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Rusu Kariuomenėje Suirimas " Berlynas
NEPRIKLAUSOMA

Lietuvoje tvarko
žemės ūkį

Žiaurieji pasauly barba
rai bolševikai ištrenkti iš
Lietuvos. Skaudžiai kliuvo
iš Maskvos atsiųstiems ko
misarams, kurie su lietuvių
(Mūsų specialaus kores
tautos išdavikais ten buvo pondento Europoje telegra
įsitaisę šiltas gūžtas. Išno- ma).
vyti Leibai, Mauškiai ir ki
ti perekinčikai. Dalis išda Gen. Raštikis nuvykęs
vikų paspruko su raudonar Lietuvon turėjo eilę pasita
miečiais ir čekistais Bolše- rimų su laikinąja vyriausyvikijon. Neras jie ten laimės J
kuri painformavo jį
ir ramybės. Nes ir paties aPle. esamąją padėti krašte
Stalino
kruvinasis sostas ir kitus svarbius reikalus.
Kremliuje jau siūbuoja. Ne Krašte tvarkymas vykdo
trukus ir rusų tauta bus iš mas visu smarkumu.
laisvinta iš tų barbarų te Globos ūkininkų žemes.
roro.
Teisingumo ministerijos
Lietuva ir vėl paskelbta
nepriklausoma. Tas įvyko įgaliotinis Mackevičius išlei
dėka nepalaužiamai lietuvių do įsakymą visiems Lietu
tautos ištvermei ir vienybei vos prokurorams ir nota
Dievui padedant. Tūkstan rams perimti koskubiausiai
čiai tautos patrijotu pagul pareigas, žemės ūkio minis
dė galvas kovodami su bar terija įsakė valsčių viršai
barais bolševikais. Reikia čiams paskirti patikimus
lenkti galvas prieš tuos vi asmenis bolševikų išvežtųjų
sus didvyrius, kurie pasiau
kojo už tėvynės nepriklauso
mybės atkovojimą. Jų var Smarkūs mūšiai
dai bus įamžinti tautos vyko prie Kauno
istorijoje.
NEW YORKAS, liepos 2
d. — Vokiečių radio oficia
MITINGUOJA
liai paskelbė, jog prie Kau
Amerikos lietuviškieji ko no sunaikinta stipri bolše
munistai nesavo balsu suž vikų kariuomenė ir suimtą
viegė nugirdę, kad Lietuva jos visi ginklai ir reikme
išvaduota iš Maskvos komi nys.
Radio pranešė, jog vokie
sarų, čekistų ir įvairaus
plauko išdavikų, tokių, kaip čiai suėmę “94 šarvuotus
jie patys. Per vieną naktį automobilius, virš 250 kajie staiga iš stalinacių at nuoiių, 28 priešorlaivinius
virto į stalinistus. Jie šau pabūklus ir 81 tanką” ir
kia, kad Stalino “išlaisvin 5i0 kulkosvaidžių.
tą” Lietuvą ir vėl “apnyko
lietuviai buržujai su na
ciais.” Rengia mitingus, ap ūkininkų ūkiams tvarkyti ir
simeta net karštais Ameri globoti.
Lietuvos paštų valdyba
kos patrijotais, siunčia Washingtonan rezoliucijas, kad išleido parėdymą kuoskuAmerikos vyriausybė tęiktų gausiai visame krašte ^atparamą Sovietų Rusijai. Vi statyti telegrafo ir telefono
sais laikais Maskvos apmo susisiekimą.
kami raudonieji be paliovos Veikia kultūrinės įstaigos.
knisosi po Amerikos insti
tucijų pamatais. Dabar šau Geležinkelių valdyba deda
didžiausias pastangas su
kias pagalbos.
tvarkyti bolševikų sugriau
tą geležinkelio susisiekimą.
Garsusis Kudirkos choNUALINO ŠALĮ
. .
Iras pradėjo savo veiklą ir

Naujos linijos fronte

SUIMTA 160,000 SOVIETŲ
KARIUOMENĖS - NACIAI
Suimta ir sunaikinta milžiniškas skai

čius tankų ir orlaivių. Vokiečiai LatI

vijos gilumoje.
NEW YORKAS, liepos 2 d. — Anglų radio šiandie
pranešė, jog Rusijos laivyno skvadronas apšaudė ir su
naikino vokiečių okupuotą laivyno bazę Konstantoj, Ru
munijoj.

BERLYNAS, liepos 2 d. — Vokietijos karo vadovybė
skelbia apie nesulaikomą ir skubų vokiečių kariuomenės
žygiavimą Rusijon ir praneša, jog Bialistoko—Minsko
apylinkėj suimta 160,000 rusų kariuomenės ir didelis
skaičius apsuptosios rusų kariuomenės sunaikinta.
i Generalinio štabo komu
nikatas taip pat pareiškia,
Sulaikę vokiečius
jog suimta ar sunaikinta
620 Rusijos tankų ir šimtai
visuose frontuose
i lauko pabūklų.
Bialistoko—Minsko apy
MASKVA, liepos 2 d.— linkėj vokiečiai anksčiau bu
Bolševikų šaltiniai praneša, vo pranešę, jog apsupta
jog raudonosios armijos ir apie 400,000 bolševikų kaaviacijos daliniai sunaikinę rioumenės.
vokiečių tankų priešakinius
•
(“Draugas” Acme telephoto)
būrius Minsko ir Daugpilio Užėmė Ventpilę.
Vokiečių armijos sparčiai ir nesulaikomai veržiasi Petrapilio (Leningrado) ir Mask apylinkėse. Šie tankų bū
Tose kovose, pasak vokie
vos linkmėmis. Maskvos pranešimai iš karo frontų yra muilo burbulas. Neutraliniai riai, matomai, žygiavo Le čių, suimta 400 rusų šar
stebėtojai pačiam Londone yra nuomonės, kad vokiečiai, matyt, per savaitę bus atsi ningrado ir Maskvos linkui. vuotų automobilių ir 300
Pietiniam fronte, pareiš- armotų.
dūrę Maskvon.
kia rusų komunikatas, su- j Komunikatas taip pat
duota smarkūs smūgiai Vo- praneša, jog Latvijoje užimMelskitės taikai,
kietijos kariuomenei Lucko ta ir pajūrio miestas Ventpilė. Latvijos sostinę Rygą
apylinkėje.
ragina Popiežius
Šiauriniam fronte, Mur- vokiečiai užėmė kiek anksmansko apylinkėje, pasak čiau.
Toliau į šiaurę, Suomijos
bolševikų, vokiečiai susitin
VATIKANO
MIESTAS,
VVASHINGTONAS, liepos 2 d. — Laivyno sekretorius
fronte,
vokiečių—suomių
ką aršų komunistų pasiprie
liepos
2
d.
—
šiandie
Popie

