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Lietuvoje Paskelbta Nepriklausomybė
Nacių-rusų frontas

Rusų bolševikų ir vokiečių 
karas sukėlė nepaprastai di
delę sensaciją visame pašau 
lyje. Tačiau lietuvių tautai 
tai ne vien sensaciją, bet 
rimtas reikalas. Jai yra gy
vybės ar mirties klausimas, 

n
•
Reikia neužmiršti, kad 

milžiniškos dviejų didelių 
valstybių karo jėgos susirė
mė ant Lietuvos.žemės. Daug 
kas bus sunaikinta, daug 
žmonių išžudyta. Patekti į 
tokią padėtį, rodos, reikštų l išsigąsti ir likimui pasiduo
ti.

•
Bet, lietuvių tauta, įpra

tusi kentėti, taip giliai ver
tina laisvę ir nepriklausomy 
bę, kad nepaisant milijoni
nių armijų siutimo, nepai- 

1 sant baisios karo ugnies, su 
kilo prieš galingus okupan
tus ir pareikalavo sau lais
vės ir nepriklausomybės.

Vakar diena — tai istoriš 
ka lietuvių tautos gyvenime 
diena. Lietuvos žmonės dek- 

< leravo savo valstybės nepri
klausomybę ir didelių ryž
tingumu siekia apvalyti sa
vo kraštą nuo visų užpuoli
kų ir išnaudotojų. To, be 
abejonės, sieks be jokių 
kompromisų, nesustodami 
puškelyje.

» Pranešta, kad jau yra su- 
sidarinti ir provizarinė Lie
tuvos vyriausybė su pulk. 
Kaziu Škirpa priešakyje. 
Kas kiti įeina į jo kabinetą, 
tuo tarpu dar nežinoma. K.

* Škirpa daug metų ištikimai 
darbavosi Nepriklausomą. 
Lietuvos valstybei. Pastaruo 
ju laiku buvo Lietuvos pa
siuntiniu Berlyne ir labai 
garbingai gynė pasiuntiny-

• bę, kai raudonieji puolėsi ją
* perimti Sovietų Rusijai.

Lietuviai komunistai, ku
rie ligšiol rodėsi esą dideli 
pacifistai ir pykdavo, kai 
mes pritardavome Preziden
to Roosevelto nusistatymui 
gelbėti mažąsias tautas ir

4 ’ pasaulio demokratiją, nuo 
užvakar dienos pasidarė di
deli karo šalininkai. Esą 
Amerika tuoj turėtų stoti į 
karą ir padėti Sov. Rusijai.

« Mat, kol Stalinas bučiavosi
# su Hitleriu, komunistai sto

vėjo už taiką ir rėmė Hitlerį, 
bet dabar, kai tiedu “du bro 
liukai”. Susipešė, pakeitė sa 
vo nuomonę. Bet juk tai ne 
pirmą kartą tokia atmaina

ų komunistuose. Kažin kiek 
dar kartų komunistaa keis 
savo kailį?

•
Amerikos lietuvių visuo

menėj yra didelis susidomė-

Rusai skubiai traukiasi 
Paimta Brest-Litovskas

Silpni rusų tankai. Naciai tikis 
skubiai laimėt

i

BERLYNAS, birželio 23 d. 
— Vokietijos karo vadovybė 
praneša, jog vokiečių ka
riuomenė šiandie prasiveržė 
pro rusų stiprius įsitvirtini
mus ir jog rusų kariuomenė 
pasiduoda ar skubiai trau
kiasi.

Pranešama, jog viena 
svarbiausiųjų rusų apsau
gos tvirtovių Brest-Litovs
kas paimta ir jos įgula nus
tebinta vokiečių bombarda
vimo pajėgingumu.
Silpni tankai

Tie patys pranešimai, sa
ko, jog Rusijos lengvieji 
tankai yra labai menkos ko 
kybės ir lengvai sunaikina
mi mažesniaisiais pabūk
lais. Daugelio jų kariai žūs
ta kartu su tankais.

Šiuo metu įtempimas Vo
kietijoje, kuris buvo galima 
justi po Hitlerio paskelbimo 
karo Ępsijai visai sumažėjo, 
nes lauktosios rusų bomba
nešių atakųr bet jie nepasi
rodė.

Karo vadovybė pareiškia, 
jog po trisdešimt šešių va
landų kovų vykstąs pagal 
sudarytuosius planus.
Greito laimėjimo

Pranešimai iš fronto duo
da suprasti jog vokiečiai de 
da pastangas suparalyžuoti 
Rusijos kariuomenę kaip ga 
Įima greičiau, kad netektų 
įsitraukti į krašto gilumą.

Vokietijos karo žinovai pa 
reiškia, jog svarbiausios ko 
vos Rusijoje bus pravestos 
jau išmėgintu “blitzkriego” 
metodu ir bus baigtos į dvi 
savaites. Po to seks tik pap 
rastos baigiamos kovos.

jimas dabartiniais įvykiais 
ir ypač ateinančiomis žinio
mis iš Lietuvos padangės. 
Bet, aiškiai jaučiama, tas 
susidomėjimą visu tuo, kas 
šiandien dedasi Europoje, 
mūsų visuomenės nusistaty
mo stovėti už visišką Lietu
vos nepriklausomybę ir už 
Prezidento Roosevelto šio 
krašto gynimo planą nepa
keičia. Pirmoje vietoje pil
niausia ištikimybė Dėdei 
Šamui ir, paskiau, parama 
tėvų kraštui — Lietuvai iš
silaisvinti. Juk ir pats Prez. 
Rooseveltas pakartotinai yra 
pasakęs, kad Lietuvą vėl bus 
nepriklausoma. Taip ir bus. 
Tai tokia yra tautos valia.

ORAS
Dalinai debesuota ir vidu

tiniai karšta.

Vokiečiai, tačiau, pripažį
sta, jog kai kuriose vietose 
rusai parodą stipraus pasi
priešinimo, ypač okupuoto- 
joj Lenkijoj, kur sutraukta 
žymios rusų pajėgos.

Karo tarnybon dar 
5,000,000 rusų

MASKVA, birželio 23 d. 
Rusija šiandie pašaukė karo 
tarnybon dar penkis milijo
nus vyrų, kad sulaikytų, vo
kiečių atakos.

Rusijos komunikatas pa
reiškia, jog vokiečių kariuo
menė sulaikyta ir vietomis 
atmušta. Vokiečiams esą pa 
daryta daug nuostolių.

Rusų pranešimai sako, jog 
vakar naktį sunaikinta 65 
vokiečių orlaiviai.

(Pranešimai iš Ankaros 
sako, jog Rusijos parašuti- 
ninkai nusileidę Rytinės Pru 
sijos dalyje).

Anglai nepasitiki
Sovietų Rusija

LONDONAS, birželio 23 d.
— Anglija šiandie sveikina 
savo ministerio pirmininko 
pareiškimo, jog bus padeda
ma susams kovoti prieš vo
kiečius, bet kartu nepasitiki 
rusų galimumaais.

Pranešimai iš naujojo 
fronto visur glaudžiai seka
mi ir norima surasti Rusi
jos kariuomenės pajėgumo 
ar silpnumo žymes.

Anglijos spauda pataria 
pamiršti Anglijos ir komu
nistinės Rusijos ideologinius 
skirtumus, kad bendromis 
pastangomis būtų galima su 
naikinti Hitlerį.

Suomija tebesanti 
dar neutrali

HELSINKIS, birželio 23 d.
— Nežiūrint Hitlerio pareiš 
kimo, jog Suomija bus ak
tinga Vokietijos sąjunginin
ke, Suomija šiandie oficia
liai pareiškė {Jasiliksianti 
neutrali Rusijos-Vokietijos 
kare tol, kol aplinkybės leis.

Išskyrus rusų orlaivių ata 
kas Suomijos teritorijoje iki 
šiol Suomijoje kovos dar ne 
prasidėjo.

Anksti šį rytą Suomijos 
pasienyje buvo ramu, bet 
šiaurinėje Suomijoje suo
miai skubiai ruošiasi ko
voms, kurios atrodo bus ne 
išvengiaamos.

BLACK SEA '
t''Draugas” Acme telephotoj

Rodoma, kuriose fronto vietose vokiečiai, suomių ir 
rumunų padedami, susimetė pulti Rusijos bolševikus, 
vokiečių lakūnai bombarduoja Rusijos ir kitų bolševi
kų užgrobtų kraštų miestus.

Amerika kalba apie
paramą Sov. Rusijai

WASHINGTONAS, birželio 
23 d. — Šiandie Jungtinės 
Valstybės pasmerkė Vokieti 
jos invaziją Rusijon ir kar-

Pasaulyj

LONDONAS. — Amerikos 
ambasadorius Londonui 
John G. Winant šiandie lan 
kėši pas Rusijos ambasado
rių Londone Ivan Maisky. 
Vėliau Maisky lankėsi pas 
Anglijos užsienio sekretorių 
Edeną.

•
STOCKHOLMAS. — Reu

ters pranešė, jog ankstį šį 
rytą Helsinkyj buvo paskelb 
ta 25 minučių orlaivių pavo
jaus signalas.

LONDONAS. — Bruselio 
radio paskelbė, jog Vengri
jos slaptoji policija sulaikė 
Rusijos ambasados Budapeš 
te narius nuo išvykimo iš 
sostinės ir jog pas juos ras
ta svarbūs dokumentai.

• ■
STOCKHOLMAS. — Šve

dijos visos politinės partijos 
šiandie susijungė bendroms 
pastangoms išlaikyti Švedi
ją neutralia.

VATIKANO MIESTAS. — 
Informuotieji sluogsniai pra 
neša, jog ketvirtadienį 7:30 
vai. po pietų Popiežius Pijus 
XII pasakys per radio .kal
bą įvykstančio Eucharistinio 
kongresi St. Paul, Minn. 
proga.

tu komunistų doktrinas, bet 
taip pat davė suprasti, jog 
Maskvai prašant paramos 
Amerika gali jai suteikti.

Formalų tuo klausimu pa 
reiškimą padarė laikinai ei
nąs valstybės sekretoriaus 
pareigas Sumner Welles po 
konferencijų su Prezidentu 
Rooseveltų.
Naciai ir komunistai

Savo pareiškime Welles 
pabrėžė, jog Amerikai tiek 
pat svetimos nacizmo ir ko
munizmo doktrinos, kurios 
neigia žmogaus teisę laisvai 
garbinti Dievą. Bendrai ir ki 
ti komunistinės diktatūros 
principai nesutinką su Ame
rikos principais.

Šiam formaliam vyriausy 
bės pareiškime nepažadama 
Rusijai paramos. Tačiau 
Welles atsakydamas į klau
simą ar bus Rusijai teikia
ma parama pažymėjo, jog 
tai priklausys nuo Preziden 
to.

Iš Welles pareiškimo gali
ma suprasti, jog tuo pačiu 
laiku kai Amerika gali teik 
ti Rusijai moralę ir gal net 
materialę parama, ji nieka
dos nesutiks paremti komu
nizmo principų.

KAIRO, birželio 23 d. — 
Anglų aviacijos pranešimai 
sako, jog anglų lakūnų bom 
bos taikiai pataikė į Prancū 
zijos karo laivą.Beiruto uos 
te.

TOKIJO. — Laikraštis 
Nichi Nichi šiandie rašo, jog 
Amerika Anglija ir Rusija 
netrukus mano sudaryti ka
rinę sąjungą.

Krašte vyksta sukilimai prieš 
komunistinius okupantus

Sudaryta nauja Lietuvos vyriausybė. 
Pulk. Škirpa premjeru. Mūsų kores
pondentas karo fronte. Paskelbta Lat
vijos nepriklausomybė

VICHY, birželio 23 d. — 
Kariniai sluogsniai gavo ži
nių jog vokiečiai užėmė Gar 
diną, Lvovą ir Kristinpolj.

HELSINKIS, birželio 23 d. 
— Papildomieji pranešimai 
sako, jog Lietuvoje sudary
ta vyriausybė su pulk. Škir
pa priešakyje ir gen. Rašti
kiu apsaugos ministerių.

Gen. S. Raštikis

VOKIEČIŲ — RUSŲ 
FRONTAS. — Jūsų (“D.au
go”) korespondentas, ligšiol 
gyvenęs Berlyne, išvyko į 
vokiečių — rusų kare frontą 
ir iš ten, kiek teis sąlygos, 
pranešinės žinias- tiesiog iš 
karo fronto, šiuo tarpu ga
liu pranešti, kad Lietuvoj 
žmonės sukilo prieš okupan
tus bolševikus ir paskelbė 
nepriklausomybę.

BERLYNAS, birželio 23 d.
— Lietuvos radio šiandie 
pranešė, jog sudaryta Lietu 
voje nauja vyriausybė ir pa-

Turkija tikis naujų 
žemių

ANKARA, birželio 23 d. 
— Turkija, kurią iš visų pu 
sių supa karas, pasižadėjo 
laikytis neutraliai Rusijos- 
Vokietijos kare, nors kai ku 
rie Turkijos sluogsniai gal
voja apie didesnę Turkija, 
jei vokiečiai laimėtų.

Dabartinėj Rusijoj, nuo 
Kaukazo iki Kinijos, yra pla 
tus ruožas, apgyventas tur
kais. Į tą tai ruožą ir kryps 
ta kai kurių turkų akys.

Tuo tarpu Turkijos įtakin 
gi žmonės pareiškė, jog Tur 
kija nesutiksianti praleisti 
Anglijos laivyno pro Darda- 
Delius į Juodąją jūrą ko
voms su vokiečiais.

skelbė “sukilimą prieš rau
donosios Rusijos okupaciją”.

Radio pranešimas iš Kau
no, laikinosios Lietuvos sos- 

1 tinės prieš Rusijos okupaci
ją, pareiškė, jog:

“Lietuvos žmonės visomis 
pajėgomis kovos už laisvę ir 
nepriklausomybę”.

Pasak Kauno pranešimų, 
Lietuvos premjeru paskirtas 
buvęs Lietuvos ministeris 
Berlyne Kazys Škirpa.

HELSINKIS, birželio 23 d. 
— Čia gaunami pranešimai 
duoda suprasti, jog trijose 
Pabalčio valstybėse bet ku
riuo momentu tikimasi suki
limų prieš Rusijos okupan
tus ir tuo pačiu laiku per ra 
dio Lietuva ir Latvija pas
kelbė savo nepriklausomy
bes.

Pabalčio politiniai pabėgė 
liai pareiškia, jog pati Rusi 
ja tikėjosi sukilimų Lietuvo
je, Latvijoje ir Estijoje ir 
pabrėžė, jog svarbiosios Ru 
sijos apsaugos linijos suda
ryta Sov. Rusijos ribose. Bu 
vo tikimasi, jog raudonoji 
armija skubiai pasitrauks iš 
pirmųjų pozicijų.
Lietuvos nepriklausomybė

Lietuvos nepriklausomybė 
ir sukilimas prieš rusų oku
paciją paskelbta per radio 
iš Kauno ir pilnai paskelbti 
Berlyne.

