivadi
nusiam rusų social-demokra 
tų organu: “Novii Put” Nr.
5—6 iš liepos mėn. 5 d. til
po G. M. Baldiso straipsnis
užvardintas: “Anapus bari- &P^e liepos 1 d. Ar su- 
kadų,” kuriame rašomai minėti tremtiniai išvešti
apie padėtį Pabaltės valsty! aPie Minską ar toliau — 

nėra žinoma. Esama vilties, 
kad visos iš Lietuvos iš
tremtosios šeimos turėsan- 
čio8 progos sugrįšti Tėvy
nėn.

L. S. Žinios.

bėse, tame tarpe ir Lietuvo
je.

Tarp kitų tvirtinimų, ta
me straipsnyje rašoma esą

Lietuvos laisvės.” Jam, de- Pahaltės valstybės privalė- 
jusios rinktis tarp vokiečių 
ir sovietų ir pasirinkusios 
sovietus. Bolševikai esą tu
rėję visuomenės pritarimą: 
darbininkai, ūkininkai, jau
nimas ir dargi intelegentai

ja, neaišku kokiu būdu tie 
sukilėliai kovojo dėl Lietu
vos laisvės. Jo nuomone, tai 
tik proga pasinaudojus ker
štas ir ne daugiau. Labai ir 
labai gaila, kad herojiškas

"The ilew Road 
(Movyj Put")

Taip pat gavau visą krūvą "skubiųjų telegramų.” žygis tik taip tapo įvertin- simpatizavę bolševikams ir
Mat, dabar tik tokias “skubias telegramas” ir tegalima 
siųsti. Už jas reikia mokėti trigubai, nes paprastosios 
dažnai eina ilgiau, negu laiškas, arba visai neateina. Ir

tas.
Ne kiekviena kova susi

lauks laimėjimo ir tauta
kokios jos visos juokingos. Sveikinimo telegramų visai laisvės, bet nebus laisvės be
negalima siųsti, todėl tenka linkėjimus kitaip kaip nors, 
gudriau surašyti. Senelis telegrafavo: “Aliai sveikatos!”, 
dėdė — “Alios reikalai vyksta gerai” ir panašiai. Ta
čiau gražiausia pasirodė Natočkos telegrama: “Nupir
kau Aliai širdingiausių laimės linkėjimų!”

I
"*■ Rugsėjo 25 d.

Mieste paskelbta apgula. Į gatvę išeiti galima tik 
ligi vakaro 10 valandos. Gyventojai turi patys saugoti 
savo namus, visi vyrai eina sargybas. Bet kadangi be 
veik niekas neturi ginklų, todėl ginkluojasi kas tik kuo 
gali ir ką po ranka nutveria. Docentas, kuriam į sargy
bą reikėjo eiti vidurnaktį, dvyliktą valandą, aplink lie
menį tvirtai apsijuosę savo kaulinio čemodano diržu ir 
į tą improvizuotą uniformą dar įsikišo ilgą kiaulių sker
džiamąjį peilį. Mes, pamatę t^ip keistai jį apsivilkusį, 
negalėjom išturėti neleipę juokais. Jis atrodė kaip tik
ras italų operos statistas! Su juo drauge į sargybą išė
jo ir Jekaterina Paviovna, kuri penkiolika minučių prieš 
dvyliktą pati nelauktai pasirodė. Toks mylimu žmo
gum susirūpinimas docentą nepaprastai sujaudino. Ryto 
ketvirtą valandą iš eilės teko tėveliui ir inžinieriui.

Per programą žuvo labai daug žmonių. Vieni mirė 
nusinuodiję alkoholiu, kiti buvo peršauti, — tiek nema
žas miestėnų skaičius, tiek ir plėšikų. Tarp užmuštųjų 
yra ir vaikų su moterimis.

Rugsėjo 26 d.
Mane pasisiūlė vesti romėnų teisės profesorius, Bag- 

danovas. Bet aš apie jį nenoriu nė pamanyti.

Rugsėjo 29 d.
Šiandien sutikau vieną labai keistą vaikiną. Jis buvo 

apsivilkęs kareiviška s*kranda, ant akių užsimaukšlinęs 
aukštą kailinę kepurę ir apsiavęs ilgais batais. Pama
čiusi jo veidą, atsiminiau, kad jis man buvo pažįstamas 
ir kur matytas, bet kas jis toks, to nieku gyvu negalė
jau įspėti. Man tik viena buvo aišku: su juo yra susiję 
kažkas labai nemalonaus. Ir kur mačiau šitas žalsvas 
akis, iš kur pažįstu yypatingą antakių pjūvį, šitą šyp
seną? Ir jis, kaip man pasirodė, taip pat susihomėjęs pa
sižiūrėjo į mane, tik to nenorėjo parodyti. Atėjusi iki 
kampo, aš staiga apsisukau. Tuo pačiu akimirksniu ap
sisuko ir jaunasis vyras ir skubiai išnyko šoninėj gat
velėj.J K » X.

kovos, be gyvybės ženklo ir 
aktyviai parodyto noro lais 
vai gyventi.

Kuomet Suomija atkak
liai gynėsi prieš ją užpuolu-1 imtina 
šią Sovietų armiją, viso ei- vjgįgką 
vilizuoto pasaulio simpati
jos buvo jos pusėje. Kad ji 
nelygios kovos neišlaikė, 
visgi tautos heroizmas ir 
aukos nenuėjo veltui.

Baltijos Valstybės buvo 
okupuotos klasta ir todėl 
jos užimtos be kovos, bet 
tą faktą mums dažnai pri
kaišioja politikai, kurie ne
pažinojo Baltijos Kraštų 
padėties iš arti ir nepasi
stengė giliau susipažinti.
Jei ir dabar žmonės pasy
viai lauktų tik vokiečių atė
jimo, tai tie vokiečiai atėję 
rastų ten gyventojus, kurie 
savo likimu nesidomauja ir 
dėl savo laisvės nei piršto 
nepajudina. Teisybė, kad 
Lietuvos kariuomenė, šau
liai ir šiaip gyventojai, ta
pę Sovietų okupantų visiš
kai nuginkluoti, ankščiau 
nematė galimybės prieš ne
pakenčiamą režimą masi
niai sukilti.

Dabar gi per radiją ar ki
tokiu būdu išgirdę apie ga
limą sau pagalbą stvėrė kas 
buvo po ranka ir pasiliuosa- 
vo nuo vieno žiaurabs oku-

t. t. ir t. t
Ryšyje su tuo pastebėti

na, kad lietuvių tauta savo 
pasirinkimą padarė dar 
1918 m. Nuo to laiko Lietu
vos žmonių pasirinkimas ne 
pasikeitė. Visokia globa: ru
siška, vokiška, lenkiška ar 
kitokia, nėra lietuviams pri- 

Lietuvis stovi už 
vo tautos laisvę ir 

nepriklausomybę.
Kas liečia Lietuvos visuo

menės ir jos karių tariamas 
simpatijas bolševikams, tas 
tvirtinimas nublanksta aky- 
vaizdoje Lietuvos sukilėlių 
aukų. Tas faktas stipresnis 
už argumentą* P. Ambroze- 
vičiaius žodžiais tos aukos 
krito, kad nereikėtų vergau
ti svetimiems. Idealas, dėl 
kurio jos aijltojosi yra Lie
tuvos laisvė.

Bendrai paėmus minimo 
straipsnio mintys visiškai 
atatinka “Laisvės” ir “Vil
nies” galvoseną. Todėl, at
puola reikalas iš esmės į jį 
ištisai reaguoti.

II.) Komunizmas Kanado
je skaitomas supuvusia pre
ke. Iš patikimų šaltinių pa
tirta, kad Kanados vyriau
sybė pritaikė besiveržian
čiai per Kanados sienas ko
munistų literatūrai tam tik
rus muito nuostatus. Tų 
nuostatu pritaikymo pasė
koje į Kanadą nebeįsilei-

panto. Nauji atėjūnai rado 
jau ne supančiotus kalinius, 
bet laisvus piliečius su sa
vo valdžia.