Knox šiandie griežtai pareiškė, jog Amerikos sargybi
šinimą. Čia vokiečiai bandę kariuomenė pradėjo atakas
niai laivai Atlante nedalyvavo prekybinių laivų lydėjime, žiaus Pijus XII kalbėdamas pravesti ataką ant Sredni iš vidurinės ir šiaurinės
į 200 vokiečių ir italų ka
nedalyvavo jokiuose susirė
Suomijos.
reivių ragino juos melstis pusiasalio, bet buvęi sulai
mimuose ir nepadaryta lai
kyti.
Orlaiviai krašto gilumoj.
vyno įgulai ar reikmenims LIEPOS 4 DIENAI už taiką.
(Vakar
rusų
pranešimai
Kareiviai buvo kartu su
Vokietijos žinių agentūjokių nuostolių.
Šiandie,
kai
pasauly 2,000 maldininkų,
kuriuos skelbė, jog raudonoji armiSargybinių laivų klausi
vokiečių
siaučia karas, kai dauge- Popiežius priėmė viešoj au ja Murmansko apylinkėje ra. P^aae^a’
aviacija
veikia
Rusijos
kraš
mas iškilo spaudos konfe lyj pasaulio valstybių sle
diencijoj ir ragino visus pasitraukusi i naujas pozi- to gilumoje, kur pravedama
rencijoj sąryšyj su ankstes gia dvasinė, ekonominė ir
neprarasti tikėjimo, nors cijas).
smarkios atakos aerodro
niu Knox pareiškimu,
jog kultūrinė priespauda, kai
taikos
viltys
ir tolimos at
muose, geležinkelių susisieAmerika turėtų panaudoti įvairiausių izmų apaštalai
rodytų.
!
kime ir bombarduojama kasavo laivyną, kad išvalytų
’Pasaulyj
slopina bet kokius paski
“Visa Bažnyčia ir visi
; riuomenės ir sunkvežimių
iš Atlanto nacių pavojų.
ro asmens viešuosius pa
žmonės didina savo maldas,
j
linijos.
Sekretorius atsisakė
ką sireiškimus ir kai žmo
kad greičiau baigtųsi nelai
Vakar, pasak agentūros,
BERLYNAS. — Paskuti
nors pareikšti dėl kongre
gaus sąžinės, žodžio ir ti mė slegianti didžiąją žmo
so kritikos sąryšyj su jo kėjimo laisvėms temsta nijos šeimą,” kalbėjo Popie nieji pranešimai sako, jog sunaikinta aštuoniasdešimt
Bialistoko apylinkėj pasi keturi bolševikų orlaiviai.
kalba, bet jis patvirtino dienos, mes kartu su visa
žius.
pilnai tikįs savo pareiškimo Amerika džiaugiamės ir
duoda tūkstančiai naujų ru
“Nors jos atvykimas yra sų belaisvių.
tikslumu.
didžiuojamės šio krašto suvėluotas, bet bus teisin
Rusija grąžins
Raudonieji barbarai trum13Jd
Kaune
Kongreso posėdyje sena
demokratija, laisve ir ge ga ir būtina taika.
Dievas
pai šeimininkavo Lietuvoje.
koncertą.
torius Wheeler iš Montanos rove.
Lenkijai žemes
neskelbia
netiesos.
Ką
Jis
Bet ir tuo trumpu laiku jie Greit pradės veikti ir ki- vakar pareiškė, jog už to
MASKVA.
—
Sovietų
vy
Liepos ketvirtoji diena
suspėjo mielą ir prosperuokultflrings jstaigoa, kaip kias kalbas Knox turėtų bū teprimena visiems, jog pažadėjo — išpildys.”
riausybė šiandien pareiškė į LONDONAS, liepos 2 d.
Lenkijos
jaučią Lietuvą paversti ei- teatraa ip
ti pašalintas iš einamų pa mes turime dėti visas pa
pasitenkinimą ir dėkingu Į— Ištremtosios
vyriausybės
premjeras
Lon
getynu. Išnaikino tautos apreigų.
mą Jungtinėms Valstybėms
stangas, kad šio krašto Nori reikmenų už
done
gen.
Sikorskis
šiandie
šviestūniją. Dešimtis tūk- c t -i_.
už pareikštas simpatijas.
nepriklausomybė pasiliktų
stančių lietuvių nukankino OUlaiKe anglų
pareiškė, jog vokiečių inva
mums šventu žodžiu, kad $100,000,000
Pakeitimai anglų
zija sov. Rusijon yra “svei
ir į Sibirą ištrėmė. Išardė . ,
p.. .. į mūsų sielas ir namus
žemės ūkį ir pramonę. Mo- UICIKOS LllOpiJOJ
kintinas įvykis” ir jog len
WASHINGTONAS, liepos
SAN FRANCISCO. —
neįsiveltų
bet kokios sve
karo
vadovybėj
kyklas pakeitė bolševizmo ROMA, liepos 2 d. — Ita2 d. — Sovietų Rusija duo Charles A. Lindberghas pa kai gali tikėtis, kad rusai
timos mums ir šiam kraš
ir vaikų išdievinimo mark- iįjOs karo vadovybė šianda suprasti, jog ji tikisi il reiškė, jog sąjungai tarp iš naujo sudarytų su Lenki
LONDONAS, liepos 2 d. tui doktrinos.
sistiniais urvais. Buvo pa- die pranešė, jog šiaurvaka- — Anglija šiandie padarė
go karo, nes pradėta pasi Amerikos ir sov. Rusijos ja santykius, kokie jie bu
siryžę išnaikinti visą lietu- rinėj Etiopijoj anglų ataka kai kurių pakeitimų
savo
tarimai, kad išgauti iš Jung turėtų pasipriešinti *' kiek vo prieš karą.
“Sugrąžinimas teritorijų,
vių tautą.
ant Debra Tabor sulaikyta. karo vadovybėje — svar
tinių Valstybių reikmenų.
vienas amerikietis, kiekvie
Amerikos
ambasa