(Mūsų Europos korespon
dentai telegramomis prane
ša, jog šiuo metu Lietuvoje 
plečiasi sukilimai prieš ru
sus).

Tuo tarpu Latvijos vyriau 
sybė, kuri yra ištrėmime pa 
skelbė savo nepriklausomy
bę ir pasipriešinimą rusams 
per radio iš Karaliaučiaus. 
Rygos radio pranešė, jog 
Latvijos sostinėj paskelbta 
griežčiausias karo stovis. 
Beto, Rygos radio pareiškė, 
jog Latvijos žmonės turi bū 
ti pasirengę perleisti savo 
nuosavybę rusų kariuome
nei.
Škirpa vadovauja sukilimui.

Pranešimai iš Kauno sa
ko, jog Lietuvos sukilimui 
vadu yra pulk. Škirpa, ku
ris buvo ministerių Vokieti
jai ir šiuo metu esąs paskir 
tas nepriklausomos Lietuvos 
premjeru.
Latvijos pranešime taip pat 

pareiškiama, jog latviai pa
sirengę kartu su vokiečiais 
kovoti prieš rusus, kad iš
laisvintų savo kraštą.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
APIE LIETUVIŲ CENTRĄ PACIFIKO PAKRAŠČIU

Rašo prel. J. Maciejauskas 
Stambūs aukotojai

Aš labai džiaugiuos, kad 
mano parapijonai taip rūpi
nasi apie tą namą ir turiu 
vilties, kad gerų norų žmo
nės savo užmanymą įvyk 
dys. Tuo tarpu padarytas 
dokumentas, kad asmuo, 
kurs nupirko namą savo pa
žadų neatmainys, kad duo
da tuo namu naudotis: t. y. 
laikyti pamaldas ir man gy
venti. Parapijonai pasirūpi
no su bažnyčios įrengimu, 
tam tikslui buvo atiduoti pi
nigai surinkti per piknikus 
ir kiti asmenys prisidėjo 
stambiomis aukomis. Iš jų 
pirmoji vieta priklauso Pra
nui ir Elzbietai Morkams, 
kurie bažnyčios įrengimui 
paaukojo vieną šimtą dole
rių, o Širdies Jėzaus stovy- 
lai nupirkti 80 dolerių. Ant
ra stambesnė rėmėja — tai 
Ona Curtis-Degutienė, kuri 
bažnyčios įrengimui paauko
jo 50 dolerių ir nupirko še 
šis didelius ir du mažus lik
torius. Yra dar stambi au
kotoja, kuri paaukojo kieli- 
ką ir Švenčiausiąjam Sakra
mentui laikyti kubką, bet 
nenori, kad jos vardas būtų 
skelbiamas. Taip pat ir ai 
toriaus aukotojas prašė jo 
vardo laikraščiuose neminė
ti. Daug yra žmonių, kurie 
žada paaukoti bažnyčiai ke
lias dešimtis dolerių, bet už 
vis daugiau pažadėjo Elzbie
ta Maišienienė: žada nupirk
ti už penkis šimtus taberna- 
culum, bet tuo tarpu susi
laikė nuo įvykdymo savo pa
žadų, kad nėra jai aišku, 
kaip bus su namu: ar tai 
prigulės vienam asmeniui, ar 
parapijai. Bet aš manau, kad 
tie neaiškumai, kaip debe
sys, pranyks ir tada mūsų 
bažnyčia bus papuošta, to
kiu tabernaculum, kokiu ir 
didesnės lietuvių bažnyčios 
neturi. Turiu dar pastebėti, 
kad mes turime didžiai gar
bingą asmenį Lietuvos Gar
bės konsulą dr. J. Bielskį, 
kurs netiktai aukomis remia

JUBILIEJAUS PROGA
10 Savaičių Prenumerata Siūloma 

U2 VIENĄ DOLERĮ

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
Štai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams: 

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

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

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

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

Užsakymus siųskite šiuo adresu:
"DRAUGAS"

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

mūsų darbą, bet, kaip paty
ręs, daug sveikų nurodymų 
mums teikia. Turime daug 
tokių, kurie savo darbą au
koja bažnyčiai, omenyje M. 
Jusaitį, kurs Dievo apdova
notas nepaprastais meno ga
bumais, daug savo meniško 
darbo mūsų bažnyčiai paau
kavo, turiu Zigmą Krūmėną 
ir Juozą Strongį. Negaliu ty
lėti nepaminėjęs Jono Mi
liaus, kurs nors pats nėra 
turtingas, paaukojo bažny
čiai užtektiną pinigų sumą 
nupirkimui “thuribulum” 
(smilkintuvą).

Liet avių iš toliau, ypač 
kunigų parama

Kas mane ypatingai džiu
gina, kad mums užjaučia vi
sos Šiaurės Amerikos gyven
tojai, o ypatingai dvasiškiai 
ir teikia mums pagalbą: kle
bonas kun. Al. Baltutis iš 
Chicago prisiuntė 100 dol. 
nupirkimui šv. Kazimiero 
(mūsų bažnyčios globėjo) 
stovylos. Kleb. kun. Garmus 
iš Easton, Pa., prisiuntė la
bai gražų mišiolą (knygą) 
ir dar savo 10 dol. ir 5 dol. 
auką Fabijono ir Petronėlės 
Šleinių, kun. Petreikis iš 
Youngstown, Ohio, prisiuntė 
porą arnotų. Čia priminsiu 
pirmiau prisiųstas aukas per 
Omaha klebono Jusevičiaus 
ir per Liuciją Dubauskienę 
iš Waterbury, Conn.

Seserys Pranciškietės
Prie didžiausių mūsų rė

mėjų priskaitau seseris pran 
ciškietes iš Pittsburgh, Pa., 
kurios netiktai apdovanojo 

1 mūsų bažnyčią bažnytiniais 
daiktais (graži monstranci
ja, penki arnotai, kapa, ve
liumas, kamža, alba etc.), 
bet dar buvo atvykusios į 
Los Angeles apžiūrėti mūsų 
darbų ir žada atvykti pas 
mus padėti darbuotis lietu
vių tarpe. Ir aš tikiu, kad 
greitu laiku jos gaus iš ar
kivyskupo leidimą apsigy
venti Los Angeles, Calif.

Vengro kunigo nepaprasta 
parama ir pagalba

Turiu čia paminėti apie 
mūsų geradarį kun. Motiejų 
Lanį, vengrų kleboną, kurs 
netiktai savo bažnyčioje per 

Į septynis mėnesius leido 
mums laikyti pamaldas ir 
daryti salėje susirinkimus, 
bet dar apdovanojo gausiai 
mūsų bažnytėlę: dovanojo 
senus, bet visai dar gerus 
vargonus, stacijas, devynis 
suolus ir groteles. Nepapras
tai geras kunigas, kurs ge 
rai suprato mūsų padėjimą 
ir mumis šelpė įvairiais bū-, 
dais, o kadangi yra labai 
muzikalus, ir katedros choro 
dirigentas, tai ir mūsų cho
rą pamokindavo giedoti per 
šv. Mišias, o kartais savo 
gražiu balsu užpildė mūsų 
jauno choro trūkumus.

Turiu su pasididžiavimu 
pasakyti, kad mes savo baž
nytėlėje turime dar mažes
nius, labai gražius vargonus, 
kuriuos dovanojo Mr. Mrs. 
Ratkai. Dabar malonu yra 
mūsų bažnyčioje dalyvauti 
pamaldose, nes choras gra
žiai pagieda lietuviškas gies
mes: “Pulkim ant kelių” ir 
kitas.

Choras kaskart daro dide
lę pažangą. Dabar mokinasi 
giedoti lotyniškai per šv. Mi
šias. Gaila, kad kelis choris
tus pašaukė į kariuomenę, 
bet vyriškų balsų nestoka, 
nes Arbačauskas, prof. Pakš 
tas ir Antanas Drukteinis 
savo galingais balsais cho
rą sustiprina.
Kvėdaitienės rankų darbas 
puoš altorius

Džiaugiuos, kad visos mo
terys remia ir puošia mūsų 
bažnytėlę, o kai kurios jau 
nuo keletos mėnesių dirba 
užtiesalus altoriui. Galiu tie
siog sakyti, kad lietuvaičių 
darbu galima papuošti Ame
rikos parodas, kad būtų pro
ga parodyti amerikietėms 
Antaninos Kvėdaitienės ar
tistinius darbus.

Aš esu laimingas, kad ga
liu pasigirti savo parapijo- 
nais ir man malonu jiems 
patarnauti. Dėkingas esu vi
siems geradariams, kurie 
mano darbą paremia ir šian
dien aš esu geresnėj padėty 
net, negu Lietuvos vyskupai, 
kurie liko išvaryti iš savo 
rūmų ir jų pastoracijos dar
bas suvaržytas. O aš, savo 
auksinio jubiliejaus laukda
mas, galiu laisvai darbuotis 
Dievo garbei ir žmonių ge
rovei.

Savo maldose nepamiršiu 
ir toliau visų geradarių, pra
šydamas Visagalio, kad šim
teriopai atmokėtų už visą 
tą, ką Los Angeles, Calif., 
Šv. Kazimiero lietuvių baž
nyčiai padarėte.

Labai man būtų malonu 
kad netiktai artimieji atvyk- 
tumėt į mano auksinį jubi
liejų, ktA-į apvaikščioti žadu 
13 d. liepos m., bet laimin
gas būčiau pamatyti svečius 
ir iš tolimesnių kraštų.

Kun. Saliamonas Mažeika

Philadelphia, Pa. — Geri, 
dievoti maskoliai anksčiau 
sakydavo: “Boh Troicu liu- 
bit” — “Dievas Trejybę my
li...” Reiškia: tri jute — trys 
metai krūvoj, arba taip kas 

f nors sujungta iš trijų, turi 
savyje nemažą reikšmę ir 
vertybę.

Jau suėjo trys metai, kaip 
mūsų, Philadelphijoje vien
genčių, Simo ir Agotos Ma
žeikių sūnus, kun. Saliamo 
nas Mažeika įšvęstas kuni
gu (26 d. gegužės, 1938 m.). 
Tų sukaktuvių proga skait
lingi bičiuliai, pasitarnauda
mi mano raštiška veikla, tai 
yra, per mane pareiškia sa
vo širdingus linkėjimus. O 
kun. Saliamonui Mažeikai tų 
sukaktuvių proga dedikuoja
mos šios eilutės:

Trys metai pramojo... 
jau kur tai, Mažeiki!.. 
Kaip Pats Bažnyčioje, 
kaip kunigas veiki. 
Mišias atnašauji 
dėl mūs visų labo;
Tuo Dievui tarnauji 
tikram, ne dėl stabų.

STANLEY GAVCUS
— Parduoda—

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

Ferknuisto Rakins, Vežioja Anglį-
Kreipkitės prle:

Stanley Gavcus
110 So. Ridgeland Avenue
Worth. III. Tel. Oak IJ»wn lOS-J-l

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora aklų vtaam m- 
veultnul. Saugokit Jaa. IMadaml 
Uk*kaamlnoa«l Jaa irodemtAklauala 
metodą, kuria regSilmo mokalaj. 

gali sutelkti.
S2 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie paAallna 
visų aklų įtempimų.

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

OPTOM ETRIST AI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas ll-toa
Telefonas CANAL OM1 _ ('hleago 

OFISO VALANDOS 
Kaadlea 9:0# ų. ra. Iki 1.10 p. m. 

Treč. Ir leftt; 0:00 a. m. IkiT:00 P. n.

Tas džiugin’ mūs širdį, 
nes Tu iš mūs tarpo... 
Tad tankiai, ar girdi?! 
Prie skambesio varpų... 
Mes šnekam tarp savęs, 
o vaikai — link tėvų, 
Garsiai apie Tave, 
kaip kunigą Dievo.

O kartu ir Tavo 
pagiriam tėvelį, '
Kad mokslui aukojo 
Jis uždarbio dalį...
Ir Tavo mamelę 
mes giriam taipogi,
Nes abu tėveliai 
Tavo yr’ neblogi.

PASKOLA
ČIA GAVSI 
greit, leng
vais Išmo- 
Icė.jlmala —

M O 5 IKI 20 METU.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and 'LOAN ASSOCIATION J

OP CHICAGO
2202 W. CERMAK ROAD

Tel.: CANAL H887 
Mokame 3i/2% Dividendų 

Ben. J. Kazanauskas, Sec.

TURTAS <1 000,000.00
VI RA r ’

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.

Budriko Radijo Prngnramai:
WCFL 1000 K. Sekmadieniaia 6:30 
vai. vakare
VVHFC 1450 K. Ketvirtadieniais 
7 vai. vakare.
WAA 950 K. Hawaian — Sekma
dienyje 4:30 po pietų.

ti&irtM&stjesį&stEsia

Ir Tavo sesutę,
Ką yr’ nūn’ vienuolė
Ir kitą — mažutę 
ir Tavąjį brolį.
Gerai mes pažįstam 
neb’reik tą ištirti — 
Geriau yr’, tat drįstam 
ir juos mes pagirti.

Kazys Vidikauskas
Gerbiami viengenčiai, Si

mas ir Agota Mažeikiai gy 
vena šiuo adr.: 222 Morris 
St., Philadelphia, Pa. K. V.

HLATINKJTis “DRAUGĄ’

AMERIKOS I IETUVIU DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Res. 6958 So. Talman Ave.
Res. Tel. GROvehill 0617 

I Office tel. HEMIock 4848

BR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2423 W. Marguette Road

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4643 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office tel. YARda 4787 
Namu tel. PROspeet 1930

Tel. YARda 5921.
Res.: KENwood 5107

DR. A. J.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Pimiadicuiais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais 

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

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

Ofiao ML OANal 2345 
Ofiao Vai.: 2—4 ir 7—9 

T»-«ėla4Unl«J» pagal lutartj. 
Rea. Tel.: HKMlock HM

Tat YARda 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Telefnfiias; HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Ave.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki 8! Vak. 7 Iki 9 

Nedėliomis pagal sutartj

Telefonas CANaI 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal autartį.
Rea. telefonas SEEIey 0434.

TeL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15to6 gat. ir 49th Ct.
OFISO VALANDOS:

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

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

DR. A. JENKINS
(lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

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

Taipgi pagal sutartį.
Ofiao Ulafonaa PROspeet 6737
Vaatą laUnaa VBfials IAU

FOR 
C H I N G 
SKIN

At Kenčiate nieziejimą, 
nudegimą, arba odos ligą? 
Jiekentckit! Žemo per 30 
metu gelbėjo žmonėms. Pa
balina eczema. išbėrimua, 
spnogus ir kitokius odos 
negalavimus. Pirk Žemo 
Šiandien! Visuose aptieko- 
«« S5c fiOc. 81.00žemo

FOR SKIN IRRITAVIONS

TeL CANaI 6122

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

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

6631 S. California Ave.
Telefonas REPubiic 7868

Ofiso tel. VTRginia 0036 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

Tel. CANaI 0257
Rez. tel.: PROspeet 6659

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

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

C iki 0 va L vakar*.

