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TREMIA RUSIJON
Chicago Daily Tribūne ko 

respondentas Donald Day iš 
Helsinkio, Suomijoj, prane
ša, kad bolševikai ir toliau 
iš Pabaltijo valstybių žmo
nes tūkstančiais išveža į Ru 
siją, kur jų likimas niekam 
nežinomas. Sako, Maskva į 
Pabaltijį traukiniais siunčia 
daugiau kariuomenės ir grį
žtančiais atgal traukiniais 
išvežama Rusijon tūkstan
čiai lietuvių, latvių ir estų. 
Cekos agentai areštuoja dau 
giausia šviesuomenę ir buvu 
sius turtingesnius asmenis. 
Išnaikinus šviesuomenę rau
donieji barbarai tikisi apsi
drausti nuo pavojaus.

Kilusieji gandai ir kalbos 
apie Vokietijos žygius į Pa 
baltįjį kol kas nepasitvirti
na.

SUSITAIKĘ
Iš kitų šaltinių pareina ži

nių, kad Hitleris su Stalinu 
susitaikę. Hitleris padaręs 
didelių nusileidimų Vokieti
jai. Sako, nacių kariuomenė 
jau siunčiama per Ukrainą 
ir Juodąja jūra Kaukazo 
link, o iš tenai į Irano (per
sijos) pasienį. Hitleris nori 
savo paprastu blitzkriegu nu 
galėti britus Sirijoje ir už
daryti Suezo perkasą.

Anot pranešimų, šis nacių 
žygis maskuojamas įvairiais 
gandais apie kilusius tarp 
Vokietijos ir Maskvos nesu
sipratimus.

Esą turima padaryta slap
ta nacių bolševikų japonų su 
tartis. Japonai pasižadėję 
bolševikams atiduoti Man- 
džiuką, o naciai leidžią bol
ševikams užgrobti visą Suo
miją.

Niekas negali žinoti, kiek 
tuose ganduose ir žiniose 
yra tiesos.

NACIAI ATSILYGINA AMERIKAI
Iš Lietuvos gabena 
mases gyventojų 
Rusijon
HELSINKIS, birželio 17 d.

— Čia gauta žinių, jog Ru
sijon grįžtą iš Pabalčio — 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos
— rusų traukiniai, kuriais 
į tas valstybes atgabenta 
daugiau kariuomenės, būna 
pilna lietuvių, latvių ir estų 
šeimų.

Pereito šeštadienio naktį 
Estijos sostinėj Taline Rusi 
jos GPU (slaptoji policija) 
suareštavo 4,000 sostinės gy 
ventojų. Jiems leista per 30 
minučių susipakuoti savo 
daiktus ir pasiimti tik tai 
kiek jie gali panešti. Kiti

Iš kur plito propaganda.
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Qgerman EMBASSY 
0GERMAN CONSULATE

(“Draugas” Aeme telephoto)
J. A. Valstybių žemėlapiu rodoma, kur yra vokiečių konsulatai, kurie prezidento 

Roosevelto nuosprendžiu turi būti uždaryti iki liepos 10 d. dėl jų politinio aktyvumo 
šioj šaly. Valstybės departamentas aiškina, kad dėl to su Vokietija nenutraukiami dip- 

6,000 "estų suimta kitose Es-' lomatiniai santykiai. Vokiečių amhas&da ir jos štabas Washingtone prezidento nuos- 
tijos vietose. prendžiu neliečiamas.

Inteligentiją gabena
Panašios žinios gaunamos

ir iš Lietuvos ir Latvijos, 
kur rusai daugiausia suima 
ir ištremia mokslus ėjusius 
asmenis ir buvusius turtin
gesniuosius žmones.

Prieš metus Stalinas pa
siuntė Lietuvon, Latvijon ir 
Estijon ultimatumus kartu 
pažadėdamas, jog tų valsty
bių socialinis, kultūrinis ir 
dvasinis gyvenimas nebus 
liečiamas.

Tačiau visi šie pažadai bu 
vo sulaužyti sekančią savai
tę.

Sakoma, jog Hitleris su
Stalinu pilnai susitarę

Vokietija sulaikys Ainerikos 
piliečių finansinius išteklius

Konsulatų gali neliesti

BERLYNAS, birželio 17 d.
— Atsakydama į Prezidento 
Roosevelto veiksmus “užšal- 
dant” ašies kapitalą Ameri
koje Vokietijos vyriausybė

Senatas pritaria
konsulatų
uždarymui

ėmėsi “efektingų” žygių.
Kokie tie žygiai bus tuo 

tarpu nepaskelbta, bet auto 
ritetingi sluogsniai tvirtina, 
jog jie bus panašūs į Ame
rikos.

Trumpas oficialus praneši 
mas sako, jog “Reicho vy
riausybė šią dieną įsakė rei 
kiamus veiksmus sąryšyj su 
Jungtinių Valstybių piliečių 
kapitalu. Tuo atsakoma į 
Prezidento Roosevelto veiks

WASHINGTONAS, birželio
17 d. — Senatas šiandie pri 
tarė valstybės departamento•mu8' šis Padeda
įsakymui uždaryti Ameriko- tu0 lau vei^ti
je Vokietijos konsulatus, bet 
senatorius McCarran šį vei
ksmą pavadino žygiu į nu
traukimą diplomatiniių san-

Nepalies konsulų
Tuo pačiu laiku pusiau ofi

cialioji žinių agentūra aiš
kiai duoda suprasti, jog Vo 
kietija galinti nesiimti žy-tykių su Vokietija.

Senatorius pasisakė apgai j S”!’ ^d įsakytų ^uždaryti 
lestaują, jog tai padaryta, t

PROPAGANDA
Kongreso atstovas S. A. 

Day iš Illinois aną vakarą 
per radiją aiškino apie vyk 
domą J. A. Valstybėse britų 
propagandą. Jis pareiškė, 
kad dėl tos propagandos jau 
ir pačiam kongresui darosi 
nejauku. Anot Day, kongre- 
gresas rengias imtis žygių 
palaužti šią britų tarptauti
nę propagandą, kuri nuodija 
amerikiečių mintis.

Šį kartą britai jau per gi
liai pasišauja. Jie nori, kad 
J. A. Valstybės jungtusi 
unljon su Britanija, kad 
bendromis jėgomis kovoti 
prieš bendrąjį priešą — Vo
kietiją.

•
KOKIA TA UNIJA

Atstovas Day taip aiški
na: V|

Britai darbuojasi, kad 
amerikiečiai išsižadėtų savo

Menkas gyvenimas 
Maskvos agentai sudarė vi

sose trijose valstybėse komu 
nistinės vyriaausybes, ku
rios tuojau nacionalizavo 
bankus ir žmonėms buvo lei 
džiama iš bankų pasiimti 
tik po $20 į mėnesį. Po ke
lių dienų buvo nacionalizuo
ta ir visa industrija.

Po dvylikos mėnesių bol- 
ševistinės santvarkos visose 
pabalčio valstybėse gyveni
mo štandartas nusmuko iki 
Maskvos, Leningrado ir kitų 
Rusijos miestų. Kaune, Ta
line ir Rygoj žmonėms lei
džiama užiimti tik po devy
nis kvadratinius jardus kam 
bario kiekvienam asmeniui. 
Tai Maskvos “rojaus” štan-

NEW YORKAS, birželio 
17 d. — Čia gauti paskutinie 
ji pranešimai sako, jog vo
kiečių kariuomenė, paruošta 
žygiui per Persiją Sirijon ir

Norvegijoj naciai 
koncentruoja
kariuomenę

LONDONAS, birželio 17 d. 
— Norvegų sluogsniai Lon
done gauna pakartotinus 
pranešimus, jog Vokietija 
koncentruoja didelį kariuo
menės skaičių Norvegijos va 
kariniam pajūryj, iš kur esą 
galima pravesti invaziją ško 
tijon.

Kiti pranešimai sako, jog 
be perkėlimo jau esamos 
Norvegijoje vokiečių kariuo 
menės į vakarinį pajūrį, pro 
Skaggeraką kasdien praplau 
kia į vakarus laivai pilnai 
kariuomenės.

dartas.

konstitucijos ir valdžios for 
mos, jungtusi unijon su Bri 
tanija ir bendrai kariautų. 
Anot Day, jei įvyktų, ame
rikiečiai nesiskaitytų pilie
čiais, bet Britanijos subjek
tais, nes J. A. Valstybės bū 
tų Britanijos dalis. Po karo 
Britanija nereikalinga būtų 
išmokėti Amerikai milžiniš
kų karo skolų.

Atrodo lyg pasaka. Bet 
tas nėra pasaka. Britai dar 
buojasi ir randa palankumo.

Vichy jėgoms
Sirijoj vyksta

VICHY, birželio 17 d. — 
Kariniai pranešimai iš Siri
jos sako, jog prancūzų kon
trataka išvijo anglus iš ątra 
teginiai svarbaus Merdjay- 
oun miestelio, kurį anglai bu 
vo užėmę prieš savaitę.

Pranešimai iš Beiruto sa
ko, jog visuose frontuose 
prancūzai iš gynimosi perėjo 
puoliman.

Tuo tarpu iš Kairo anglų 
šaltiniai praneša, jog pieti- 
nėn Siirijon, kur Vichy ka
riuomenė pravedė smarkias 
kontratakas, laisvieji pran
cūzai ir anglai pasiuntė dau 
giau kariuomenės.

Egiptan, šiuo metu jau ke 
liasi per Juodąja jūrą Rusi
jon ir iš terb-bus gabenami 
Persijon. Tuo būdu, sako* 
ma, Rusija su Vokietija pil
nai susitarusios ir Rusija 
sutikusi perleisti vokiečių 
kariuomenę per savo terito
rijas.

Nepatvirtinto žinios Wa- 
shingtone sako, jog pagal 
vokiečių-rusų slaptąją sutar 
tį Švedija paskiriama Vokie 
tijai, o Suomija ir Mandžu- 
rija Rusijai.
Sutarties nuostatai

Pirmiausia, Rusija sutin
kanti perleisti nacių kariiuo 
menę ir už tai vokiečių in
žinieriai nuties elektrinius 
geležinkelius per Ukrainą ii 
Georgija į Bakų ir Persiją.

Antra, Rusija teiks Vokie 
tijai aliejaus ir kviečių, o 
vokiečiai atsimokės geležin
keliais ir traukinių įrengi
mų.

Ir trečia, Japonija sutinka 
užleisti Rusijai Mandžuriją 
ir už tai Rusija atšauks vi
są savo paramą Kinijai.

MILANAS, Italija. — Mu
ssolinio laikraštis Popolo D’- 
I tai i a šiandie prisipažįsta, 
jog Amerikos parama Angli 
jai kas kartas pradeda su
vaidinti žymesnį vaidmenį 
kare.

TOKIJO. — Japonijos už
sienio ministerija pareiškia, 
jog padaryti Amerikos am
basadai ir kitai Amerikos 
nuosavybei Chungkinge nuo 
stoliai japonų bombanešių 
atakos metu įvykę per klai
dą.

Petainas prašo
pasitikėjimo

VICHY, birželio 17 d. - 
Maršalas Petainas minėda
mas savo vadovybės viene
rių metų sukaktį ir peržvel 
gdamas Prancūzijos esamą
ją padėtį, pareiškė prancū
zams, jog jų niekas “neapvy 
lė, nė nepardavė”.

Tuo pačiu laiku maršalas 
kreipėsi į prancūzų, kad jie 
*juo pilnai pasitikėtų.

BERLYNAS. — Karo va
dovybė pranešė, jog Vokieti 
jos submarinai šiauriniam ir 
viduriniam Atlante nuskan
dino penkis ginkluotus pre
kybinius laivus.

LONDONAS. — Anglijos 
švietimo departamentas pas 
kelbė, jog Anglijos mokyk
loms paruošta trumpos pro
gramos iš Amerikos istori
jos, nes anglų vaikai daug 
mažiau žiną apie Ameriką, 
negu amerikiečiai apie Ang
liją*

TOKIJO. — Pranešama, 
jog Japonijos-Rusijos preky 
bos sutarties platesnių nuos 
tatų pasitarimai tebevyksta 
Maskvoje ir Tokijo.

BUKAREŠTAS. — Nno 
šios nakties visoj Komunijoj 
įsakyta gęsinti šviesas, atvi 
ri vasaros teatrai ir restora 
nai turi būti uždari po saulė 
leidžio.

bet “jei mes būsime privers 
ti kariauti, tai buvo neišven 
giama”.

“Tačiau”, pridėjo, senato
rius, “jei susirūpinta propa 
ganda, būtų labai gera jei 
valstybės departamentas bū 
tų įsakęs nutraukti Sovietų 
Rusijos (propagandą)”.

Smarkiai atakavo
Vokietijos centrus

LONDONAS, birželio 17 d. 
— Dideli būriai Anglijos or
laivių per ištisą naktį bom
bardavo vakarinės Vokieti
jos dirbtuves ir pravedė ata 
kas nacių okupuotojoje Pran 
cūzijoje ir apmėtė bombomis 
laivus prie Danijos iir Vo
kietijos pakraščių.

Aviacijos ministerijos pra 
nešimu bombomis apmėtyta

Amerikos konsulatus, kaip 
padarė Amerikos vyriausy
bė uždarydama Vokietijos 
konsulatus Amerikoje.

Pasak agentūros, Roose
veltas įsakęs vokiečių konsu 
latus uždaryti, nes tuo jis 
norįs demonstratyviai pa
reikšti Anglijai siimpatijų, 
kadangi Amerikos materiale 
parama Anglijai esanti ne
užtenkama.

Tai pirmieji autoritetin
giausių pasisakymų Berlyne 
sąryšyj su Amerikos įsaky
mu atšaukti konsulus iki lie 
pos 10 dienos.

Anglai netoli
Fort Capuzzo

KAIRO, birželio 17 d. — 
Anglų karo vadovybė Egip
te praneša, jog anglai stai
gia ataka prasiveržė iki

Cologne, Duesseldorfas ir Fort Capuzzo, Libijoje prie
Duisburgas. Taip pat numes 
ta bombų Boulogne uoste ir 
Dunkirko dokuose.

Iš šių atakų grįžo septyni 
anglų orlaiviai.

Anglams bombarduojant 
Vokietiją, Anglijoje smar
kiai veikė vokiečių bombane 
šiai. Aviacijos ministerija 
praneša, jog vokiečiai bom
bų numetė rytiniam Angli- 
jog pakrašty, vakarinėj ir 
pietvakarinėj Anglijoj, bet 
nuostolių padaryta nedaug. 
Sunaikinta trys vokiečių or 
laiviai.

1
Naciai neatakavę
Airijos sostinės

BERLYNAS, birželio, 17 d. 
— Vokietijos vyriausybė 
šiandie pareiškė, jog išsamių 
tyrinėjimų nerasta jokių įro 
dymų, kad Vokietijos orlai
viai būtų numetę bombų ant 
Dublino.

Egipto pasienio ir atmušė 
ašies kariuomenę, kuri buvo 
pasiųsta iš Tobruko apylin
kės.
Karo pranešimas sako, jog 

vokiečių ir italų kariuome
nei padaryta žymių nuosto
lių.

Tuo tarpu Vokietijos ofici 
alioji žinių agentūrą DNB 
pareiškia, jog šiandie iki pie 
tų sunaikinta 100 anglų mo
torizuotų dalinių ir situaci
ja vystosi vokiečių naudai

Italijos karo vadovybė pra 
neša, jog anglams padaryta 
žymių nuostolių — kariuo
menei ir tankams. Esą sunai 
kinta vienuolika anglų oriai 
vių.

ORAS
Giedra ir vėsoka. Pietva

kariai vėjai.
Saulė teka 5:14 vai., saulš 

leidžias 8:29 vai.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
NEPAPRASTOS PAMALDOS 
ŠV. PATRIKO KATEDROJE

Pamaldoms vadovavo pats New York 
Arkivyskupas F. J. Spellman dalyvaujant 
augzileriniam N. Y. vyskupui F. Mdntyre, 
daugeliui lietuviu kunigu ir šimtams 
tikinčiųjų iš New York ir apylinkės. 
Mišparus celebravo prelatas J. Ambotas, 
o giedojo katedros choras.

KONSULAI TURI APLEISTI AMERIKĄ
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laidotus šv. Kryžiaus kapi
nėse. Pamaldas laikė ir ata
tinkamą pamokslą pasakė 
prie lietuvių kunigų kapo, 
kur jau keturi palaidoti, ir 
kurį puošia puikus kryžius.