t
kurias
Rusija buvo užgro
Pagaliau susilaukė teis- Šiaurės Afrikos fronte, biausia, jog sėkmingai pra
Pranešama, jog komunis nas krikščionis ir kiekvie
mo dienos.
tų vyriausybė nori gauti nas šio krašto humanita busi dabar būtų labai natū
anot komunikato, italų ii vedęs kampaniją šiaurės Af
da
cenzūruoja
ralu ir pateisinama,” pareiš
Lietuvių išeivijai reikia vokiečių orlaiviai vėl bom- rikoje gen'. Sir Archibald P.
Amerikoje pirkti reikmenų ras.”
kė Sikorskis.
subrusti. Prisieis padėti nu-Į bardavo Tobruką.
Wavell perkeltas Indijon.
LONDONAS, liepos 2 d. ir mašinerijos už su viršum
kamuotus brolius ir seseris
Gerai informuotieji anglų — Paskutiniosiomis žinio $100,000,000 vertės.
HYDE PARK, N. Y. —
šelpti, apgriautą brangųjį
Tuo pačiu laiku sužinota,
sluogsniai sąryšyj su šiais mis Amerikos ambasada
Japonijos nauja
kraštą atstatyti.
rusus. Vokiečiai kariauja su pakeitimais spekuliuoja, jog Londone cenzūruoja Ameri jog Jungtinės Valstybės yra Prezidentas Rooseveltas lie
komunistais bolševikais — esą galima laukti, kad ne kon sivnčiamus pranešimus. pasirengusios leisti Rusijai pos 4 d. pasakys radio kal politika nustatyta
bą, kurioje pareikš karo
rusų tautos išdavikais. Vo trukus karo scena gali per
Pavyzdžiui, po kai kuriais tuojau pirkti mašinerijos už
RUSAI IR BOLŠEVIKAI
galimumus Amerikai.
kiečiai ryžosi rusų tautą iš- sikelti Azijon.
pranešimais pridėta anglų $10,000,000.
TOKIJO, liepos 2 d. —•
Angliška spauda paduoda- laisvinti iš raudonųjų bar
Anglijos vyriausybė
dėl pastaba, jog “cenzūruota
Šiandie Japonijos vyriausynia žinias klaidingai bolše-/ barų teroro. Lietuviškiems šių pakeitimų nieko oficia patariant Amerikos amba
LONDONAS. — Kinijos
j bė nustatė savo politiką są
vikus vadina rusais. Taip laikraščiams nevertėtų sek- liai nepaaiškino. Churchillas sadai.”
užsienių ministeris pareiš
ryšyj su Vokietijos—Rusidaro ir lietuviškieji komu ti angliškų laikraščių, kurie pabrėžė nematąs jokio rei
Ambasados
pareigūnai kė, jog Kinija nutraukia
Giedra ir vėsu. Penktadie I jos Raru, bet šis Japonijos
nistai. Juk vokiečiai neka nesąmoningai vien mini ru kalo bet kokiems paaiš pareiškia nieko nežiną apie diplomatinius satnykius su nį dalinai debesuota. Saulė nusistatymas laikomas pas
j bet kokią cenzūrą.
riauja su rusais, arba prieš sus, bet ne bolševikus.
kinimams.
Vokietija, Italija, Ispanija. teka 5:19 vai.
laptyje.

Amerikos laivai nedalyvavo
kovose - Knox
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Amerikos lietuvių gyvenimas* ir veikimas
PITTSBURGH IR APYLINKĖSE
Lietuviu Diena

svečias iš Pietų Amerikos,
kun. Ragažinskas. Po Mišių
prasidės pasilinksminimas.
Visokių skanėsių ir gardu
mynų bus galima nusipirk
ti naujoje erdvioje kafeterfjoje.

Pittsburgh ir apylinkės
lietuviams istoriška diena
jau prisiartino. Ačiū mūsų
pirmtakūnams,
dvasiškijai
ir SLRKA, kurie sumanė
Lietuvių Dieną. Ši diena jau
Naujoje akademijoje bus
taip prigijusi, kad pittsburgiečiai lietuviai tikrai pasi lietuviškas kambarys su įvairiausiais dalykėliais par
gestų, jei jos nebūtų.
Dėkui taip pat tiems, ku vežtais iš Lietuvos: žemai
rie visomis jėgomis remia šį tiškų kumpių, medinių lėkš
didžiulį pikniką:
gerbia čių, išaustų staltiesių, rank
miems kunigams, LRK Fe šluosčių, juostų, drožinių ir
g<
deracijai, jos valdybai lr t.t.
visiems nariams ir Šv. Pran
Be Jūsų neapseisime, tad
ciškaus Seserų rėmėjams. atvažiuokite — lauksime.
Visų — draugijų bei pavie
Kun. J. Skripkus
nių žmonių — parama ir at
silankymu tikimės, kad Lie
tuvių Diena bus begalo sėk
minga.
Birželio 24 d. pasimirė Ju
Kiekvienas bus patenkin lijona Ubartienė, 50 metų
tas, o pelnas seselėms bus amžiaus. Paliko nuliūdime
milžiniškas. Visi mes gerai vyrą, du sūnus ir dvi duk
žinome, kad medžiaginė pa teris. Palaidota iš Dangun
galba joms begalo reikalin Įžengimo bažnyčios birželio
ga. Jos deda visą viltį Ju 28 d. Šv. Kazimiero kapuo
myse ir todėl neapvilkime se.
jų. Centas prie cento suda-' A. a. Julijona buvo sun
rysime dolerius, kuriais jos' kiai sužeista automobilio ne.
apmokės savo didžiules sko laimėje pora metų atgal ir
las, padarytas naują akade-' po to visiškai nebepasveiko.
miją statant.
Prisidėjo dar aukštas krau
Kiekvienas centas joms jo spaudimas ir gyvenimo
per šį pikniką paaukotas siūlas beveik staigiai nutrū
bus Gerojo Dievo padvigu ko. Velionė turėjo daug pa
bintas. Tad, nesigailėkite tų žįstamų ir gerų prietelių
centų, kad ir sunkiai uždirb North Side, taigi northsaitų.
1 4 j diečiai skaitlingai dalyvavo
Prie visų geradarių skai laidotuvėse.
Ubartų šeima gyvena New
tome taip pat visas kitas
Pittsburgho lietuvių draugi Kensington, apie 30 mylių
jas bei klubus. Tad, nuošir nuo Pittsburgho, tačiau ve
džiai kviečiame visus atsi lionės noras buvo ilsėtis lie
tuvių kapinėse. Taigi Ilsė
lankyti ir paremti.
kis ramybėje savo tautie
Piknikas bus seserų prančių tarpe.
ciškiečių gražiame parke, ne
Birželio 29 d. pasimirė Ta
toli Castle Shannon mieste
rnas Baltrušaitis, 61 metų
lio: Route 88 — Library ir
amžiaus. Paliko žmoną, duk
Hamilton road. Jeigu va
terį ir sūnų Lietuvoje. Vis
žiuosite “Street car”, išlip
ketino važiuoti tėvynėn pas
kite prie Grove road. Iš ten
savuosius, bet kilęs karas
autobusas nuveš į vienuoly
ir suirutės Europoje sutruk
no kalną.
dė. Nors a. a. Tarnas ilgai
Pradėsime dieną šventai, čia Amerikoj gyveno vienas,
iškilmingai šv. Mišiomis, ku tačiau nepamiršo Dievo ir
rias 11 valandą ryto laikys neištvirko, kaip dažnai pa-