Tuo lietuviai parodė, kad 
22 laisvo gyvenimo ir tau
tinio auklėjimo metai ne
praėjo veltui, kad lietuviai

Rugsėjo 80 d. Poetiniai subrendę. Legen-
šiandien į mus atbėgo verkdama fabrikanto Lapte- Į Bav0 no"

vo žmona. Mat, darbininkų ir kareivių taryba nutarė ru prisijungė prie 3rv. Ru- 
“sunacijonalinti” jos vyro fabriką. Visos pastangos, da- ' P®r sukilimą išblaš-

Mums nesvarbu jo tendenci
ja, kuomet jis nepaliečia 
mus. Bet šio žurnalo 5-6 Nr. 
iš liepos 5 d. tūlas G. M. Vai 
dis skaitė reikalingu ilgam 
straipsny paliesti Baltijos 
Valstybes: Estiją, Latviją 
ir mūsų Lietuvą. Autorius 
grynai probolševikiškai nu
šviečia buvusią tuose kraš
tuose padėtį ir, matyt, sem
damas medžiagą vien tik iš 
sovietų šaltinių, daro išva
das, kad liaudis tose šalyse 
buvo patenkinta “susijungi
mu” ir atkakliai kovojo su 
raudonojo armija prieš Hit
lerį! Autorius pasirodė pil
nu ignorantu tuo klausimu, 
kuris storžieviškai išbraukė 
iš tų trijų šalių jų, savistovų 
gyvenimą, jų pasiektą eko
nominį gerbūvį, jų aukštes
nę už sovietų kultūrą, ir tt.

G. Valdi8 kalba apie so
vietų nuopelnus: “atidary
tos naujos mokyklos, spaus 
dinamos knygos ir t. t.”

Ponas Valdis nežino, kad 
visose trijose šalyse buvo 
įvestas visuotinas apmokini- 
mas, kad mokyklų skaičius 
(ir tai ne bet kokių) buvo 
didelis ir kas metą augo, kad 
kaip tik Nepriklausomybės 
laikais knygos su spauda tu 
riniu ir skaičiumi ir išorine 
išvaizda nepalyginama su ta 
makaltūra, kuri Sovietų iš
leista, kaip tai: komunizmo 

___________________________  abėcėlė, Lenino, Timošenko
ti žmonių, kuriems gręsė “ kit* /vetimų “herojų” 
pavojus ir jie gelbėdami sa- biografijos, ir panašiai, 
vo gyvybes iš ten pabėgo' Prasilenkia su teisybe au- 
— reikia džiaugtis, kad torius tvirtindamas, kad 
daug šviesuomenės išsigel | krašte palikti savo žmonės, 
bėjo, kad dirbti Lietuvai ir Inteligencija desėtkais tūks- 
ten kur jie dabar randasi ir tančių buvo išvežta į Sovie 
ateityje sugrįžus į Lietuvą.
Vienok dabar valdžios su-

džiama
“Vilnis.”

nei “Laisvė” nei 
Taip pat draudžia

ma įsileisti ir komunistų

išvež
f f

Gal, jei tuo pačiu keliu eis 
Hitleris, Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos žmonės kovos 
prieš jį atkakliai kovos — 
bet tik ne bolševikų armijos 
eilėse! J. Klajūnas.

PLATINKITE ‘ ‘ DRAUGĄ

Jei nustosi turto, sveika
tos, vardo — vis dar palieka 
tau viltis, kol turi pasitikė
jimą savim.

KNYGOS! KNYGOS!

Mūsų knygyne dar gaHma gauti pasirinkimą lietuviškos 
literatūros tr poezijos rinkinių. Dabar komunistų valdžiai 
užkirtus kelią lietuviškų knygų spausdinimui, LIETUVIŠKA 
KNYGA pasidarys retenybė. įsigykite savo kopijas, kol 
jų dar lieka.
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kytos. Vokiečiams irgi ten
ka skaitytis su įvykusiu 
faktu ir esama Vyriausybe

v 1917 m. spalių UI” )ei J* to
Natočka kažin kur mieste sugriebė karo belaisvį če- Pa |u 

ką, kuris tvirtina, kad neblogai mokąs graikiškai. Ir ji 
sudarė mokinių grupę, kurią jis turės mokyti. Jis sako, 
kad yra baigęs universitetą ir graikiškai galįs taip kal
bėti, kaip mes rusiškai. Tačiau netrukus paaiškėjo, kad
jis graikiškai tiek pat tenusimano, kiek ir rusiškai.' __ ** .
ypač kas krinta Į akis. Ui kad jis yra dar-labai jau-
nas ir visai nepanašus į inteligentą, greiėiausiai koks „
juodadarbis. Jis labai blogai apsirengęs, o ant kaklo, tonala — dftka
vietoj kalnieriaus ir kaklaryšio, turi užsivyniojęs tik Jutimui kunumil pa- 

paprastą žalią šalį. (Bus daugiau.) I daryU(

myn į laisvę. Negalimi peik

rytos “valdžioj” Petrapilyj ir Maskvoj, nuėjo veltui. Da
bar nežinia, iš ko jiems reikės gyventi.

tų gilumą f K&zakstaną. 
Mūsų intelgentija nebuvo 

daryme pirmą žodį turi tie, ponai, bet ūkininkų vaikai, 
kurie metus kentėjo ir var- j tų ūkininkų, kurie sudaro 
go, ir pirmieji griebė gink- didžiausią krašto daugumą.
lą ar kirvį ne keršto jaus- Vieton išsiųstų • atvyko iš

retų į juos kitaip. Bet ne
radę Vyriausybės, vargu 
leistų jai susidaryti.

Lietuvą, prie esamų ap-

<edami, bet rizikuodami Rugij08 gilumos svetimas 
galvas už l&bVą, nę^rutiau- 
somą Lietuvą!

Kaip Lietuvos žmonės 
nusistatys prieš dabartinius 
atėjūnus, priklausys nuo tų 
atėjūnų tolimesnio elgesio.
Mes suprantame, kad jie

mums elemetnas .kuris stor
žieviška elgsena ir svetimais 
kultūros* metodais mokino 
kaip valdyti kraštą. Tie 
metai gyvenimo po Stalino 
saule labai brangiai atsiėjo 
Lietuvai ir jos žmonėms, ir

DŽIAUGEIS NATŪRALIA IR 
GRAŽIA IŠVAIZDA!

Oamtname Fleitas tiktai IA
dantistų receptų.

fl() FMcmj Jei
nrbAfltte pilnai patenkinti. tai 
.utiKrųUname kiekvieną (mo
kėtą t'Rntą.

* l!n?arAT.”5o*.*t-BKTa*"onM’' *r P»‘«Hrhatnn Kena n 
PI.BITV pleltaa. — Mėnesiniai moken-

O. P. JOHNSON, Prea I dlenoa pa ta r na v 1 man.

A .A JI. Deniai Laboratoriesneatėjo tik pavergtus knU- u laikoUrpio vienintelis 
tus vaduoti, bet ir laukia
me, kad jie respektuos žmo 
nių norą laisvai gyventi ir 
patiem* valdytis.

J. Klajūnu

nuopelnas, kad pas ką dar 
per nežinojimą anksčiau bu
vo simpatijos komunistams, 
jie 100% nuo jų pasveiko. 

Autorius tvirtina, jog jis
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Skaitytojo Balsai
Mintys piknikus lankant

— Mes kaip torpeda, einame tik viena kryptimi. — j Bevaikštinėjant po mūsų
— Skaudus likimas ispanų Tarptautinės Brigados piknikus kyla minty8> ar gi 
vado. — Ką revoliucionierius Belą Kanas kentėjo1 
Maskvos kalėjime. — Atskleidęs marškinius parodė 
randus nuo žaizdų už revoliuciją. — Staliniškas žo
dis lietuviams komunistams.