Ar tik nebus pirmas toks 
viešas už mirusius kapinė
se pamaldumas. Būtų labai 
gražu, kad tas paprotys pa 
siliktų ant visados: uždūši- 
nės pamaldos Atminimo die
noje būtų po atviru dangum 
ten, kur palaidota daug pa
rapijonų. K. Dryža

Everybody ravės about your 

salads, Peg.What’s the secret?

MIRACLE WHIP! 
Its different” flavor 

alv/ays makes a hit o

New York, N. Y. — Bir
želio 15 d. sausakimšėje ma
jestotingoje Šv. Patriko ka
tedroje, nuo 4 vai. iki 5:30 
vai. po piet, atliktos nepa
prastos iškilmingos pamal
dos už Lietuvą, Latviją ir 
Estiją. Berods, tik vieną 
kartą praeityje temateme 
panašias iškilmes, būtent 
kai buvo apvaikščiojama 550 
m. krikščionybės įvedimo 
Lietuvon sukaktis, 1937 m.

Pamaldoms vadovavo New 
Yorko Vyriausias Ganyto
jas, J. E. Arkivyskupas r ra- 
ncis J. Spellman, kuris taip
gi jautrų nuoširdų žodį ta
rė pamaldų pabaigoje. Miš
parus laikė J. M. prelatas 
Jonas Ambotas, o visas ce
remonijas vedė katedros ma-

sų broliai, sesės. Prašykime 
jiems tvirto ištvermingo ti
kėjimo šioje tamsioj skaus
mingoj valandoj, ir didžio 
krikščioniško tvirtumo iš 
Šv. Dvasios, ypač atsiklaupę 
prie išstatyto Švenčiausiame 
Sakramente Viešpaties Jė
zaus.

Švenč. Sakramento palai
minimą davė J. M. prelatas 
J. Ambotas, o jam asistavo 
kaip diakonai ir subdiako
nas kun. klebonai: J. Balkū- 
nas ir J. Aleksiūnas.

Pamaldoms pasibaigus, J. 
E. Arkivyskupas Spellman 
atsistojęs prie savo sosto, 
maloniai prabilo kad “Šv. 
Patriko katedra visuomet 
jums atdara ir kad visuomet 
jūs esate čia “Welcome”, y-

Biaurios kalbos 
gerus papročius.
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Haus Thomsen, vokiečių ambasados charge d’affaires, 
kurs skaitosi nacių konsularinio veikimo šioj šaly vir
šininkas, New Yorke skaito žinią apie prez. Roosevelto 
nuosprendį uždaryti visus vokiečių konsulatus J. A. 
Valstybėse.

AND THANKS 

, ASO“’1t61«*cu v*"1’ ,
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lonus vikaras, kun. Robert kai esate 
E. Woods. J. E. Arkivysku- bloMti g. nuoširdžiaj

nį iš Bayonne, N. J., kun 
Varnaitį iš Colorado, kun. 
VI. Masiulį uolų Brooklyno 
suaugusiems teismo salėse 
pasišventėlį; vienuolį Jtsene- 
diktiną, J. Barkauską, ku
nigus Garmų iš Easton, Pa.; 
J. Kintą iš Paterson, N. J., 
Ig. Kelmelį iš Newark, N. 
J., dominikoną tėvą Kaži-

Taupykite Vartotus 
Pašto Ženklusa

Ar norite prisidėti prie 
tikro misijonieriško darbo’ 
Taupykite vartotus pašto 
ženklus? Štai lengvas ir vi
siems prieinamas būdas, ku
ris neša misijoms didelės

ib
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pą lydėjo bei jam asistavo 
kaip kapelionai, kunigai: 
kleb. J. Simonaitis iš Eliza
beth, N. J.; kleb. L. Vaice
kauskas iš Harrison, N. J.; 
ir K. J. šeštokas, kapelionas 
iš Staten Island. O J. E. vys
kupas J. Francis A. Mcln- 
tyre, N. Y. arkivyskupijos 
augziliarą lydėjo ir jam a- 
sistavo kaip kapelionai, ku
nigai: kleb. K. E. Paulonis 
iš Šv. Jurgio parap. Brook
lyno; ir M. Kemėšis iš Šv. 
Onos parap. Jersey City, N. 
J.

Po mišparų, kuriuos iš
kilmingai atgiedojo kated
ros vyrų choras vadovau
jant garsiam vargonininkui 
Pietro Yon, katedros klebo
nas, kun. Joseph F. Flannel- 
ly, tarė sveikinimo žodį ir 
atkalbėjo švenč. Jėzaus šir
dies litaniją už kenčiančius 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos žmones. Paskui J. E 
Vysk. Mclntyre pasakė pa
mokslą, pasirinkdamas kai
po tekstą šv. Luko Evange
lijos žodžius (22 persk., 32 
ir 33 eilutes): “Simonai, Si
monai! štai, šėtonas reika
lavo jūsų, kad persijotų, 
kaip kviečius; bet aš pra
šiau už tave, kad tu nenu
stotume! tikėjimo; todėl tu 
kada nors apsigręžęs stip 
rink savo brolius’’. Pamoks
lininkas pabrėžė, kad lietu
viai susirinkote Dievo na 
muose šv. Patriko katedro
je pasimelsti už savo bro
lius pavergtoje Lietuvoje, 
kurių tikėjimas, kaip žino 
ma iš daugelio faktų, tikrai 
buvęs stiprus pavyzdingas. 
Dabar gi jis žiaurių būdu

meldėmės šioje vietoj už ken 
čiančius Airijos žmones; oi
šį popietį už persekiojamus' Tyčios J. E. Arkivyskupą? 
Lietuvos, Latvijos ir Esti-Į maloniai pasisveikino ir pa
jos žmones. Šios pamaldos sikalbėjo su J. E. Lietuvos.
primena mums Katalikų Baž Latvijos ir Estij°s Minist
nyčios universalumą — vi-

mierą Žvirblį ir kitus. Pas- naudos, o bendradarbiams 
kui prie Lady’s Chapel-kop- gausių nuopelnų.

Šioj srity daugiausia ga-

rais.
suotinumą: ji visus priima 
ir už visus meldžiasi. Ir ji

Iš katedros daugelis da
lyvių nuvyko į Town Hali,

viena šiandien nuoširdžiai w. 43 St., prie Times Sųuare,
pilnai prašo ir ieško taikos 
pasauliui. Daug pas mane 
šiandien prisiminimų. Ypač 
dabar prisimenu kaip prieš 
10 metų buvau Kaune, Irgi 
didingoje katedroje. Mane 
gražiai jaukiai priėmė jūsų 
Viešpats ir mano Viešpats 
Kristus Dievas. Tas pats 
Kristus Viešpats ir čia jus 
gražiai širdingai priima: 
jūs čia atėjote be jokios'bai
mės būti užpultais arba pa
vergtais. Man šiandien ma
lonu buvo jungtis su jumis 
maldoje už jūsų kenčiančius 
brolius, sesutes. Būkite tvir
ti, nenusiminkite! Dievas 
praeityje nugalėjo, ir vėl 
nugalės piktą! Tik būkite 
Jam ištikimi, ir jūs laimė 
si te brangų užmokesnį, ku
ris duodamas tiems, kurie 
į Jį tiki, Jį myli ir Jam tar
nauja. Dėkokim Jam ypač 
kad Jojo ir artimo meilės 
niekas negali iš mūsų atim 
ti išplėšti. Lai Aukščiausias 
paguodžia ir tvirtina jus 
visus!”

Po pamaldų J. E. Arkivys
kupas ir Vyskupas maloniai 
pasveikino — asmeniškai 
kiekvieną — lietuvius kuni
gus dalyvavusius pamaldo
se. Jų tarpe, be viršminėtų 
garbingų dvasiškių, matėme 
ir kun. Gurinską (ką tik at-

kur turėjo įvykti masinis 
susirinkimas. K. žvirblis

šeši kunigai laikė 
pamaldas kapinėse

Gegužines uždūšines pa
maldas Philadelphia lietuvių 
katalikų kunigai visų trijų 
parapijų, suvažiavę į lietu 
vių skyriaus Šv. Kryžiaus 
kapines, kur daugelis lietu- 

i vių ilsisi, 30 d. gegužės, aki
vaizdoj daug žmonių, laikė 
pamaldas už mirusius ir pa-

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

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

Marian Hills Seminary, 
MISSION CLUB, 
Hinsdale, Illinois.

DOCTOR’S AMAZMG UQUID
GREAT SUCCESS FOR

SKIN TROUBLES
irternally ca

bandomas, persekiojami jū- vykusį iš Lisabono), St. Sto-

PASKOLA ČIA GAUSI 
ffrelt, leng
vais išmo
kėjimais —

KUO 5 IKI 20 METU.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and ;loan association:

GF CHIOAGO

2202 W. CERMAK ROAD
, Tel.: CANAL 8887 
Mokame 31/2% Dividendų 

Ben. J. Kazanauskas, Sec.

£1,000,000.00

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

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

STANLEY GAVCUS
— Parduoda—

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

Perkraaisto llaldus, Vriioja Anglie
Kreipkitės prie;

Stanley Gavcus
110 So. Rldgeland Avenue 
Worth, UI. Tel. Oak Lawn 1R8-J-1

(•rternally caused)

ay
PMISED

'*** FR0M 
COAST 

TO
COAST!

No matter what vou’ve tried witheut 
sueress for unniįtht ly surfare pim plos, 
blerrflshea and similar akin irritations, 
here’a an amazingly sucrosgful doc- 
tor’a formula—powerfully soothing 
Liauid Žemo—which quirklv relieves 
itching soreness and starta right in to 
help nature promote FAST healing. 
80 years continuous surcessl Let 
Zemo’s 10 different marvelnusly effec- 
tive inp-edients help YOUR skin. 
Also ointment form. Severe rases 
may need Extra Strength Žemo.

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

3409 S. Halsted St.
Didelis pasirinkimas laikrodėlių

Akiniai teisingai prirenkami 
per patyrusį lietuvį daktarą.

Dėl sąžiningo radijo pataisymo 
pašaukite Yards 3088.

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena poni aklu rlsam gy
venimui. Saugokit Jaa leisdami 
lAekaamlnuotl Jaa morierntfiklauala 
metodą, kuria regailmo mokslai 

gali sutelkti.
S2 METAI PATYRIMO 

pririnkime akintu, kurte pašalina 
visa aklq Įtempimu.

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

OPTOMETRISTAI

1801 So. Ashland Avenue
Kampas ll-toc

Telefonaa CANAL 01128 —- Chtcago 
OFISO VALANDOS

Kasdien » 00 a. m. Iki 1.10 p. m. 
Treč. Ir fašt: »:00 a m. Iki

T:l0 p. m.
S . ■

Rudriko Radijo Progoramai:
WCFL 1000 K. Sekmadieniais 6:30 
vai. vakare
VVHFC 1450 K. Ketvirtadieniais 
7 vai. vakare.
VVAA 950 K. Hawaian — Sekma
dienyje 4:30 po pietų.

Kiekvienas kovotojas ei
damas kautis pirmiausiai to 
ri apsiginkluoti tvirta va 
lia, drąsa ir tikėjimu laimė
ti, o paskui jau kalaviju 
Tuomet laimėjimas bus 
pusėj. Butegeidis.

Žemaičių kunlg.

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

*******************
AMERIKOS LIETUVIŲ DAR I ARŲ DRAUGIJOS NARIAI

j Res. 0968 So. Talman Ave.
Res. Tel. GROvehiU 0617
Office tel. HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2423 W. Marųuette Road

Tel. CAN&l 6122

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

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

6631 S. California Ave. 
Telefonas REPubiic 7868

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office tel. YARds 4787
Namų tel. PROspeet 1930

Ofiso tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

TeL CAN ai 0267
Rez. tel.: PROspeet 6659

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

Residencija: 6600 So. Arteeian Ave. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet 

8 iki 9 vaL vakar*

Tel. YARda 5921.
Res.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais

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

TeL YARde 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12.

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

Sekmadieniais 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

Tel. CANal 5969

DR. VVALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road 
OFISO VALANDOS

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

DR. F. G. WIN$KUNA$
PHYSICIAN AND SURGEON
2158 VVest Cermak Road 

Ofiao toL OANal 2346
Ofiao Vai.: 2—4 ir 7—9 

Tradt&dlenlala pagal sutarti
Rea. Tel.: HBMlock 81M Ofiao TaL: Rmld. TaL:

VIRginia 1886 PROipact 8684

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 VVest 35th Street 
LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien ano 2:00 iki 8:00 vaL
Trečiad. lr Sekmad. tik susitartus.

Tai. TABda 2248

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Telefofnas; HEMIock 68-1#

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Ave.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 iki S! Vak. 7 Iki 8 

Nedėllomls pagal sutartj

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonai LAFaystte 3660

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Ave. 
TaL YARdg 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais iz 
šeštadieniais.

Telefonas CANal 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

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

ir pagal sntartį.
Res. telefonas SEEIey 0434.

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

(2-troe luboe)
TeL MIDvray 2880 Chicago, UL

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

TaL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

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

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

Res. 1625 So. SOth Avenue 
Tel. Cicero 1484

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

TaL TARds 0994
Res. UL PLAsa 8800

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-6 v. vnk. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienąDR. A. JENKINS

(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

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

Taipgi pagal sutartį.
Ofiao taiafonaa PROapact 8787

‘1 Bmb| feaktnun TOctoU MC

Kautynėse per nepriklau
somybės karą mes parodė
me pasauliui, kad esame lais 
vės verta tauta.Gaa. Skojrupald*
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PAS VYRĄ SU... PERPIAUTU 
ADOMO OBUOLIU

Baisus atsitikimas Chicagos mieste
Iškviestas j operacijų 
kambarį

Vieną pavakarę smagiose 
krikštynose gurkšnojome o- 
rendžių džiūsą. Staiga su
skambėjo telefonas ir pasi
girdo skubus pranešimas:

— Ligoninėje su mirtimi 
kovoja vienas vyras...

Automobiliu nuskriejome 
per apytuštes Čikagos gat
ves. Slaugė nurodė, kad jis 
jau nugabentas į operacijų 
kambarį. Įėjau ten. Vidury 
kambario stalas, ant jo pa
guldytas ligonis, apklosty
tas baltomis marškomis. Jį 
apstoję du gydytojai ir dvi 
seselės, apsivilkę taip pat 
baltais chalatais, ant burnos 
ir nosies užsidėję baltos mer 
lės maskas, kad kartais su
kosėję neįmestų į žaizdą ne
reikalingų užkrėtų. Papra
šė, kad valandėlę palaukčiau 
atsisėdęs ant tokių aukštų 
sėdynių, kur paprastai stu
dentai stebi, kaip daroma o- 
peracijos.

Įtempta nuotaika prie 
operuojančio ligonio

Pradėjau stebėti. Netoli 
sienos buvo stalelis su ko
kia trisdešimčia žirklelių, 
replių ir kitų įrankių. Vidu
ry kambario — kitas toksai 
pat, o prie paties ligonio vėl 
trečias, vis daugybė įran
kių, paruoštų žmogui mėsi
nėti. Gydytojai su dideliu 
rimtumu darbavosi užgulę 
ligonį. Vieno galva buvo ap
juosta diržu, prie kurio pri
tvirtinta elektrinė, labai 
šviesi lemputė. Paliai ligo
nio lovą smarkiai ūžė dvi 
mašinos. Atrodo, kad viena 
iš žaizdos rinko betekantį 
kraują ir kitus nešvarumus, 
kita gal būt buvo ligonio 
užmarinimui. Visam kam na
ry tokia įtempta nuotaika, 
kad silpnesnių nervų zmy- 
gus nebeišlaikytų.
Žvilgsnis atskleidžia 
kruviną paslaptį

Vienam momentui gydy
tojas pasisuko į šalį, pažvel

giau į ligonį ir mane net 
šiurpas nukrėtė: visa gerk
lė skersai buvo perplauta, 
iš pryšakio atrodė perplau
ta kone iki kaulo. Kvėpuo
jamoji gerklė buvo visiškai 
nupiauta ir iš kruvinų mė
sų kyšojo kaip koksai kru 
vinas pagalys. Ligonio gal
va atmesta smarkiai į už
pakalį, žaizda, praskėsta 
kiek tik galima, darė baisų 
įspūdį. Tarpais ligonis, ma
tyt, norėjo atsidusti, bet jo 
traukiamas oras nebegalėjo 
eiti per burną, o tik baisiai 
gargaliavo pro kruviną kak
lo žaizdą. Visame kambary 
buvo jaučiamas kažkoks į- 
tempimas. t
Miršta?