North Side

-------

-

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

LEO NORKUS. Jr.
DISTRIBUTOR
OF

daro daug kitų, pačias pa
likusių Lietuvoje arba kur
kitur. Velionis visuomet sa
vo pareigas, kaipo katalikas
ir parapijonas uoliai atlik
davo. Laidojamas liepos 2
d. iš Dangun Įžengimo bažKatalikiškąjį Detroit uninyčios Sv. Kazimiero kapuo-|ver8jtetą baigž try8 lietu
se. Klebonui esant rekolek vįa,. k|ierįkaa Edmund J.
cijose, laidotuves a i o un. MontviUe, s.J„ Master of
A. Karuziskis. Ilsėkis ramy- Art8 laip8niu Universitete
beje, kad ir ne tėvų žeme-. jis yra anglų kureų moky
lėje, bet lietuvių tarpe.
tojas

15 DETROIT LIETUVIU VEIKIMO

Lietuviai baigę
aukštąjį mokslą

vyks į Chicago, kaipo “Model Aviators” ir bus svečiai
Detroit Chapter of the Na
tional Aeronautlc Associa
tion. Jie dalyvaus 14-am me
tiniam National Model Aircraft konteste čempijonatuėlaimėti liepos 1 — 5 dienomi3

KYLA —

SAUKITE

Al“ IOI/I
LAl. OOOT’

FKISIKI OftKITE ŽIEMAI 1>.\II.UI
$7.85
POCAHONTAS MINE RI N #.
$7.35
Kyliui.* KisiUicky Stoker Nut
HARLAN (prilygsta gvrlaurUuui
Stoker Nut) ......................... ..... $6.75

SIOS KAINOS ĮSKAITO TAKSUS
Slo« Kainoa — 10 Tonų Kiekiui*; Mažiau 10 tonų. bet virš 4 tonų —
26c duugluu; mažiuli 4 tonų — 75c daugiau — mieste.
LIETIVAITE

11RIIMS .ITS V

VZSAKY.MI S

HARLAN COAL SALES

Tetail

4706 SO. IVESTERN AVE.

Wholesale

Jie vyks busu ir apsistos
Hotel Sherman. Sykiu su Skaitykite Katalikišką Spaudą
Crispin Tonelus, detroitie- jais vyks ir vienas lietuvis
tis, Arts and Sciences laips — Edvardas Naudžius.
niais. Jis yra narys SodaliNajudzių šeima yra viena AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Birželio 24 d. įvyko su- ty ir pirmininkas American pirmųjų Detroite ir šv. Jur
tuoktuvės Izabelės Varnių- Chemical Society, narys Phi- gio parapijos pirmieji para Rei. 6958 So. Talman Are.
TeL OANal 6122
Rea.
Tel.
GROvehill
0617
tės su Juozu Brinza. Jauna- i lomathic Society, Intramural pijonai. Dabar gyvena toli Office tel. HEMIock 4848
sis iš Šv. Petro ir Povilo,1 baseball, Hand bąli ir Ping nuo Šv. Jurgio bažnyčios.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Homestead, parapijos, doras pong
University of Detroit pre
2201 VVest Cermak Rd.
Edtvard Naudžius, 22 me zidentu yra kun. Charles GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Valaudoa: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.
ir šviesus jaunikaitis. Alto
Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
REZIDENCIJA:
rius sesutės išpuošė gyvo tų amžiaus, baigė aeronau- Cloud, S.J. Kolegijos varsity Ketvirtad. ir Nedėliomia susitarus.
6631
S. California Ave.
mis gėlėmis ir taką baltu tical engineering. Jo atsižy- ' statac yra taipgi ir du lie 2423 W. Marguette Road
Telefonas REPubiic 7868
mėjimai mokykloj: Taiu Be tuviai : Vincent Banonis ir
audeklu išklojo.
Ofiso tel VTRginia 0036
to Pi, arba Miehigan Delta Robert Mitchell. Vincent Ba
Rezidencijo8 tel: EEVerly 8244
Birželio 25 d. įvyko su- Chapter Tau Phi. Reiškia, nonis išrinktas universiteto
PHYSICIAN AND SURGEON
tuoktuvės Margaritos Mar- ’ jis yra narys ir sekretorius, kapitonu futbolo rinktinės, 4645 So. Ashland Avenue
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
cinkevičiūtės su Pranu Pet National Honorary Engine- 1942 m.
OFISO VALANDOS:
4157 Archer Avenue
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M.
rausku. Jaunasis taipgi iš ering Fraternity, taip pat
Baigė katalikišką Univer
Nedėliomis pagal autartį.
Nedėliomia pagal sutartį.
Šv. Petro ir Povilo, Home narys Society of Automo
Office tel YARda 4787
sity
of
Detroit
ir
du
žydai:
Tel. CANaI 0257
stead, parapijos. Jaunoji pri tive Engineers, Institute of
Namų tel. PROspeet 1930
Friedman ir Greenberg.
Rea. tel.: PROspeet 6659
klausė prie sodaliečių, tat Aeronautical Sciences.
Tel. YARda 5921.
45 jaunuoliai iš Detroit,
Ona Aksomaitienė Res.: £ENwood 5107
sodalietės išpuošė altorius
gyvomis gėlėmis ir taką bal
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8
1821 So. Halsted Street
tu audeklu išklojo. Sutuok
GYDYTOJAS IR GHIRURGAS
Reaideneija: 6600 So. Artesian Ave.
Ofiao vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30
tuvių puota įvyko Šv. Vin-,
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
756 VVest 35th Street
6 iki 9 vai vakare.
cento mokyklos svetainėje.
Choro Lawn Party
ja klebonas kelioms savai-

Wesl End

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. S. BIEŽIS

DR. STRIKOL’IS

DR. T. DUNDULIS

DR. A. J. BERTASH

DR. P. Z. ZALATORIS

NIAGARA FALLS, NEW YORK

Birželio 28 d. įvyko su
tuoktuvės Bronislavos Krasauskiūtės su Jurgiu Sanda.
Jaunoji priklauso prie Vy
čių kuopos ir Šv. Vincento
parap. choro. Sutuoktuvių
puota įvyko mokyklos sve
tainėje. Puotoje dalyvavo
Šv. Vincento par. choristai.