Bolševikai, kurie ištrūko iš naciiį, 
bet pražuvo pas Staliną

K. J. PRUNSKIS

Vienas iš didesniųjų ko- > no pionieriui nors ir labai 
muniatų veikėjų užsienyje 1 pavojingai dirhant pavyko 
J. Valtin kartą atvažiavęs ' išvengti nacių rankų, bet 
į Maskvą iš savo draugų Diktatorius Stalinas jį 
gavo tokį perspėjmą:

— Būk atsargus. Dabar 
mes kap torpeda; einame 
tik viena kryptimi.”

Tas perspėjimas reiškė — 
nenukrypk nuo diktatoriaus 
Stalino linijos ir vargas 
tiems komunistams, kurie 
drįso veikti, taip kaip jų 
protas ir širdis diktavo — 
diktatoriaus kerštą jie sun
kiai pajuto. Štai keletas at
sitikimų.

Maskva nužudė Vokietijoj 
veikusį bolševiką.

Komunistas Mirov-Abra- 
mov nuo 1921 iki 1930 ėjo 
Vokietijoje labai pavojin
gas ryšių palaikytojo pa-

sušaudė 1937 metais per di
dįjį partijos valymą. (W. G. 
Krivitsky, In Stalin’s Sec- 
ret Service, p. 54).
Ir Ispanų raudonosios armi
jos vadas klupo nuo Stali
no rankos.

Baisiose Ispanijos vidaus 
kovose prieš sukilėlius pa
sižymėjo savo sumaniu va
dovavimu raudonajai loja- 
listų armijai generolas Kle-

rengejai tų pramogų nega
lėtų ko naujesnio suruošt? 
Jau teko būti keliuose pik
nikuose ir vis tas pats. Jau 
namuos susidaro vaizdas, 
kas bus sekmadienį piknike. 
Pirmiausiai, tų rekordų 
aidai per garsiakalbius jau,

1 rodos, toks pabodęs dalykas, 
kad niekas nekreipia dėme
sio. To balastinio trukšmo 
turime per dienas namuose, 
dirbtuvėse, tad nors sekma
dienį norėtųsi bent valan
dėlei pamiršt viską.

Toliau, apėjęs parką, vie
ną ir kitą kartą, jeigu neturi 
su kuom pasikalbėti, dau
giau nieko nelieka, kaip, ra
dus vietelę, sėdėt ir nesi- 
tikėt nieko naujo.

4 d. jis buvo atšauktas nuo 
vadovavimo tarptautinei 
brigadai. Buvo paskelbta, 
kad jis perkeliamas į Mala
ga, bet nieko panašaus ne
įvyko. Bolševikų žvalgybos 

reigas. Oficialiai jis drbo viršininkas Krivitskiss pa- 
spaudos skyriuje sovietų pa tyrė, kad Kleberio pražuvi- 
siuntinybėje Berlyne, bet mas turėjo ryšį su Raudo- 
slaptai jis turėdavo atlikti ' nosios Armijos “valymu.” 
sunkų uždavinį — išsiunti- i Tada imtasi smarkiau “Sta- 
nėti pinigus slapto partijos linizuoti” ir Ispanijos rau- 
veikimo parėmimui ir per- donuosius. Apie jo sušau-

, . . Mano manymu, ar gi nebu-beris. Staiga 1937 m. sausio , .. , .. ®. tų galima sudaryti bent va

duoti kominterno instrukci 
jas. Jam buvo pavesta ne 
tik Vokietija, bet ir didžioji 
dalis vidurio Europos. Jo 
darbas buvo taip išsiplėtęs, 
kad jam padėjo net 25 pa- 
gelbininkai ir kurjeriai. Vė
liau jis buvo pašauktas į 
Maskvą. Kai Stalinas likvi
davo senąjį bolševikų štabą, 
Mirov-Abramovas dar ku
riam laikui buvo perkeltas 
dirbti bolševikų žvalgytoje 
Vokietijoje, šiam kominter

dymą 
rašo:

minėtasis Krivitskis

landos, kitos programą iš 
mūsų jaunųjų? Ypatingai 
parapijų piknikuose. Juk 
kai kur net po du tris cho
rus. Kodėl neduot jiems 
progos pasirodyti viešai? O 
kiek mūsų mokyklose ran
das vaikučių gabių dekla
matorių, šokėjų, dainininkų. 
Ar nebūt įdomu juos pama
tyt ir pasigėrėt ir sykiu duo • 
ti ką naujesnio, įvairesnio ir 
piknikų lankytojams. Ir da
bar, kuomet mes pergyve-

teko išgirsti įdomių, daug 
reiškiančių paskaitų. Ir ne- 
sykį kilo mintis, kodėl tik 
tas mažas būrelis tegali gir
dėti, o taip norėtųsi, kad tie 
žodžiai pasiektų minias. Ma
nau, nereikėtų mums taip 
skųstis nerangumu, ar kuo 
kitu. Juk salėse vasaros 
laiku nėra progų klausyti 
paskaitų.

Taigi, pramogų rengėjai, 
ar nereikia duot progos lan
kytojams išgirst įdomių ži
nių? Manau, tas lengva 
įvykdyt. Pagalvokim, ko 
kią skriaudą darom sau ir 
kitiems praleisdami tokias 
progas.

Meskim akį į tai, kaip kiti 
moka tokias progas išnau
doti, tik, žinoma, ne mūsų 
naudai. O kas link biznio, 
tai, manau ,tas niekur biz
niui nepakenktų, dar gal di
desnės pasėkos būtų, nes vis 
tikėtumeis ką naujo išgirst 
tą sekmadienį, o ne vien tik 
“linksmi šokiai, valgiai ir 
gėrimai per dieną.” Paval
gyti, atsigerti, galima ir na
muose. Vienutė.

TENSE

BUY
UNITED 
STATES 

SAVINGS 
BONDS

AND STAMPS

Turtas Virš$G,000,000.00
' Apart Apsaugos, Turime 
ATSARGOS FONDĄ Viri

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.

OS SAI 1 \l 1711 H POSTOmCEOR BANK

nam tokius netikėtus ir 
— Kominterno generolo i skaudžius įvykius, ypatingai 

pražuvimas didžiojo valymo įg Lietuvos, kodėl piknikuo-
metu reiškia, kad jis buvo 
vienas iš tų, kurie jau Sta
linui nebereikalingi ir kad 
jis žinojo perdaug.... (In 
Stalin’s Secret Service” p. 
103).

(Bus daugiau)

Kitam gera nepadaręs ne 
lauk iš kito gera

DAFFY DRAMAS

se ne pakviest įent vięną 
kalbėtoją, kuris nušviestų 
dabartinę padėtį. O kaip 
tas būtų įdomu kiekvienam 
ir kiek būtų pasitarnauta 
Lietuvos labui. Pavyzdžiui, 
Moterų Są-gos Chicago ap
skrities susirinkime, liepos 
4 d. pamaldose už Lietuvos 
žuvusius, Federacijos Chi
cago apskr. susirinkimuose

<

FED iVINGS

“Draugo” spaustuvėje at
liekama gražiausiai, geriau
siai ir prieinamiausiomis są
lygomis visokie spaudos dar
bai.

A + A
SAL1OMIJA 

SADAUSKIENE,
(£w> tėvais Juneviėaitė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 20, 6:45 v. ryto, 1941, 
sulaukus 64 m. amž, .grimus 
Lietuvoje, Panevėžio apskr., 
Krekenavos parap., Papalčių 
kaime. Amerkoje . išgyveno 35 
metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą. Juozapą, dvi dukteris: 
Oną, žentą Joną . Jurgeloniua 
ir jų šeimą, Mary. žentą Vin
centą Zubrickus, S sūnus; Au
gustiną, jo moteri Priscillą, 
Bruno. jo moterj Franees. 
Bernardą, jo moterj Helene, 
žentą Antaną Vaffcorj; ir jo 
šeimą, brolj Jūožapą June- 
vičljų ir jo šeimą.i; giminaičius 
Joną Jašlnską tr jo šeimą. Jo
ną Smigelskj ir jo šeimą (iš 
Melrose Park), ir daug kitų 
giminių ir draugą/

Priklausė prie t. R. K. A. 
Susivienijimo 160 kuopos.