Mąstau, kad visų kamba
ry buvusiųjų nervai įtemp
ti, kai stygos — juk tai vie
ta, kur žmogus paskutinė
mis jėgomis grumiasi su 
mirtimi. Galvūgalyje vis tra
tėjo mašinos. Gydytojai, 
slaugių aptarnaujami valė 
žaizdą didelius gabalus mer- 
lės prakišdami tolyn už sty
rinčios perplautos gerklės. 
Ligonis pravėrė akis, rodė
si lyg stulpu pastatė.

— Miršta..., — pamaniau 
ir pradėjau tyliai šnabždėti 
absoliucijos žodžius. Jis gi 
vėl užsimerkė. Priėjusi se
suo nušluostė prakaitą. Li
gonis pradėjo judinti kojas 
ir kilnoti galvą. Įtemptai 
laukiau, kas čia bus toliau. 
Prie operacijos stalo tokia 
sunki nuotaika, kad rodos 
turi tik laikytis, kad pats 
kartais nenualptumei.

Oras švokštė pro kakle 
įstatytą vamzdelį

Pagaliau gydytojai baigė. 
Į baisią gerklės žaizdą pri
kimšo merlės. Kad žmogus 
neuždustų, prie perplautos 
gerklės, tiesiai prie kaklo 
pritvirtino metalinį vamzde
lį. Visą kaklą aprišo balta 
merle. Išvargęs nuo nutekė-

RASTA PASMAUGTA

(“Uraugaa" Acme teiephoto) 

Jessie Elizabeth Strieff iš Dės Moines, Iowa, 23 m.
amž., karo departamento tarnautoja, rasta pasmaugta 
vienam garaže, Washingtone. Ji buvo aviacijos mylė
toja. Rodoma, kaip ji lipa į lėktuvą.

damas pro aną metalinę 
triūbelę pradėjo veržtis į 
krūtinę. Gydytojai nusiėmė 
nuo burnos baltąsias merlės 
kaukes, nusimovė gumines 
pirštines, bet manęs papra
šė valandėlę palaukti, kol li
gonis aprims.

Pasakoja dvi moterys
Išėjau į koridorių.. ę>a sro

vėjo susijaudinusios dvi mo
terys. — Baisi nelaime. Pats 
sau. Su dviem skustuvais. 
Buvo nesutarimai namuose. 
Jis patėvis. Jau jis kelinta 
diena buvo neramus, sjryt 
žmona mato: jis tai išeina 
iš kamhario, tai vėl įeina, 
rankomis sukdamas apie 
gerklę, žmona kaž kur nu
sisuko, o jis užėjo į miega
mąjį kambarį. Išgirdo mote
ris, kad jis kažkaip lyg ve
mia. Įeina — sukniubęs, kla
nas kraujo, kruvini skustu-

jusio kraujo ir nuo SKau- vai- Persigando žmona, iš- 
daus tvarstymo ligonis atsi-1 bėgusi pradėjo šaukti poli- 
duso ir oras klaikiai švilp-, ciją, daktarą...”
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Ką rado skubiai
parkviestas gydytojas

Moterų pasakojimas buvo 
šiurpus. Vėliau turėjau pro
gos telefonu susisiekti su 
lietuvili gydytoju, kurs pir
mas buvo pakviestas prie 
nelaimingojo:

— Pašauktas nusiskubi
nau prie ligonio, — pasako
jo gydytojas. ‘— Mane pa
matęs jis atsistojo, eina prie 
manęs artyn visas kruvinas, 
su perpiauta gerkle, nori ką 
sakyti, bet tik klaikus gar
sas eina per žaizdą. Pažiū
rėjau — nuo kaklo visa gerk 
lė perpiauta, perkirstas vi
sas Adomo obuolys. Atrodo, 
kad didžiųjų gyslų dar nepa
lietė, būtų nualpęs, bet ir 
taip labai daug kraujo nu
bėgo — gal taip apie kvortą. 
Ligonis buvo pas mane iš 
vakaro prieš šitą įvykį. 
Skundėsi nemiga. Nustačiau, 
kad nesutarimai ir ypač al
koholizmas privedė prie stip 
raus nervų sukrėtimo. Po 
nelaimingo įvykio greit at
vyko ir policija. Matau, kad 
be operacinio kambario čia 
nieko negalima padaryti. O 
nelaimingasai stovi ant ko
jų, vaikšto, rėkia per gerk
lę, kraujas bėga, policija ne
bedrįsta nė artintis. Aš tik 
suskatau raginti policiją, pa 
guldykit jį, kitaip kraujas 
perbėgs, greičiau vežti į li
goninę”.

Kryžiaus ženklas
kruvina ranka

Iš operacinio kambario li
gonį pervežė į kitą. »-xip 
ten buvo, taip, o dabar mes 
turime žmogų, kuris kovoja 
su mirtimi ir reikia jam 
skubiai suteikti dvasinius 
patarnavimus.

Prieinu artyn. Akys už
merktos...

— Ar gi jis gulėtų fcc iš
monės ?

Prakalbu į jį lietuviškai, 
ak jis lietuvis. Pasisakau e- 
sąs kunigas. Ligonis prada
ro akis, gal būt pamato ir 
mėlyną stulą, jo veidas lyg 
skaidresnis darosi. Susijau
dinęs noriu sužadinti jo gai
lestį :

— Atsidusk — Dieve, do
vanok man...

Norėjau, kad ligonis tą 
mintimi pasakytų, bet jis 
stengiasi, ištarti. Lūpos su
kruta, bet jos pasilieka be 
garso, tik iš plaučių paleis
tas oras klaikiai iššvokščia 
pro įstatytą metalinę triūbe
lę. Ligonis tik ranka gailes
tingai prideda prie krūtinės.

Duodu išrišimą, žegnoju 
ir jis lėtai pakelia savo de
šinę, neša artyn kaktos, prie 
krūtinės, pasuka į šoną ir... 
ranka netekusi jėgų susmun
ka ant jo... žiūriu, dar tebė
ra kruvini, jo paties krauju, 
pirštai.

Operacija ir Meditacija
Gydytojas ruošiasi į jo 

gyslas įleisti sveiko žmogaus 
kraujo, kurio visa pantis 
raudonuoja aukštai iškelta 
stikliniame inde prie ligonio 
lovos. Gydytojas ištiesęs jo 
ranką ieško su adata, kur 
čia patogiau įleisti naujo 
kraujo srovę, tą pačią ran
ką patepu paskutiniais alie
jais.

Ir tas viskas dėjosi taip 
jaudinančiose aplinkybėse... 
Būčiau norėjęs, kad operaci
niame kambaryje, kai buvo 
gydytojai baisiai išžiodę aną 
perplautos gerklės žaizdą, 
kad tame kambary būtų tą 
pusvalandį drauge su mani
mi pabuvę visi, kurių šeimo
se koks nesutarimas, ar ku
rie mėgsta išsigerti. Tikiu,

MIDDLE-AGED
PEOPLE

are common offenders

kad pameditavę prie to bai
saus reginio, visi gyventų 
kaip angelai ir nė lašo ne
imtų į burną tč baisaus svai
ginančio alkoholio.
Ir viskas tas įvyko 
tėvų dienoje

Ligonis vėl kiek aprimo. 
Prie jo nuolat daktaras ir 
sesutė.

— Kaip? — paklausiau 
ju-

— Labai pavojingas daly
kas. Labai sunku tą didelę 
atvertą žaizdą išsaugoti nuo 
užsikrėtimo. Gerai dar kad 
ligonis stipraus sudėjimo. 
Matai, tamsta, jo nosyje į- 
statytą guminį vamzdelį. 
Per jį mes ligonį maitinti 
pradedame įpildami į skilvį 
cukraus vandens. Tuoj įlie- 
sime ir kraujo apie pantį... 
žiūrėsime.”

Kai grįžome kažkaip nė 
kalbėti nesinorėjo. Akyse 
stovėjo baisi žaizda su ky
šančia kaip šakaliu perpiau
ta gerkle ir su sruvenančiu 
krauju. Mane vežęs mūsų 
kaimynas tik pratarė:

— Ir viskas tas įvyko tė
vo dienoje...

Iš to visi pažins, kad esa
te mano mokiniai, jei turė
site meilę viens kito.

Kristaus žodžiai (Jon. 13, 
35.).

INDIGESTION
may atfect the Heart

Om trappad ln tha įtomach or rullat may act ltha a 
halr-trlatar on tho haart At tha Ant atgn of dtatraae 

•n dapend oa Ball-aaa Tablata to
tat gas fraa. No ia sat Iv a būt mada of tbe tealeat- 
acttnf medicinai fcnown for acld Indigartion. If tbe 
FIRST DOBK doeao’t prore Bell-ans better. return 
bottle to us and recslvs DOUBLK Mooay Back. 21c.

Don’t deapair 
of relief irom 
terrible Artbri- 
tie acbea or 
paine, The 
NEW Colio Idai 
lodiiadSulphttĮ

to Sulpbur da- 
ftciency. SiMtU 
diily coet.Moa- 
ey bade H no 
relief after M 
daya’ dora.e.

ARTHRITIS
come relief ha 
Arthritia da.

•ę-

----- -
1 rj'ui i

EAS»^s"IW

-■ /įį*

JŪRINE,
EVes

Murina loothet, cleansei and refreihea 
irritated, reddcned membranea cauaed 
bv head colds, driving, winda, moriet* 
cfoie work, late hours. Free dropper 
with each bottle. At all Drug Storas.

If you’re put 40, the chances are 
that your breath wlll be offensive 
oftener than that of a young penon. 
Fermentation of tiny food particlea 
caught by partial platės and den- 
tures frequently cause thls condition 
which you yourself may not detect 
būt which ia ao offensive to othera. 
Why not take the easy, pleasant pre- 
caution that ao many faatidioua peo- 
ple ūse to halt thia fermentation— 
Listerine Antiseptic employed as a 
mouth rinse. It immediately makes 
the breath svreeter, purer, lesa likely 
to offend. Lambert Pharmacal Co., 
St. Louia, M o.

Bafora Any Data U to
LISTERINE ANTISEPTIC

To Moka Your Brtath SiOootor. '

CHICAGOJE
TT. Marijonu Bendra
darbiu Svarbus Sus-mas

Pranešama, kad ateinantį 
trečiadienį, birželio 18 die
ną, vakare 8 vai., tuojau po 
Mišparų, Aušros Vartų pa
rap. mokykloje, įvyks svar
bus Chicagos TT. Marijonų 
Bendradarbių Apskrities su
sirinkimas.

Skyrių atstovai kviečiami 
skaitlingai dalyvauti šiame 
susirinkime. Bus svarstomi 
svarbūs klausimai, ypač me
tinio išvažiavimo reikalas.

Valdyba

PLATINKITE “DRAUGĄ”

• Litton to »

PALANDECH’S’ 

TUBOSLAV-AMERICAA
RADIO BROADCAST

Rvtry Saturday, 1:30 to 2:30 PJt.

STATION WH1Z 
| 1480 kflacydaa i
)f (Vkat SUtUa aą Tau DUQ j

• Taaturiaf a program af |
Yugoslav Folk Musie

PIRM NEOV KIRKSITE
MATYKITE MUS!

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ 

STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS

Finansuojame namų pastatymų at 
pataisymų — Nieko jmokStl — 3 
metai išmokėti — Apkainavimas
dykai.

Lietuvis Pardavėjas
Stanley I.itvvtnas — Vedėjas

Carr-Moody Lumber 
Company

S039 So. Halsted St. 
VIC. 1272

X * 1 -11 ■

B A Cl/fy pirkti. Ilgametis IimokSjimo Planas.
L<>wIxX^LbXxO namams statyti, renjontuotf ar

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

____ t , ■ * > . . I

Tapkite Finansiniai NepriklausomiUI

TAI IPYI/ITP mflaų Ištaigoje. Jūsų indeliai rūpes- 
I I 1x1 I E. tingai globojami ir ligi $5,000 ap-

e

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

MCSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nennskrlandžlant Nei 
Vieno Klijentol

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

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

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

SS

SICK, NERVOUS
PDA II If VOVERY 0 
bnANIll MONTH”.

Thwi Rud WHY 
Lydia E. Plnkham'a 
Vugstablu Compound la 
RaalMWoman'a Frlend”!
8oni« wom.n ,uff«r aravr. mantbly 
pala (erampa, backaeka. hMdaeh.) du. 
to f.mal. funotlonal diaordara whtla 
othar', narvaa tand to bacoma upaat and 
tbay (at eroaa. raatlaaa aad moody.

• So «kr aot taką Lydia I. Plakkam'a 
Vayatabta Caanpound mada aapaataU. 
to halp tlrad, run-doam, narvoua mam- 
at to ro amllln. thru "dtfllrult days " 
Pinkhaai'a Compound contalna ao opi
ais. or haMt-formlna Inaradlanta lt

la mada from natūra'. own banaflrlal 
roota and harba — each wlth Ita own 
apaetol purpoaa to HELP W0MCN.

Pamoua forovardOyaara—Plnkham'a 
Compound la tha basi known and ona 
of tha aaoaf ajffarfira "vroman'a'' tonica 
obtalnabla Try it f
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negraiiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
rastus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant ‘didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole- 
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

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

Lietuvių katalikų dlenraftčlo "Draugo" rėmėjams lr skaitytojams 
siunčiu sveikinimus lr geriausius linkėjimus!

Jūsų dlenraAtts ne vien tik patarnauja Bkaltytojams, informuodamas 
apie Įvairius katalikams Įdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo tie
sas, gina lr saugo jas nuo amiinojo išganymo priešų.

Daugeriopai tepadaugėja JOaų katalikiško dienraščio skaitytojų skai
čiusi

* AMLETO GIOVANNI CICOGNANI. 
Laodioea Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas

Nutraukime santykius su visais diktatoriais
Jungtinių Valstybių vyriausybės patvarkymu užda

ryti visi Vokietijos konsulatai. Jie uždaryti dėl to, kad 
buvo virtę nacių penktosios kolonos veikimo centrais. 
Tai buvo stiprios nacių propagandos agentūros, kurių 
toleruoti vyriausybė, matyti, toliau nebegalėjo. Atsi
žvelgiant į vokiečių konsulatų personalo akiplėšiškumą, 
Dėdė Šamas ir taip parodė daug kantrumo.

Dėdė Šamas dabar turėtų dar vieną žygį padaryti: 
tuoj uždaryti Sovietų Rusijos konsulatus ir net amba
sadą, nes ten yra didesnis priešvalstybinio veikimo cent
ras, negu buvo nacių konsulatuose.

Visuomenė gerokai piktinosi, kai šio krašto vyriau
sybė pripažino neteisėtą Sovietų Rusijos valdžią, kuri 
tiek daug žmonių išžudė, tiek daug skriaudų žmonėms 
pridarė. Be to, visuomenė piktinosi ir tebesipiktina, kai, 
pripažinus bolševikų valdžią, padidėjo komunistų pro
paganda ir veikla, siekianti sugriauti šio krašto demo
kratinę santvarką ir jos vieton įsteigti tokią kruviną 
diktatūrą, kokia šiandien yra Sovietų Rusijoj.

Ypač dabar, kai Stalino diktatūrą taip aiškiai remia 
Hitlerio imperialistiškus žygius, daro jam didžiausias 
nuolaidas, pristato jam (net Amerikoj supirktą) karo 
medžiagą, Jungtinės Valstybės turėtų nutraukti visus 
ryšius su Maskva. Be to, neturėtų būti palaikomi jokie 
ryšiai su Stalinu, kupis, taip kaip ir Hitleris, gengste
rišku būdu užpuola savo mažesnius kaimynus ir juos 
pavergia.

Jungtinių Valstybių vyriausybė, kuri taip griežtai ir 
taip garbingai stovi už teisybę, už demokratiją, ma
žųjų tautų laisvę ir nepriklausomybę, neturėtų leisti di- 
džiausiems demokratijos priešams knistis po šio krašto 
pagrindais. Toleravimas komunistų propagandos centrų 
Amerikoj duoda didesnį akstiną Stalinui teikti dar stip
resnę paramą Hitleriui ir plėsti savo imperialistiškus 
užsimojimus.

vusi žmonėms, prieš metus okupuodama Baltijos kraš
tą. Stalinas buvo žadėjęs neliesti Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos kultūrinio, socialinio ir religinio gyvenimo, ta
čiau per metus laiko nė šešėlio neliko to gyvenimo lais
vės. Ji visiškai sutrempta. Ir socialinis, ir kultūrinis, 
ir religinis gyvenimas visai suparaližiuotas.