Parapijos vyrukai laikė
susirinkimą, kuriame nuta
rė suruošti draugišką pra
mogą parapijos labui. Va
karėlis įvyks liepos 13 d.,
2:30 po piet, mokyklos sve
tainėje.
Vestendiečiai skaitlingai
ruošiasi į Lietuvių Dieną,
kuri įvyks liepos 4 d. sese
rų praneiškiečių sode. Kas
met tūkstantinės minios lie
tuvių suplaukdavo, tat ir
šįmet sesutės tikisi dar di
desnės minios lietuvių. Nau
ji akademijos rūmai jau
baigti, tad kiekvienas galės
juos apžiūrėti.

Sunkiai serga Anielė Ku
dirkienė ir Anielė Masiliūnienė po sunkios operacijos.

Nedėlioj ketvirtą valandą popiet prasidės mūsų
choro parengtas Lawn par
ty klebonijos darže. Buvo
manoma padaryti parapijos
lawn party, bet atidėta iki
augusto mėnesio. Choristai
stropiai veikia kad pasisek
tų jų parengimas. Pakviesti
visi apylinkės lietuviai. Kle
bonijos daržas labai graži
vieta ir žmonėms patiks. Pa
rengimas prasideda ketvirtą
valandą ir tęsis darže ik:
devintos valandos. Devintą
valandą visi kraustosi į sa
lę, kur bus šokiai ir pasi
linksminimas. Girdėt kad
žada būti daug jaunimo iš
kitų miestų. Ateikite visi ir
kartu su jaunimu pasilink
sminkite.

tėms. Atliks rekolekcijas ir
LIETUVIAI DAKTARAI
kokią savaitę pabus pas sa
Tel YARda 3148
vo tėvus. Kleboną pavaduo
VALANDOS: Nno 11 iki 12,
ja marijonas kun. Mykolas
2 iki 4 ir 7 iki 9
DANTISTAS
2 iki 4 ir 7 iki 9
Urbonavičius,
profesorius 1446 So. 49th Court, Cicero Pirmadieniais:
Sekmadieniais 11 iki 12
Tėvų Marijonų vedamoj ko
Antradieniais, Ketvirtadieniais
Penktadieniais
legijoje. Jis yra žinomas Valandos:ir10-12
ryte, 2-6, 7-9 P.M.
kaipo vienas geriausių Lie 3147 S. Halsted St., Chicago GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Taipgi akinius pritaikau.
Pirmadieniais, Trečiadieniais
tuvos istorikų.
3343 So. Halsted Street

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. V. A. ŠIMKUS

Rugp. mėnesyje bus para
pijos “Lawn party,” klebo
nijos sode. Visos draugijos
žada prisidėti darbu ir auka.

šį šeštadienį, liepos 5,
moterystės
luoman eina
William Ledingham su Ade
le Zykaite. Jaunasis yra an
glas. Per pastarus du mėne
sius klebonas jam dėstė mū
sų tikėjimo tiesas. Birželio
mėnesį jis perėjo į katalikų
Nedėlios vakare išvažiuo- tikėjimą.
STANLEY GAVCUS
— Parduoda—

JUODŽEMĘ
1 bušelis — 25c; 5 buš. už
$1.00; 10 buš. už $1.50
Perkrausto Baldus, Vežioja Anglį-

Kreipkitės prie:

Stanley Gavcus

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

Tas žmogus, kurs atneša
tau kito paslaptį, nuneš kiGarsinkitės “Drauge” ir patirsite didesnį pas* tam ir tavo paslapty.
sekimų Jūsų biznyje arba profesijoje.
Montesųuiel

1801 So. Ashland Avenue
K*mp*a lt-toa

Telefoną* CANAL 1191 — Gtilcacu
OFISO VALANDOS
Kaedl.n t-.OO a. m. Iki $.30 p. m.
Treč. Ir $r»t: »:#«
m. Iki
f:IO p. m.

a.

DR. F. C. WINSKUNAS DR. VVALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

PHYŠICIAN AND SURGEON

2158 VVest Cermak Road
Ofiao tel OANal 2346
Ofiao Vai.: 2—4 ir 7—#
Trafitedlealais pagal sutarti
He*. Tet: HKMlock $1SO

Tai YARda 2146

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue

2155 West Cermak Road
1—

OFISO VALANDOS
4 ir 6:30 — 8:30 vakare
ir pagal autartį.

Reaid. Tel:

Oftoo TeL:
VTRginia 1886

PROspeet S6M

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS j

1853 West 85th Street /

LIGONIUS PRIIMA j
arti 47th Street
▼ak: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak Kasdien auo 2:00 iki 8:00 vai
Trečiad. Ir Sekmad. tik susitariu*.
Seredoj pagal autartį.
Telefurnas; HEMIock 684#

DR. Y. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4143 South Archer Avenue

6757 So. Western Ave.

Telefonas LATayette 3650
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir

Ofiso valandos:

Penktadieniais.