Tel. YARda 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12.

2 iki 4 ir 7 iki 9
PiriiimTieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 

Sekmadieniais 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

Tel. CANaI 5969

DR. VVALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2155 VVest Cermak Road 
OFISO VALANDOS 

1 — 4 ir 1:30 — 3:30 vakare 
ir pagal ■atartį.

Beaid. TeL: 
PROspeet 8634

OfiM TeL:
VTRginia 1886

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. lr Sekmad. tik susitartus.

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAPayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Ave. 
TeL YARda 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais.

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

(2-tros labos)
TeL MIDway 2880 Chicago, IK

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 0 
vai. popiet ir nno 7 iki 8:30 vai. vak.

Seknind nnu 10 iki 12 vai, r,to.

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

TeL YARda 0994 
Rez. teL PLAaa 3200

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

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

Gen. Hkorupslds
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Laiške girk sovietus ir liepk man būti jiems paklusniu...
Lietuvių bolševikų laik

raščiai Amerikoje dažnai 
skelbia laiškus iš Lietuvos, 
kuriuose giriama bolševikų 
tvarka Lietuvoje. Iš paskelb
tų pagiros laiškų, jei kas 
moka skaityti tarp eilučių, 
gali išskaityti ir visai ką ki
tą, būtent, kad rašiusia bol
ševikų tvarka yra nepjten 
kintas.

Po lietuvių kolonijas kla
jojantis toks bolševikams 
parsidavęs pijanistas Bace
vičius karts nuo karto pa
skelbia bolševikų “Laisvėje” 
iš tėvo gautus laiškus. Vie
nam iš paskutinių tarp kit
ko rašoma: “Kol gali va
žinėk po pasaulį. Į Europą 
nėra ko skubėti. Sugrįši, kai 
pasibaigs karai”. Tėvas la
bai atsargiai nori įspėti sū
nų palaidūną, kad nepada
rytų klaidos ir negrįžtų į 
Stalino rojų: “Kol gali va
žinėk po pasaulį...”, o kai 
grįši, daugiau važinėti nebe
galėsi, nes bolševikai nieko 
į užsienį neišleidžia. Kitaip 
tariant, sugrįši į Lietuvą, 
kai karai pasibaigs, o kai 
karai pasibaigs, tai ir bol
ševikai jau bus iš Lietuvos 
išvyti. Ne karų bijo jo varg
šas tėvas, bet bijo, kad sū
nelis nepapultų į bolševikų 
nelaisvę, kaip jis pats kad 
yra patekęs. Juk jei jau Lie
tuvoje taip gera ir muzikai 
reikalingi, tai tėvas galėtų 
patarti grįžti per “plačiąją 
tėvynę”, Vladivostoku pra
dedant.

Bacevičiaus tėvas yra mo
kytojas, vadinas, inteligen
tas ir moka teisybę maskuo
ti keliais bolševikams palan
kiais žodžiais. Bet kaip su 
kaimiečiu? Jis ir verkda
mas rašo, kad “pas mus da
bar nauja valdžia ir yra ge
rai, tik viskas pabrango, ba
tai kur pirma kainavo 30 li
tų, dabar kainuoja 200 rub
lių, o uždarbiai mažai tepa
kilo...” Mūsų bolševikiukai 
pasigauna žodį “gerai” ir 
džiaugiasi it kvailys geležė
lę radęs. Deja, kiekvienas 
bent kiek mąstantis žmogus 
supranta, ką tas “gerai” 
reiškia, jei viskas baisiai pa
brango, o uždarbiai mažai 
tepakilo.

Yra dar ir kita žmonių 
rūšis, kurie norėdami savo 
šeimas bei gyvybes išsaugo
ti, arba šiaip bolševikams 
dėl tarnybų ar ko kito įsi
teikti, giria bolševikų san
tvarką kaip įmanydami, nors 
širdyje ir verkdami. Į mū
sų rankas yra patekęs vieno 
tokio būsimo “pagirūno” 
laiškas, kurį per sieną išve
žė vienas repatrijuojamas 
lietuvis liuteronas, o jau iš 
Vokietijos oro paštu atsiun
tė į Ameriką rašiusio bro
liui. Dėl laiško autentišku
mo nėra jokių abejonių, tik 
gaila, kad dabartinėmis są
lygomis negalime skelbti nei 
laišką rašiusio nei gavusio 
pavardės, pirmajam nepa
kenkdami.

Štai kas ten rašoma:
“Aš seniai galvojau tau 

laišką parašyti, bet nesugal
vojau kaip, nes pačios tie
sos tau parašyti negalėjau, 
nes cenzūra nebūtų pralei
dus ir aš pats būčiau įkliu
vęs ten kur daug tokių mūs 
žmonių sėdi ir nežinia ar jie 
dar gyvi ar mirę. Dabar ga
vęs nuo manęs šį laišką sku
biai parašyk man, kad laiš
ką gavai nuo manęs jau vi
si metai ir rašyk kad džiau
gies dabartine mūs valdžia 
ir girk sovietus, nes kitaip 
ir priešingai mane įkliudysi 
ir man bus labai blogai, tai
gi, reikia viską rašyti prie
šingai ir melu, nes kitaip 
pas mus neina ir tik tokia 
pas mus tiesa (Pabraukimai 
mūsų. L. P. K.). Aš manau, 
kad tą patvirtins ir šio ma
no laiško persiuntėjas, be to 
neskelbk Amerikoje, kad to
kį laišką tau parašiau, nes 
agentų tokių, kurie viską 
pranešinėja yra visur, taigi, 
būk atsargus. Dabar bent 
dalelę šiek tiek tikros tie
sos.

Užėmus Lietuvą Sovie
tams — bolševikams dauge
lį tarnautojų ir šiaip žmo
nių suėmė iš jų gal daug ir 
gyvų jau nėra — nukankin
ti, arba mirė iš blogo mais
to, nes kas pas mus papuo
la į kalėjimą, tai maža vil
ties, kad grįši, abelnai žmo
gus šunio nevertas. Vokie-
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čiai savo žmones atsiima į 
Vokietiją, bet vyksta ir mūs 
žmonės, kurie gali įrodyti, 
kad yra iš Vokietijos kilę, 
pavyzdžiui, kaip NN (Pavar
dės neskelbiam. L.P.K.), ku
ris taip pat išvyksta, šį laiš
ką taip pat įduodu vienam 
iš išvažiuojančių ir jis apie 
mane parašys tikrą tiesą. 
Daug mūs žmonių bėga slap- j 
ta per sieną į Vokietiją, bet 
iš jų daug nušauja arba pa
kliūva į Sovietų rankas. Se
nus tarnautojus beveik vi
sus atleido arba atleis ir 
palieka juos be jokio aprū
pinimo. Liks tarnauti tik 
išgamos ir išdavikai. Aš pa
kol kas likęs, bet kaip ilgai 
nežinia, gal toliek iki kitus 
išmokysiu. Daug mūsų ka
riškių išbėgo į Vokietiją, bet 
kiti žuvo ties siena, bet jie 
bėga su ginklais ir jeigu ma
to blogai, tai bent su kulko
svaidžiais ir bolševikų išžu
do ir, kaip girdėti, tai gana 
daug. Pats bolševikai atro
do, kad nieko nematę ge
resnio ir mažai išmano, jie 
atvykę pas mus patys sako, 
kad pas mus maža Amerika, 
nes pas mus iš pradžių bu
vo visko pilna, patys apsi
rengė, parsigabeno savo žmo 
nas ir jas aprengė, bet mus 
vis vien vadina buožėm. Y- 
ra iš jų ir atvirų žmonių, pa
sisako, kad pas juos nieko 
gero nėra, taip ir vargsta 
ir kenčia jų, o dabar ir mūs 
kraštas, nes atėjo mūsų to
kiais padaryti. Atėmė iš di
desnių ūkininkų žemės da
lis ir atidavė kitiems, bet ir 
tie gavę žemės nesidžiaugia, 
nes mato, kad tvarkos nėra. 
Dabar pas mus tik agitaci
jos ir kinas, bet tie ir kinai 
tik reklamuoja, o gyvenimas 
priešingai. Mes visi laukiam 
kokio išgelbėjimo, bet iš kur, 
nežinom. Iš manęs atėmė 
taip pat turto, bet skolų kiek 
ant jo turėjau reikia pačiam 
sumokėti, o kur ir kaip tas 
paaiškės.

Pas mus kalba, kad Ame
rika lietuvius atsiims, tai 
yra duos mums kokią kolo
niją Kanadoje ar kur kitur.

Šį mano laišką duok pa
skaityti giminėm ir neskelb
ki kas jo autorius. Tuo ir 
baigiu rašyti. Taigi, susira- 
šinėkim ir ką aš tau rašysiu 
oficialiais laiškais manęs 
taip pat netikėk, bet prie
šingai visai ir aš manau, kad 
suprasi, o pats džiaugkis
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Laivyno vaduojantysis laivas ir vienas nardantysis laivas stovi toje vietoje, kur 
vandens paviršiuje rasti kai kurie daiktai, priklaususieji nuskendusiam nardančiąjam 
laivui 0-9. ši vieta yra vos už keletos mailių nuo vietos, ku*1 prieš du metus nuskendo 
nardantysis laivas Sųualus.
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laiške, kad mus atėjo užsto
ti ir paėmė į savo globą so
vietai ir man liepk būti jiems 
paklusniu ir taip toliau..... 
(Pabraukimai mūsų. L.P.K.) 
Mes visi sveiki. Rusai labai 
daug kariuomenės pradėjo 
pas mus traukti, šiandien šį 
laišką išveža į Vokietiją. Vi
so gero. 1941 m. kovo 12”.

Kaip iš laiško matome, šis 
žmogelis pats bolševikų, o 
taip pat ir jų tvarkos neken
čia, bet ^laiškuose girs bol
ševikus ir dar liepia, kad 
jo brolis iš Amerikos juos 
girtų ir patartų būti paklus
niu... Tai vot kokiu būdu at
siranda vienas kitas bolše
vikams palankus laiškas iš 
Lietuvos, kuriais “Laisvė” 
ir “Vilnis” taip džiaugiasi. 

Liet. Piliečių Komitetas

Ar Jaučiatės Nuvargę 
—Be Vikrumo?

Skauda galva — ISpfitą viduriai?
Kada tik užsikemša JObu žarnos IX- 
punta vidurini, dvokia kvapas ai
trumas. užkletBJImas, Imkite FEEN- 
A-MINT. Ta malenaua skonio lluo- 
suojanti, kramtąma guma Švelniai 
bet tikrai lluosuoja vidurius. Im
kite einant gult. Ryte jausi

te tikrą, palengvinimą lr atgausite 
vikrumą. Jaunų lr senų millonal 
Jis tinka lr Jūsų šeimai. Nuslplrklt 
naudojasi nebrangiu FEEN-A-MINT. 
FEEN-A-MINT šiandien.

i(k

KLAUSYKITE! — PATIKS!

ŠALTIMIERO RADIO PROGRAMAI!!
81 RYT IR KIEKVIENĄ RYTMETftLĮ 

WHIP — 10:00 vai. ryte — WHIP — 1520 Kiloc.

* Juozas Warputa8 ir jo Kaimiečių Kapelija
* Kastas Sabonis ir Flomtė (Lakštutė) Balsiutė
* Steponas Norkus ir Vėlesnių Žinių Žinovas
* Albina Kaspariūtė ir Al James
* Kristina Kriščiūnaitė ir Jonas Paredna
* Aštuonios NASTURTOS ir Keturi KAVALIERIAI
* Juokų Karalius ‘Sank Liu Lujis’ ir Simas Bartkus
* Bartkų Šeimyna ir Liuliojančioe Lietuvaitės
* Oktetas sn Antanu Kaminsku, Petrą Kavaliausku, 

Vanda Zabella ir kiti.

šaltimieras Radio Advertisers 
6912 South Western Ava Chicago, Dlinoia

Tel. Prospect 4050 
“THE LITHUANIAN HOUR”

SENELIŲ PRIEGLAUDA
Senelių prieglaudos staty-1 pradžia. Dar daug reikės lė-

bos darbas, nors eina pir
myn, tačiau nekyla taip, 
kaip turėtų kilti. Viena, šiais 
laikais statybai medžiaga 
suvaržyta; kita, statybos 
fondas yra nedidelis ir ne- 
užtektinas. O norėtumėm iki 
rudens nors sienas prieglau
dos namo pastatyti. Dėl to 
kreipiamės į senelių prieg
laudos statybos darbuotojus 
prašydami dabar, neatidė
liojant, pasidarbuoti fondo 
sukėlimui, kad nereiktų sta
tybos darbo sulaikyti.

Kreipiamės į visuomenę ir 
visus labdaringų darbų rė
mėjus prašydami aukų prie
glaudos statybai. Senelių 
prieglauda lietuvių išeivijo
je yra reikalinga. Jau stato
mas namas, žemutinis aukš
tas užbaigtas, bet tai tik

šų, kad baigti statyti ir į- 
rengti prieglaudos namą. čia 
reikalinga visų parama. Kad 
ir nedidelė auka, kas kiek 
galite, prašomi prisidėti. Vi
si prašomi prisidėti prie se
nelių prieglaudos pastatymo.

Visų aukotojų vardus ir 
auką skelbiame laikraštyje 
ir įrašome į Senelių Prieg
laudos Namo Statymo Isto
rijos Knygą.

Čia dedame dar nepaskelb
tus aukotojus. Vincas Nor- 
butas aukojo $25.00, Juoza
pa Saročkienė — $50.00 (at
minčiai a. a. sūnaus Vincen
to), Uršulė Žaube raitė — (už 
a. a. Eleną Motiejūnienę 
$50.00), Uršulė Žauberaitė 
savo $50.00, Juozas Motekai- 
tis $50.00, Juozas ir Barbo

J.

• Ltottn to
PALANDECH’S 

TUGOSLAV-AMERICAI 
RADIO BROADCAST

livery Saturday, 1130 ta 2:3 0 P JC.

STATION WH1£
L 1480 kflocydee
| (Pkst BUOm en Tev DUflį j

• Paaturlng a program of « ’
Yugoslav Folk M utie

PIRM NEGU PIRKSITE 
MATYKITE MUS!

didžiausias pasirinkimas 
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ 

STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS

Finansuojame namų pastatymą ar 
patalaymą — Nieko ImokStl — 8 
metai Išmokėti — Apkalnavimaa 
dykai.