Taika tik po laimėjimo*
Pasklidus gandams apie galimą Didžiosios Britanijos 

taiką su Hitleriu, Darbo Partija savo narių tarpe pra
vedė balsavimą. 2,430,000 darbininkų prieš 19,000 pasi
sako prieš bet kokią taiką su Hitleriu. Tai būtų, girdi, 
didžiausia išdavystė pasitikėti Hitlerio ir jo bendradar
bių taikos pasiūlymams.

Tokį pat pareiškimą padarė ir Anglijos premieras 
Churchill: “no peace, no ręst, no halting place, nor par- 
ley for Adolf Hitler”.

Tai reiškia, kad santarvininkai kalbės apie taiką tik
tai tada, kai Hitleris su visa savo klika bus sutriuškin
tas ir kai jo vieton bus pastatyta pačių žmonių vyriau
sybė. Tik tada, aišku, bus galima planuoti atstatyti tei
singą ir pastovią taiką.

Stipriai remtinas sąjūdis
U. S. O. (United Service Organizations) rūpinasi pa

ruošti kareiviams socialinius ir rekreacijos centrus. Da
bar vedamas vajus, kad sukelti reikiamą kapitalą pa
statyti prie kariuomenės stovyklų kelis šimtus tam tin
kamų namų. Katalikai, protestantai ir žydai ant savęs 
pasiėmė tą naštą — surinkti virš dešimts milijonų do
lerių. Ir surinks. Dėsis prie to reikalo ir lietuviai. Rei
kia neužmiršti, kad ir lietuvių jaunuoliai tūkstančiais 
šiandien tarnauja Dėdės Šamo kariuomenėj ir yra ren
giami krašto gynimui. Labai yra svarbu, kad kareiviai 
savo laisvas valandas praleistų padoriai pačios visuo
menės įrengtuose ir išlaikomuose rekreacijos centruose, 
o ne bet kokiuose urvuose, kur pažeidžiama jų dorovė 
ir sveikata.

U. S. O. yra užsimojusi atlikti milžinišką darbą ir 
dėl to yra verta stiprios paramos.

Ateis laikas...
“Amerika“ rašo:

“Iš Europos sugrįžęs John Cudahy, buvęs Ameri
kos ambasadorius Lenkijoje, Airijoje ir Belgijoje, 
spaudai pareiškė vieną įdomią pastabą. Jis pažymė
jo, kad Jungtinės Amerikos Valstybės šiuo metu ne
mato tironiškiausios valdžios pasaulyje — bolševikų 
diktatūros Rusijoje.

“Tenka pastebėti, kad paskutiniu laiku amerikie
čių viešoji nuomonė krypsta tikrovės pažinimo ir į- 
vertinimo linkme. Spauda drąsiau kelia bolševikų 
knisimąsi darbininkų sąjungose, kenkimą valstybės 
apsaugai reikalingiems darbams. Platesnis tyrinėji
mas nuves ir į visų priešvalstybinių darbų kurstymo 
ir vadovavimo šaltinį”.

Studentą seimas

Tautžudžiai
Donald Day, Chicago Tribūne korespondentas, kurs 

dabar gyvena Suomijoj, savo pranešimu (birželio 16 d.) 
patvirtina pirmiau atėjusias žinias apie bolševikų terorą 
Baltijos valstybėse, apie tų kraštų baisų nualinimą, apie 
areštus ir apie išvežimą Rusijos gilumon tūkstančius 
lietuvių, latvių ir estų inteligentų šeimų.

Praėjusio šeštadienio naktį Taline, Estijos sostinėj, 
suimta 4,000 asmenų, duota jiems tik 30 minutų prisi
rengti ir išvežti į Rusiją. Kitose Estijos vietose tuo pa
čiu būdu ir tam pačiam tikslui suimta šeši tūkstančiai 

estų.
Panašiai esą elgiamasi ir su Lietuvos bei Latvijos 

žmonėmis.
Vadinas, Stalinas, prieš metus papildęs biaurų tarp

tautinį kriminalą, gengsterišku būdu užpuolęs Baltijos 
kraštą, yra užsimojęs išžudyti lietuvių, latvių ir estų 
tautas.

Mūsų pareiga pakelti prieš tai didžiausią protesto 
balsą, kad jį girdėtų visas civilizuotasis pasaulis, kad 
jis pasmerktų kruvinuosius tautžudžius, kad sustabdy
tų jų tolimesnius kruvinus aktus.

Donald Day pastebi ir tai, kad Maskva begėdiškai su
laužė visas sutartis ir visus pažadus, kuriuos buvo da-

Jobas Šakočius, A. Lietuvių K. Studentų ir Profesljo- 
nalų Sąjungos pirmininkas, “St. žodžio*' 6-tame nume
ryje skelbia:

“Šiandien, kada visas pasaulis dega baisia karo ug
nimi, kad ir į mūsų kasdieninį gyvenimą sukasi bai
sus pavojus, yra svarbu mums, Amerikos Lietuvių 
Katalikų Studentų ir Profesionalų Sąjungos nariams, 
susirinkti ir rimtai apsvarstyti visus klausįmus, ku
rie taip neišvengiamai traukia mūsų jaunimą į baisų 
likimo sukinį.

“Per dešimtį metų mūsų organizacija garbingai iš
laikė visus tuos kilnius idealus, dėl kurių ši organi
zacija įsikūrė. Tad šiandien yra mums svarbu susi
rinkti šia dešimts metų jubiliejaus proga ir atnau
jinti ir atgaivinti viską, ką mes per dešimt metų pasi
žadėjome įgyvendinti į mūsų garbingos sąjungos veik

lą.
“Todėl, šia proga, noriu pranešti, kad Amerikos 

Lietuvių Katalikų Studentų ir Profesionalų seimas 
įvyks 1941 m. liepos 5-6 d.d., Marianapolio Kolegijoj, 
Thompson, Conn.”

Išėjo iš spaudos “Studentų žodžio” 6 Nr., kuriame 
minima Marianapolio Kolegijos 15 metų sukaktis, deda
mi šiemet kolegiją baigusiųjų atvaizdai, daug gražių, 

rimty stralpsniy.

(“Draugas”, birželio 18 d., 
1916 m.).

Paskelbtas karas Suv. Vai 
stijoms... Kokia betvarkė y- 
ra šiandie Meksikoj, liudija 
tas faktas kad dvejos val
stijos, Sinaloa ir Yucatan, 
paskelbė karą Suv. Valsti
joms. Tai padaryta be pre
zidento Carranzos žinios. Iš 
tų valstijų Suv. Valst. pilie
čiai varomi lauk. Nežinia 
dar kokias priemones S. V. 
ims prieš šį netikėtą karo 
paskelbimą...

Mirė generolas von Molt- 
ke... Buvęs generalio vokie
čių štabo viršininkas gen. 
von Moltke. Mirė Berlyne, 
parlamento kambariuose, 
kuomet buvo laikomos ge
dulingos pamaldos už miru
sį Turkijoje vokiečių feld
maršalą von der Goltz. Mi
ręs staiga nuo apopleksijos...

•
Algos Suv. Valstijų kariuo 

menėje... Generolas leitenan
tas metams gauna algos 11,- 
000 dolerių; generolas-majo- 
ras — $8,000; pulkininkas 
— $4,000; kapitonas — 2,- 
400; pirmas leitenantas — 
2,000; antras leitenantas — 
$1,700...

•
Lietuvių Diena Suv. Val

stijose... Atstovas John J. 
Casey įnešė į kongresą su
manymą dėl Lietuvių Die
nos Suv. Valstijose. Toje 
dienoje žadama visoje Ame
rikoje rinkti aukas nuken- 
tėjusiems dėl karo Lietuvos 
gyventojams. Ar kongresas 
priims šį sumanymą išsiaiš
kins artimiausioje ateityje ..

•

Naujas lietuvis kunigas... 
J. Svirskas rašo: “Šiomis 
dienomis Chicagoje įšven
tintas į kunigus Jurgis Paš
kauskas. Turėdamas apie 16 
metų atvyko Amerikon iš 
Lietuvos ir šv. Bonaventū
ro seminarijoje baigęs moks
lus. Pirmąsias šv. Mišias at
laikė Šv. Baltramiejaus baž
nyčioje, Waukegan, III... Ku
nigas J. Paškauskas, būda 
mas moksleiviu buvo pilnas 
gyvumo ir darbštumo. Dėl 
to galima tikėtis darbštaus 
veikėjo ir karšto katai. laik
raščių platintojo....”

Naudokitės pilnesniu 
''Draugo'' patarnavimu

Ar reik pašto ženklelių? 
Ar norit registruoti lal&icą, 
išpirkti “Money Order”, ad- 
drausti siuntinius? Kreipki
tės į “Draugo” raštinę!

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

Ar reik kokio nors verti
mo anglų ar lietuvių kalbo
je? Kreipkitės į “Draugą ', 
2334 So. Oakley Avė., Chica
go, UI, Canal 8010.

Sovietų Lietuvos 
valstybinis cirkas

Sovietų Lietuvos valdžia nu
tarė įsteigti valstybinį cirką. 
(Iš sovietų laikraščių.)

(Rimtai necenzūruota gro 
mata iš Lietuvos).

I Tai buvo gegužės 1 d., kai 
bolševikijos caro Josifo Vi
sarionovičio pavaldiniai iš
leidžiami iš dirbtuvių ir iš
varomi į gatvę pareikšti 
liepsningą padėką už išva
davimą :š sotaus gyvenimo.

Kauno gatvėse jau kelin
tą dieną buvo išklijuoti di
džiulėmis raidėmis skel m
mai:

Draugai ir drauges! 
Išlaisvintoji liaudis eina

į valstybinį Stalino vardo 
cirką kultūringai praleisti 
laiką.

Iš broliškųjų respufclikii 
bus atvežti plėšrieji žvė
rys.

Klounai! Muzika!
Pradžia 5 vai. popiet.
Bilietai uvo 2 iki 10 rub

lių.

Perskaitęs šį skelbimą, ir 
aš nutariau nueiti kultūrin
gai praleisti laiką. Tiek man 
kas vakarą pripumpuoja 
mitinguose tos kultūros, 
tiek klausau marksistiniai— 
leninistiniame universitete 
tovariščių Kurojedovų, Liu- 
dojedovų, Darmojedovų ir 
Samojedovų profesorių pa
skaitų (nors, tegu lieka tarp 
mūsų, aš nei velnio nesu
prantu, ką anie šneka, nes 
maskolių liežuvio nemoku!), 
jog pamaniau sau: esu jau 
pakankamai apšviestas so
vietiškoje kultūroje, dabar 
eisiu pasisemti žvėriškos 
kultūros.

Jau valandą prieš cirko 
atidarymą maunu sau kiau
rais batais, kuriuos dar 
nusipirkau už 18 litų žiau
raus kapitalistinio išnaudo
jimo ir smetoninės priespau 
dos laikais. Prie kasos be
stovinti didžiausia žmonių 
eilė. Bet prie eilių mes jau 
pripratome.

Atsistojau eilėje prie cir
ko kasos. O eilė ilga, nes 
pasirodo, jog ir kiti, prisi- 
ragavę broliškųjų respubli ■ 
kų čuvasų ir mordvinų kul
tūros, pasiilgo gyvuliškos 
kultūros.

Juk žinote, kad dabar dir
bame jau nebe kapitalistui, 
todėl pinigų nebeturime. 
Viską laisva valia iš mūsų 
paima didžioji tėvynė, ku
rios sienos siekia net kator
gą Kamčatkoje. Tad nusi
pirkau pigiausią bilietą už 
2 rublius. Kišeniuje pasili
ko dvi grivinos. Tiesa, ne
daug, bet kam pinigai rei
kalingi? Juk vis vien, nori 
ar nenori, mus svilina Sta
lino saulė, gyvename roju-

»je, o Adomas su Ieva apsi
ėjo ir su figos lapais. 0

mes, kai nudėvėsime bur
žuaziniais laikais nusipirk
tas drabužius ir batus, ap- 

sidangstysime ukrainiškų 
arbūzų kevalais.

Taigi, su bilietu rankoje 
einu į Stalino vardo valsty
binį cirką. Man nurodė lip
ti į viršų, toliau nuo arenos. 
Ten jau stovėjo tokių pat 
nuo socialistinių laimėjimų 
apsvaigintų draugų. Manau, 
gal ir geriau stovėti toliau 
nuo arenos, kur bus rodomi 
plėšrieji žvėrys. Ką gali su 
bestijomis žinoti? Gal ko
kia beždžionė dar nėra pa
kankamai išmokyta tarnau
ti staliniškai liaudies kultū
rai, todėl staiga ims ir rfe- 
paklausys dresiruotojo bizū
nui?

Tad, kaip viršminėtoj vie
toj sakiau, atsistojau vir
šutinėse eilėse, pačioj aukš
čiau nurodytojo Stalino var 
do valstybinio cirko palu
bėj.

Ant estrados Kauno gais
rininkų orkestras, šmuilos 
Percikovičiaus diriguoja
mas, groja naujausią mūsų 
laikų gaidą: “Volga, Volga, 
matj rodnaja.”

Į salę įeina keli šimtai ap
siginklavusių tarnautojų ir 
sustoja dviem eilėm.

— Acha, pamaniau, ateis 
ir liaudies mylimieji ge- \ 
riausieji Lietuvos sūnūs!

Mat, aš, dalyvavęs 999 
mitinguose, prisižiūrėjau, 
kad kai pasirodo GPU tar
nautojai, tai prakalbas sa
kys ir liaudies mylimieji ge
riausieji Lietuvos sūnūs. 
Juk ką gali žinoti? Nors su 
nenugalimos raudonosios ar 
mijos pagalba sutriuškinom 
liaudies priešus, bet gali at
sirasti koks trockininkas, 
bucharininkas, lenininkas ar 
kitoks koks kontrrevoliucio
nierius ir skelti į valgomąją 
kuriam nors geriausiajam 
Lietuvos sūnui? Tad atsar
ga gėdos nedaro....

Pasirodo, neapsirikau. 
Kai tik GPU liaudies tarnai 
sustojo dviem eilėm, tuojau 
į salę įžengė išrinktosios 
tautos vienu halsu užgirta- 
sis geriausias iš geriausiųjų 
Lietuvos sūnus Nikolaj creor 
gievič Pozdniakov, šalia jo 
pamačiau ir kitus mano iš 
marksistiniai - leninistinio 
universiteto pažįstamus Sta
lino saulės nenuavilintos Lie 
tuvos liaudies švietėjus — 
profesorius Kurojedovą, Svi- 
nojedovą, Padlajedovą ir 
Glavnojedovą. Paskum ėjo 
kiti irgi neblogiausieji Lie
tuvos sūnūs: įeik Movšovič 
Meskup, šiom Srulevič Mai- 
min, Jankei šmuilovič Micel 
macher, Chaim Chamovič 
Alperavičius ir dar kitkas 
aristokratų.

(Bus daugiau.)

\

Ko kitiems norėsi, tą ir
pati apturėti.



Trečiadienis, birž. 18, 1941 DRAUGAS 5

Alia Kachmanovaį

Studentai, Meilė Ir Čeką
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

Išvertė Ant. Pauliukonis 

(Tęsinys)

Galų gale, atėjus vakarui, daugiau nebegalėjau be
išturėti: ką tik paimdavau, viskas krisdavo iš rankų, to
dėl verkdama nubėgau pas mamą ir jai parodžiau laiškutį:

— O jeigu jis dabar tikrai nusišaus?
Bet mama dėl to tik garsiai nusijuokė ir atsakė:
— Aš matau iš viso pirmąją mergaitę, kuri gavusi 

meilės laiškutį, verkia. O dėl jo gali būti tikriausiai ra
mi: toki žmonės nusišauna ne taip jau greitai!

Tie žodžiai išsyk mane kiek suramino, bet dabar aš 
vėl esu kaip be galvos. O ką, jei jis iš tikro nusišaus?

\ Balandžio 10 d.
šiąnakt miegojau labai blogai. Visą naktį sapnavau, 

kaip Arkadijus stengiasi nusižudyti. Ka*p baisu! Aš sku
biai bėgu į universitetą ir noriu sužinoti visą tiesą.

Vakare.
Arkadijus gyvas! Pirmąjį universitete jį ir sutikau! 