Popiet — nuo 1 Iki S! Vak. 7 Iki •
Nedėliomis pagal sutartj

4631 So. Ashland Ave.

Telefonas CANaI 7329

TeL YARda 0994.
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
šeštadieniais.

i

DR. PETER J. BARTKUS ' DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ambrosia & Nectar

OPTOM ETRI ŠTAI

ir Šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet,
1—4 ir 6:30—8:30 vakare Tel. CANaI 5969

DR. PETER T. BRAZIS

110 So. Ridgeland Avenue

Džiaugiasi vestendiečiai, Worth, III. Tel. Oak I*wn ĮII-J-I
kad Lietuva pasiliuosavo iš
.kacapų vergijos. Nors tūksBūkite Malonus
I tančiai lietuvių žuvo, bet1
BEERS
1 gal gerasai Dievas suteiks i
SAVO AKIMS
Tik
viena por* aklu Tirana nUrmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki
Lietuvai šviesesnių ir links veclmul.
Saugokit Ja*, leisdami
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur
Ui-kMuntnuotl Ju modernlškl*unla
mesnių dienų.
metodą, kuri* rcgillmo mokai**
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.
rali sutelkti.
Kadangi Lietuva nuvar
SS MVTAI PATYRIMO
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808 ginta, tad Amerikos lietu pririnkime
akiniu, kurte pašalins
vln« aklu įtempia**.
-4* vių priedermė pagelbėti bro Dr. John J. Smetana
liams ir sesutėms Lietuvo
Vietinis Dr. J. J. Smetana, Jr.
Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus je.

matote “Drauge”.

PIRKITE ANGLIS DABAR!
RAINOS

2202 West Cermak Road

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISO VALANDOS: 2 4 ir 7-9
ir pagal sutartį.
Res. telefonas SEEIey 0434.

4729 So. Ashland Ave.

Tai Cicero 1484

OR. S. R. PALUTSIS

Akiniai teisingai
prirenkami
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
per patyrusį lietuvį daktarą.
Kamp. I5tos gat. ir 49th CL

Dėl sąžiningo radijo pataisymo
pašaukite Yards 3088.

Budriko Radijo Prognramai:

VVCFL 1000 K. Sekmadieniaia 6:30
vai. vakare
VVHFC 1450 K. Ketvirtadieniais
7 vai. vakare.
VVAA 950 K. Hawaian — Sekma
dienyje 4:30 po pietų A

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak.
ir pagsl sutartį.

Res. 1625 So. SOth Avenue
Tel. Cicero 1484

DR. A. JENKINS
(lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—8 vakare
Taipgi pagal sutartį. ___
Ofiao telefoną* PROspeet 6737

(2-tros lubos)
TeL MIDvray 2880
Chicago. UI
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.
Sekmad. nno 10 iki 12 vai. ryto.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Ave.
Tai. TARA* 0994
Rez. Tel. KENwood 4300 *
VALANDOS
Nuo 10-12 ▼. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
Nedėliomia nuo 10 iki 12 vel. dten$

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

Gfla* Blcoj-ugaU*

oisnuii

Ketvirtadienis, liepos S, 1941

Sveikata - Brangus Turtas

3

VOKIEČIAI BLITZERIAI RI ŠLIOJE

Rašo Dr. Račkus, 1853 W. 35th St., Chicago.
NELAIMES
BESIMAUDANT

užgavus ir savęs nesužei
dus. Pirm nersiant, reikia
ištirti kiek yra gelmės; o
Besimaudant gali ir ne
žmonės apie tai kažkodėl už
laimių atsitikti.
simiršta. Nesaugu yra ner
Brendant į vandenį, vi
ti į dugną, jei nėra bent 7
suomet reikia turėt omenyj,
pėdų gelmės. Neatsargieji
kad ant dugno gali rastis
dažnai nusibrūžina sau vei
aštrūs akmenėliai, ar sudu
dą, arba susižeidžia rankas.
žęs sraigės kiautas, ar žukKur žmonės maudosi, ten
lavimo vąšelis, ar kitas koks
nors aštrus daiktas. Zmo-laiveliais Plaukiotį neleisti
nės maudynėse gan dažnai na. Ten kur laiveliais irkluo
jąs!, nesaugu yra nardyti,
sužeidžia padus.
Susižeidus padą, tuojau nes jei galva stuktels į lai
reikia bristi lauk iš vandens, vo dugną, tai nardantysis
užpilti ant žaizdos Hydro- gali apsvaigti ir nuskęsti.
Maudantis bei nardant,
gen Peroxide, kad dumblas
bei smėlis iš žaizdos išsi nelabai gerai kai perdaug
plautų. Jei žaizda nedidelė, vandens patenka į akis. Kur
tai ją gerai išvalius, reikia daug žmonių maudosi, ten
storai užtepti Carbolated vanduo nėra švarus. Kai
Petrolatum ir aprišti su šva nešvarus vanduo išskalauja
riu bandažu. Bet jei žaizda akis, tai akys pradeda per
didelė, tai išvalius ir apn- šėti, ir į akių vokus įsime
šus, nedelsiant reikia eiti ta konjunktivitas. Kieno apas gydytoją. Reikia neuž kys yra jautrios, tai po iš
miršti, kad kojų tarppirš- simaudymo privalo išplauti
čiuose bei sušutusiuose če- akis su Collyrium lašais.
Maudytis yra sveika ir
verykuose randasi milijonai
putrefakcinių bakterijų. Tai smagu, bet pavojų reikia
gi žaizdos ant kojos sudaro vengti.

daugiau pavojų nei kitose
kūno dalyse, nes čia žaizda
gali greičiau užsirožyti. Ap
simoka kreipti dėmesį į ko
jų sužeidimus, kad apsisau
gojus nuo kraujo užnuodijimo, kad išvengus raišumo.
Maudantis, daugelis mėgs
ta kitus nardyti ir patys nar
dytis. Tokie “šposai” kar
tais gali baigtis labai liūd
nai. Tad atsargiai.

Reikia saugotis, kad į no
sį ir į plaučius vanduo ne
patektų. Jei drumstas van
duo patenka į plaučius, tai
kartais galime gauti plau
čių uždegimą.
Benardant, vanduo dažnai
patenka į šnerves. Ir jei ne
švarus vanduo per šnerves
patenka į vidujinę ausies
ląstą, tai ausyse gali votis
keltis. Tuomet ausies būg
nelis pratrūksta, pūliai pra
deda tekėti, ir neretai nuo
to žmogus apkursta.
Atsargumas neprošalį ir
šokant į vandenį nuo aukš
tos paplūdęs, kad kitus ne-

(■‘Draugas’’ Acine teiepDoio*

Vokiečių kareiviai šarvuotais automobiliais įsiveržę į degantį bolševikų miestą. Iš
atvaizdo suprantama, kad miesto gyventojai daugiau interesuojasi gaisru, negu įsiver
žusiu priešu.

Kaip žudėsi nelaimingieji
komunistų "rojuj"

Iš laiško, paslėpto
Sv. Jėzaus Širdies
paveikslėly

Nepaprasta teisėjo Ambraziejaus

priemonė nusižudyti.