Kūnas pašarvotas namuose, 
2835 W. Pėrshing Rd. laido
tuvės jvyks ketvirtadienį, lie
pos 24 d., 10:00 vai, ryto iš 
namų j St. Anne’s. parap. baž
nyčią. 38th ir Si California 
Avė.,' kurioje jvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą. o iš ten bus nulydėta i 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Haltomtjos Sa
dauskienės giminės, draugai ir 
pažjstaml esate nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė- 

»se ir suteikti jai paskutinj 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę Vyras, Dukterys, 
Sūnūs Žentai, fivogerinl, Gl- 
inlnalčiaJ.

Laid. Direkt. J. Mulevičius, 
Tel. LAPayette 3572.

America On guard!
Above is a reproduction of the

Treasury Department’s Defense
Savings Poater, 8howing an exact 
duplication of the original “Minute 
Man” statue by famed seulptor 
Daniel Chester French. Defense 
Bonds and Stamps, on sale at your 
bank or post offiee, are a vital part 
of America’* defense preparations.

• m
“Defense stamps” galite 

pirkti “Draugo” ofise, jo ar
timiausioje pašto stotyje” 
galite gauti “Defense Bo
nus.”

Pirkite bonus ir stamps, 
kad pagelbėjus Amerikai ap
siginklavime.

Kiekvienas pirkėjas gali 
išmainyti tuos bonus kai pri • 
renka užtektinai.

Remkite “Dėdę Šamą,” 
būkite amerikonai!

Rheumatic Happy; 
Relieves Pain Quick

Thousands who suffered from the torturing 
pa'na of rhcumaimm. scmtica. lumbago, reu- 
ralgia and neuntis—are certainly happy over 
their dacovery of NURITO. Now tfcy tove 
found a guick-aęting formula which epeedjy 
relieves those ezhausting museular aches and 
pains. NURITO is trustworthy and dependafie 

KuRITO u^Te?

.t.iorr

u I

SICK, NERVOUS
PDAIIIfYTVERY n URANllI MONTH ■

Thm Head WHY 
Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound Is 
Real“Woman’s Friend”!
Soma wnmen (uffer sertr* monthly 
pain (erampa. backache. headarhc) dua 
to (amale functlonal diaordera whlla 
other'a aarnaatend to hacoma upaet and 
they sėt eruea, raatleaa and moody.

> So why Bot take I.ydla R. Plnkham’a 
Vegetahja Compound made tiptciatly 
to help tired. run-doam, nervoua wom- 
ea to ro amlllnr thru "dlIBrult daya.'* 
Plnkham'a Compound ccntalna no opi
au. or habit-formlnr Intradienta. It

la mada from nature'a own hcncšrlal 
roota and barto — aach wlth Ita ovru 
iptcial purpoaa to HELP WOMEN.

Famona foroearSOyaara -PInkham's 
Comnound ia tha beat knoarn and nno 
nf tha moat agactiea "aroman'a" tuolca 

obtainable. Try UI t

r- ...~

MIRACLE WHIP! 
J Its "different” flavor 

always makes a hit.

•‘.tul**!?. MILtlONS AOtlI—Miracle Whip does work uondtrs 
with salads! A unique combination of old-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip ia 
by far America's favorite salad dressing. 

******************

MARGUTI/
RADIO LAIKRAŠČIO JO-ti METAI

APTARNAUJA CHICAGOS tr APYLINKES LIETUVU A 
Vienlntžlia Vakarinis Lietuvių 

Programas Amerikoje — 
Leidžiamas 9 Sykius J Savaitę

SEKMADIENIAIS 1 vaL p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTAD. Ir ŠEŠTAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.

LOAN ASSOClATIONof CKicag* 
JUSTIN MACKIEWICH. Pres.

4192 Archer Avenue
VlRginia Ilki

IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Geriausiai Patarnavimas — 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

.«r•’< LVI •-c- .

y

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFsyette 0727

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

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

■ >•: '■: ■ ■' tt Į KOPLYČIOS DYKAI 1 AMBULANCE
3 VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTJ

laidotuvių direktoriai
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS 

3354 Sonth Halstod Street
Skyrius: 710 W. 18th St. 

Visi Telefonai: Y ARds 1419
J. LIULEVIČIUS 

4348 S. California Avė. 
Tel. LAFsyette 3572

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

•
ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. VVestem Avenue 

Tel. GROvehiU 0142

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue 

Tel. YARda 4908

LACHAVVICZ IR SŪNAI 
2314 VVest 23rd Place 

Tel. CANai 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULIman 1270

/
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Pagerbė Dariaus ir Girėno Atmintį

* . v t

Praėjusio šeštadienio va- kos himnus, prasidėjo kai-
karą, saulei leidžiantis, prie 
Dariaus ir Girėno paminklo 
susirinko tūkstantinė žmo
nių minia ir susikaupusi 
klausėsi kalbų apie “Spar
nuotųjų Lietuvių” žygį per 
Atlantą ir jų didvyrišką, 
tragingą mirtį. Ta pačia 
proga kalbėtojai aptarė 
dabartinę Lietuvos padėtį, 
iškeldami didįjį Lietuvos 
sukilėlių žygį išlaisvinti tau 
tą iš kruvintosios bolševiz
mo vergijos. Drauge su Da
rium ir Girėnu pagerbta ir 
tūkstančių žuvusiųjų suki
lėlių garbinga atmintis. 
“Kol mūsų tautoje yra Da
riaus ir Girėno drąsos ir 
ryžtingumo vyrų, kol yra 
tokių tautos sūnų, kaip tie 
tūkstančiai sukilėlių birže
lio 22 d. Lietuvoje, kurie 
savo kraują, savo brangiau 
šią turtą — gyvybę atidavė

vuz
tuva nežus, lietuvių tautai 
šviečia graži, laisva ir ne
priklausoma ateitis” — en
ergingai pabrėžė “Draugo” 
redaktorius L. Šimutis. -

bos, kurioms vadovavo adv. 
A. OHs. Be ankščiau sumi
nėtųjų, kalbėjo paminklo 
komiteto pirmininkas adv. 
R. Vąšeli, teisėjas J. Zūris, 
A. Kumskis, Gediminas, Da
riaus-Girėno legionierių pos 
to vadas Kasper, A. Vana
gaitis. Tarpais dainavo 
mergaičių choras.

Svarbią kalbą iškilmėse 
pasakė p. Petras Daužvar- 
dis, Lietuvos konsulas. Ji
sai turiningai atpasakojo 
mūsų lakūnų žygio didelę

esąs lietuvis lr pasirinko gy
venimo draugę lietuvaitę
Bronę Lukaitę.* Ji su tėve
liais Elzbieta ir John Lukais 
gyvena 6624 S. California, 
Marųuette Park. Jų šeima 
ir gi graši: Bronė ir sūnus 
Edvardas, kuris yra vedęs 
ir gi su lietuvaite.

Bronė yra baigusi Gimi
mo Pan. švenčiausios para
pijos mokyklą ir keturių 
metų Harper high school. 
Apie du metus lankė De 
Paul College. Eina sekre
torės pareigas Mayer. and 
Son dirbtuvėje.

Džiugu tėveliams ir vi
siems, kada jaunuoliai kuria 
šeimas su savo tautos jau
nuolėmis, o ne su svetimtau-

reikšmę mūsų tautos gyve- tėmis. Mišrios moterystės 
nime iš iškalbingai nurodė i dažniausiai vedybinę laimę 
lietuvių tautos siekimus,1 paverčia karčiu nusivylimu, 

karštai paragindamas prie Povilas ir Bronė pasirin 

pasiaukojimo.