T.letiivšs Pardavėjas
Stanley I.ltw1naa — Vedėja*

Carr-Moody Lumber 
Company

3039 So. Halsted St. 
VIC. 1272

ra Naujokai — $100.00, Jo
nas Yerkes — $10.00, Geo. 
Chaputis $15.00, Fran. Sa- 
vičienė $5.00. Po $1.00: M. 
Montvilienė, S. Mikšionienė, 
Auškalnienė, M. Navickis, 
P. Vaitkaitė, J. Savickas, W. 
Venckaitis, Lovick, O. Bra- 
zienė, S. Astrauskienė, M. 
Saputienė, C. Simonaitis, B. 
Jonaitis, J. Ruikienė, O. Baer
E. Rudytė; po 50c: M. So- 
vaitė, A. Urban, M. Žukienė, 
H. Petrauskas, F. Medelins- 
kienė, A. Stonis, Vrevickus. 
M. Kazakevičius, A. Masi
liūnas, I. Aldonas, A. Jauk- 
šienė, O. Lekavičienė, C. Šim 
kus, Laucius, I. Albavičius,
F. Picūnas, A. Astrauskas, 
J. Bois, B. Lapinskas, M. 
Zolpa, A. Laurinaitienė, P. 
Budžiūnienė; po 50c: M. Gu
dienė ir J. Urban.

Nuoširdžiai dėkoju vi
siems aukotojams! Jūsų au
kos pastatyts seneliams prie 
glaudą.

Dabar prisiųskite arba pri 
duokite savo auką statomam 
senelių prieglaudos namui. 
Aukas siųskite statybos ve
dėjui: kun. A. M. Linkus, 
4557 So. Wood St., Chicago, 
III. arba Labdarių Sąjungos 
iždininkui kun. I. Albavičius, 
1515 So. 50th Ave., Cicero, 
III.
Pranešimas labdariams

Labdarių Sąjungos centro 
mėnesinis susirinkimas į- 
vyks trečiadienį, birželio 25 
d., naujoj vietoj — Šv. Kry
žiaus parap. mokykloj, Town 
of Lake. Visų kuopų atsto
vai atvykite ir dalyvaukite 
šiame susirinkime.

Kun. A. M. Linkus

Kaune buvo susirinkę oku 
pantams pasikinkę rašyto
jai. Peisach Zimanas, “Tie
sos” redaktorius, reikalavo, 
kad literatūra turinti “pa
tarnauti bolševikinei propa
gandai.” Buvo nutarta nusi- 
pažinti su bolševikų masko
lių rašytojais.

SKAITYKITE “DRAUGĄ!

PIRKITE ANGLIS DABAR!
KAINOS KYI.A — PRISIRUOftKITE ŽIEMAI DABAR
SAUKITE

LAF. 6864
$7.85
$7.35

POCAHONTAS M INE RUN $. .
Rytinio Kentucky Stoker Nut 
HARIjAN (prilygsta geriausiam

Stoker Nut) .................................. $6.75
SIOS KAINOS įskaito taksus

Sios Kainos — 10 Tonų Kiekiais; Mažiau 10 tonų, bet virS 4 tonų — 
25c daugiau; mažiau 4 tonų — 75c daugiau — mieste.

I.IETUVAITft PRIIMS JPSŲ UŽSAKYMUS

HARLAN COAL SALES
Tetail 4?06 SO. WESTERN AVE. Wholesale 

........ ........... •• ---------

D A C 1/ I C pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.
I — namams statyti, remontuoti ar

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!!
TAI IPYI^ITC m®8,I ištaigoje. Jūsų Indeliai rūpes-
I I 1x1 I C tingai globojami ir ligi $5,000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame 
3M%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

MCSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

48 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenunkrlaudžlant Nei 
Vieno Klijento!

Keistuto Savings and Loaa Aaaociation yra žymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė {staiga.

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

3236 So. Halsted SL Chicago, III.
Jos. M. Mozeris, Sec’y.
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Lietuvių katalikų dlcnraSčio “Draugo" rėmėjams Ir slyUtytojams 
siunčiu sveikinimus Lr geriausius linkėjimus!

Jūsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams, informuodama* 
apie Jvalrius katalikams Įdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo tie 
sas, gina ir saugo Jas nuo amžinojo išganymo prkSų.

Daugeriopai tepadaugSJa Jūsų katallklftko dienraščio skaitytojų skaičius!

* AMLETO GIOVANNI CICOGNANI. 
Ijaodlcea Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas

Paskelbus Lietuvos nepriklausomybę
Vakar rytą gavom žinių, kad sukilo Lietuvos žmonės 

prieš savo pavergėjus bolševikus. Einąs didelis sąjūdis 
dėl atstatymo Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės. 
Truputį vėliau paskelbta, kad vakar dvyliktą valandą 
dieną pačių žmonių jau proklemuota Lietuvos valsty
bės Nepriklausomybė. Tos žinios, suprantama, yra ne
paprastai didelės svarbos. Mes nė kiek neabejojame, 
kad Lietuvos žmonės, per 22 metus pagyvenę laisvu ir 
nepriklausomu gyvenimu ir pasauliui įrodę savo suge
bėjimą patys būti savo krašto šeimininkai, troško ir 
trokšta nusikratyti okupantais, nežiūrint kas jie bebū
tų, ir vėl atgauti savo valstybei visišką laisvę ir nepri
klausomybę. Mes manome, kad tuos mūsų tautos troški
mus ir siekimus tinkamai įvertins visi tie, kurie šio ka
ro šūkiu ir tikslu laiko atstatyti pavergtų tautų nepri
klausomybę ir apsaugoti pasaulio demokratiją.

Kad Lietuvos žmonės jau proklemavo nepriklauso
mybę, mes tam tikime, bet kokios bus to pasėkos, tuo 
tarpu nieko apie tai negalima pasakyti, neturint smulk- 
meniškesnių ir oficialinių žinių. Mes čia tik tiek gali
me pasakyti, kad, taip kaip visa .mūsų tauta, taip ir 
mes, stovime ne už dalinę, bet už visišką Lietuvos ne
priklausomybę be jokios svetimųjų globos ir padėsime 
Lietuvos žmonėms realizuoti jų troškimus.

Kę pasėjo, tę ir piauna
Nekartą šioj vietoj buvo rašyta apie tai, kaip Stali

nas klūpčiojo prieš Vokietijos vyriausybę, jai pataika 
vo, pristatė vokiečiams visokią karo medžiagą kovai 
prieš Angliją. Tą Stalinas darė, manydamas išvengti 
su Vokietija karo, kurio labai bijojo. Buvo darytos nuo
laidos, Stalino pataikavimas didėjo, tačiau visų vokie
čių reikalavimų išpildyti nepajėgė. To padaryti nepajė
gė, nes patsai Stalinas savo rankomis pakirto krašto 
pajėgumą, išardant pramonę ir žemės ūkį, paverčiant 
gyventojus ir skurdžiais ir vergais. Dėl to jis, Stalinas, 
nebeturėjo galimumų išpildyti Vokietijos reikalavimus. 
Į karą stoti bijojo, nes taip pat savo rankomis Stalinas 
likvidavo geriausius kariuomenės vadus, inteligentiją, 
net ir savo partijos didžiausius šulus.

Iš kitos pusės Maskva vedė “laukimo politiką”: te
kariauja kiti, mes lauksim, kai pavargs, mes pradėsim 
ir pasaulį užkariausim... Bet ta politika, nors ir gudri, 
buvo suprasta.... Pareikalauta nulipti nuo tvoros, pri
versta susitarti, norėta talkos, bet kai Sovietų Rusija 
ir talkininkauti nepajėgė, ji už tai šiandien turi atsa
kyti ir, nori ar nenori, kariauti.

Detaliau analizuojant tą didįjį šių dienų įvykį, tenka 
pasakyti, kad Stalinas dėl jo yra kalčiausias. Kaltos 
jo viliugystės, pažadai. Jei jisai iškart būtų atsistojęs 
ant tiesaus pagrindo ir ne tuščiu žodžiu žadėjęs ginti 
tas valstybes, kurtos buvo parblokštos, bet vyriškai 
stovėjęs už jų nepriklausomybę, iš viso karas nebūtų 
praplitęs taip plačiai, kaip jis šiandien yra praplitęs. 
Bet jis ne tik neužstojo mažesnių tautų, bet patsai jas 
užpuolė, pavergdamas Baltijos valstybes, Suomijos ir 
Rumunijos dalis. Be to, nerasi to krašto, kuriame Sta
lino agentai nebūt konspiravę nuversti esamą santvar
ką, įvesti komunizmą. Toks Maskvos komunistinis im
perializmas sukėlė reakciją visame pasaulyje, išaugino 
fašizmą ir nacizmą ir to viso pasekmėje pačius Rusijos 
žmones šiandien paplukdė karo liepsnose ir kraujuose.

Tad, ne tik dėl paskutiniojo įvykio — Sovietų karo 
su Vokietija, bet ir dėl visų šiandieninių pasaulio nelai
mių, dėl Antrojo Pasaulinio Karo didžiausiais kaltinin
kais yra komunistai su savo tėvu Leninu ir dabartiniu 
savo vadu Stalinu.

Karo plitimas
Karas yra baisus dalykas. Jis yra baisus, nežiūrint 

kaip mažas būtų. Bet ką jau ir kalbėti apie tokį karą, 
kurio liepsnos beveik visą žemės kamuolį apima.

Praėjusio šeštadienio naktį Vokietijos paskelbtas ka
ras Sovietų Rusijai dabartinį karą padaro pasauliniu 
karu visa ta žodžio prasme. Karo frontą praplečia virš 
dviejų tūkstančių mailių, į karo ugnį įtraukia kelioliką 
milijonų naujų vyrų.

Krikščioniškojo žmoniškumo akimis žiūrint, šiurpu 
darosi pagalvojus, kiek daug nekalto žmonių kraujo 
bus pralieta, kiek daug ašarų našlėms, našlaičiams ir 
seneliams bus išspausta, kiek daug naujo vargo ir kan
čių žmonėms užkrauta, kiek miestų, sodybų ir turto dū
mais bus paversta!...

Lietuva karo fronte
Mus, lietuvius, ypač jaudina tas faktas, kad mūsų 

tėvų kraštas — Lietuva ir vėl virsta karo frontu, karo 
lauku. Prieš metus laiko Sovietų Rusijos ji buvo oku
puota. Per metus ji buvo naikinama visais galimais bū
dais: sugriauta jos pramonė, prekyba, žemės ūkis; iš
tuštinta visi sandėliai, krautuvės — viskas išgabenta 
į Rusijos gilumą. Lietuvos žmonės į skurdą ir vargą 
buvo įstumti. Ir, štai, dabar ji naikinama kardu ir ug
nimi. Padėtis darosi baisesnė negu ji buvo pirmojo Pa
saulinio Karo metu. Dėl to, šiuo momentu baisaus karo 
ugnies apsuptiems Lietuvos žmonėms tenka reikšti gi
liausios užuojautos ir palinkėti, kad jų kančios kuo 
greičiausia užsibaigtų, kad jie ne tik gyvi išliktų, bet 
grąžintų savo valstybei visišką laisvę ir nepriklauso
mybę.

Net save apgaudinėja
V. Sutkus, darydamas'Manya Gordon knygos “VVorks 

before and after Lenin” peržvalgą “St. 2.” randa, kad 
pati autorė ištyrė, kaip net statistika Sovietų Rusijoj 
yra klastuojama.

Štai 1937 m. per visuotinį surašymą buvo rasta 157,- 
490,000 gyventojų Rusijoj. Tuojau tokia statistika buvo 
apšaukta “liaudies priešų” darbu ir greitai panaikinta. 
Tie daviniai aiškiai rodė, kiek nusmuko gyventojų skai
čius dėl bado, sumažėjusių gimimų, šeimos pakrikimo, 
nenormalių gyvenimo sąlygų per pirmąjį industrializa
cijos laikotarpį. Buvo įsakyta iš naujo surašyti gyven
tojus ir iškilmingai paskelbta Rusijoj esant 170,467,186 
žmonių. Kitas įdomus tos “darbo klasės statistikos” pa
vyzdys yra tas, kurs sako, kad 1932 m. visos aprangos 
gamyba buvo šimtą penkiasdešimt kartų didesnė negu 
prieškariniais metais. Bet ištikrųjų visi tie, kur 1932 m. 
gyveno Rusijoj, atmena, kad ten tada buvo didžiausias 
drabužių, lygiai kaip ir maisto trūkumas.

Toji knyga, rašo Sutkus, primena dar vieną dalyką: 
visos tos darbo, ekonominio gyvenimo sąlygos, kurios 
čia aprašytos, dabar yra primestos ir Sovietų okupuo
tiems kraštams. Ir ten brukama ta pati ekonominė tvar
ka, įsigali kainų kilimas, reikalingų dalykų trūkumas. 
Tai rodo aiškūs statistikos faktai. Žinoma, tie faktai 
neįtikins visokių Dreiserių ar lietuviškų Maskvos agen
tų čia Amerikoj: jiems gi svarbiau vergavimus ir ko
munistinė deklamacija, dėl kurios jų neįtikins nė kon- 
krečiausi argumentai.

Braziliečiai apie prof. Pakštą
Brazilijos lietuvių laikraštis “šviesa” rašo: 

“Nuostabu, kad amerikiečiai nemato didžio Lietu
vos vyro, kuris gyvena jų tarpe ir kuris vienintelis 
yra europinio masto žmogus — prof. Pakšto. Kas ži
no, kiek jis sielojosi Lietuvos reikalais, kaip jis pa
matė visų įvykių eigą, tas pasakys, kad tik jis tinka 
Lietuvos vairininko vietai. Išauklėtas, amerikiečių 
kultūros, kupinas moderniųjų laikų tempo, aštraus 
žvilgsnio ateitin — prof. Pakštas ne tik išvestų Lie
tuvą garbingais keliais, bet duotų jai amerikoniško 
gyvenimo tempą. Amerikonizmo mes esame didžiausi 
šalininkai ir jo ilgimės savo šaliai. To amerikonizmo 
autentiškiausiu atstovu būtų ne kas kitas, tik prof. 
Pakštas.”
Tikrai džiugu yra girdėti, kad ir Pietų Amerikos lie

tuviai taip gražiai ir teisingai vertina prof. K. Pakštą, 
kurį ALRK Federacija pakvietė vadovauti Lietuvių In
formaciją Biurui.

(“Draugas”, birželio 24 d., 
1916 m ).

Arabai sukėlė revoliuciją. 
Londone gauta žinia, kad a- 
rabai Arabijoje sukėlė revo
liuciją prieš Turkiją. Revo- 
liucionistai paėmę mahome
tonų “šventą miestą” Mecca, 
uostą Jaddih ir miestą Tai- 
fą. Mecca miestas paskelb
tas neprigulmmgu. Revoliu
cija platinasi ir kitose Ara
bijos dalyse.

Rusijoje prasideda strei
kai... Daugelį Rusijos vietų 
pradėję streikuoti darbinin
kai. Viskas pabrango dvigu
bai, trigubai ir aukščiau, o 
užmokesnis darbininkams pa 
siliko toks pat. Vyriausybė 
bijo visuotino streiko...

•
Amerikos Darbo Federa

cija prieš karą... Amerikos 
Darbo Federacijos pirminin 
kas Samuel Gompers, dar
buojasi, kad neįvyktų karas 
Suv. Valstijų su Meksika. 
Jis apie tai pranešė Meksi
kos darbininkų vadams. Tuo 
reikalu Gompers buvo ap
silankęs pas prezidentą Wil- 
soną....