Jis sėdėjo žemai vestibiulyje ir savo dainuojančiu balsu 
skaitė Sonios Ivanovnos eilėraščius. Aš buvau taip įsiti
kinusi, jog jis nusižudys, kad dabar, pamačiusi jį gyvą, 
po teisybei, net kiek nusivyliau.

Bet, žinoma, netrukus vėl susipratau ir ėmiau gėdy
tis, kad galėjau taip pamanyti. Tik buvo pikta, kad dėl 
tokių niekų turėjau visą dieną ir naktį nerimti.-----------

\ Balandžio 11 d.
Šiandien gavau iš Vadimo laišką. Jame jis rašo apie 

revoliuciją Petrapily:
“Aš niekuomet neužmiršiu tos puikios dienos. Mes, 

vėliavanešiai kariūnai, dainuodami išdidžiomis kolonomis 
iškilmingai žengėme per miestą, o iš visų pusių mus 
sveikino žmonių minios. Mus apmėtė gėlėmis — žibuok
lėmis, sniego varpeliais. Aš pasiėmiau vieną jų puokštę 
ir išsaugojau dvi žibutes, vieną Jums, kitą sau. Alia, ši
tos gėlės teprimena mums tą įžymią dieną, kurią mūsų 
tėvynė galutinai išsikovojo sau laisvę ir išvydo laimę 
vargšė mūsų rusų tauta, kuriai reikėjo tiek visko iškęs
ti. Mes visi esame įsitikinę, kad dabar karas netrukus 
bus baigtas ir kad galėsim ramiai statyti pažangos rū
mus. Alia, Alia, tik pagalvokit, kokia laimė pačiam vis-i 
ką matyti ir dalyvauti šitoj nuostabioj džiaugsmo die
noj: lygybė, laisvė, brolybė! Dabar tai Rusijai virto fak
tu, tikrove!”-----------

Dabar visi kalba tik apie Kerenskį. Visi tiki, kad jis 
Rusiją sugebės išgelbėti. Visur matyti jo paveikslai. 
Mūsų bombonų fabrikas net išleido saldainius su jo at
vaizdu. Nors ir nelabai gražu žalią masę užberti cinamo
nų smoku ir šokoladais, bet nieko nepadarysi: tokia jau, 
mat, mada. Todėl dabar svečius visi tik ir vaišina “ke- 
renskiais.”

— Prašau dar vieną “kercnskį.”
Reikia pasakyti, kad tas šposas patinka visiems. Jį 

girdėsi sakant visur, kur tik eisi.

\ ’ ’’ * . Balandžio 13 d.
Šiandien buvo Vadimo dėdės laidotuvės. Dalyvavo 

beveik visas miestas, ypač daug darbininkų. Karstas bu
vo raudonas, taip pat raudoni vainikai — iš raudonų 
rožių ir gvazdikų. Tai buvo tarytum kokia šventė; žmo
nės, rodėsi, lyg atėjo ne jo karsto į kapus palydėti, bet 
pasveikinti velionies vardadieny. Visose kalbose visi 
džiaugėsi išsikovota laisve ir revoliucija. Apie velionį jie 
sakė, kad jis taip pat kovojo už laisvę, lygybę, brolybę ir 
mirė, kai tą idealą jau matė įvykdytą. Tai buvo svar
biausioji visų prie jo kapo pasakytų kalbų mintis. Nad- 
jiežda prie savo juodų gedulo rūbų, taip pat buvo prise
gusi raudoną gvazdiką. Verkė tik Vadimo seserys. Kai 
karstą įleido į duobę, jį vėl užvertė raudonomis gėlėmis. 
Saulė švietė taip skaisčiai, ir buvo šilta kaip vasarą. —

Laidotuvės man padarė labai liūdną išpūdį. Tai bu
vo himnas revoliucijai, o tuo tarpu mirusiojo niekas ne
atsiminė. —

Tarptautinio kriminalo diena
(Lietuvos Atstovo, minis- Lietuvos Seimas, be kurio 

tro P. Žadeikio, birželio 15 pritarimo ultimatumo sąly- 
dieną New Yorke angliškai gos negalėjo įgauti forma li- 
pasakytos kalbos santrauka nės reikšmės, — to 9 valan

dų ultimatumo neturėjo pro 
gos jo net paskaityti. Tat,

su tūlais papildymais.)
“Pirmiausia leiskite man 

pasveikinti Jus visus, kaipo 
Pabaltijo valstybių draugus, I Respublikos Prezidento pri 
čia susirinkusius j šitą ne-1tarirao tas bolševikiškas ui 
paprastą laisvės sueigą. Man h">atU”aa liko “uogas ag

be Lietuvos Seimo ir be

resijos dokumentas, be jo
kios legalinės vertės, nepai
sant ar Lietuvos Ministrų

pasisekimu” _ i Tarybos nuomonė buvo pa
reikšta ar ne

ypač malonu pasveikinti 
Baltijos-Amerikos Draugiją 
New Yorke su šio reikšmin 
g< įvykio
pradėjo savo kalbą Lietuvos 
atstovas .

Birželio 15, 1940 diena
yra tarptautinio kriminalo 
diena. Jos lietuviai niekad 
neužmirš. Tai nelaimingiau
sia diena naujosios Lietuvos

Yra užtektinai pagrindo 
tikėti, kad Lietuvos Minis
trų taryba su Antanu Mer
kiu priešaky, neturėjo vie
nodo nusistatymo dėl pasi
priešinimo formą: pareiškė

istorijoje, tai Lietuvos Res- protestą dėl neteisėto įsiki- _
publikos nepriklausomybės 
užtemimo diena. Tai diena, 
kada Lietuvos Raudonasis 
Kaimynas, Sovietų Rusija, 
sujaudintas Paryžiaus puo
limo naujiena, matydamas 
tame patogią progą savo 
prestižui sustiprinti, ypač 
po Suomių pirties, pasirem
damas kariškos jėgos per
svara, iš menkų niekų ir 
priekabių nakties priedango
je klaikioje Kremliaus ka
maroje sugalvojo Lietuvai 
žiaurų ultimatumą. To ulti
matumo reikalavimai prisi
mintini; jie buvo tokie:

1. Patraukti teisman 
Lietuvos Vidaus Reikalų 
Ministrą ir Saugumo De
partamento direktorių, 
matomais dėl jų perma- 
žos pagarbos raudonai 
doktrinai.

2. Sudaryti Maskvai pri 
imtiną Lietuvos Ministrų 
Tarybą.

Šimo į Lietuvos vidaus rei
kalus ir dėl sutarties sulau
žymo. Už tai jie buvo nuo 
pareigų pašalinti ir nubaus
ti kalėjimu ir ištrėmimu į 
Rusijos gilumą per Dekana- 
zovą, speciali Maskvos ko
misarą, kuris pasiremdamas 
Raudonos Armijos 20 divi
zijų jėga, paskyrė Justą 
Paleckį būti Lietuvos Quxr- 
lingu. Šis okupantų bernas, 
surinkęs komunistų pakali
kų būrį, pavadino jį seimu 
ir tas “seimas” Maskvos 
ukazu priėmė Sovietų Sąjun 
gon Lietuvos įsijungimo re
zoliuciją. Yra aišku, kad nei 
krislo legalumo ar kenstitu- 
cijonalumo tame Sovietų 
tarptautiniame banditizme 
nėra, nors Sovietų agentai 
pačioje akupuotoj Lietuvoj,

saip bando įrodyti ką ki
tą: jie tvirtina, kad Raudo
noji Armija atėjusi Lietu
vos liaudies kviečiama, kad 

3. Įsileisti Lietuvon ne- tokio pakvietimo jie laukia
ribotą skaitlių Sovietų ka- Vokietijos ir net iš Ame- 
riuomenės. rikos, kame darbininkams

\ V • Balandžio 14 d.
Petrapily baigėsi kadetų kongresas. Visi nustebo, 

kai atėjo žinia, kad valdžia pasiryžo vesti karą, iki “gar
bingai nugalės.” Sutriuškinti austrų-germanų militariz 
mą, išvaduoti sąsmaukas. Nors valdžia ir turi pasista
čiusi' savo tikslu išvaduoti iš pančių tautą, tačiau pirma 
reikia išsikovoti pergalę. Taika turi būti padaryta be 
aneksijų ir kontribucijų. Radičevas sutiktas nepaprastai 
iškilmingai.

{Bui daugiau.).

112 ASMENŲ IŠVADUOTA

(“Draugus” Acme telephoto,

The Golden Eagle — paskutinis senas ekskursinis laivas Mississippi upėje arti Ches
ter, III., užplaukė ant panardytų polių ir apačią sulaužė. Greitu laiku visi 112 asmenų 
išvaduota. Žuvo tik vienas įgulos vyras.

šyto, — jis parodė tikrąjį 
numaskuotą bolševikiškos 
Rusijos veidą kaimynų ir 
mažųjų tautų atveju. Sovie
tiškoji Baltijos valstybių 
invazija yra grynas impe
rializmas, raudona žvaigžde 
paženklintas ir proletariato 
vardu pridengtas. Tai ne ab- 
sorbacija, kaip Amerikos 
spaudoje dažnai išsireiškia
mą, bet grynas prievartavi
mas.

Lietuvos žmonėms rusų 
komunizmas ar sovietizmas

cine stovykla. Be paliuosa- eilėje išstovėti; nuo neregė-
vimo tų tautų iš Sovietų 
jungo, Europa neturės ramy 
bės. Lietuvos nekviesti sve
čiai, rusai bolševikai, yra 
tampriai uždarę duris ir 
langus Lietuvos, kad vėjas 
nepūstų apie lietuvių krau
jo ir ašarų simfonija. Ypač 
bijoma svetimų diplomatų. 
Štai keletas vaizdų kas da
bar dedasi okupotoje Lietu
voje, kaip kad savo akimis

to biurokratizmo visas kraš
tas apmiręs: valdininkai be 
komisaro paliepimo lyg nie
ko neišmano, nieko negali 
veikti, o komisaras atėjū
nas vietinės kalbos nesu
pranta. Krautuvės tuščios, 
bet jų langai papuošti po
pieriniais skelbimais ir Sta
lino paveikslais. Prie mais
to krautuvių visados ilga 
eilė žmonių, net naktį; bet

divizijos, pasivadinusios lie
čia Amerikoje, ir kitur vi- tuviškomis, latviškomis ir

Pirmieji du ultimatumo 
posmai aiškiai reiškė Sovie
tų Rusijos begėdišką įsikiši
mą į Lietuvos vidaus reika
lus. Trečias posmas reiškė 
rusų karišką komunistinį 
imperializmą ir Lietuvos ne
priklausomybės galą. Tas 
ultimatumas, matomais, jau 
1939 metais buvo Maskvos 
paruoštas, tik dar tuomet 
buvo apvilktas rausvos spal 
vos marškiniais, t. y. spalio 
10-tos dienos “Tarpusavios 
Pagelbos sutartimi;” toji su 
tartis visai formaliai pada
ryta, bet greičiau. padiktuo
ta negu laisvai pasirink
ta (mat Lietuva tuomet ne
turėjo pasirinkimo progos), 
padarė Lietuvos likimą pri
klausomą nuo Maskvos va
lios. Kalbamas ultimatumas 
ir reiškė tą Maskvos impe- 
riaalistinę valią. Ir Lietuvo
je neabejota, kad ultimatu
mo priėmimas būtų lygus 
politinei aaužudystei; todėl 
jos negalėjo būti Lietuvos 
vyriausybės priimtas ir ne
buvo priimtas jokioje teisė
toje formoje. Lietuvos Pre
zidentas atmetė ultimatumo 
sąlygas ir kad viso krašto 
protestą * paženklinti, — 
drauge su Krašto Apsaugos 
Ministru išvyko užsienin, 
kad tęsti kovą prieš krimi- 
ualiiką kaimyno užpuolimą.

būk esą bloga gyventi. Ta
čiau tas ultimatumas pačiai 
Sovietų Sąjungai negali bū
ti malonus ir naudingas: 
tai juk provokacija vokie
čių militarizmo, — jis pa
statė Sovietų Rusiją prie 
gėdos kelmo už nesilaikymą 
savo žodžio, sutartyse įra-

santvarkos biurokratinė
T. .. .. , 'mašina veikia išsijuosusi;nėra naujiena. Jie jį pazjsta .

iš 1919 metų laikų, kada ai- nors mlest« gatvese gyvamo 
. . , . , nesimato, betgi prie valdis-kanos ir apdriskusios rusų,.......................... vkų Įstaigų ilgos eiles zmo-

estoniškomis, buvo įsiveržu- 
sios į Pabaltę; neužmiršo
me, kaip estai, latviai ir lie
tuviai, bent kiek krūmynų 
padedami, ėmėsi ginklo ir 
tuos nekviestus svečius išvi
jo. Kada Sovietų agentai 
bando suvilioti tolimesnes 
tautas darbininkų rojaus 
idėja, tai Baltijos tautos ži
no iš savo patyrimo, kad 
komunistinė sistema gali už 
silaikyti vien diktatūra ir 
teroru. Sovietų Rusija nėra 
jokis darbininkų rojus, bet 
pavergtų tautų koncentra-

mačiusieji liudija: SovietųĮ produktų maža nes iš ūki
ninkų kone viskas paimama 
kariuomenei; išlaukęs die
ną eilėje gauni nusipirkti, 
jei diena laiminga, 1-4 sva
ro sviesto; kaina vieno sva
ro: 30 rublių; kainos kyla 
kasdiena. <-

(Bus daugiau.)

nių, jų tarpe daug kaimie
čių; nors reikalas menkas, 
bet kolei prieina prie komi
saro tenka dieną ir daugiau

PARSIDUODA PASLĖPTAS TURTAS!
ANTANO LALIO 

LIETUVIŠKAS-ANGLIŠKAS 
it

ANGLIŠKAS-LIETUVIŠKAS

ŽODYNAS
Trečias, Išnaujo Taisytas ir Gausiai 

Papildytas Spaudimas!
Šiomis dienomis teko mums įsigyti mažą skaičių A n 

tano Lalio “Žodynų”, kurie tikrai yra paslėptas turtas 
Tai yra paskutinieji egzemplioriai šio Labai svarbaus vei
kalo! Kiekvienas knygynas turėtų turėti nors vieną eg
zempliorių “Antano Lalio Žodyno”! Nėr geresnio Lietuviš- 
ko-Anghško ir Angliško-Lietuviško Žodyno spaudinto vi
soje Amerikoje.

Šis 834 puslapių “Žodynas” yra vienas iš svarbiausių 
knygų Amerikos lietuviams.

Visi egzemplioriai puikioje padėdyje, su kietais virše
liais, ir parduodama už prienamą kainą.

Žodyno ir kitų knygų reikalais kreipkitės prie:
'DRAUGAS'

Visa Chicago Yra Kviečiama Vykti

Dienraščio "Draugo"

Ekskursija į Milwaukee
Su Laivu —

"CITY OF GRAND RAPIDS"

Sekmadieni, Liepos-July 6 d., 1941

Laivas Išplauks Iš NAVY PIER 9:30 Vai. Ryte 
(Chicagos Laiku)

Gr{žta Tą Pačią Dieną 9:45 Vai. Vakare

$2.00
//I I//

2334 So. Oakley Avė. Chicago, Illinois
I«L CANAL 8010

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

Visais Ekskursijos Reikalais Kreipkitės į: —

"DRAUGAS"
2334 So. Oakley Avė. Chicago
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Mokslo metų
užbaigluvės

Bridgeport. — Praėjusį 
sekmadienį, birželio 15 d. į- 
vyko Šv. Jurgio parap. mo
kyklos salėj mokslo metų 
užbaigimo programa ir bu 
vo išdalinti diplomai mokyk
lą baigusiems bernaičiams 
ir mergaitėms. O tokių bu
vo 36. Diplomus dalijo Jo 
Malonybė didž. gerb. pralo
tas M. L. Krušai, asistuo
jant kun. S. Gaučiui.

Sykiu įvyko labai gražus 
ir įvairus programas. Jo ge
ram atlikimui daug pasidar
bavo seserys mokytojos, 
komp. A. F. Pocius, na ir 
patys vaikučiai ir mergai
tės.

Programą pradėjo orkes
trą, A. Pociui vadovaujant. 
Pagrojo “Flag of Truce”, 
Laurendeau kompozicija ir 
“Maritano”, Wallace kompo
zicija. Sekė lošimas “Laimės 
švilpukas”. Vaidino Loretta 
Jonaitis, 7 skyriaus, Stefa
nija Getspudas, 3 skyriaus 
ir Rita Schultz, 6 skyriaus.