Vainikus prie paminklo 
sudėjo Dariaus ir Girėno se
sutės Stulpinienė ir NeĮson- 
ienė, jaunalietuvių draugija

T. . ir Dariaus-Girėno paminklo
savo mylimą tėvynę, Lie- .... .
. ...„.t komltetas- Įspūdingą pro-

gramą baigė legionieriai, 
atiduodami didvyriams ka
rišką pagarbą. f Kep.

■Z ava va ■•Kuria seimos židinįGražiai ir jausmingai kai 
bėjo svečiai iš Lietuvos —;■ .
kun. dr. Antanas Deksnys I, Elzb,eta ", Povllaa Ru“‘ 
ir jūrų kapitonas Ubanau»lla' 3331 S' Union Av> U’ 
kas. Jie giliai vertino mū-18ame{iai Bfidgeporto gy 
sų didvyrių lakūnų žygį., ventoJai. E«r keUoliką metų 

Kun. dr. Deksnys aplankęs I nuolat'niai Draugo 
Dariaus ir Girėno žuvimo I ir "ts““" aukotojai
vietą Saldino miškuose. I kotalikiėkome įstaigoms. 
Vaizdžiai atpasakojo aavo GraJiai M»“klėjo mažą šei- 

įgytus ten įspūdžius ir ne
toli Saldino gyvenančių
žmonių p&sakojimus.

Programa prie paminklo 
buvo pradėta invokacija — 
malda, kurią įspūdingai pa

sakė kun. Ig. Albavičius, 

šv. Antano par. klebonas. 
“Margučio" choristėms su

giedojus Lietuvos ir Ameri

Kazakevičių iš Aurora (kiū
to narys) Miesto asesorius 
adv. Christenson su buriu 
draugų, J. Kavaliauskas, 
Pūkas (čikagietis), senas 
kiūto narys, J. Krancukas, 
vietos biznierius, senas kiū
to narys, J. Pauga su visa 
šeimyna, Paliulis, A. Tupi- 
kaltis ,V. Varon, M. Rock. 
John Balčaitis, Al. Matas, V. 
Gudžis, A. Balčunas iš Ro- 
seland ir k. Draugystės šv. 
Antano su skaitlinga komiai 
ja pakloja visą $10.00 ant 
baro.

Dovanas laimėjo sekan

tieji:

$90.00, Mrs. N. Speecher, 
6330 8. Artesian Avė.

$40.00 — Leo Glozeris, 
S. 48 Ct. ’ į

$30.00 — Martha Kutis, 
1405 S. 50 Avė.

ko palydoves gimines, bei 
geriausius draugus-es vien 
tiktai lietuvius-tea: būtent, 
Genovaitė, jaunikio sesutė, 
made of honor,.P. Aleliūnas 
su Helen Juozaitis, Ant. 
Šimkus su Sofia Aleliūnas 
ir Josephlna W. Urbeck su 
Urbeck.

Pamergės, baltais drabu
žiais “Dattie Swiss,” it gul
bės, apsirengusios, ir pabro 
liai, “Summer Formai,” kos
tiumais, palydės jaunikius 
prie altoriaus prisiekti am
žinai meilei liepos 26 d., 5 
vai. p. p., Gimimo P. šv. 
bažnyčioje, Marųuette Park. 
Sumainys žiedelius ir suriš 
rankeles amžinuoju moterys
tės mazgu jaunikio pusbrolis 
kun. K. Juozaitis šš. Petro 
ir Povilo parapijos klebonas 
Rockford, UI., jaunoji po-

“S Pilietybes pamokos
B. Paliulis su dukterim ir 
anūke išvyko Rhinelander, 
Wis. Grįžus namo, paliuo- 
suos atostogoms ir patį “bo 
są” Pallulį, kuriam ypač rei
kalingas poilsis. Rhinelander 
atostogauja ir J. Kaulinas 
su šeima.

Netoli Rhinelander yra 
gražus kampas ir lietuvių

apgyventas — McNaughton. 
Čia pirmiausiai apsigyveno 
Sharka. Dabar ten turi 
gražią vietą ir J. J. Kim- 
barskas. Daug kaa ten trau
kia. Aš taip gi manau ten 
patekti. D.

Vasaros metu užsidaro vi
sos mokyklos. Užsidaro lr 
pilietybės mokyklos. O dau
gelis norėtų pilietybės pamo 
kas tęsti ir šiuo laiku. l'o 
kie privalo žinoti ir ga;j 
naudotis viena mokykla, kn 
ri veikia ir vasarą. Yra ta 
Lietuvių Mokykla, 810 W. 33 
PI., Bridgeporte. Toje mo 
kykloje sutelkiamas uilnas 
prirengimas prie pilietybės. 
Nemokantieji skaityti - ra 
šyti išmokinami; nemokan
tieji angliškos kalbos pra la
vinami ir tt.

Mokykla randasi antram" 
namo auešte.

CLASSIFIED

NAMŲ — FARMŲ BARO K N AI
10 fletų, Marųuette Parke Įmo

kėti >5000. 4 fletų mūrinis. $11,- 
500, 2 fletų tnOrlnis po 4 kamba
rius $0.800. 6 kambarių mūrinis
bangalow $4.900. 5 kambarių me
dinis cottage kaina $2,750.

Turime taipgi gana dideli pasi
rinkimų bizniavų namų

Turime visokių kitokių bargenų 
po visų Chicagų. Taipgi apie 150 
labai gražių farinų. prie vandenų, 
tinkamos dėl retortų. Galima pi
giai pirkti arba mainyti.

Kas norite naujų namų pastaty
ti, senų pataisyti, upskaitliaviJUas 
dykai.

Jeigu norite greitai parduoti ar
ba pigiai pirkti, išmainyti ■ bite kų 
Jūs turite, kreipkitės pus:
CHAKI, KN P. S V ROM.SKIS & CO.

6V21 S. Weetern Avė.
Tel. REP. 3713 Vak. PKOs. 1111

Ruošiasi prie pikniko
Brighton Park. — Visi 

tu x « Brightonpankiečiai smar- 
i____ __  kiai ruošiasi prie draugys

1527 50 Avė.

Po $10.00: La Bunard, 4149 
Princeton Avė., G. E. Selig- 
can, 3000 W. Vanburen, H. 
Ebinl, 2739 Kildare Avė., 
M. Wykpsh, 1436 5 Avė., J. 
Samoška, 240 Maple Avė., 
Sasė Stasulaitis, 1325 South 
49 Avė., M. White, 4554 S. 
Cente r Avė., A. Rudinskaa, 
1408 S. 49 Ct, John Wobe, 
1833 W. Cermak Rd.

Po $5.00: W. Žilas, Sst., 
14 St., Chicago, Al. Tuma 
vičo, 1526 S. 49 Avė., A 
Morkelis, 1416 S. 50 Ct., T. 
Emery, 4644 Gladys Avė., 
Mrs. Marcinkus, 1328 S. 49 
Ct., E. Ga, 1408 South 49 Ct., 
P. Vendetk, 1213 S. 51 Avė.,

tės Saldžiausios Širties Vie
špaties Jėzaus No 1 pikniko, 
ku ris bus sekmadienį liepos 
2/ d. Willow West darže. 
Tai bus vienas iš didžiausių 
šios kolonijos piknikų. Tai 
turėsite progos laimėti pui
kų trumpųjų bangų radio 
Transworth išdirbystės ver- 
čios $29.95 ir daugybę ki
tų dovanų. Be to bus daug 
kontestų dėl senų ir jaunų 
su gražiom dovanom. Ku 
rie neturi automobilių, galės 
ateiti prie 44-tos gatvės lr 
Fairfield avė. 12 vai. ir 
Norkaus trokas nuveš visus.

J. Kolyėius.

REMKITE IR PLATINKITE

.•? «t •' t •
' Turtingas žmogus yra 
kaip obelis, prie kurios vis 
lenda tol, kol ji duoda vai 
šių.