•
Japonija negelbėsianti 

Meksikai... Japonijos užsie
nių reikalų ministeris ofici
aliai praneša, jog Japonija 
nei kokiu būdu negelbėsian
ti Meksikai kare su Suv. Val
stybėmis...

Anglijos nuomonė Meksi
kos reikalu.... Dėl dabarti
nių pavojingų įvykių, Angli
jos laikraščiai visgi išreiš
kia nuomonę, kad atviras 
karas neįvyks tarp S. Val
stijų ir Meksikos... Anglai 
labai aukštai stato prezider?

Jei jis būtų Lindbergh 
ar Churchill.

Tikėsit, ar ne, ir Ameri
kos “hobo’s” išleidžia savo 
gazietą. Vienam numery ne
pažymėtam data, Pirret’s 
savo puslapy tarp kitko sa
ko:
If I were Charles Lindbergh

I’d forget about the cross 
Bestovved upon my bosom

once by Europe’s gang- 
ster boss.

Instead, I’d view another
Cross All-glorious and
Just,

Which yet will sway the 
souls of men when Ilit- 
ler’s bones are dust!

If I were Winston Church
ill I would visit Roosevelt,

So Uncle Sam might see, 
first hand, just how the 
cards are dealt.

Without exchange of signals 
they may miss a vital 
trick;

Būt such a tete-a-tete would 
rnake der Fuehrer very 
siek.

to Wilsono taktingumą to
kių pasaulinių suiručių me
tu. Kaip žinoma, šis karas 
būtų anglams labai neparan
kus. Tuomet jie iš Amerikos 
negautų nei ginklų net a- 
municijos...

Suskilo lenkų “Sokolai”....
Chicagoje lenkų jaunuome
nės organizacija vardu “So
kolai” šiomis dienomis sus 
kilo į dvi dalis...

cus Sovietijos rojaus paru- 
bežiu; pasaulis Stalino klau
sia: “O čiom zadumalsia,
molodec?” (Apie ką, vyruti, 
galvoji?).

Raudonas Jagminas pasa
koja: “visiems Lietuvoje su
sidėjus į kolektyvį ūkį, bus 
galima žemę apdirbti maši
nomis.”

Gal dėlto, komisarai ir ne
duoda žemę dirbantiems 
duonos: “žemę, juk, apdirba 
mašinos, ne jūs!”

Socialistų vadas Norman 
Thomas sutinka su lakūnu 
Lindbergu: abu geri skrai- 
dytojai po dausas.

“Tarybų Lietuva” rašo: 
Smarkiai tarpsta koopera
tyvai Lietuvoje. Turbūt, ze- 
ceriaus klaida: norėta pasa
kyti tirpsta vietoje tarpsta.

Prašau Nesijuokti
Kažkokia drūtoka poniu

tė savo “taukais” smarkiai 
vargina kitus keleivius.

— Poniute, malonėkit taip 
nesistumdyti! — bara ją
kažkoks keleivis. — Štai ši
tas žmogus, kuris stovi prie 
jūsų, vos kvėpuoja — taip 
jūs jį prispaudėt. ...

— Tai ne jūsų dalykas! - 
atsikirto storulė. — Tai ma-

— Nuo kurio laiko tamsta 
esi ženotas?

— Nuo šliubo dienos....

KARTUS VAISTAI
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Alla Rachmanova

Studentai, Meilė lr Ceka
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

Išvertė Ant. Pauliukonis

(Tęsinys)

Po profesoriaus paprašė žodžio Govorovas, tas pats, 
į kurį buvo įsimylėjusios visos studentės ir kurio stu
dentų daugumas, dėl jo aštraus ir pamokančio tono, ne
galėjo kęsti. Savo gražia, nesutepta, be priekaištų su- 
prosinta studentų uniforma jis ryškiai išsiskyrė iš dau
gumo kitų susirinkusių studentų, kurie mėgo savo revo- 
liuciškas pažiūras pažymėti dėvėjimu rusiškų marški
nių. Iš suolų keli šūktelėjo:

— Baltakaklis! Kiaulė!

Tačiau Govorovas dėjosi, lyg tų pastabų nenugir
dęs, ir vistiek išėjo kalbėti.

— Nors man ir labai nesmagu, tačiau »ponui profe
soriui aš vis dėlto negaliu pritarti.

— Draugui profesoriui, — pataisė jį prof. Verešča- 

ginas.

Tautiečiai ir Tautietes!
Sunkią Lietuvos Tautos sų Bažnyčią. Jie falsifikuo-

gyvenimo valandą Lietuvos 
Tautinis Komitetas kreipia
si į Jus.

Nepriklausoma Lietuvos 
Valstybė, kuri 1918 metų 
Vasario 16-tos Aktu buvo 
atstatyta ir visos Tautos 
vieninga valia, pasiaukoji
mu, krauju ir darbu įgyven-

ja Lietuvių Tautos valią, če
kistų teroro ir raudonarmie
čių durtuvų pagalba dary
dami tariamus rinkimus. 
Jie siekia pažeisti Lietuvių 
Tautos garbę, naikindami 
mūsų istorijos paminklus 
ir tradicijas.

Bolševikai pavertė Lietu-

pacijos, derinti visų lietuvių 
, pastangas, nukreiptas į šį 
tikslą, ginti ir atstovauti 
Lietuvos reikalus ir, ligi 
Lietuva yra okupuota, rū
pintis visais kitais Lietuvių 
Tautos ir Valstybės reika
lais.

Lietuvos Tautinis Komi
tetas šiuo kreipiasi į gyve
nančius už Lietuvos ribų lie
tuvius, sveikindamas juos ir

dinta, yra priešo okupuota, vą ištisu milžinišku kalėji- 
Daugiau kaip dvidešimt me- mu. Tūkstančių, tūkstančiai 
tų Lietuvių Tauta tvirtai nekaltų žmonių kalinami, 
ėjo pažangos keliu, neatsili- žiauriausiai kankinami, iš- 
ko nuo kitų Tautų, tobulino ’ vežami Rusijon, be teismo 
savo valstybę ir padarę ją ir be kaltės žudomi, šitame 
viena krikščioniškosios civi- kalėjime visi yra lygūs: vy- 
lizacijos ir tvarkos atramų
prieš Maskvos bolševikų 
skverbimąsi į Europą.

Visi Maskvos Komunisti
nio Internacionalo bandy
mai platinti Lietuvoje ko
munistines idėjas, kursty-

— Deja, aš ponui profesoriui, — kalbėjo toliau Ga- 
vorovas, ypatingai užakcentuodamas žodį “ponui,” — ne
galiu pritarti. Ir štai dėlko. Priežodis sako: pasodink ... - . - , .
kiaulę uz stalo, tai ji netrukus uzsirangys ir ant stalo. .... _______ ,
Aš esu visiškai įsitikinęs, kad ne studentų reikalas yra 
sėdėti profesorių taryboje. O jeigu mus profesoriai ir 
tikrai pasiimtų, tai, mano manymu, nuo to nustotų tik 
patys studentai. Jie ims jaustis kaip tikri šeimininkai, 
statys visokių, kokių tik begali sugalvoti, reikalavimų, 
ir elgsis lygiai taip, kaip tas gyvulys, apie kurį aš kal
bėjau. Mes atėjome į universitetą ne mokyti profesorių, 
bet patys iš jų mokytis!

Jei kas paslėpė grūdą duonai nuo 
plėšiko komunisto, turėjo eiti į 
katėjimą, arba buvo siunčiamas 
i Sibirą

Okupuotoje Lietuvoje bu- ūkininkas Jonaitis nevežė 
vo prasidėjęs naujas “fron- javų okupantams, o paslė-

kviesdamas visokeriopai tas,” būtent, kovos su buo- pęs juos pas Vilkijos valsč. 
remti kovą už Lietuvos Ne- žėmis, kurie nenorėjo ati- ūkininką Mikucką. Sere- 
priklausomybę. Komitetas duoti javų okupantams. Da- džiaus valsč. ūkininkė Gai- 

bar diena dienon skelbta zauskienė turėjo bolševi- 
“kenkėjų” sąrašai. Vien Uk-! kams atiduoti 40 centnerių 
mergės apskrityje paskelbti■ javų. Padarius pas ją kra- 
šie “kenkėjai”: J. Rukša, tą, rasta 50 centnerių grū-

siunčia brolišką pasveikini
mą Lietuvai Gelbėti Tary
bai, kuri sėkmingai dirba 
J. Š. Amerikos Valstybėse ir

rai ir moterys jaunuoliai' v’soms kitoms tos rūšies gyvenąs Širvintų kaime, J. dų. Babtų valsč. dvarininkas 
Lietuvių Organizacijoms ki- (Dambrauskas, gyv. Želvos Barzda-Bradauskas turėjo 
tuose žemynuose. valsč., Amiriškos palivarke,1 pristatyti okupantams 150

Mūsų išeivija, ypačiai A- Vaičiūnas, gyv. Pagirio centnerių grūdų, bet jis pri- 
Jungtinių Amerikos Valsty- valsč-. Maišilių kaime, T. statė tik 20 centnerių. Iškra 
bių Lietuviai, praeityje visa Gorožeckas, gyv. Pagirio | čius, buvo rasta daugiau 
da jautriai atsiliepdavo į valsč- Zarianų vienkiemy- grūdų. Vilkijos valsč. nau- 
Lietuvos reikalus, suteikda- Zibala, gyv. Kiauk- jakiemio kaimo ūkininkas
mi didelės dvasinės ir me- buose. Šis pastarasis “buo- Pr. Leskauskas geriau grū- 
džiaginės paramos. Lietuvos žė” turėJ° Prieš bolševikų dus supūdęs, negu sutikęs 
Tautinis Komitetas šventai okupaciją 32 hektarus že- atiduoti maskolių okupan- 
pasitiki, kad dabartinėje ko- mės-• • • Jie perduoti tams. Visiems jiems kelia-
voje už Lietuvos Laisvę, jie teismui> kuris Juos teis sku*' mos bylos.

moksleiviai ir moksleivės, 
suaugę ir net vaikai; vi-
sienas: ūkininkams, neteku
siems savo protėvių žemės, 
darbininkams, tapusiems 
bolševikinių komisarų ver-

mai organizuoti bolševikinį 1 gaiš, šviesuoliams, šmeižia- 
perversmą, įvesti “proleta- miems ir niekinamiems, vi-
riato diktatūrą” nepasise
kė, bolševikų propaganda

patriotizmą, religingumą ir 
sveiką protą. Negalėdami ki
taip įveikti Lietuvos, Mask 
vos bolševikai griebėsi atvi
ro smurto. Laužydami sutar 
tis bei teisę, pasinaudodami 
dėl Europoje kilusio karo 
susidariusia padėtimi ir sa
vo jėgų didžiausia persvara, 
jie užpuolė Lietuvą ir ją 
okupavo. Kelias dešimtis 
kaitų skaitlingesnio , priešo 
užpulta, neapsaugota, neap
saugota jokių gamtos kliū
čių, kurios palengvintų gy
nimąsi, negaudama pagel-

Baigęs kalbėti, jis vėl atsisėdo. Studentės ėmė smar
kiai ploti, bet studentų didesnė dalis pradėjo kelti baisų 
triukšmą. Daugiausia už visus staugė Utiakovas, tas ne
vikrusis studentas, kuris studentų bjure visuomet svir- 
duliuolavo. Po jo išėjo kalbėti šapošnikovas — su Kris
taus veidu. Jis, apsiputojęs, ėmė visa gerkle šaukti ir 
kas antras žodis vis kartojo “revoliucijos” laisvė.” Jo
žodžiais tariant, dabar viskas pasikeitė: universitete bos iš svetur, Lietuva, deja, 
svarbiausieji dalyviai yra studentai, o profesoriai turi I negalėjo pasipriešinti gink- 
jų klausyti. Studentai jau ir taip ilgai vilkę profesorių hi
jungą, ir dabar atėjęs laikas atversti naują istorijos la
pą. Tik vienuos studentuos gyvenanti lygybės, laisvės ir 
brolybės dvasia.

Po ilgo plojimo galop buvo paskelbtas balsavimas. 
Balsų daugumu buvo nutarta pareikalauti, kad studentai 
būtų įsileisti į profesorių tarybą. Žodis “reikalauti” bu
vo ypatingai pabrėžtas.

Antruoju darbotvarkės punktu buvo įrašytas egza
minų klausimas. Čia vėl pirmasis kalbėti išėjo Gvozdio- 
vas. Tiesą pasakius, jis ne tiek kalbėjo, kiek bliovė taip 
sakant, paleido į darbą visas savo balso stygas ir rankų 
raumenis. > * a. v

Reikšdami visos Tautos ir 
Vyriausybės valią, viai Lie
tuvos Respublikos Pasiunti-

siems Lietuviams yra lygus 
bolševikų atneštas skurdas, 
okupantų vykdomas tero
ras ir priespauda, nes bol
ševikai kovoja su visa Lie
tuvių Tauta.

Tačiau Lietuvių Tauta 
nenugalėta. Nenugalimas 
jos patriotizmas, kietas pa
siryžimas kovoti už savo 
laisvę, neįveikiama jos dva
sia. Mes visados tikėjome 
mūsų Tauta. Tą mūsų tikė
jimą patvirtina ir nešališki 
stebėtojai. Jie liudija, kad 
tarp Tautos ir bolševikų 
okupantų yra neperžengia
ma praraja.

Tolygiai vieningi ir patrio 
tiškai nusistatę yra Lietu
vos sūnūs ir dukterys, gy
veną už Lietuvos ribų. Skait 
linga Lietuvos išeivija, su
darančioji žymią Tautos da
lį, yra pasrAerkusi Maskvos

ir vėl bus pirmose patriotų bos keliu.
eilėse, kiekvienas pagal sa- Kėdaainių apskr., Baiso- 
vo išgalės — žodžiu, raštu galos valsčiuje suimtas Mo- 
ar medžiagine parama — fcekaitis Pranas. Jis sakęsis 
prisidėdamas prie kovos su bolševikams javų neturįs

nors patikrinus rasta 10 to
nų supūdytų javų.

Pakuonio valsč. ūkinin-

bolševikų smurtu. Laisvę 
atgavusioji Lietuvių Tauta 
suteiktos paramos niekados 
nepamirš. kas Eglinskas turėjo bolše-

Iškentėjusi žiaurų bolševi- vikams atiduoti 25% javų 
kų jungą, pasimokusi iš pra kiekio, bet jis sakėsi, jų ne- 
eities, Lietuvių Tauta at- turįs. Padarius pagrindinę 
kurs savo Valstybę tobulės- kratą, susekta, kad jis 40 
nę, gražesnę, teisingesnę. maišų grūdų paslėpęs sveti-

Lietuviai ir Lietuves! mame ūkyje. Čekiškės valsč
Nepamirškite senosios sa-

niai, atskiru įgaliojimu, įtei- smurtą prieš Lietuvą ir su- 
*kė svetimų Valstybių Vy- įsijungusi kovos už Lietuvos 
riausybėms protestus prieš I Laisvę šūkiu.