Po to sekė visų skyrių 
mokinių pasirodymai su vi
sokiais šokiais, dainomis, 
žaidimais ir t.t.

Atsisveikinimo prakalbą 
šauniai pasakė Ričardas Jo
kubauskas.

Stipendiją į Šv. Kazimie
ro akademiją už geriausią 
pasižymėjimą moksle gavo 
Teresė Puišytė.

Garbės požymį gavo Al
dona Jankauskaitė,

Dariaus Girėno posto do
vaną už pasižymėjimą pa
truliavime gavo Ričardas 
Jokubauskas.

Už geriausius rašto dar
bus temoj “American Le
gion” gavo Richard Mason 
ir Teresė Puišytė.

Programo pasisekimui pa
gelbėjo oras. Mat tą dieną 
oras buvo vėsus, žmonės ne-

Vaišės pas Baubtos
Marųuette Park. — Pla

čiai žinomi marketparkie- 
čiai, biznieriai, Juozas ir 
Kotrina Baubkai, kurie už
laiko Standard Service L<a- 
tion, prie 70-tos ir Westerr. 
Avė., birž. 15 d. surengė vai 
šes proga jų dukrelės, Do 
lores ir sūnelio Donaid, ku 
rie tą dieną su atsižymėji
mais baigė St. Rita’s pra 
džios mokyklą.

J. ir K. Baubkų gimines 
ir draugai susirinko jų gra
žiame name, 6349 So. Arte
sian Avė., o iš ten visi sve 
čiai vyko į Šv. Ritos bažny 
čią, kurioje iškilmingu pa
laiminimu įvyko mokyklos 
diplomų išdalinimas. Po pa
maldų visi svečiai buvo pa
kviesti turtingon vakarie
nėm Tarpe svečių buvo žy
mi Vakarienė iš Bridgepor
to, Sakalas iš Cicero, Baub
kai iš Cicero, Viktorija Val- 
teraitė, Daoust, I. Lukošiū
tė, Romanai ir daug kitų. 
Be dovanų, buvo sudėta 
daug linkėjimų.

Ateinantį rudenį Donald 
stos į St. Rita’s aukštesnę 
mokyklą, o Dolores į Šv. Ka
zimiero akademiją. Geriau
sių sėkmių! D.

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame Šv. 

Kryžiaus parap. klebonui 
kun. A. Linkui, parapijos 
komitetui ir ypač Moterų 
Sąjungos 21-mai kuopai už 
surengimą mums pagerbimo 
vakarienės šių metų birže
lio mėn. 14 d. mūsų vardi
nių proga. Taip pat dėkoja- 

i me visiems atsilankiusiems, 
mus sveikinusiems ar kokiu 
kitu būdu prisidėjusiems 
prie malonaus vakaro prog
ramos.

Kun. A. Deksnys, dėdė
Kun. A. Deksnys, junior

JUBILIEJAUS PROGA

10 Savaičių Prenumerata Siūloma 
U2 VIENĄ DOLERĮ

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
Šiai 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:

"D R A U G A S"
2334 So. Oakley Avė. Chicago, Illinois 

arba šaukite CANaI 8010

Mokslo metų 
užbaigimas

So. Chicago. — Birž. 15 
d. Šv. Juozapo parapijos sa
lėj įvyko puiki programa 
mokyklos vaikučių, kuriuos 
puikiai prirengė seserys mo
kytojos Sr. Gene vie ve ir Sr. 
Josetta.

Klebonui kun. V. Cernaus-I.
kui pranešus programos tvar 
ką, publika įdomiai laukė 
pradžios. Ir, štai, estradoj 
pasirodo būrys mergaičių, 
kurios puikiai sulošė veika
lėlį “Juodasis ponas Fricas”.

Toliau sekė mažyčių “Mi- 
litary drill”, vaikučių choro 
“Girioj”, “Alice Blue Gown”, 
kurią atliko L. Vištartaitė 
ir D. Zulsaitė, mažyčių “Ka
tytė”, 4, 6 ir 8 sk. “Rhythm 
Drill”, mažyčių “Katinėlis 
raštą rašė”, D. Ursenytės 
eilėraštis “A Sad Case”, L. 
Vištartaitės ir D. Zulsaitės 
“Ching-A-Lu”, 3 ir 4 skyr. 
bernaičių “Ho-Bo-Drill”, ma

žyčių “Nusery Rhymes”, ir 
dainos: (a) “Be the best of 

' v/hatever you are”, (b) “Su
diev” ir (c) “Thanks be te 
God”. Po to klebonas pasa- 

1 kė kalbą, sveikindamas tris 
studentes: D. Bishko, J. Nau 
sėdaitę ir F. Vištartaitę pa
siekusius moksle aukščiau
sius požymius ir linkėjo vi
siems baigusiems tęsti moks 
lą aukštesnėse mokyklose, 
pagyrė tėvus, kurie pasiau
koja vaikučių auklėjime ypa
tingai leisdami į katalikiš
kas mokyklas. Po kalbos iš
dalino diplomus ir kitus po
žymius:

School Board of Examin- 
ers rašymo požymius gavo: 
8 sk. — F. Vištartaitė, 6 sk. 
— L. Vištartaitė, 4 sk. —

MATEUSAS VILIMAS
(MICHAEI, WT1XIAMS) 

Gyv.; 5O15|A Kenmore Avė.

galėjo išvažinėti į piknikus, 
miškus ir laukus, todėl visi 
sugužėjo į minėtą progra
mą. Tad iš to buvo visiems 
daug džiaugsmo ir malonu
mo. Susirinkusiems buvo 
džiaugsmo iš gražaus prog
ramo, o programo pildyto- 
jams buvo smagu, kad tokia 
minia susirinko jų pamaty
ti.

Šioms nepaprastoms mv 
tų iškilmėms pritaikintą pro 
kalbą pasakė Jo Malonybė 
pralotas M. L. Krušas. *

Ten buvęs

Pasakoji kitiems, kad 
Draugas” yra įdomus. Bet 
r gi gali viską išpasakoti. 
Jeriausiai patark jam užsi- 
akyti.

KAROLIUS KIŠKCNAS
Mirė birž. 16. 1941, 8;35 v. 

vak., sulaukęs 60 m. amž.
Gimęs Lietuvoj. Kilo Ift Pa

nevėžio apskr., I'pytės parap., 
HtultiAklų kuiino. Amerikoj iš
gyveno 35 metus.

Paliko dideliame nullfldltne: 
moter) Agotų (po tėvais Se
reikaitę); 2 sūnų Julių Ir An
tanų, Ir marčių Stanislavų; 
dukterj Stanislavų ir žentų Ka- 
r.lmterų Jonaičius; 2 broliu Jur
gi Ir brolienę Klzbletų Ir Juo
zapų ir brolienę Julijonų; se
serį PozaIIjų Ir ftvogerj Petrai
čius; 2 pusbroliu Simonų Ir 
Antunų Bučius; .ftvogerj Myko
lų Sereikų. Jų visų Kelmas Ir 
kitas gimines Ir daug draugų 
Ir pažjstamų; o Lietuvoje pa
liko 2 seseris Ir kitas gimines.

Kūnus paftarvotas namuose; 
3612 So. Kmerald Avė. IjiI- 
tlotuvės jvyks penktad., birž. 
20 d. Ift namų 8:30 vai. ryto 
bus atlydėtas J Sv. Jurgio par. 
bažnyčių, kurioje jvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nuly
dėtas j Sv. Kazimiero kapines.

NuoSlrdžial kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažjntamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:— MotcrM, Kūnai, 
Marti, Žentai, Broliai. Seserys, 
Ip Giminės.

I-AM. ntrek’orlus Antanas m. 
Phillips, tel. YARds esus.

PETRAS WAIČKAUSKAS
(Gyv.: 210 Pine St., 'Michigan 

City, Indiana j

Mirė birž. 14. 1941. 1:45
vai, popiet, sulaukęs 60 metų 
amžiaus.

Gimęs Lietuvoj. Kilo IS Tau
ragės .ipskrlčlo. Amerikoje iš
gyveno 34 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moter) Elenų (po tėvais Na
gytę); sūnų Pranų Ir marčių 
Dorothy; dukterj Anna Pur- 
tha Ir žentų Edvvard; 2 bro
liu Jonų ir Petrų NoraSius; Ir 
kitas gimines Ir daug draugų 
Ir pažjstamų.

Kūnas pašarvotas namuose: 
210 Pine St.. Michigan City, 
Indiana. I-nlflotuvės Įvyksta 
S|ryt. birželio 18 d. IS namų 
9 vai. ryto bus atlydėtas j šv. 
Marijos parap. bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pn- 

t maldų bus nulydėtas j Calva-
ry kapines.

NuoSlrdžial kviečiame visus 
gimines, draugus Ir paž|stamua 
dalyvauti ftlose laidotuvėse.

Nuliūdę:— Moteris, Kūnus, 
Dniktė, Marti, Z<otas, Broliai 
•r Giminės.

D. Zulsaitė, 3 sk. — O. Sta- 
bulionytė, 2 sk. — S. Jonės, 
1 sk. — T. Snarskytė.

Malonu buvo matyti atsi- 
lankusį atstovą iš American 
Legion, Dariaus Girėno Post 
271 Makarą, kuris pasvei
kino baigusius mokyklą tris 
mokinius ir įteikė bronzų 
medalį atsižymėjusiai moks- 
e F. Vištartaitei.

Parapija begalo džiaugia
si mokykla, mokytojomis už 
jų pasiaukojimą auklėjant 
mūsų jaunąją kartą.

Piano dainoms akompana
vo ir driliams skambino var
gonininkas K. Gaubis. Rap.

UŽ NEPILIEČIUS 
PROFESIONALUS

Chicagoj iškeltas energin
gas sąjūdis prašyti guber
natoriaus Green, kad jis 
vetuotų legislatūros praves 
tus bilius, nukreiptus prieš 
nepiliečius profesionalus. 
Nurodoma, kad pravesti bi
liai yra priešingi šalies 
konstitucijos dvasiai.

Kas myli savo vaikus, tas 
baudžia ir save. — Baer-Oos

VVOLK STUDIO
1945 VVest 35* Street

9^C*
MOSt
MODERN' ,
COMPLETE
ADVANCED PI'O'/RgRAPHY 
L()WEST POSSIBLE PRICES 

PHONE LAFAYETTE 2813

TurtasVirš$6,000,000.00
į Apart Apsaugos. Turime 017c n nn n n 
j ATSARGOS FONDĄ Virsim Jį U U U. U U

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

LOAN ASSOCIATION ofChicag© 
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.

4192 Archer Avenue
Vlliginia Ilki

MNGS

Skaitykite Katalikišką Spaudą

IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

| "Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save" |

PAMINKLAI

■' » MENIŠKAS DARBAS'S ŽEMOS KAINOS

\ TEISINGAS PATARNAVIMAS

- v v L’ Venetian Monument Co.
J 527 N. VVestern Avė. Tel. See. 6103

%

4
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Stimsonas tikis 
ilgo karo

WASHINGTONAS, bįrželio 
17 d. — Karo sekretorius 
Stimsonas, patardamas įren
gti įšėjimą į jūras pro Šv. 
Lauryno upę, kurio įrengi
mas kainuotų $285,000,000, 
šiandie davė suprasti, jog 
esanti galimybė, kad karas 
gali nusitęsti virš keturių 
metų.

“Mano manymu”, pareiš
kė Stimsonas, “reikia pasi
rengti ilgai nepaprastai bū
čiai. Mes visi reiškiame vil
čių, kad ji būtų trumpesnė, 
bet yra nesaugtų veikti pa
siremiant tokiomis viltimis 
tokioj situacijoj, kokia yra 
dabar susidariusi”.

Mirė birž. 16 d.. 1941. 7:40 
vai. ryte. sulaukęs pusės amž.

Gimęs Lietuvoje. Kilo IS Pa
nevėžio apskr., Šimonių parap., 
Tumasonlu kaimo. Amerikoje 
išgyveno 88 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Onų (po tėvais Balčiū
naitė): sūnų Povilų; dukterj 
Viktorijų Tubelienę. žentų Bro
nislovų: 3 pusbrolius Juozapų 
tr Napoleonų Vilimus ir Jonų 
Willlamson ir jų Seimas; gimi
naitę Onų Binkienę. jos vyrų 
Jonų Ir jų dukterj Genevleve; 
ir kitas gimines Ir daug drau
gu ir pažjstamų; o Lietuvoje 
paliko 3 seseres Teofiliją, A- 
nelljų lr Juozapatų, pusbroli 
Povilų Vilimų Ir jų visų Sei
mas.

Kūnas paftarvotas Staniėy Ba
chą rsklo koplyčioje, 17 35 Wa- 
bansia Avė. Laidotuvės jvyks 
ketvirtad.. birželio 19 d. IS 
koplyčios 9 vai. ryto bus atly
dėtas j Šv. Mykolo par. bažny
čių. kurioje jvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nuivdėtas j šv. 
Kazimiero kapines

NuoSlrdžial kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:— Moteris. Simus. 
Ikuktė, Žentas, Pusbroliai, Pus- 
seserys Ir Giminės.

T-nidotuvių direktorius Stan
ley J. Saeharskl, tel. BRl’n- 
swlek 2535.

A + A.
VERONIKA ŽIOGIENĖ

(Po tėvais Lenkartailė)
Mirė birželio 16. 1941, 2:12

vai. ryte, sulaukus senatvės.
Gimus Lietuvoje. Kilo ift

Tauragės apskr., Kvėdainos pa-
rapijos. ('.valdų kaimo. Ameri-
koje Iftgyveno 32 metus.

I’aiiko dideliame nuliūdime:
seserį Barborą Lieklenę; mar-
čių Domicėlę Ziogiene; 5 anfl-
kus Juzefų Stonis. Stanislovų
Tlrrito, Bronislavų, Petrų ir E-
leanorų Žiogus; proanūkus
Phyllls ir Juozapų Tlrrito Ir
giminaičius Lenkartus. Stasy-
čius. Mačikus. Gricius. Jankus
Ir visų fteimas Ir kitas gimt-
nes ir daug draugų ir pažįsta-
mų.

Velionė priklausė prie Apaš-
talystės Maldos, Tretininkų Ir
Amžinojo Rožančiaus Dr-jų.

Kūnas paftarvotas namuose:
3206 So. I.ltuanlca Avenue.

I-aidotuvės jvyks ketvirtad.,
birž. 19 d. Ift namų 8:30 vai.
ryto bus atlydėta j Sv. Jurgiu
par. bažnyčių, kurioje (vyks ge-
riullngos pamaldos už velionės
sielų. Po pamaldų Irus nulydė-
ta j šv. Kazimiero kapines.

Nuoftirdžlui kviečiame visus
gimines, draugus ir pnžjstaiuus
dayvnutl ftlose laidotuvėse.

Nuliūdę: Ke-nio, Marti. Anū-
luii, Pmanūkni. Giminaičiai Ir
GI utinės.

l-ald. direktorius Antanas M.
Phillips, tel. YARds 4908.

KOPLYČIOS DYKAI I
VISOSE MIESTO DALYSE

MARGUTIS
RADIO LAIKRAŠČIO 10-ti METAI
APTARNAUJA CHICAGOS ir APYLINKES LIETUVIJĄ

Vienintėlia Vakarinis Lietuvių 
Programas Amerikoje —

Leidžiamas 9 Sykius į Savaitę

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTAD. Ir SEAT A D. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.

4G05-O7 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

\

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį

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

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
J. LIULEVICIUS 

4348 S. California Avė. 
Tel. LAFayette 3572 

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

P. J. RIDIKAS 
3354 South Halsted Street 
Skyrius: 710 VV. 18th St. 

Visi Telefonai: YARds 1419
ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. VVestern Avenue 

Tel. GROvehill 0142

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

4704 So. VVestern Avenue
Tel, LAFayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue

Tel. YARds 4908
LACHAVVICZ IR SUNAI 

2314 VVest 23rd Place 
Tel. CANaI 2515 

42-44 East 108th Street 
Tel. PULIman 1270

>
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Trečiadienis, birž. 18, 1941 DRAUGAS

Čikagos teismo 
sensacija

Kaip nubaudė
E. Kubaičio užpuolikus
Čia aprašoma vienas įvy

kis, kuriuomi parodoma, ko
kią svarbią rolę Bažnyčia 
lošia sutaisyme pakrikusių 
šeimų ir apsaugojime jaunų 
vyrų nuo piktadarybių.