PLATINKITE ‘ ‘ DRAUGĄ ’

>»*, u

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

livoiiolame 
po vleų 
Chicago

N. KANTER, Sav.

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 S. Halsted St.
TeJ. BOII.EVARD 0014

M. Wajcechowski, 2802 So 1 KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ. 

48 Ct., G. Marezak, 4812 23

SKAITYKITE “DRAUGĄ!

mynėlę sūnų Povilą ir duk
terį Genovaitę. Patys būda
mi pavyzdingi katalikai ir relė išvažiuos-“honey moon 
susipratę lietuviai, tą visą aplannkyti "Smokie Moun- Radomskis, 1609 S. 49 Avė., 
įskiepijo ir vaikams. tana” ir kaikurlas pietines A. Micke, 1311 S. 4, Avė.,’

Povilas baigė Armour pra-1 valstybes. ' T. Mitluvek, 2641 S *
džio. mokyklą ir keturių Vestuvių iikelial We.tm Electric dirbtu-

St.
Kiti laimingieji buvo: A

metų Lindblom high school. 
Nekurį laiką North Western 
vakarinį College.

Povilas, Jr., jausdamasis

Elz. ir J. Lukai, kuri įvykt 
Dariaus-Girėno salėje, 4416 
S. Wetsern Avė.

Paul ir Bromce, tešviečia 
visad saulutė jūsų gyveni 
me! Katram Rūtelė.

Asthma Mutus
Coughing, Gasplng

- a -- - called
rlbW re-

ūdom) around ««eti p«(

Gražus 
Apsirėdymas 

-Mūšy Specialybė

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

8RBSH

' thlJH.

Piknikai, atostogos 
lr kit kas

Cicero. — Praeitą sek
madienį Raudonos Rožės 
klubas turėjo metinį pikni
ką Liberty darže. Priva
žiavo gražaus svietelio: pa
prastų piliečių, biznierių, 
profesijonalų. Sunku būtų 
visus išvardyti. Klebonas 
kun. I. Albavičius atvyko su 
dr. A. J. G ūse n, dr. J. J.

ŽAVIAUSIAS PASIRINKIMAS 

BLIU8I

—

Wby totorat* thot InlloK 

Ino gray Kurt to dfcturb*

*»• colot harmony of 
yourhalrf Toudi »owoy 

tofetywM,lN«n«wCJat* 
ro4 Bruth Creryon. lt p«r-
«SH cofaring R* fOO$ «•* wRRoo$ drieetog *
Ine, on4 h Hm portaet lt

(boM dirtroctina ftr«t flroy hair«. h • imart 'cowy-**sry 

wMr«" cat« Stot optm M e Jlffy r»o<#r M • • •

Rdfllb 50c ... ln 12 naturaUooklno

Naudokitės pilnesniu 
"Draugo" patarnavimu

Ar reik pašto Ženklelių ?

Ar norit registruoti lalsaą, 
.pirkti “Money Order”, ad- 

..rausti siuntinius? Kreipki* 
<ės į “Draugo” raštinę!

Ar reik notaro parašo ar
ba antspaudoa? Ar gavote 
ii valdžios kokias nors blan
kas, kurių visiškai nesu
prantat? Kreipkitės į "Drau
go” raštinę!

f
Ar reik kokio noru verti

mo anglų ar lietuvių kalbo
je? Kreipkitės į "Draugą 
2334 So. Oakley Avė., Chica

go, UI, Canal 8010.

IF you lufter monthly
----------------------

Nervous 
——DlutJ“

Start taktas fontane „ 
Flnktauite Vegetatita Ogeaound 
at once. It’s one medicina made 
ežpedellgJ ar toamen that hrlps re- 
Itm hoKfertM. hackaehe, emtnpz. 
ireakiteM, nerronsneM—4«m to 
functlonal monthly dtatartmeee- 
U'a balped huadredt Of thousand.i 
of eromen to go “BnlUng thru” dla- 
trwo( am Sincultdeya.

Taken regnlzrty-Lydia 
haflefe Compotmd helpe huHd up 
realstance agalnst such tlred.

KORSETŲ 
KŪDIKIAMS DRABUŽIŲ 
V. VILEISIENfc, SAV.

GLAMOUR
FROCK SHOP

8922 W. Roosevelt Rd. 

Tel. AU8TIN 1175

• Uvfan fa #
riiiiOEcrs 

romuf-iiEiiGAi 
Blllt BRIADBAU

gMty ltfwtey, tiM M 1d*

STATION WH1R 
MM U«nU.

Yu«»U: FdJTM^U
1

REIKALINGAS DARBININKAS 
SPAUSTUVĖJE

Reikalingas tuojau prityrus spaustu
vės darbininkas. Pastovus darbas.

KrelpkltSs;
1334 So. Oakley Avė. Chicago. ni.

PARDAVĖM CI M T KINIS NAMAS 
MAKŲI LTTE PARK

Parsiduoda 3-jų ,f$etų mūrnls na
mas gražiame Marąuette. Park. Ant 
dviejų Uotų. KSLrStif* tĄdeniu apt 
įlldomae. 2-jų Jkarųt gaiĮadžlus. Dt| 
platesnių informacijų Kreipkitės: 1

8«38 S. Talniao Avė.

ISRKNOAVIMUI NAMAS 
BRIGHTON PARKE

ISrcndavimui 6 kambarių namas, 
4358 S. Fairfield Avė. KarMn van
deniu šildomas. Ant antro aukšto. 
Garadžius. Kampinis namas. Šaukite
VIRginto 8577.

REMKITE IR PLATINKITE 

KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

Alt MAKI9 - NIW»» RI • UIIT I
TYPEWRITERS

d C D I N G MŽ'HINiS

— (MAll MONTHIY PATRINTI — 

AU MAKK
SOLD, RENTED 
AND REPAIRED

•na aaeouia esat v ons-vias M$w.aac«HM« evasAMtM

xCTAD TYPIWRITER 
COMPANY

■otuT c. eo(Mt«n.
1W W. MADHOM »T.

Phone DEAR3ORN P444
I EnilE—0D*OM8T«Ain^*J

DIN1NG ROOM 8F5T8 — KAR
IA,K SETS — BEDHOOM SETS 
— RŪGS — RADIOS — RE- 
nUGERATORS — WASHERS — 

MANOBL8 — STOVĖS.
AB Katfmallr Adeevttaed ltema

A1£X ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTAT1VE

6343 So. Western Avent
Telefonas REPUBUC 6051

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

DOMINIKA8 KURAITIS, Sav.

„ AGENTAI: 

Jonas Rodiaas 
Jonas Jalinskas

Ant. Labanauskas 

IL IU>wski 
“Shorty”

Rez. TeL VICTORY 2499
\

VARTOTŲ KABŲ 
SKYRIUS:

806 West 31 st Street 

Chicago, III. 
Telefonnokite:

VICtory 10 9 8

MILDA BIIICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:

007 WEST 35TH STREET, CHICAOO
Telefoną*: LAFayette 2022



Antradienis, liepos 22, 1941

Kun. Stučkos auksinis 
jubiliejus

Praėjusį sekmadienį kun. 
Kazimieras Stučko minėjo 
savo auksinį kunigystės ju
biliejų. Šiuo laiku suėjo 50 
metų kaip jis įšventintas ku
nigu.

Kun. K. Stučko nuo senai 
klebonauja didžiulėje lenkų 
Švč. Trejybės parap., 1118 
No. Noble st. Jis yra lietu
viškos kilmės, moka lietu
viškai ir senesniesiemR Chi- 
cagiečiams yra gerai žino
mas. Mat kun. Stučkos dva
siškais patarnavimais nau
dojosi senesnieji Chicagos 
lietuviai, kuomet jie savo 
parapijos dar neturėjo.

Kun. Stučko yra vienuolis 
ir yra narys Šv. Kryžiaus 
Kongregacijos (C.S.C.).

Jubiliejinėse iškilmėse da
lyvavo Chicago sarkivysku- 
pas Samuel A. Stritch, kun. 
Albert Cousineau, kongre - 
cijos geenrolas, vysk. O’
Brien ir kiti augšti svečiai.