Prieš vokiečiams paskelb- privesti Lietuvos ūkininkus
siant karą Sov. Rusijai, oku prie visiško bankroto ir to
Daktaro atsakymai I
pantai buvo įvedę privalomą kiu būdu priversti juos “lai
klausimus
grūdų, mėsos, pieno, vilnos, sva valia” parsiduoti į kol
Atsakymas B. M. — Del bulvių ir kitų produktų ati chozų baudžiavą. To pa
nai ir pažastys labai prakai davimą maskolių kariuomę- ties tikslo siekė dvigubi
tuoja tiems, kurie yra ner- nei išmaitinti. Ūkininkams, mokesčiai, kuriais stambieji
vuoti. Karšti kompresai, ar kurie okupantams atėjus tu ir vidutiniai ūkininkai buvo
ba silpnas formaldehydo rėjo iki 25 hektarų žemės, apdėti. Vieną kartą mokes
skiedinys, pagelbsti. Bet ge šis privalomas pristatymas čius jau sumokėjus, staiga
riausia tai gydytis, kad su įsigalioja nuo šių metų. Ta-, pareikalauta dar kartą mo
čiau visi tie ūkininkai, kurie kėti, o kas to neišgalėjo, tam
stiprinus jautrius nervus.
Atsakymas K. T. — Tam turėjo daugiau kaip 25 hek įkalbėta, kad nuo mokesčių
sta žmonių pasakoms neti tarus, turėjo okupantams bus atleidžiami visi, kurie
kėk ir nesibijok. Nuomario pristatyti nustatytus javų dėsis į kolchozus.
kiekius ir iš pereitų metų
liga nėra limpanti.
Pats oficiozas “Tarybų
derliaus.
Savaime
suprantaAtsakymas J. A. P. —
Lietuva,” rašė, kad Raguvos
Laiku gydoma džiova yra ma, kad daugumas ūkininkų bolševikinis teismas nuteisg
pagydoma, tik reikia stro dabar javų iš pereitų metų vieneriais metais kalėjimo
piai klausyti gydytojo įsa derliaus jau nebeturėjo. Ta Povilą Kubilių, kuris esąs di
čiau bolševikams tai nei kiek džiausias buožė. Jis prieš
kymų
Atsakymas C. J. — Vari- nerūpėjo. Jų tikslas buvo okupaciją turėjęs Troškūnų
kosines venas nėra reikalo
valsčiuje, Zavalynės
vien
piauti lauk. Jas galima iš vaistus imti, dėja^ paten kiemyje 35 hektarus žemės.
gydyti injekcijų būdu ir li kinti
negaliu.
Patarčiau Bet nepasitenkinta vien pagoninėje gulėti netenka.
vengti tukinančių valgių, sodinimu į kalėjimą. Iš P.
^Atsakymas M. D. — Var daugiau judėti, valgyti tik Kubiliaus konfiskuota pusė
toti vaistus suliesėjimui, be du sykius į dieną ir sočiai ūkio. Jis nepristatęs reika
gydytojo priežiūros, yra la neprivalgyti. Geriausia yra laujamo javų kiekio bolševi
bai pavojinga Taigi tams- j maitintis lapuočių daržovė- kų kariuomenei. Prieš oku
paciją P. Kubilius buvo Pa
tos prašymo patarti kokius 1 mis ir vaisiais.
nevėžio teisėjas.
Degučių
valsčiuje už grūdų nepristaInter-nat’l Cartoon Co., M.T.— By B. Link
tymą patraukta teismo atsa
komybėn P. Šinkūnienė. An
talieptės valse. I. Liesis nu
teistas už tą patį “nusikalti
mą” 2,183
rublių pinigine
pabauda.
Imbaro valsčiuje
941 rubliu pinigine pabauda
nuteistas J. Repšys, Salako
valse., V. Stoma nuteistas
961 rubl. pabaudos. Teismo
atsakomybėn
patrauktas
Dusetų valsčiaus ūkininkas
J. Velička.
Kurklių valsč.,
Pavirinčių kaimo ūkininkas
J.
Galvonas
nuteistas
1,071.13 rublių pabaudos už
javų nepristatymą.
Taujė
nų valsč. ūkininkas pasodin
tas į kalėjimą, dar nesulau
kus teismo sprendimo.
Tačiau “Tarybų Lietuva”
dar reiškė nepasitenkinimą
šiuo Lietuvos ūkininkų nai
kinimu, turto konfiskavimu
ir paleidimu su tarbomis.
Girdi, sovietiški teismai ir
valdžios organai rodą “gera
širdiškumą,” o tam turįs bū-

Vienas “Draugo” skaity
tojas atsiuntė redakcijai
gautą iš Lietuvos lažšką
Laiške buvo įdėtas ir pa
veikslėlis šv. Jėzaus širdies,
kurio viduj buvo dar įdėtas
kitas laiškutis. Atvirame
laiške tarp kito ko rašoma:
“Labai dėdei dėkojam už
laišką. Mūsų kaime prie pie
ninės yra paštas, tai kaip
nuėjom atsiimti laiško, su
sirinko, apstojo žmonės ir
prašė, kad perskaitytumėm.
Niekas negauna iš Amerikos
laiškų.
i
Žiema buvo labai šalta ir
daug sniego. Kariuomenės
sunkvežimiai įklimpdavo į
sniegą ir turėdavo su trak
toriais traukti.
“Svečių”
daug privažiavo: raitų, pės
čių ir važiuotų. Dėdė klausė,
kas do priežastis, kad sve
timi valdo Lietuvą? Kas adina, tai navyna. Dievas išva
rytas, o žydas nuo lenciūgo
paleistas, šiuo tarpu duonos
da turim, o su drabužiais —
kas pats nepasigamina, tai
apiplyšęs vaikščioja. Įpirkti
neįmanoma: viskas brangu,
ale ir gauti negalima. Visi
laukiam ir nežinom ko su
lauksim. Tėvas Stalinas Lie
tuvon privarė daug kariuo
menės ir privežė ginklų”.
Gi laiške įdėtam į Šv. Jė
zaus Širdies paveikslėlį ir
užklijuotam rašo:
Karininkų žmonos atvažiuoja Lietuvon iš cukrinių
maišelių suknelėm ir taip
viską išperka. Ūkininkų vis
ką surašė lig mažiausio.
Kas turi virš 25 ha žemės,
tiems reikia duoti valdžiai
60 centnerių grūdų. Reiks
ir visiems duoti, tik nežinom
kada.