Lietuvos okupaciją ir prioš
okupantų sudaryto vadina
mo “seimo” nutarimą, įjung
ti Lietuvą į Sovietų Sąjun

gą
Šis bolševikų agentų susi

rinkimo padarytas nutari
mas, begėdiškai falsifikuo 
jantis Lietuvių Tautos va
lią, neturėjo jokios teisinės 
ir moralinės galios, lygiu 
būdu jos neturi ir neturės 
visi kiti, tuo nutarimu pa
grįsti, aktai.

Brūtališka jėga, niekšiš
kas melas, klasta bei apgau
lė — štai priemonės, kurio
mis Maskvos vyriausybė, 
siekdama užimti naujas po-

Lietuvos Respublikos Pa
siuntinių nutarimu sudary
tas Europoje Lietuvos Tau
tinis Komitetaas imasi va
dovauti kovai už Nepriklau
somos Lietuvos Valstybės 
išvadavimą iš bolševikų oku

vo 'tėvynės skaudžiausioj 

jos istorijos valandoj.
Remkite kuo kas gali ko

vą už Lietuvos išvadavimą 
iš žiaurios bolševikų okupa
cijos, kovą už Laisvą, Nepri
klausomą, Suvereninę Lietu
vos Valstybę.

Aukštai iškeikime mūsų 
šventos kovo Vėliavą, įrašę 
joje Didžioje Atgimimo Dai
niaus Maironio žodžius:

“Petys gi į petį, na, vyrai, 
kas gali,

“Sustoję į darbą už myli

mą šalį,
“Prikelkime Lietuvą mū

sų....
Lietuvos Tautinis Komitetas

— Pagal “Tarybų Lietu
vos statistiką, prie miškų 
darbų buvo pristatyta 
24,000 darbininkų. Lietuvos 
miškai buvo gabenami Mas- 
kolijon.

Sovietų Lietuvos įstaigos 
vertė nebaigtų namų savinin 
kus baigti statybą. O kai 
namas buvo pastatytas, jis 
buvo nusavintas ir atiduo
tas raudonarmiečių karinin
kams bei čekistams.

Uždrausk sau bet kokią 
mintį apie senimą.

S. Mardcn

— Profesoriai iš mūs reikalauja, kad mes per vie
ną mėnesį išlaikytume savo egzaminus! Dabar reikia ne 
egzaminus laikyti, bet eiti į liaudį, į darbininkus ir ūki
ninkus, ir jiems aiškinti, ką gero davė revoliucija! Tur
tingųjų galybė jau subyrėjo! Dabar prasidėjo liaudies 
pajėgos era! Mes turime padėti liaudžiai, kuri dar ne
moka išnaudoti savo laisvių, bet ne čia surembėję, už 
savo kvailų knygų, dribsoti! Mūsų knyga yra gyveni
mas, laisvė, lygybė, brolybė — mūsų mokslas. Mes tu
rime keršinti visam tam, kas buvo vakar, tai turi būti
mūsų kovos šūkis už šviesesnį rytojų! Kiekvienas, kuris, . .\ . . . . _ zicijas Europai sprogdinti iršiemet pavasarį išlaikys nors vieną egzaminą, turės bu- * 1A! .J,, r.°_ __
ti įrašytas į studentų juodąją knygą, išmestas iš visų
studentų susirinkimų, o šitų išdavikų vardai turi būti 
paskelbti visose aukštosiose mokyklose!!!

Čia aš jau neiškenčiau ir, atsistojusi, tariau:

— Istorijos—filologijos fakulteto studentų vardu 
turiu pareikšti, kad niekas neturi teisės mūs priversti 
atsisakyti laikyti egzaminus, nors ir vieną mėnesį laiko 
prieš terminą. Iš vienų žodžių dar niekuomet nieko ge
ro neišėjo. Mes studijavome visą žiemą ir savo egzami
nus laaikysime. Kas nori, gali vėliau, po egzaminų, eiti 
į liaudį. O kas nenori, tas studijuos toliau, kad galėtų 
ne tuščiais žodžiais, bet tikro žinojimo bagažu apsišar

vavęs padėti tai pačiai liaudžiai! Aš vis dėlto drįstu 

manyti, kad Rusijai ir po revoliucijas taip pat reikia 

mokytų žmonių, gydytojų, mokytojų etc....

j Bus daugiau.)

užpulti, įvykdė šitą naują 
Komunistinio Internacionalo 
nusikaltimą prieš civilizuotą 
pasaulį.

Tomis pačiomis priemonė
mis naudodamiesi, Maskvos 
bolševikai siaučia ir šian
dien mūsų Tėvų Žemėje. Jie 
iš pagrindų sugriovė, toly
džio ėjusį, pažangos keliu, 
Lietuvos ūkinį gyvenimą. 
Jie išardė mūsų mokyklas, 
universitetus, Lietuvių kul
tūros židinius, kesindamiesi 
paversti juos komunistinės 
propagandos įstaigomis. Jie 
rusina Lietuvą aršiau, kaip 
Muravjovo-Koriko laikais. 
Jie persekioją lr niekiną mū

PARSIDUODA PASLĖPTAS TURTAS!
ANTANO LALIO 

LIETUVIŠKA S-ANGLIŠKAS
ir

ANGLIŠKAS-LIETUVIŠKAS

ŽODYNAS
Trečias, Išnaujo Taisytas ir Gausiai 

Papildytas Spaudimas!
Šiomis dienomis teko mums įsigyti mažą skaičių An 

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-Angliško 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 prienamy kainą.

Žodyno ir kitų knygų reikalais kreipkitės prie:

| Visa Chicago Yra Kviečiama Vykti (!)

Dienraščio "Draugo"

fkskursija į Miiwaukee
Su Laivu —

"CITY OF GRAND RAPIDS"

Sekmadieni, Liepos-July 6 d., 1941

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

Grįžta Tą Pačią Dieną 9:45 Vai. Vakare

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

Visais Ekskursijos Reikalais Kreipkitės į: —

"DRAUGAS"
2334 So. Oakley Avė. Chicago

I//"DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė. Chicago, Illinois

Tel CASAL 8010
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PRAGARO VARGONAMS GROJANT
Miegas stipresnis už bombas. - Bomba ant sofos. - Bažnyčia dega. - 
Su policija Dievo gelbėti. - Šrap neliai daužo užkulnius. - 
Apsirengimas gatvėj. - Užbaiga laiminga.

Klausimas, ar iš viso yra 
pasaulyje pragaro vargonai? 
O taip! Ir dar koki! Kai ra
mią ir giedrią naktį ima 
viršum galvos visokiais to
nais ūžti šimtai lėktuvų, iš 
apačios dar didesnis skai
čius priešlėktuvinių patran
kų pleškinti, o krisdamos 
bombos kaukti ir švilpti, — 
štai ir turi naujausios ir mo
derniškiausios mados praga
ro vargonus. Pašėlusiai ne
malonu jų klausytis! O vis 
reikia klausytis.

Tačiau ir moderniškiau
sias dalykas nusibosta. Taip 
ir aną atmintiną naktį, ne
turėjau nė mažiausio noro 
tos muzikos klausytis, nors 
maršai buvo pirmos rūšies. 
Kritau ant sofos, galvą kie
tai įrėmiau į pagalvę, blan- 
ketą ant pečių ir tuoj užmi
gau... Kas bus, tas bus. Mie
gas kietesnis už bombas.

* * *
Kiek ilgai miegojau, neži

nau. Tik tiek tikra, kad mie 
gas buvo stiprus. Per mie
gus girdžiu, kaip viršum gal
vos ūžia ir kaukia lėktuvas. 
Ir dar taip žemai, kad ir ka
miną nuvers, bet pabusti ne
galiu. Iš baimės prakaitas 
ima bėgti, nusišluostyti ne
pajėgiu. Mat, vis dar miegu.

Pagaliau, pragariškai 
staugdama krinta bomba ir 
tiesiai ant mano sofos... Vis
ką sukrečiantis sprogimas 
ir mano pašokimas ant kojų 
įvyksta taip staiga ir taip 
sykiu, lyg vieną ir tą patį 
elektros mygtuką paspau
dus.

* * *
Akimirksnio tyla, o pos 

jos baisus ūžimas kažkoks 
sproginėjimas, lyg kas kep
tų kanapių sėklas ant kep
tuvės. šoku prie mažyčio 
langelio, kuris eina į bažny
čios vidų. Varge, tu mano!... 
Visas bažnyčios vidus lieps
nose. Ūžimas dar didėja. 
Aišku, dega mano lietuviš
koji bažnyčia.

Šoku prie gatvės pusėje 
esančių langų, keliu užuolai
das... ir atšokstu — gatvėj 
šviesiau negu bet kurią va
saros saulėtą dieną. Mano 
išgąstį sustiprina žmonių bė
gimas ir pareigūnų švilpu
kai.

Automatiškai kelnes už
maunu ant galvos, kažką ant 
kojų... ir nusiverčiu laiptais 
žemyn, kur slėptuvėje mie-

(Laiškas iš Londono)

gojo zakristijonas ir šeimi
ninkė.

— Juozai, bažnyčia dega!
O jis iššokęs iš lovos kaž

kur ieško šiltesnių drabužių, 
mat žmogus flegmatikas, ir 
kažką mykia.

— Bėgam gatvėn, — da
viau kareivišką įsakymą ir. 
griebęs šeimininkę už ran
kos, ištempiau ją laukan.

Tik dabar mečiau akį į ke
liolikos pėdų aukštumo ug
nies liežuvius ir jų baisų ūži
mą. Laimei degė ne bažny
čia tik kas kita prie pat baž 
nyčios. Ant gatvės stovėti 
negalima, nes vėl staugia 
priešo lėktuvai, lyte lyja 
šrapneliai

Išbėgęs flegmatikas za
kristijonas nori kažką kal
bėti, bet jo burnoj taip sau
sa, lyg tas gaisras būtų jo 
gerklėje, kad negali žodžio 
ištarti.

* * *
Žaibo greitumu atvyksta 

pilnas automobilis policijos. 
Šoku prie jų ir klausiu:

— Ar gaisras pavojingas 
lietuvių bažnyčiai?

— Taip, Labai.
— Ar jūs man padėsite iš 

bažnyčios išnešti švč. Sakra
mentą ?

— Su mielu noru. Tik la
bai greitai.

Tuoj iš būrio atsiskiria 
trys policininkai ir kiek ko
jos įkabina bėgam prie baž
nyčios. Laimė, kad kišenėje 
turėjau raktus. Šviesos ne
reikia, nes nuo gaisro net 
peršviesu.

Skubiai vynioju kupką su 
komunikantais į švarią albą j 
ir pasiėmęs ant rankų kaip Į 
kūdikį greit palikau bažny- j

Naudokitės pilnesniu
Draugo” patarnavimurr

Ar reik pašto ženklelių? 
\r norit registruoti laiSKą, 

. irkti “Money Order”, ad- 
austi siuntinius? Kreipki

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

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

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

— ■ ---------------------

Everybody ravės about your

saiads, Peg. What’s the secret?
*

l

* - ini

MILUONS AORII—Miracte Whip does work tvondtrt 
with saiads! A uniųue combination of old-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnaise, Mirade Whip is 
by far America’s favorite salad dressing.
* * * * * * - * * tk. * * * * * * *■ * *

MIRACLE WHIP! 
Its "different” flavor 

always makes a hit.

čią. Policija pati užrakino 
bažnyčią, paklausė manęs, 
ar nereikia dar ko kito iš
nešti, bet gavę neigiamą at
sakymą, įdėjo man raktus 
į kišenę ir palydėjo toliau 
nuo gaisro.

* * *
Bėgu tuščiomis gatvėmis 

prancūzų bažnyčion, ieškoti 
Dievui prieglaudos; Gaisras 
puikiausiai šviečia. Priešlėk
tuvinių kulkų šrapneliai (ske 
veldros) daužo užkulnius, ar 
atsimušę į kietą grendinį pa 
šoksta ir nukritę nurimsta

Staiga pajuntu, kad mane 
kažkas seka. Atsisuku, žiū 
riu mano zakristijonas ve
jasi mane su pilnu glėbiu 
drabužių. Mat, jis pastebėjo 
kad aš iš namų išėjau sv 
ypatinga uniforma: iš apa
čios baltuoja kelnės, kiek 
aukščiau pilkas chalatas, o 
ant viršaus paltas. Tai per
maža šaltą rudens naktį. To
dėl jis vikriai užbėgo vir
šun į mano kambarį ir pa
ėmė visą mano apsirengimą. 

* * *

Laimingai pasiekėm pran
cūzų vienuolyną, bėgę visą 
mylią kelio. Tuoj buvom į- 
leisti ir švč. Sakramentas 
padėtas saugion vieton. Kle
bonas mums pareiškė užuo
jautos ir siūlė patiems pasi
likti. Bet man rūpėjo, ar 
gaisras nekabins bažnyčios, 
kad būtų galima dar šis tas 
išgelbėti. Išėjom iš vienuo
lyno. Aš kaip reikiant apsi
rengiau.

¥ * *
Sugrįžus prie bažnyčios,

OUINTUPLETS
ūse MUSTEROLE for

CHEST COLDS
Mother—Give Your CHILD 
Thle Šame Expert Care!

At the flrst sign of the Dionne Quin- 
tuplets catching cold—their chests and 
throata are rubbed vrith Children’s 
Mild Musterole — a produet made to 
promptly relieve the DISTRESS of 
children’a colds and resulting coughs.

The Quints have always had the 
best of care, so mother—you may be 
assured of using just ąbout the BEST

Sroduct made when you ase Musterole.
1ORE than an ordinary “salve”— 

vrarming, soothing Musterole helps 
break up local congestion. Also made 
in Regular and Extra Strength for 
those preferring a stronger produet

WOLK STIJDIO
1945 VVest 35* Street

lMor J
MODERN

•<UMP! f T K
• AD\ 1NCF.D PMOTOGKAPHV^

I.OH EST POSSIRI.E ,PW< ES / 

PHONE LAFAYETTE 2*13 <7

VYKDĖ “SĖDĖJIMO STREIKĄ”

Turtas Virš$6,000, OOP, 00
Apart Apsaugos, Turime O J 7 c nn

ATSARGOS FONDĄ ViršOjUUU.UU

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

LOANASSOClATIONof Chieago 
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.

4192 Archer Avenue
VIRginia i M

tVINGS
Skaitykite Katalikišką Spaudą

OARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER - PRUZIN

Geriausiu Patarnavimu — Moterie patarnauja
Phone 9000 620 W. 15th Avė.

L'Diuugus ACiiit te.ephoto)

Walter Stanford, 42 m. amž., Fort Wayne, Ind., WPA 
darbininkas, vykdo “sėdėjimo streiką” ties savo namų 
durimis, kur prikabinti jo pranešimai, kad jis streiką 
sukėlė iš savo namų pašalinti savo žmonos gimines. 
Stanford patsai turi 6 mažus vaikus, o jo namus už
plūdo dar apie penki asmenys tikslu ten gyventi. Pasi
darė nepakenčiamas gyvenimas. (Vėliausiomis žiniomis, 
Stanford streiką nutraukė įbėgdamas į vidų, kai paju
to, kad policija jį nori areštuoti už netvarkos kėlimą).

'Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS 

ŽEMOS KAINOS 
TEISINGAS PATARNAVIMAS

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

jau radom ugniagesius be- 
gesinančius ugnį. Jie dirbo 
6 valandas, kol gaisras bu 
vo likviduotas. Sunkus jų 
darbas. Baisiai pavojingas, 
nes priešas tyčia paleidžia 
bombų į gaisro vietą.

Išaušus rytui,, pasirodė, 
kad bomba puolė ne ant na
mo sofos, bet už 40 žingsnių 
nuo bažnyčios. Taigi, tokio 
baisaus pavojaus nebuvo. 
Viskas pasibaigė laimingai

A. J. Stanius

Rheumatic Happy; 
Relieves Pain Quick

Thousands who Buffered from the torturing 
pains of rhcumatism, sciatica, lumbago, ne u- 
ralgia and neuritis—.are certainly happy over 
their discovery of NURITO. Now tney have 
found a quick-acting formula which speedily 
relieves those exhausting museular aclies and 
pains. NURITO is trustworthy and deoendable 
—eontains no opiates. If you want to feel a gai n 
the joy of relief from pain—ao you can work in 
peace and sleep in comfort—be wisc and try 
NURITO under this ironclad guarantee. If the 
very first three doses do not relieve that cruel 
pain to your satisfaction—your money vvill be 
refunded. Don't sufTer. Ask your druggist today 
for NURITO on this guarantee. (T.N.C.)

■a
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NIKODEMAS
PETRAUSKAS

Gyveno 84 2 W. 3Jrd PI.

Mir? birž. 23, 1941, 2:00 vnl.
p. p., sulaukęs 68 metu amž.

Gimęs Lietuvoje, Panevėžio 
mieste.

Paliko dideliame nuliūdime 
moter) Martha (po tėvais l’lk- 
Sriūkė); dukterj Veroniką Dan- 
brauskas; žentą Stanislovą, du 
anūku Edward lr Robert tr 
daug kitą giminią; o Lietu
voje sūnų Juozapą, dukterj 
Marijoną, 5 anūkus ir kitus 
gimines.

Kūnas paSarvotas Mažeikos 
koplyčioje. 3319 So. Lltuahlea 
Avė. laidotuvės jvyks ketvir
tadieni. biri. 26. IS koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas j 
Sv. Jurgio parap. bažnyčią, 
kurioje jvyks gedulingos pa
maldos už velionio sietą. Po 
pamaldą bus nulydėtas J Sv. 
Kazimiero kapines.

NuoSirdžiai kviečiame visus 
gimines. draugus Ir pažjsta- 
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Moterį*, Dukterys, 
Sūnus, Zenius, Anūkai ir Gl- 
mtt*.

Laidotuvių direktorius S. P. 
Mažeika. Tel. YAKds 1138-1139

Murinę soothes, cleanses and refreshe* 
irritated, rcddencd meabranes caused 
bv head colds, driving, winds, movies, 
close work, late hours. Free dropper 
wiih eaeh bottle. At all Drug Stores.

VISOSE MIESTO DALYSE

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuviu Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį

4005-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE
Tel. YARDS 1741-1742

4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. LAFayette 0727

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

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

fllAPCUTI^

RADIO LAIKRAŠČIO ĮO-ti METAI
APTARNAUJA CHICAGOS ir APYLINKES LIETUVIJĄ

Vienintėlis Vakarinis Lietuvių 
Programas Amerikoje —

Leidžiamas 9 Sykius į Savaite
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTAD. ir ŠEŠTAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. VVestern Avenue 

Tel. GROvehiU 0142

J. LIULEVIČIUS 
4348 S. Califomia Avė. 

Tel. LAFayette 3572 

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

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

Visi Telefonai: YARda 1419

LACHAVVICZ IR SCNAI 
2314 West 23rd Place

Tel. CANai 2515 
42-44 East 108th Street

Tel. PULIman 1270

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

ALBERT V. PETKUS 
4704 So. Western Avenue

Tel. LAFayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenne

Tel. YARda 4908
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Liepos 4 dieną 
L. Vyčiu piknike

Lietuvos Vyčių komisija 
liepos 4 dienos pikniko šir
dingai dėkoja kleb. kun. V. 
Černauskui, kun. A. Martin
kui, kun. I. Albavičiui už

Siegan Clothiers, 4622 So. 
Ashland Ave. — $5.00 “in 
trade”.

Šie biznieriai patys įteiks 
dovanas laimėjusiems liepos 
4 d., Vytauto parke.

Tikieių galima gauti šio
se vietose:

, J. Kasulaitis, 1411 S. 50th 
priėmimą Vyčių mašinos Į, Court Cjcero 
parapijos piknikus ir leidi- Anna Alcknait? 2331 w 
mą pardavinėti tikietus nau 1 1
jo Chevrolet, kuris bus vie
nam laimė liepos 4 d., Vy
tauto parke. Dėkojame ir 
Keistučio pašalpos klūbo ko
misijai už leidimą pardavi- 
nėt tikietus jų nariams.

Šių metų L. V. pikniko 
pelnas skiriamas Vyčių na
mo fondui, Daugelis tikietų

21st Place.
W. Gramais, 3604 Guthrie, 

St., East Chicago, Ind.
Al. Grebliūnas, 2519 71st 

St.
S. Jesulaitis, 4626 S. Win- 

chester St.
J. Normant, 10044 South 

State St.
St. Šimulis, 2150 South

pirkėjų pritaria tam fondui Hoyne Ave.
ir nuperka visą knygutę (25 
tikietus). Štai tokie pirkė
jai: kun. Cinikas, kun. Al
bavičius, varg. J. Kudirka, 
A. Waichas, V. Paukštis, M. 
Jucius, K. Vertelka, J. Pet
raitis, P. Zikas, A. Kunic- 
kas, J. Valskis, B. Nenarto
nis, B. Kvietkus, F. Vaice
kauskas, B. Bludžius, J. Vil- 
kanskas, A. Žilius, J. Bra
zauskas, A. Brajes, K. Za- 
romskis, M. Stankaitė, F. 
Baliauskaitė, S. Gimbutai tė, 
J. Zalumskis, G. B. Con- 
greve, J. Kisielius.

Be automobilio, bus dar 
dešimts dovanų, kurias su 
teikė mūsų rėmėjai biznie
riai:

R.

K. Zaromskis» 4531 
Sacramento Ave.

J. Petraitis, kom 
2222 W. 23rd PI.

Ag. šaučiūnaltė,

So.

pirm.

rast.,
6320 So. Francisco Ave.

K. Z.

SOVIETU AMBASADORIUS SEKA ĮVYKIUS

("Draugas” Acme telephoto)
Konstantin A. Oumansky, Sov. Rusijos ambasadorius 

J. A. Valstybėms, savo ambasadoj Washingtone išsklei
dęs žemėlapį seka karo įvykius Bolševikijoje.

gus turtas mūsų tautos liau
dies dainose. Kaip Maironis 
kad sako:
Kas atdarytų aukso skrynę

Andreliūnas, 6324 So. mag gaį^as spausdina ir 
Western Ave. Wrist skleidžia lietuviškas dainas
Watch, Š15.00 vertės. jaunimo ir visuomenės tar-

j. Gfibauskas real ė'štate, Pe- Tai nuopelnas mūsų var-
1500 So. 49th Ct., Cieero, III. 
— $10.00 (cash).-

J. F. Eudeikis, laid. direk
torius, 4605 So. Hermitage 
Ave.

Kas dalyvaus "Muzikos 
Žiniiį" piknike, prisidės 

prie dainų leidimo
Liepos 6 d., Willo-West 
įvyks metinis “Muzikos 
Žinių” piknikas
“Muzikos Žinios”, Vargo-

nininkų ir Chorų Sąjungos !Tėvynės dainų malonių? 
organas, jau 7 motai kaip |Kas ^prižadintų gadynę 
be pertraukos eina gaminda- į Sesučių, dainomis garsų?

Tėvynės dainos jus auksinės 
pe jūsų sala mums krūtinės!

Tad, lai skamba mūsų dai
nos visuose lietuvių suėji
muose. O už vis labiausia 
liepos 6 d. Willo-West “Mu
zikos Žinių” parengime.

Dainų Mylėtojas

gonininkų*, kurie, kad ir pa- 
nešdami dideles išlaidas dir 
ba gražų, kultūringą lietu
vybės darbą išeivijoje. Pa
dėkime jiems ir te! Lau šį

J. Mackiewicz, Standard muz^os meną ugdyti. 
Federal and Loan Ass., 4192 Mieli lietuviai! Mūsų šven 
Archer Ave.

J. A. Pikiel, Florsheim

Radio

shoes, 1818 So. Halsted St., 
— $10.00 “furnishing”.

Wm. A. Lewis Style Shop,

ta priedermė yra branginti 
savąjį meną. Žinome, kad 
muzika turi didelę jėgą, la
vina žmogaus dorybes ir 
teisybės jautimą, bei mal-

4716 So. Ashland Ave., $5.00 dingumą. Mylėkime ją ir lei- 
“value”. | dėjus remkime. Skaitlingai

C. “Sweeney” Kazanaus- atvažiuokime į “Muzikos Zi
kas, L. V. 24 kuopos narys, nių” parengimą, prisidėsime 
— $5.00 (cash). ir mes prie dainų leidimo, ir

A. Liekas, MidVVest Jew- įgysime dailės mylėtojų var- 
elry and Music, 2049 W. 35th dą. Bus mums garbė, kad

šiandie pripuola Jonų var
dadienis. Ta proga Peoples 
Furniture Co. krautuvė ruo
šia smagų Joninių progra
mą, kuri susidės iš žavėjan- 
čių dainelių, smagios muzi
kos, gražių juokų, dramos, 
sveikinimų ir t.t. Visa tai 
išpildys Peoples radio artis
tų grupė. Patartina visiems 
šiandie 7 valandą vakare už-

St.
sistatyti savo radio ant sto- 

' suprantame koks yra bran-1 ties WGES, 1390 kilocycles.

i,
s
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TIGERS SIGN COLLEGE STAR — FOR $45,000!

Kur galima gauti "Draugo 
ekskursijos tikietų

CLASSIFIED

PRIGĖRĖ TRYS
CHICAGIEČIAI

Sekmadienį maudydamies 
prigėrė:

Louis Thomas, 25 m. amž. 
negras.

Jack Martin, 6 metų amž. 
Harold Bunde, 25 m. amz.

Tikietai reikia įsigyti iš 
anksto, nes važiavimo dieną 
prie laivo nebus parduoda
mi.

Bridgeporte:
Gudų krautuvėj, 901 W. 

33rd St. Virginia 9474.
O. Aleliūnienę, 3251 So. 

Union Ave. Victory 5635.
Viktorą Balandą, 926 W. 

3vrd St.
Town of Lake:

Kinčinų krautuvėj, 4441 
So. Honore St.

M. Sudeikienę, 1632 West 
46 St. Yards 6952.

J. Čepulienę, 5526 S. Wol- 
cott St. Prospect 3655.
West Pullmane:

“Draugo” agentą Karoli 
Railą, 12148 So. Lowe Ave 
Commodore 3259.

1 Marųuette Park:
Norvaišaitę, 6832 South 

Campbell Ave.
B. Nenartonį, 6540 So. 

Campbell Ave. Hemlock 0124
“Draugo” agentą S. Sta 

niulį, kurį sekmadieniais per 
visas Mišias galima sueiti 
prie bažnyčios.

R. Andreliūno krautuvėj, 
6324 S. Western Ave. Repub
lic 4932.

Brighton Park:
E. Samienę, 3751 So. Cali

fornia Ave.
Skiriaus krautuvėj, 4358 

So. Fairfield Ave.

M. Paukštienę, 4318 So. 
Maplewood Ave. Lafayette 
1630. .

So. Chicago:
J. Stanaitį, 8857 Houston 

Ave.

Cicero:
J. Arlauską, 1616 So. 48 

Ct., arba biznio vietoj: 4830 
W. 16 St.

A. Valančių, 1226 So. 50 
Ave.

North Side: 
K. šerpetį,

Girard St.
1710 VVest

Susirinkimai
Bridgeport. — ARD 2 sky 

riaus mėnesinis susirinki
mas, iš priežasties naciona- 
lės šventės, liepos 4 d., atke
liamas savaitę anksčiau, t. 
y. sus-mas bus birželio 27 
d., parapijos salėj, tuojau 
po pamaldų. Valdyba

Bridgeport. — Lietuvai 
Gelbėti Fondo skyriaus su
sirinkimas įvyks šiandie, 24 
d. birželio, 7:30 vai. vakare. 
Visi kviečiami dalyvauti. 
Labai svarbu.

Valdyba.

UNIVERSAL
RESTAURANT
Suteikiam Patarnavimą 

Vestuvėms, KrikStynoms ir 
kitokiems Bankietams 

Linksmas Patarnavimas
. Visiems

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

Tel. Victory 9670

WHOLESALE
LIQLOR
įstaiga

Jūsų Gražus 
Apsirėdymas

-Mūsų Specialybė

ŽAVIAUSIAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ

BLI I ŠKELI V 
PIRŠTINIŲ

KOJINIŲ
POCKET’BOOK Ų

KORSETŲ
KŪDIKIAMS DRABUŽIŲ 
V. V1LEI61EN8, SAV.

GLAMOUR
FROCK SHOP

5922 W. Roosevelt Rd. 
Tel. AUSTIN 1175

("Draugas" Acme telepnoto, 

į Ovvncr YValter O. Briggs (right) of the Detroit Tigers vvatehes Mrs. Frances Wake- 
! field sign contract that made her son, Diek VVakefield (left), 20 year old University 
J of Michigan batting star, the highest price rookie ever snatehed from a college cam- 

pus. The price vvas a reported $45,000 bonus for signing, plūs undisclosed salary.
ii

N. KANTER, Sav.

HveRoJame 
po vln« 
Cbh-agn

REMKITE
8ENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

MUTUAL LIQCOR CO.
4707 S. Halsted St 
Tel. BOULJBVARn 0014

100 Dol. Dovanų
Tam, kuris įrodys, kud pirkti namą. 
lotą, urba furmą nžia saugus lu- 
vcstmenlas.

PaSuukite, kurie norite nusipirkti 
arba iAmulnytl. naują namą pasta
tyti, seną pataisyti. Taipgi turime 
keletą desėlką svlteanhj namą po 
visą Chicagą, visokio didumo, biz- 
niavą lr prlvutiAkų. Kainos nuo 18 
šimtų iki 185 tūkstančių. Galima 
pirkti arba statyti su mažu (mokė
jimu, kitus mokėti kaip rendą. 
CHARLES P. SUROMSKIS & CO.