Pereitą penktadienį Crimi- 
nal Court House, prie 26-tos 
ir California Avė., teisėjo 
Joseph A. Graber kamba
riuose įvyko teismas trijų 
jaunų plėšikų: Frank Rose, 
Jim Fiatte ir Harry Smith, 
kurie buvo sugauti prie api
plėšimo ir sumušimo lietu
vio Eduardo Kubaičio.

Pirmasis, Frank Rose, jau 
nų piktadarių vadas, per pe
reitus tris metus yra buvęs 
kalėjimuose tris sykius už 
vagiliavimą, apiplėšimą, t.t. 
Jis buvo nubaustas vienų 
metų ir dar šešių mėnesių 
— viso 18 mėnesių — sun
kiųjų darbų Bridewell kalė
jime. Teisėjas Graber kar
čiais žodžiais išpeikė Rose, 
apgailestaudamas, kad nega
lįs pasiųsti jį į State Peni- 
tentiary... “nes. iš tavo pe
reitų trijų metų juodo re
kordo, žinau, kad tu netoli
moje ateityje vistiek ten pa
teksi...”

Jim Fiatte ir Harry Smith 
patekusiems pirmą kartą į 
bėdą, buvo duota dviejų me

dų

man paliudijimą niuo savo 
klebono. Ir nemanyk, jog 
taip sakau, kad tik girdė
čiau save kalbant. Tiktai pa
mėgink per tuos du metus 
apleisti Mišias tik vieną sek
madienį — nebent iš svar
bios priežasties — ir maty
si, kaip greitai pateksi šalia 
šio tavo “draugo” ir pradė
si su juo akmenis skaldyti. 
Dabar grįžk prie savo tėvų 
ir prie savo bažnyčios — 
būk klusnus jiems — su
prask kad jeigu nebūtumei 
nuklydęs nuo jų — Barny 
čios ir tėvų — nurodyto gy
venimo kelio, nebūtumei tarp 
blogų draugų ir pakliuvęs į 
teismą...”
• Komentarai prie šitų tei
sėjo Graber žodžių, mano
me, nereikalingi. X.X.

Labdarių viešoji 
rinkliava

Cicero mieste Labd. Są- 
gos 3 kp. rinkliava labai ge
rai pavyko. Būt buvę galima 
daugiau surinkti, jeigu būt 
buvę gauta daugiau rinkė
jų. 50 rinkėjų nebuvo gali
ma apimti visas vietas. Be 
to, veik pusė riųkėjų buvo 
mokyklos mergaitės. Įdomu, 
kad rinkliavai labai sunku 
gauti rinkėjų. Mūsų gabios 
mergaitės kažkodėl nenori 
pasišvęsti Labdarybės dar
bams.

tų probacija. Per tuos 
metus mažiausias jų nusi
žengimas įstatymams bus 
sulaužymas probacijos ir jie 
bus pasodinti į kalėjimą, ša- 

iems
po 9 vai va

kare ant gatvių ar viešose 
vietose, nebent su jais yra 
senesnis, atsakomingas žmo
gus. Per du metus jiems vi
siškai uždrausta lankyti ta- 
vernus.

O svarbiausia, tęsė teisė
jas Graber, yra bažnyčios" 
lankymas. Fiatte ir Smith 
buvo paklausti, kokios tiky
bos jie yra. Fiatte saxc esąs 
katalikas, o Smith nepriklau 
sąs jokiai bažnyčiai. Smithui 
teisėjas įsakė: “Nepriklau
sai jokiai tikybai, tai turė
si dabar pasirinkti vieną, ir 
lankyti bažnyčią kas sekma
dienį — būtinai. Per du me 
tus atneši man raštą kiek
vieną savaitę nuo savo kle
bono ar ministerio, kad bu 
vai pamaldose. Jei praleisi 
vieną sekmadienį — nebent 
iš ligos ar kitos priežasties 
— kalėjimas!”

Tada paklausė Fiatte, kaip 
seniai yra klausęs šv. Mi 
šių. Tas atsakė, kad apie 
trys mėnesiai.

“Matai į kokią bėdą pate
kai užmiršdamas savo tėvų 
ir savo švento tikėjimo pa
mokymus. Jeigu nebūtumei 
apleidęs šv. Mišių tą kovo 30 
d. sekmadienį, prieš mane 
dabar nestovėtum, nes tą 
rytą dalyvavai šiame apiplė
šime. Laimingas esi, kad 
tayo čia pirmas pasirody
mas. ir kad Valstybės Pro
kuroras Freeman pasigailė
jo tavęs ir pasiūlė duoti tau 
dar vieną progą. Pradedant 
šį sekmadienį, tu ir pradėsi 
eiti kas sekmadienį j bažny
čią, ir kas pirmadienį atneši

lia to, per du metus jįęi 
uždrausta būti po* 9 vaL a

PAKEISTAS KARIUOMENES TRANSPORTU
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("Draugas” Acme teiophoto)

Buvęs liuksusinis keleivinis laivas S. S. America pake istas kariuomenės transportiniu laivu ir užvardintas 
S. S. VVest Point. Iš Newport, Va., laivas nežinia kur link siunčiamas.

Atostogos! Atostogos
Birželis, liepos ir rugpiū- 

i tis — gražiausias laikas 
liuoslaikiui praleisti atvira
me ore kur nors prie van
dens. Ne taip seniai buvo 
laikai, kada didžiuma darbo 
žmonių apie atostogas nei 
nesvajojo. Dirbo po 10-12 
valandų ir tas tęsėsi metus.

Pasidėkojant aplinkybėms, 
šiandie visi suprantame ir 
įvertinam atostogas. Ir kaip 
gi nebus malonu: nedirbęs

i Nors ir su mažu skaičium,

CLASSIFIED

Dar iš Antanams ir 
Antaninoms pagerbti 
bankieto

Bridgeport. — LGF 1 sk. 
pastangom, pagerbtuvės bu 
vo J. ir R. Maziliauskų na
me birželio 11 d. Bene bus 
vienintelė šioje kolonijoje 
organizacija, kurioje randa
si tiek daug bendravardžių 
narių. Pagerbtuvėms daug 
iniciatyvos parodė R. Ma-

gauni mokėti. Kai kurios į zella-uskienė ir O. Aleliflnie- 
dirbtuvės paleidžia savo dar- n‘- "Kaltininkės-ai” joms ta- 
bininkus trims savaitėms au r'a ačiū.
pilnu apmokėjimu. Žinoma, 
tokių mažai yra, vienok yra.

Kaip ten nebūtų, trumpos 
ar ilgos atostogos, o visgi 
yra proga pasilsėti, pasi- 
liuosuoti nuo miesto triukš-

Gražu, kada organizacija 
nuosekliai darbuojas užsi-

Labdarių 3 kuopa pasiekė 
savo tikslą: aukų surinkta 
senelių prieglaudos statybai mo, dirbtuvių bildesio. 
$436.37. Rinkėjos surinko se 
kančiai:

Kuopos pirm. K. Sriubie-
nė $34.00.

M. Narbutienė .. $29.00
J. Naumavičius ..
O. Rudaitienė .... $21.70
B. Jakstaitė .... $18.10
A. Jaukšienė .... $16.11 
St. Gilvidienė .... $16.00 
E. Cerkauskienė .. $16.00 
I. Braunienė .... $15.90
K. Leketienė .... $14.23
B. Kučienė .......... $12.46
P. Kasulaitienė .. $11.23
Elsie Pogni .......... $11.10
Gribauskaitė .... $11.00 
B. Palubinskienė .. $8.57 
Eva Keln .............. $9.00
L. šaputienė .......... $8.49
K. Kelpšas .......... $8.32
Al. Mažonaitė ... „ $3.51
E. Bilievicze .......... $3.60
Sol Nartnis .......... $3.16

i Po vaišių šokta lietuviški beveik per pus žemesni. Vie
nokiai, žaista; pirmą sykį tos politikieriai yra tam bi- 
buvau tokiame parengime, i liui labai priešingi ir kovo- 
kuriame prisiminti lietuviš-1 ja, kad jis nebūtų praves- 
ki žaidimai. Gražus pavyz- tas. Čekų ir kitų tautų or- 
dys. Skambėjo liaudies dai- ganizacijos darbuojasi už 
nos, vadovaujant St. Pet pravedimą bilio. Man teko 
rauskaitei. Linksmintasi iki atstovauti šv. Antano Par. 
vėlumos. j Namų Savininkų klūoą £3-

Visos Antaninos-nai ta- ‘ guž8a 27 d general as8cmb’ 
ria svečiams, šeimininkėms ly. Springfield, Iii. šiame su 
ir iniciatoriams ačiū.

Kaimo Rūtelė

100 Dol. Dovanų
Tam, kinis įrodys, kad pirkti įminą, 
lotą. ariat Turiną nėra mugua in- 
vestmenlas.

PuAuuklto, kurie norite nusipirkti 
arba išmainyti, naują namą pasta
tyti, seną pataisyti. Taipgi turime 
kelotą desėlką senesnių namų po 
visą Chicugą. visokio didumo, bi»- 
niuvų ir privatiftkų. Kainos nuo 18 
ftimtų iki 185 tūkstančių, Gulimu 
pirkti arba statyti su mažu (mokė
jimu, kitus mokėti kaip remiu. 
CHARLES R. SCROMSKIS & CO.

6921 S. Western Avė.
Rep. 8713 — Vakarais Pros. 1111

PARSIDUODA SIIOE REPAIIt 
SHOP

Parsiduoda gerai išdirbta per 
daugelį metų sime rupuli- sliop, su 
gerais įrengimais ir mašinomis pri
einama kaina. Pardavimo priežas
tis mirtis. Shoe repair shop randa
si po antrašu 2809 So. lloyne Avė. 
Savininkė E. Kuplia gyvena po ant- 
rašu 2008 W. 23rd St.

KEIK ALINGOS MOTERYS 
Reikalingos prityrusios moterys Kor
tuoti naujus skudurus. Pastovus dar
bas. Atsišaukite tuojaus.
S. HELAFND ttml SONS. 902 So. 

Morgan Street, Clilengo.

KARPENTERIAI, IEŠKO DARIU)
Du karpenteriai. su daug metų pri
tyrimo, ieško darbo prie taisymo na
mų ar kito karpenterystės darbo.

Šaukite; Cicero \V3923.

Pranešimas
Cicero. — Šv. Antano Pa. 

Namų Savininkų klubo labai 
svarbus pusmetinis susirin-

Dabar didžiuma žmonių to, yra tokių, kurios stam- 
turi automobilius, tai paran- biai remia finansiškai, Lie-

brėžtam tikslui, bet ir nepa- kimas įvyks birželio 18 d. j 
miršta savųjų narių. Ran
dasi tokių Antaninų, kurios, 
savęs atsižadėdamos, dar
buojasi tėvynės gerovei. Be

sirinkime išgirsit rapo;»ą.
A. F. Pocius, pirm.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

RED-ITCHY-SCALY

ECZEMA
Effective Home Treatment 
Promptly Relieves Torture!
Piratas užtepimas su stebėtinu 
ŽEMO—daktaro išrastas—tuojau 
stistalNlo nepakenčiamą niežėjimą 
galvos ir tuojau pradeda suglū
mą jautrios odos. Stebėtinai sėk
mingas per virš 30 metų! Gauna
mas visose vais-

____ -ŽEMO

PLATINKITE •DRAUGĄ"

kus dalykas kaip turtuo
liams, taip ir biedniems. Bet 
kas to neturi taipgi gali ap- 

$23.48 seiti: transportacija išplės
ta plačiai po visą kraštą ir 
gana prieinamomis kaino
mis. O atostogų metu yra 
visokių ekskursijų. Vadina
si, galima važiuoti už nupi
gintą kainą. Tad ir važiuo
kim, išnaudokim progą. Žie
mos metu visi važiuoja Flo- 
ridon, Californijon, ten šil
ta, malonu. O dabar važiuo
kim, ieškokim pavėsio į pa
upius, paežerius.

Už vis geriausiai man tin
ka VVisconsin valstija. Tik
rai Lietuvos klimatas: die
nos karštos, naktys vėsios. 
Rhinelander ir jo apylinkėj
yra daug ežerų, vasarnamių 

Jieva Kelpšas .... $3.05 gu visais patogumais. Yra 
J. Vaštakas .......... $2.99 ir lietuvių, turinčių gražias
J. Lapinskas.......... $2.57
L. Vaišnoras.......... $2.65
T. Mondeika .......... $2.47
St. Jankauskas .... $2.47 
B. Jankauskas .... $2.30
Sal Salukas .......... $2.19
L. Buvidas................ $2.00
F. Auksorius.......... $1.88
T. Lukauskas .... $1.74
G. Norm.................... $1.40
Ciesna .... . .......................60
J. Budvidis....................11

A. V.

vasaroti vietas. Plačiausiai 
žinomas M. A. Sharka. Jo 
viešbutis ir Wonder Bar vir
šija ir Chicago vidurmies- 
čio. Patarnautojai visi jau
ni vaikinai ir darbo metu 
nerūko, negeria. M. A. Shar- 
kos viešbutis yra adresu: 
119-125 S. Brown St

K. P. Deveikis

tuvos išlaisvinimą iš rusų 
vergijos, šį kilnų darbą.

Į šį atmintiną bankietą 
malonėjo atsilankyti: kun. 
J. Prunskis, kun. K. Rėklai
tis, MIC., kun. P. Cinikas, 
“Draugo” adm., L. Pipiraitė 
ir daug kitų svečių, net iš 
kitų kolonijų.

Bankieto toastmasteriu 
buvo gerb. kun. J. Prunskis. 
Prie skaniai pagamintų vai
šių, pasakė kalbas: kun. K. 
Rėklaitis ir kun. P. Cinikas. 
Prie stalo dalintasi pergy
ventais įspūdžiais ir t.t. Na. 
kun. Prunskis visus prijuo
kino savo sklandžiu jumo
ru.

Šiam bankietui daug triū
so įdėjo darbščiosios ••bite
lės”: Okonienė ir Jackienė. 
Jos visų organizacijų paren
gimuose darbuojasi. Nuovr- 
dus ačiū jums, idėjos sesu

tės.

8 vai. vak., parap. svet. A- ‘ 
teikite visi. Išgirsit apie bi- 
lių, žinomą kaipo “House 
bill No. 620”. Frank Houctr:, 
kuris atstovauja 19th Sena 
toriai distriet general as- 
sembly, Spjįngfielde, yra į- 
nešęs šį bilių Jei pavyktų 
šį bilių pravesti, taksų mo
kėtojai sutaupytų daug pi
nigų. Ciceroje taksai būtų

UNIVERSAL
RESTAURANT
Suteikiam Patarnavimą 

Vestuvėms, Krikštynoms ir 
kitokiems Bankietams 

Linksmas Patarnaviiaas 
Visiems

756 W. 31st Street
A. A. NORKUS, Sav. 

Tel. Victory 9670

CONRAD
Fotografas

Studija įrengta pir
mos rūšies su mo- 
dt. nlškomis užlaido
mis ir Hollywood 
Šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

420 West 63rd Street
Tel.: Biznio - ENGIewood 5883 

Res.: - ENGIewood 5840

Ali MAKIS - HIW ... RIBŲ IlT

TYPEWRITERS

Jei Insurance Reik,
PAS

VILEIŠĮ
EIK!

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

Nežiūrint, kad dabar vi-1 
sur vartojama elektros švie- Į 
sa, žibalinių lempų stiklų iš- 
dirbystė Amerikoj dar vis 
didelė. Praeitais metais pa
gaminta žibalinėms lempoms 
stiklų 1,663,409 tuzinai.

Tėvams nėr brangesni' 
daikto, kaip vaikai.

A D b I N G MACHINES

— IMAll MONTNIV PATMINTI—
AU MAKli

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED
•« aiMsitt «Mtv *ntnntt

aCTAD TYPIWRITER IMK COMPANY 
tosuv c. •ot*«uirr

IM W MAMOM IT
Phone DEARBORN P 4 4 4

UTIM ATIt-FR EI — OIMOMITI ATIOM

DR. PETRAS 
VTIGIMS, 

Atstovu

The Prudential Ins. 
Co. of America

ninrif’F.
175 W. JACKSON BLVD.

RilTK A-1120 
Rome Offloes Newark, *. i. 

REHTr»BNpTJA:
5922 W. Roosevelt Rd. 