Kun. Stučko Švč. Trejy
bės parapijoj pradėjo klebo
nauti dar visai jaunas. Jo
je išklebonavo per 48 met- 
tus. Svarbiausias jo nuo
pelnas toje parapijoje buvo 
tas, kad kaip tik jis atvyko, 
toje parapijoje klebonas pra 
dėjo sutartinai veikti su pa- 
rapi jonais. Prieš jį vis 
įvykdavo aštrus ir griežti 
nesupartimai. Tada tuolai
kinis apaštališkas delegatas 
kardinolas Satolli patarė 
tai parapijai paskirti klebo
nu jauną lietuviškos kilmės 
kun. Stučko. Jis ir bųyg 
paskirtas. Jam pavyko pra 
šalinti visus nesusipratimus, 
greit užviešpatavo ramybė 
ir ši parapija yra viena iš di
džiausių ir sėkmingiausių 
Amerikoje.

Prigėrė chicagietis
Frank Scherette, 30 metų J 

amžiaus, 7258 Cornell avė., 
buvo išvykęs į Indianą, kur 
Pine Lake iš laivo išpuolė ir 
prigėrė. Jis buvo ten su 
mergina Jean Walker, su 
kuria buvo susižiedavęs.

Sudegė keturi 
automobilistai

Chicago priemiestyje Lake 
Forest susikūlė du automo
biliai ir užsidegė. Liepsnose 
žuvo keturi žmonės. Keletas 
liko sužeisti.

Hold up advokatui
Trys plėšikai užpuolė adv. 

J. Walter Stead ir jo žmoną 
prie jų namų, 7241 Crandon 
avė. ir pagrobė $175.

Radio

G A M BL E K Y ST E K .AL E JIM E

('‘Draugas" Acme teiepuut®)

Taylorville, III. kalėjime kaliniams buvo leista gembleriauti. Bet šerifas tam 
pasipriešino ir gemblinimo įrankiai išmesti iš kalėjimo. „ |

TRUMPAI
(Atkelta iš 1 pusi.)

Valstybės surašė svetimša
lius ir paskelbė turinti arti 
milijono, kartu imant vokie
čius ir italus, ne Amerikos 
piliečių. Jei Reichas ir Ita
lija gražumu neišleisianti ke 
lėtos tūkstančių amerikie-

,Visa aptemo. Misijonieriams Jerry Mack, 30 m. am-
(trūksta pragyvenimui, susi
siekimui lėšų. Suprantama, 
kodėl J. A. Valstybėse spar
čiai vystosi katalikų sąjūdis 
gausiai remti Misijas.

Be to, pačiose J. A. V. yra 
plačiausios Misijoms sritys. 
Juodukų bene vos 15% yra 
katalikai. Baltųjų — protes- 
tonų apie 67% esą visai ne-

Primintina radio klausyto
jams užsistatyti savo radio 
ant Stoties W. G. E. S. šian
die 7-tą vai. vak. pasiklau
syti reguliario Antradinio 
programo, kuriuos 12-tą me
tą nuolatnai transliuoja .............. . ______ ... ____ —,
Peoples Furniture Company 330,000 italų nebus išleisti iš begyvendami supagonėjusio-

čių, 660,000 vokiečiu ir arti , •iVS- ti* i * ,-i• krikštyti. Patys katalikai,

žiaus, nusišovė garadžiuje 
prie savo namo, 2733 South 
Central Park avė. Jo tėvas 
gyvena pasiturinčiai.

mu

Krautuvė ir kuriems vado
vauja J. A. Krukas. Kaip 
ir visuomet taip ir šiandie 
programas bus linksmas, 
gražus ir įdomus. Tarpe žy
mių talentų dalyvaus “Dė
dė” Vaitekūnas su juokais, 
Janina Pranenskaitė gražiai 
padainuos, ir kiti. O iš 
Peoples Krautuvės bus daug 
įdomių žinių link didelio lie
pos mėnesio išpardavimo 
Nepamirškite pasiklausyti.

Rep. XXX.

Amerikos. Matom, gengste- . ---- J.. ~. gciigovj nora ^ulturingoi, aplinkų
nams puolus, gal. nukentet. moj tikgji
nekalti žmones. . miršta <JorovSs dgsnius mai

šosi, ir žūva...
MISIJŲ SĄJŪDIS 

Nuo karo daug nukenčia
Misijų mokyklos, ligoninės, 
net ištisos apylinkės. Kai tė 
viškėje karas, nėr kada, nei 
kam, nei ką gero gabenti į 
Misijų plotus. Iki šiol Euro
pos katalikai gyvai rėmė 
skelbiamąjį tiesos žodį pus
laukinėms ir laukinėms taū- 
toms. Bet dabar ten karas.

Aišku, šį sąjūdį remia dva 
siškiai. Am. Tautinis Misi
joms sekretorius kun. Al. F. 
Coogan pranešė, jog 23% vi 
sų kunigų, t. y. 8,278 prisi
dėjo prie šio sąjūdžio.

Pasistenkime ir mes savo 
dalimi išsiaiškinti tikėjimo 
tiesas ir auka prisidėti prie 
Misijų.

VEDIMO LEIDIMUS 
GAVO:

Wm. Maliszewski ir H. 
Dunal.

A. T. Lewandowski ir D. 
J. Oparka.

Paul Runela ir Bernice 
Lucas.

Anton Paulauskas ir Rose 
Rizzuti.

St. Bemben ir Estelle Ka- 
minski.

Geo. J. Wenskas ir H. J. 
Malik.

W. Mociaszek ir Lottie 
Dūda.

St. Clark ir Elsie Budrus.

X Kun. P. Ciniko ir red 
Ig. Sakalo kelionė į Grand 
Rapids, Mich., savaitės pa-z 
baigoj puikiai pavyko. Ten 
rado daug katalikiškos 
spaudos bičiulių.

* X Dr. A. Rakauskas, 
M.I.C., atlikęs navicijatą 
Marijonų vienuolyne, Hins- 
dale, laikinai gyvena Mari
jonų vienuolyne Chicagoj.

X Biedniems išvažiavimo 
prirengimas šv. Jurgio par. 
eina puikiai. Tai bus lab
darių ūkyje liepos 27 d. Or
ganizuoja energingasai kun. 
J. Prunskis.

X Kelių labdarių kuopų 
ir sv. Kazimiero Akademi
jos R-jų draugijos piknikai 
praėjusį sekmadienį šau
niai pavyko. Buvo tūkstan
tinės žmonių minios. Džiau 
giasi abi organizacijos.

X Roselando Šv. Vardo 
dr-jos vyrai sekmadienį 
turėjo golfo turnamentą 
Evergreen parke. Sutraukė 
70 “kiauliukės” mušėjų. Pui 
ki diena, gera kampanija — 
“gerus laikus turėjom” — 
sako dr-jos pirmininkas M. 
Pavilonis.

14 milijonu ateiviu 
švietimui

Amerikos vyriausybė nu
tarė didelę sumą pinigų pa
skirti ateivių švietimui. Tą 
sumanymą prez. Roosevelt 
jau patvirtino.

Valdžios ižde dar buvo li-t
kę 14 milijonų dolerių W. P. 
A. darbams. Buvo pasiūly
ta tuos pinigus sunaudoti 
ateivių švietimui. Pasiūly
mas buvo priimtas ir prez.

Prisipažino prie kaltės
L. Williams, 32 metų am

žiaus negras, prisipažino nu
žudęs kitą negrą W. Harris, 
su kuriuo buvo susiginčijęs 
dėl merginos.