6921 S. Western Ave.
Rep. 3713 — Vakarais Pros. 1111

IŠKEN DUOJAM A K It AUTI V f: 
MARUI ETI’E PARKE

ISrendavlniui krautuvė pačiame lie
tuvių apgyventame distrikte, Salia 
Chain Groaernės. Tinka bučernei ar 
kitam bizniui. Randasi prie kampo
tttllh St. ir Rut-kucU. Saukite: PLAza 
25«O. Apt. 312.

West Side: i
“Draugo” raštinėj. Cana. I 

8010.
Pas M. Jasnauskicnę 2259 

W. Cermak Rd.

Dievo Apvaizdos parapijoj:
Kaz. Ivanauską, 726 W. 

18 St. Canal 8925. 

Mayvvoode:
Vitos Vileišienės krautu

vėj, 5922 W. Roosevelt R d.
Kuriems neparanku šie 

išvardinti asmenys pasiekti 
tie gali rezervacijas padary
ti “Draugo” ofise telefonu: 
Canal 8010.

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

Remkite “Draugą*, jies jii 
tarnauja Bažnyčiai, Tėvynei 
ir Jūsų reikalams.

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

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

Retai kas pavyksta žmo
nėms. kurie svyruoja.

Napoleonas

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Daugelis tėvynę ir laisvę 
turi savo lūpose, nedaug gi 
kas savo širdyje. Tikroji gi 
šių švenčiausių vertybių 

i meilė glūdi nuolatiniame sa
vimeilės atsižadėjime.

F. D. Guerazzi

CONRAD
Fotografas

Studija Įrengta pir
mos rūšies su mo
demiškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

420 West 63rd Street
Tel.: Biznio - ENGlevvood 53X3 

Res.: - ENGlewood 5840

■r

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
DINING ROOM SETS — PAR
LOR SETS — BEDROOM SETS 
— RŪGS — RADIOS — RE 
FK1GEKATOKS — W ASHERS —- 

MANGKLS — STOVĖS.
AU K.ttomUy Adetrttaed Iteaaa.

SALEX ALESAUSKAS & SON
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

DOMINIKAS KURAITIS, Sav. TeL VICTORY 2499

AGENTAI: 
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas

H. Rajetvski 
“Shorty”

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 West Slst Street 
Chicago, IIL 

Telefonuokite: 
VICtory 16 9 6

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

b
Nauja Vieta:

007 WEST 35TH STREET, CHICAGO
’ Telefonas: LAFayette 2022
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Bus dedikuotas Chicagos 
airportas birželio 29 dieną

Chicagos mayoras E. J. 
Kelly paskelbė, kad ateinan
tį sekmadienį, birželio 29 d., 
bus formaliai dedikuotas 
padidintas Chicagos munici
palinis airportas. Iškilmės 
įvyks popiet. Mayoras kvie
čia publiką gausingai daly
vauti iškilmėse.

Iškilmių programoje be 
kitko bus sklandymai sklan
dytuvais. šie bemotoriniai 
lėktuvai bus dausomis ati
tempti iš Levvis School of 
Aeronautics, Lockport, III., 
ir paleisti airporto padan

gėse. Sklandytuvus vairuo
ją lakūnai nuleis juos air- 
porte. *

Mayoras Kelly tikisi iškil
mėse sulaukti iki 150,000 
žmonių, kuriems bus pakan
kamai vietos ir viskas įvy
ks neapmokamai.

Chicagos airportas yra 
didžiausias J. A. Valstybė
se ir tinkamiausiai įreng
tas. Užima 229 akrus. 9 mi- 
liijonai dolerių išleista jo 
padidinimui.

Iškilmės prasidės 2:00 po
piet.

PIRMIAUSIA TENKA KIJEVUI

mu

("Draugas” Acme teiepnoio) 

Ukrainos miesto Kijevo svarbiausioji gatvė Kreščatik. Vokiečių lakūnai bombarduo
ja šį miestą. Pranešta, mieste daug žuvusiųjų.

Pradėjus liepos 1 diena Illinoise 
sumažinami "sales" taksai

Pagreitins busu
v« — ■■

Illinoiso legislatūros nuo
sprendžiu pradėjus liepos 1 
diena valstybėje sumažina
mi “sales” taksai nuo 3 iki 
2 centų.

Illinois Federation of Re
tail Associations paskelbė 
tvarką, kaip krautuvininkai 
turi rinkti “sales” taksus iš 
perkančiųjų žmonių.

Vienas centas taksų turi 
būti imama nuo 15 iki 65 
centų pirkinių, o du centai

taksų nuo 65c. iki $1.24 
vertės pirkinių.

Šios rūšies pasitvarky- 
mas veikia Iowa, Kansas, 
North Dakota ir South Da
kota valstybėse.

Minėta federacija nurodo, 
kad šiandie su 3 centais tak
sų pirkėjas turi išmokėti 10 
centų taksų už $3.49 vertės 
pirkinių. Nuo liepos 1 d. 10 
centų bus už $5.24 vertės 
pirkinį.

važinėjimą
Chicago Motor Coach kom 

panija planuoja sumažinti 
autobusams sustojimų sto
čių skaičių, kad tuo būdu 
pagreitinti autobusų judėji
mą.

Paskutiniais laikais kilo 
nusiskundimų, kad autobu
sais važinėjimas labai lėtas, 
nes per dažnai visur susto
ja keleivius priimti ir iš
leisti.

Svečiavosi pas
gubernatorių

Cooko apskrities respubli
konų centralinio komiteto 
80 narių sekmadienį svečia
vosi pas gubernatorių Green 
Springfielde. Prieš porą sa
vaičių jie ten buvo guber
natoriaus pakviesti politi
niais sumetimais.

Registracija vasarinei 
mokyklai

Prasidėjo registracija lan 
kyti Loyolos universiteto 
vasarinę mokyklą. Regis
truotis galima kasdien šių 
savaitę universiteto srity, 
6525 Sheridan rd., arba mie
ste, 28 No. Franklin gt.

Vienas rastas nušautas, 
kitas sulaikytas

Rastas nušautas Inter
state Motor Freight siste
mos, 1833 Canal gt., sargas 
Lavvrence Huribut. Maxwell 
gatvės nuovados policija su
laikė kitą tos pačios kompa
nijos sargą joseph Miletto, 
27 m. amž., 911 Sc. Raeine 
ave. Miletto turi peršautą 
koją.

Policijos apklausinėjamas 
Miletto išpažino, kad Huri
but netyčiomis peršautas 
jiems abiem ekzaminuojant 
revolverį. Sakosi jis persi
gandęs ir po to revolverį 
trenkęs į savo kišenių. Čia 
sutrenktas revolveris iššo
vęs ir jam pačiam koją su
žeidęs. Po to jis revolverį 
sviedęs į pelenų dėžę ties

Gailestingųjų seserų
alumniečiu
suvažiavimas

Nacionalinė Gailestingųjų 
Seserų Alumniečiu federaci
ja, reprezentuojanti daugiau 
kaip 60,000 graduančių iš 
50 kolegijų ir vidurinių mo
kyklų visoj šaly, Stevens 
viešbuty turės keturių die
nų suvažiavimą. Prasidės 
penktadienį, birželio 27 d.

Suvažiavime be kitko bus 
nuodugniai svarstoma kata
likių moterų vaidmuo ša
lies saugumo stiprinime.

Lėktuvas įkrito ežeran
Jackson parko pakrantė

se Michigan ežeran įkrito 
dviejų sėdynių lėktuvas. Pa
kraščių sargyba išvadavo 
skridiką Edmundą Rewers, 
23 m. amž. Į pakrantes iš
temptas ir aplūžęs lėktuvas 
Revvers kaltina motoro suge 
dimą.

2 darbininkai sužeista
Charles Bramans & Sons 

metalo refinerijoje — dvie
jų aukštų namuose, 1123 
West 14 gt., įvyko sprogi
mas, iš kurio kilo gaisras.

Du darbininkai sužeisti ii 
sukelta apie 15,000 dol. nuo
stolių.

Jefferson ir 18 gatve. Bet 
tikrai nežinąs, kurioj vietoj

Policija ieško revolverio 
Nušautasis Huribut buvo 22 
m. amž. Gyveno 3305 South 
Halsted gt.

šeštadienį Chicagoj mirė 
finansininkas Phil Sawyer. 
67 m. amž. Pranešta, kad 
jis yra plaučių uždegime 
auka.
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Didelis langas iškrito;
4 sužeisti

Iš Palmer House antrojo 
aukšto vienos parduotuvės 
didelis lango stiklas iškrito 
ir suteškėjo ant šaligatvio. 
Keturi asmenys sužeisti su
trupėjusiais stiklais.

Nuo liepos 1 d.
Chicagos parko distrikto 

maudynės paežery ir parkuo 
se tvenkiniai maudimuisi 
bus atidaryti liepos 1 dieną.

Kuria šeimos židinį
Stanley G. Radvillas, Ju

lia B. Mikulskį.
John Wessel, Sophie Za

karas, 30—22.
Otto Mayer, Lillian Gali

nis, 22—18.

GAISRAS GELEŽINKELIO 
STOTY

Bežaizdamas “firecracker 
iais” vienas vaikas sukėlė 
gaisrą Illinois Central gele
žinkelio priestoty. 63 gat. 
Sudegė laukiamasis kamba
rys ir priestoties žymioji 
dalis.

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria 
ir mėgsta AMBROSIA Alų. bet, prie to išdirbėjai nu
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEC- 
TAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos rū
šies produktų.

LEO NORKUS, Ir.
DISTRIBUTOR

OE

Amtraia & Ur
BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės nas NORKŲ, kur gausite 
greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

AR DAUG KORO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?!

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij^j 
Sutaupysite Daug Pinigų.

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

gaisrų;
Greitai ir lengvai įtaisoma.!

momtoi DOCK W0pL

Fiaaoin Imutim Bmm® 
D®.®®®

SanKha-SKBiodMKft

Hk®*Wba®UuiM>0M(h

fl.
Apskaičiamnuu Dykail

i P.H.A. 
UmokėJImoa.

aientMes taip pat parduodame visokiausių stogų ir 
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRE8ENTATIVE

6343 S. Westem Ave. Republic 605’
ITankoass: M01 So. Stony Ialand Ava, tat.

X Šiandie šv. Jono — var
dadienis daugelio žymių mū
sų veikėjų, bendradarbių, 
skaitytojų, kuriuos sunku 
būtų visus išvardinti. Visus 
sveikiname ir visiems linki
me: laikytis ir nepasiduoti.

X Prelatas M. Krušas, 
kun. J. Mačiulionis ir kun. 
E. Abramavičius vakar iš
vyko į Amerikos Nacionalį 
Eucharistinį Kongresą St. 
Paul, Minn.

X Dąrius-Girėnas postas 
271 American Legion eks
kursija laivu į Milvvaukee 
visais atžvilgiais buvo šau
ni. šiltą dieną aštuonios va
landos ant laivo buvo tikras 
malonumas. Be to, Milvvau- 
kėj ekskursantai buvo ne
mokamai pavaišinti. Tokia 
pat ekskursija bus ir “Drau
go” liepos 6 d.

X Kun. M. Švarlio, šv. Pet 
ro ir Povilo parap. naujo 
klebono, priėmimo ir kun. P. 
Gasiūno, vikaro, pagerbimo 
puota praėjusį sekmadienį 
praėjo šaunioj nuotaikoj. 
Žmonių buvo daug. Progra
ma graži.

X M. Jasnauskicnė, žino
ma West Side biznierka ir 
veikėja “Draugo” ekskursi
joj užregistravo 20 asmenų.

( Tai bene bus didžiausia gru
pė vieno biznieriaus kostu
merių.

X M. Zizas, plačiai žino
mas namų statymo kontrak- 
torius, 7139 So. Mozart St., 
sako, kad niekad nebuvo 
taip busy namų statyme kaip 
dabar. “Draugo” ekskursijoj 
dalyvaus Zizų vaikai.

X Bridgeportiečiai labai 
pamėgo naują Labdarių ū- 

kį. Praeitą sekmadienį Lab. 
Są-gos 5 kp. piknikas gerai 
pavyko, o sekantį sekmadie
nį piknikas įvyks naujo Ma
rijonų Bendradarbių 10 sky
riaus, kuris, manoma, taip 
pat pavyks.

X Kun. S. Vai u c kas, šv. 
Kryžiaus parapijos vikaras, 
išvyko atostogų.

X Šv. Kryžiaus parapijos 
piknikas Vytauto parke su
traukė tūkstantines minias 
žmonių. Kleb. kun. A. Lin
kus džiaugiasi nuolat kylan
čiu parapijonų tarpe entu
ziazmu.

X Bitinienės užeigon, ku
ri yra prie 111-tos gatvės ir 
Pulaski Road, skersai Šv. 
Kazimiero kapinių, įvažiavo 
automobilis. Pats gerokai 
apsikūlė ir namo frontą su
žalojo.

X Manantieji dalyvauti 
“Draugo” ekskursijoj, jei 
nori turėti visas privilegi
jas, kokias teiks tą dieną 
“Draugas”, tikietus prašomi 
įsigyti iš anksto “Draugo” 
ofise arba paskelbtose vieto
se. Pirkti tikietai uoste prie 
kasos langelio, nebus kredi
tuojami “Draugui”, dėl to 
neturės “Draugo” teikiamų 
tų privilegijų. Taigi įsidėmė
kite!

X DLK Gedimino paminė
jimo dovanas už daugiau
siai parduotus iš anksto ti
kietus laimėjo: pirmą dova
ną — karolius E. Norvaišai
tė, antrą — gitarą E. Sa- 
mienė, Federacijos Chicago 
apskr. sekr., ir trečią — laik 
rodėlį L. Piponytė.

X Jonas Vilkas su žmona, 
gyvenantieji 7253 So. Wash- 
tenaw Ave., per A. Skiriaus 
krautuvę užsisakė vietas 
“Draugo” ekskursijoj liepos 
6 d.

KNYGOS! KNYGOS!

Mūsų knygyne dar galima gauti pasirinkimą lietuviškos 
literatūros ir poezijos rinkiniu. Dabar komunistu valdžiai 
užkirtus kelia lietuvišku knvgų spausdinimui, LIETUVIŠKA 
KNYGA pasidarys retenybė. Įsigykite savo kopijas, kol 
jy dar lieka.

LITERATŪRA
JONO BTLTONO RAŠTAI. Tilžė, 1913 m. 150 pusi........SI .00
ŽEMAITES RAŠTAI. I t.. Vilnius, 1914 m. 390 pusi....... $1.00
LIETUVIŠKOS PASAKOS, n t., surinko Dr. J.

Basanavičius, 260 pusi................................................. $1.00
PRAGIEDRULIAI. III t.. Vaižeranto, 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. Zadeikis, I t.,

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

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

EILfiRAŠČIAI
SU BALTU NUOMETU — J. Augustaitytė-Vaičiūnienė,

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

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

J. šlapelis. 90 pusi ........................................................... 50
TĖVYNĖS KELIAIS, Liudas Gira, 65 pusi......................... 35
RUDENS AIDAI, A. Jakštas, 100 pusi............................. A5
GAMTOS PRILYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal

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

DRAUGAS'
2334 S. Oakley Ave. Chicago, III.
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