Phone: Austln 1175

N. KANTER, Sav.

Uveilojame 
po vi«ą 
Chkago

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

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

DINING ROOM SET8 — PAK
LOK SETS — BEDROOM SETS 
— RŪGS — RADIOS — KE 
FR1GERATOKS — WASHERH —

MANGELS — STOVĖS.
AU NatfcmaUr Advrrtlaed Hemą.

r * -■»«>

A1£X ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

DOMINIKAS KUKAITIS, Sav.

AGENTAI: 
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas
Ant Labanauskas

II. Rajeuski 
“Shorty”

Rez. Tel. VICTORY 2499

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 VVest 31st Street 
Chicago, III.

Telefonuoklte: 
VICtory 16 9 6

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:

907 WEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

- -
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69 įkaitinti už maisto trustou.

sudarymą,. sąmokslą
Įkaitintų kaltinamųjų prie 

šaky yra Canned Pea Mar-
Federalinė “grand jury” 

Chicagoj teis. J. T. Barnes 
pristatė 69 įmonių ir indivi
dų skardinuotų žirnių pra
monėje įkaltinimus. Kaltina
mi sąmokslu kontroliuti pro 
dukciją ir nustatyti kainas, 
kad sulaužyti kompeticiją.

Vyriausybė “grand jury” 
įrodė, kad įkaitintos įmonės 
ir individai jau nuo 1938 
metų žirnių produkciją kon
troliavo ir kainas manipu
liavo taip, kad nepriklauso
mos sąmokslininkams įmo
nės turėjo nukentėti.

keting Institute, Ine., Cann
ed Pea Marketing Coopera- 
tive, Ine., ir Stevenson, Jor
dan and Harrison, Ine., vi
sos trys turinčios savo ofi
sus Chicagoj, 205 W. Wack- 
er drive.

Iš viso įkaitinta 31 kom
panija ir 35 šių kompanijų 
viršininkai, direktoriai ir 
tarnautojai.

Tarp įkaitintų individų 
yra tik du chicagiečiai.

Numatomas dar tolesnis Laukia iš VVashingtono

SU RAPORTU Trys ugniagesiai žuvo 
Ogden avenue gaisre

Trys ugniagesiai žuvo ge
sinant siautusį gaisrą Chi
cago Mili and Lumber Co. 
ofisų ir sandėlių namuose, 
940 No. Ogden ave.

Žuvę ugniagesiai: Henry 
Bodenlos, 42 m., George Mi- 
chalski, 30 m., ir Norris 
Coulombe, 33 m. amž.

Aiškinama, kad žuvę ug
niagesiai su kitais sandrau- 
gais buvo suėję į degančių 
namų rūsį. Tenai buvę pil
na dūmų ir netrukus įvykęs

sprogimas. Po sprogimo vi
sa rūsis užsiliepsnojus. Ar
čiau durų buvusieji ugnia
gesiai suspėjo išbėgti, o li- 

I kusieji pritroško ir žuvo.
| Jų lavonai išimti tik užge- 
I sinus gaisrą.
| Trys ugniagesiai sužeista 
| gesinant kitą gaisrą — In
ternational Filter Company, 
gyvulių skerdyklų srityje.

Chicago Mili and Lumber 
Co. padaryta iki 75,000 dol. 
nuostolių.

kainu kilimas
National Association of 

Retail Grocers turi suvažia
vimą Paimer House. Nacio
nalinis sąjungos sekretorius 
— manadžeris Mrs. R. M. 
Kiefer pareiškė, kad maisto 
kainos jau pakilusios ir nu
matoma dar tolesnis kili
mas.

Ji sakė, kad maisto ga
mybos kaštai padidėję kai
nas pastūmėjo pirmyn. Ta
čiau, anot jos, grosarninkai 
turi būti apdairūs, neieškoti 
didesnio pelno, nes tas bus 
nepakenčiama.

Ji dar pažymėjo, kad per 
praeitą pasaulinį karą mais
to kainos buvo pasidvigubi- 
nusios. Šį kartą tas negalės 
įvykti. Vyriausybė tai ste
bi. Profiterininkams nebus 
vietos.

GATVĖKARIU RATOS 
KLAUSIMAS

Chicagos aldermanų tary
ba rytoj svarstys planuoja
mą gatvėkariais važinėji
mo 8 centų ratą.

nurodymą
Vokietijos konsulas Chi

cagoj dr. Krause-Wichmann 
laukia iš Washingtono ofi
cialių nurodymų, kada jam 
reikės uždaryti konsulatą ir 
pačiam apleisti Ameriką.

Prezidento Roosevelto 
nuosprendžiu visi Vokieti
jos konsulai iki liepos 10 d. 
turi būti uždaryti ir konsu
lai turi apleisti šalį.

Generalinis konsulas dr. 
E. L. Baer serga.

Vokiečių konsulate tar
nauja 18 asmenų. Visi Vo
kietijos piliečiai.

Amerikoniškas vicekonsu
las Phillip Williams iš Rio 

• de Janeiro jūriniu lėktuvu 
parvyko į Miami. Iš tenai 
jis vyksta į Washingtoną su 
oficialiniu raportu apie Ro
bin Moor laivo sutorpedavi- 
mą ir nuskandinimą Pieti
niam Atlantike.

Ugniagesiai apiplėšti
Du ugniagesiai, Theodore 

Kaminski ir Joseph Heag- 
ney su savo ir kitų šešių 
ugniagesių gautų algų če
kiais — 631 dol., nuvyko į 
Pioneer Trust and Savings 
banką, 4000 North ave. ir 
ten iškeitė.

Važiuojant automobiliu 
atgal į savo stotį juos už
puolė plėšikai ir atėmė vi
sus pinigus.

Kuria šeimos židinį
Robert A. Wilbrandt, Re- 

na M. Žemaitis, 24—21.
Chester Lipinski, Berniee 

Juška, 23—18.
Charles J. Malonis, Ste- 

phanie M. Klopotowsky, 
24—24.

Alphonse Daunoraucis, 
Anita Padzunas, 22—19.

Frank J. Cichon, Edna 
Wadas, 24—22.

3 UŽMUŠTI, 4 SUŽEISTI

Automobilių nelaimėse 
Chicagoj užmušta ArthūT 
Bigelow ir jo žmona iš 
Woodstock ir Martin Nel
son.

Sužeisti W. C. Blackham. 
Ann Rose Burger, Jesse 
Shumate ir Margery Tay- 
lor.

Tai ne dydis, o prasmė 

nuspindi jūsų akis! Kas 

tai naujo pridėta reiškia 

laimę ateičiai! Štai kų 

reiškia kas tai naujo ir 

mėgiamajame cigarete/

ir paragauk skonio, kurio priduoda parinktinis im
portuotas tabakas. Gauk pakelį Old Golds šiandien!

♦NAUJA .. . pralilnli tabakas Ii Rytinio Vlduriamle, 
|o paikas, dallkatal lapai padaro Old Ooldi ganiai, 
tudot) dar malaaatag. Stambai laadillai ilo tabako 
dabar brandinami mfiig Amorlklnlaota tandillaota 
aitlkrlna |um pa|ko*ala* Old Oold* visai aliai moty.

(••Imi Amerikos Toboko pr»k*|el 
— I»lk«r» 17*0

Tėvo žodis dukteriai
Petras Cibulskis, vestsai- 

dietis, baigusiai Aušros Var 
tų parapijos pradžios mo
kyklą savo dukteriai Elenai 
(kuri už aukščiausį moksle 
Laipsnį pelnė Šv. Kazimiero 
akademijos stipendiją), prie 
kuklių vaišių stalo pasakė 
šias jo paties parašytas ei
les:

Kaip rožė pražydus 
tu rūtų daržely, 
Aukščiausiojo garbe 
jau puoši pasaulį.

Aušros Vartų šv. Panelės 
šiandieną mokyklą baigi, 
Štai, džiaugias mamytė, 
linksmi ir mes visi.

b A

Bet, dukrele, žengi į pa
saulį,

kur pilna vylių, 
apuokų, ir visokių šmėklų, 
klaidingų takų...
Kada kelionėj pavargsi, 
neteksi vilties, 
maldauk Aušros Vartų

1 Panelės —
Ji kelią nušvies...

Iždininkas Toman 
apie taksus

Cook apskrities iždinin
kas John Toman praneša, 
kad 1940 metų taksų už 
pirmąjį pusmetį iki birželio 
1 d. sumokėta 100,299,060 
dolerių, arba 7,180,000 dol.

Į daugiau negu praeitais me
tais už tą pat laikotarpį.

Už 1940 metus taksų nu
matyta surinkti iš viso 
221,031,890 dol.

Antroji dalis taksų turi 
būt sumokėta iki rugsėjo 1 
dienos be skirtos įstatymais 
pabaudos.

Demokratai pasiryžo
Illinoiso legislatūros de

mokratai atstovai pasiryžo 
atkakliai kovoti prieš 
Schnackenbergo bilių ir jį 
visiškai atmesti.

šiuo bilium numatyta pa
skirti komisiją, kuri įsigi
lintų į Cook apskrities ir 
Chicagos demokratų val
džių išlaidas, šios grupės 
nesitenkina skirtais joms 
reguliariniais taksais ir nuo
lat kreipias legislatūron, 
kad išlaidos būtų didina
mos.

Gubernatorius Green sto
vi už biliaus pravedimą. Jis 
sako, kad visuomenė ture 
tų žinoti, kokiems reika
lams nuolat siekiama didės 
nių išlaidų.

Gubernatorius pareiškia, 
kad bilius bus pravestas. Jei 
demokratai užblokuos Di- 
liaaus pravedimą šioje re- 
guliarinėje sesijoje, jis pa
siryžęs legislatūrą sušaukti 
nepapraston sesijon.

Prieš priemonines 
ugnis

Illinois legislatūrą prave
dė bilių, kuriuo draudžia
mas priemoninių ugnių 
(firecrackers, roman can
dies, skyrockets, torpedoes, 
toy bombs ir kt.) pardavi
nėjimas ir naudojimas.

Bilius įsigalioja 1942 m. 
sausio 1 d. Pasiųsta guber
natoriui pasirašyti.

Vadinasi, pradėjus 1942 
metais Liepos Ketvirtąją II- 
linoise bus uždaryti tratėji
mai. Per viešąsias patrijo- 
tines iškilmes aktu leidžia
ma vartoti įvairių rūšių 
priemonines ugnis, bet tik 
atsakomingų asmenų prie
žiūroje.

X Kunigy Deksnių (An
tano dėdės ir Antano junior) 
pagerbimas ‘ praeitą šešta
dienį šv. Kryžiaus parapi
jos salėj parodė, kad kaip 
dėdė, taip ir junior turi daug 
prietelių.

X Petronėlė Kvietkienė iš 
Bridgeporto ir vėl liko 
“grandma”. Jos dukteriai 
Mrs. Anna Cashin kaip su 
pirmu kūdikiu — sūnum, 
taip ir su antru — dukteria 
patarnavo dr. Jonas P. Poš
ka, kurio ofisas randasi Lie
tuvių auditorijoj. Tėvas 
džiaugiasi dovana, o motina 
ir duktė jaučiasi gerai Mo
ther Cabrini ligoninėj’.

X Jonas ir Kotrina Jač- 
kai, 6504 So. Rockvvell St., 
birž. 14 d. išvyko atostogų 
pas dukterį į Nevv York. J. 
Jačka yra atsižymėjęs de
mokratų klube, kur dabar 
eina pirmininko pareigas. K. 
Jačkienė žinoma aukotoja ir 
gerų darbų’ rėmėja.

X Darius-Girėno Post 271 
American Legion ekskursi
ja laivu į Milvvaukee įvyksta 
sekmadienį, birželio 22 d. 
Įsidėmėkite, kur galima įsi
gyti tikietų. Legijoriieriai 
prašomi dar įsidėmėti tai: 
ekskursijoj dalyvauja uni- 
formuose. Kurie neturi pil- 

■ nos uniformos, tai turi de- 
i vėti nors kepurę.
j X A. a. Jonas Zaronas iš
Į Šv. Kryžiaus bažnyčios iš
kilmingai palaidotas šv. Ka
zimiero kapuose. Velionis 
buvo brolis Onos Levickie
nės, žymios 'veikėjos ir. rė
mėjos kilnių sumanymų ir 
darbų.

X Aušros Vartų parap. 
mokyklos mokslo metų bai
gos programa buvo tokia, 
kad kai kurie numeriai ypač 
“Tenai širdis mane traukia” 
turėtų būt nesykį pakarto
ti. žvaigždė to numerio bu
vo jau žinoma didelių gabu
mų dainos mene L. Brazai
tytė ir dekLamatorka A. Jo
ciūtė. Garbė seserims!

X A. ir M. Pakelčiai, 4417 
Artesian Ave., minėjo savo 
5 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį ir Antano vardines, 
birž. 15 d. Pakelčiai geri 
patri jotai ir malonaus būdo 
žmonės. Pakeltienė yra 
“Draugo” bendradarbė. Su
sirinkę daug draugų, pažį
stamų palinkėjo ir padaina
vo Pakelčiams ilgiausių me
tų ir sunešė daug dovanų

X S. Šimkienės, žinomos 
Town of Lake veikėjos duk
relė Magdalena liepos 13 d. 
susituoks su Walter Nakro- 
šium. Iškilmingas šliūbas 
bus Šv. Kryžiaus bažnyčioj.

X Plačiai žinomų jaunes
nės kartos veikėjų — A. O. 
Chepul sūnelis praeitą sek
madienį namuose sunkiai vei 
dą sužeidė. Nuvežtas į Jack
son Park ligoninę, kur su
teikta pirmoji pagalba.

X Aldona Sakalaitė, gyv. 
2317 S. Hoyne Ave., su gru
pe savo klasės studenčių 
Mundelein kolegijoj išvyko 
atostogų į Paw Paw Lake, 
Mich. vai.

X Serga biznierių Kinči- 
nų, 4441 So. Honore St., duk
tė Cecilija. Ligonę globoja 
dr. Brazis.

X Konsulo žmona, J. Dauž 
vardienė, užvakar išvyko į 
Worcester, Mass., savo ser
gančią mamytę aplankyti.
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Nesiduok blogam įveikti 
bet įveik tu blogą geru.

. PLATINKITE “DRAUGĄ”

\

f

KNYGOS! KNYGOS!

Mūsų knygyne dar galima ganti pasirinkimą lietuviškos 
literatūros ir poezijos rinkinių. Dabar komunistų valdžiai 
užkirtus kelia lietuviškų knygų spausdinimui, LIETUVIŠKA 
KNYGA pasidarys retenybė. Įsigykite aavo kopijas, kol 
jų dar lieka.

f

AR DAUG KORO SUDEGINAT 21EMOS METU?j
Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij^] 

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

1. Sutaupysite 40% kflro;
2. Apsaugo gyventojų sveikatą ;|
3. Padidina namų vertę;
4. Taupo namų šilumą;
5. Duoda gerą apsaugą nuo 

gaisrų;
Greitai ir lengvai įtaisoma.| 

Apskaičiavimas Dykail

noNtn Bock W0pL 
Cmkmam

CmncaCmotm

Sm1hM.90utH.OMK F»

HM*«h»*)utHiOimri

Mtif.',. CtKUTlbt

fl.

FRA 
ar UmokAJimna.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir šiem 
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAOO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Ave. Republic 60511
War«koaM: 0401 Bo. Stony Island Ars. to*.

LITERATŪRA

JONO BTLTONO RAŠTAI, Tilžė, 1913 m. 150 pusi........$1.00
ŽEMAITES RASTAI, I t., Vilnius, 1914 m. 390 pusi........$1.00
LIETUVIŠKOS PASAKOS, II t., surinko Dr. J.

Basanavičius. 260 pusi.......................................................$1.00
PRAGIEDRULIAI. III t.. Vaižganto, 290 pusi............... $1.00
VAIŽGANTO RAŠTAI IV t., (Vilniaus ir Kauno laiko

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

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

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

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

EILERASČIAI
SU BALTU NUOMETU — J. Augustaitytė-Vaičiūnienė,

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

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

J. šlapelis, 90 pusi .................................................................. 50
TĖVYNĖS KELIAIS, Liūdas Gira, 65 pusi........................ J»6
RUDENS AIDAI. A. Jakštas. 100 pusi................................ A5
GAMTOS PRTLYGTNIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal

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

AJ1 MDRAUGAS'
2334 S. Oakley Ave. Chicago, Ilk
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