Rastas negyvas
Prie 159-tos gatvės 

Grove avė. automobliuje ra
stas negyvas žmogus. Besąs 
Quida E. Pribyl, 38 m. am
žiaus. Išrodo, kad jis pats 
sau galą padarė.

ir

Wm .Nehmzov, 63 m. am
žiaus, rastas pasikoręs pa
šiūrėje prie jo namo, 2621 

Roosevelt tą dalyką užgyrė. So. Kedvale avė. Priežastis
Turbut jau nuo ateinančio į nežinoma. Jis turėjo darbą 

rudens prasidės tas darbas. Į ir gyveno neprastai.
Ateivių švietimo darbas ,

ir ikišiol buvo vedamas. Vi
suose miestuose, kur tik yra 
ateivių buvo įrengtos piliet- 
tybės pamokos, kad prigel
bėti nepiliečiams prisirengti 
prie gavimo pilietybės po- 
pierų. Tas ikišiol varomas 
darbas bus praplėstas. Atei
viams bus teikiamos progos 
pagilinti savo žinias apie 
Ameriką, šio krašto geogra
fiją, istoriją, piliečių laisvę, 
teises ir pareigas.

Iš viso busią pasamdyta 
11.000 mokytojų ir tikimasi 
jie mokinių turės arti mili
jono.

Toje srityje darbo 
daug, nes dar yra 
5,000.000 nepiliečių.

dar
apie

ARTHRITIS
Don't deapair 
of relief irom 
terribie Arthri- 
tia acbea or 
paina. The 
NEW Colloidal 
lodued Sulphur 
capaulea called 
SITLPHOKAPS 
often bringwel-

Don’t
give
up

hope

come relief in 
Arthritia dae 
to Sulphur de- 
aciency. Small 
daily coat. Mon
ey back if no 
relief after 30 
daya* doaage. 
Bėgio taking 
TODAY.

YourPniggfnt h— 8ULPHO-KAPS

nieUejimą, M 
odoa ligą? F 

JTekentėkitl Žemo per 30 

metų gelbėjo žmonėms. Pa

taline ecsema. Ubėrimos, 

spuogus ir kitokiu odos 

negalavimu. Pirk Žemo 

tiaadienl Vienose aptieko- 

se. 35c. 60c. 31.00. '

nudegimą, arba

žemo
FOR SK!M IPPITflTlONS

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmos rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Necfar
BEERS

Urmo (whole8ale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

KLAUSYKITE! — PATIKS!

ŠALTIMIERO RADIO PROGRAMAI!!
ŠĮ RYT IR KIEKVIENĄ RYTMETfiLĮ 

WHIP — 10:00 vai. ryte — WHIP — 1520 Kiloc.
Juozas Warputas ir jo Kaimiečių Kapelija 
Kastas Sabonis ir Flo’utė (Lakštutė) Balsiutė 
Steponas Norkus ir Vėlesnių Žinių Žinovas 
Albina Kaspariūtė ir Al James
Kristina Kriščiūnai t? ir Jonas Paredna 
Aštuonios NASTURTOS ir Keturi KAVALIERIAI 
Juokų Karalius ‘Sank Liu Lujis’ ir Simas Bartkus 
Bartkų Šeimyna ir Linliojančios Lietuvaitės 
Oktetas su Antanu Kaminsku, Petru Kavaliausku, 
Vanda Zabella ir kiti.

*

*

Saltimieras Radio Advertisers
6912 South Western Avė. Chicago, Ulinois

Tel. Prospeet 4050 
“THE LITHUANIAN HOUR”

f

D A C |Z | C — namams statyti, remontuoti ar 
■ <\OlxV^Lv^O pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

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

Tapkite Finansiniai NepriklausomilII

TAI IDYI/ITC mū*U įstaigoje. Jūsų Indeliai rūpee- 
I <\L/I T 1x1 I C tingai globojami ir ligi $5,000 ap

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

MUSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nennakrlaodiiant Nei 
Vieno Klljentol

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

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

3236 So. Halsted St Chicago, I1L
Jos. M. Mozeris, Sec’y.

X Šv. Mykolo par. pikni
kas Vytauto darže buvo ir 
gausingas ir pilnas gyvu
mo bei įvairumo. Klebonas 
kun. J. šaulnskas visai pa
tenkintas pasekmėmis.

X Ed. Kubaitis, mūsų 
dienraščio adm. narys, porą 
dienų kankinosi galvos so
pėjimu. Gydėsi namie ir 
jau vakar sėdėjo prie “des- 
kos.”

X Dr. P. Atkočiūnas ir 
jo žmona rengiasi vykti į 
Mahanoy City ir į Mariana- 
polį, kur rugpiūčio 7 d. bus 
Federacijos kongresas. Fed. 
12 sk., Cicero, išrinko juo
du savo atstovais.

X Jonas Pilipauskas, mū
sų redakcijos personalo na
rys. grįžo iš atostogų, ku
rias praleido Wisconsine, 
grįžo “saulėj iškepęs” ir 
pradėjo “šusti” redakcijoj.

X “1941 Buick Special” 
kurį dienraštis “Draugas” 
leidžia laimėjimui buvo ma
tomas Vytauto darže, North 
Sidės piknike, ir Labdarių 
Ūkyje, kur buvo Labdarių 
ir Akademijos Rėmėjų pik
nikai. Visi gėrėjosi puikuo
ju automobiliu. Ir tik pa
manykite, vienas plonas de 
šmtukas laimės tą gražią 
dovaną.
X P-nia Sanarskienė, gyve
na kaip “farmerka” prie 
mažo Wisconsino miesto, ir 
nelabai nori grįžti į Chica
gą-

X PATAISA# šiame sky
riuje buvo pažymėta, kad 
J. Urbai! yra “Times” fo
tografas, reikėjo sakyt, kad 
jis fotografuoja “Interna
tional News Pictures” kom- 
panijai, kuri pristato paveik 
sius įvairiems laikraščiams. 
Prie progos reik pasakyti, 
kad Urban buvo nuvykęs į 
Eucharistinį Kongresą pra
eitą mėnesį, kaipo oficialus 
savo bendrovės fotografas.

Vyrai, Moterys! Seni, 
40,50 60 M. Gyvenkit!

Jauskitės daug jaunesni, pilni smar
kumo. Nekaltinkime savo amžiaus, kad 
Jaučiatės Išslsėmę. nusidėvėję, susmukę. 
Tūkstančiai stebisi, ką hlskts paaismar- 
klnlmo su Ostrex padaro. Jan.e yra ben
drieji stipry lai dažnai relkallnal po 40 
m. — kūnams, kuriems trūksta ae'.ežlss. 
kalkių, fosforo, lodo. Vitamino Bl. 73 
metų amžiaus daktaras rašo: “Aš pats 
J| vartojau. Pasekmės puikios. Speclalls 
supažindinantis kiekis Ostrex Tonlc Tab- 
lets, 35e vertės tik 3te. Nesljausk sus
mukęs, senas. Pradėk jaustis smarkes-- 
nls Ir jaunesnis nuo pat šios dienos.

Parsiduoda visose gerose vailstlnėse. 
No. 485.

VVOLK STIDIO
1945 VVest 35* Street

a|1\ \S( I P l’HOTOGK \ITI\ 

I OH'E.sT POSSIBI.K PRH l..>
1TIOM' I 4FAYKTTE 2*13

Taking your giri to the 
movies?

WBTCH OUT!
Watch out that your breath does net 

Oflend . . . you yourself probably don't 
know vhether lt’s offenslve or otherwlse. 
If you want to make a hit wlth your 
giri friend, there’a a way to make your 
breath more agreeable. And lt's easy. 
Blmply rinse the mouth wlth Llsterine 
Antlseptle before you start out. Llsterine 
halta food fermentatlon ln the mouth, 
the usual cauae of breath odors accord- 
lng to some authorltles, then over- 
comes the odors fermentatlon produces. 
Lambert Pharmacal Co., St. Louis, Mo.

B®for® Any Dafa Us®

LISTERINE ANTISEPTIC
T® Malt® Vsar Braatt Saraeter

JUBILIEJAUS PROGA
10 Savaičių Prenumerata Siūloma 

U2 VIENĄ DOLERĮ

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
Štai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams: 

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

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

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

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

Užsakymus siųskite Šiuo adresu:
"DRAUGAS”

2334 So. Oakley Avė. Chicago, Illinois 

arba šaukite CANal 8010

r.