KAS NAUDINGA ŽINOTI VISIEMS, KURIE
DALYVAUS "DRAUGO" EKSKURSIJOJ Į
MILWAUKEE, LIEPOS 6-tą DIENA
1. Laivas City of Grand
Rapids išplauks iš Navy Pier liepos 6 d., 9:30 vai.
I ryk
to (sharp). Jokio pavėlavi
mo. Neturintiems automobi
lių geriausiai ^ažiuotl bile
gatvėkarių iki Grand Avė.,
kurios gatvėkaris priveža
prie pat uosto. Prie Navy
Pier yra didelė vieta auto
mobiliams “parkinti”. Taigi,
kas norės, galės nuvažiuoti
automobiliu, ten “paparkinti”, o grįžęs iš ekskursijos
vėl sėsti į automobilių ir na
mo parvažiuoti;
,
1 '»I
2. Laive yra užkandžio ir
gėrimo, tačiau geriausiai,
užkandžio pasigaminti na
mie. Pigiau ir geriau.
* \ 4/a*
Laive galima išsintroTnuoti kambarį visai dienai,.
Jame galima ne tik savo dra
bužius pasidėti, bet ir pui
kiai pasilsėti. Kainos $3.00
ir $3.50 visai dienai. Kas
nori, gali ant pat viršutinio
laivo denio rezervuoti kėdes.
Kaina 30c už kėdę. Į tą denį
leidžiami tiktai tie, kurie tu
ri užsirezervavę kėdes.

ti griežtai padarytas galas.
Teismas nesielgiąs, kaip pri
derą sovietiškam teismui.
Matyti, oficiozas pyksta,
kad ligšiol nepadarytas mir
ties sprendimas, nes taip pa
prastai elgiasi sovietiški tei
smai. Pasak laikraščio, rei
kią imtis “tvirtesnės rankos
ir baigti su gaillaširdiškumu,” t. y. viską vykdyti pa
gal staliniškus katorgos re
ceptus.

yra puikus parloris, pianas
ir garsiakalbis programoms
pildyti. Parlory ir trečio de
nio balkone gali susėsti keli
šimtai žmonių ir, sakykim,
grupei dainuojant kokią liau
dies dainą gali dainuoti sy
kiu ir keli šimtai žmonių.

4. Į laivą patartina nuva
žiuoti kiek galima anksčiau
ir pasirinkti vietas ant de
nio. Grupės gali pasirinkti
viėtas vienoj kurioj vietoj.

5. Laivas plaukia 4 va
landas į Milwaukee ir 4 va
landas atgal. Laivas didelis,
dėl to nejuntama jokio supimo. Malonu, vėsu, links
ma. Viduj visą laiką orkes
trą griežia. Kas nori gali
šokti. Ant antro laivo denio
Šio pasaulio žmonėms pa
prastai virsta džiaugsmas
kančią, o Dievo vaikams —
kančia į džiaugsmą. — Riihard Oetll.

n

6. Milwaukee laivas pasieT
kia 2 vai. popiet. Uoste
“Draugo” ekskursantų lauks
busai ir taksi. Kurie norės
papatyti miestą ir kitas žy
mias vietas, būtent, šv. Juo
zapato Minor baziliką, ku
rios vien remontas kainavo
$125,000, vienuolyną au kop
lytėle, kurioje randasi virš
tūkstantis relikvijų įstatytų
sienose ir k., feras busu kai
nuos 75c asmeniui. Kurie

tą ir paragauji jclykai gar
saus Milwąukee.’ glaus,? taip
pat užkąsti sendvičių, Įjtiems
taksi į .vieną pusę kainuos
5c asmeniui. Poilsiui skiria-i
ma nepilnos dvi valandos.
Laivas išplaukia iš Milwaukee 4:45 Chicago laiku (3:45
Milwaukee laiku). Iki to lai
ko visi ekskursantai turi būt
>
laive. Chicago laivas pasie
kia 10 vai. vakaro. Plaukiant
atgal, sutemus visu pakraš
čiu žibčioja žiburiai ir lai
vams švyturiai. Gražu.

7. Norint būti “Draugo”
ekskursijos dalyviu, tikietą
reikia įsigyti iš anksto. Kas
pirks tikietą tą pačią dieną
uoste, prie kasos langelio,
neturės privilegijų nuplau
kus į Milwaukee.
Relitve
’ Heh Fast

^Scratchint

•sNiMyfok

For quick reiiei from itehing of eezema, pimples.
athlete’s foot. seabies, rashes and other eitemally caused skin trouble*. ūse world-famous,
cooling. antiseptic. liųuid D. D. D. Prescription.
Greaseless, stainless. Soothes irritation and
ęuickly stop* intense itehing. 35c triai bottle
proves lt, oryour money back. Ask your
druggist today for D. D. O. PRESCRIFriON.
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TYPEWRITERS
ADDING

MACHINES

— SMALL MONTHLY FAYMINTS—
AU MAKIS

SOLD, RENTED
AND REPAIRED
••«

e

Liittn lo

e

PALANDECH’S
TUSOSLD-IMERIGU
RADIO BROADCAST
livery Saturday, 1130 to 2:30 P Jis

<•••> *M.t«*s .nr.aunm, sssasinM

*CTAD typiwriter
"vlHlv company
ROMI C. OOLMLATT, *SMf«r

IH W. MADISON ST.

Phone DEAR3ORN

P444

Į^STĮMAnS-TRI^—DIMONSTaATIOFj

STATION

►• f

1480 kflocydee
(Vbat Itatfes on Ymr Dtaty
Mturlag a program of •

Yugoslav Folk Musie

P A C IZ Z^ I ZN O pirkti. Ilgametis I&mokčjimo Planas.
• t\OI\\ZLvzO — namams statyti, remontuoti ar
PAVASARIS ARTĖJA — DABAR LAIKAS PIGIAU IR
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATLIKTI.

Tapkite Finansiniai Nepriklausomilll
TAI IDYI/ITC mQBU
I nUl I l\l I C tingai

i

Jihnj Indeliai rūpes
globojami ir 1ligi $5,000 ap

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

Mokame

MCSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS
45 Metei Sėkmingo Patarnavimo, Nenuskriaudžiant Nei
Vieno Klijento!
Keistuto Savings end Loan Association yra žymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansini ištaiga.

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

3236 So. Halsted St.

Chicago* III.

Jos. M. Mozeris, Sec’y.

DRAUGAS

4

didelio pasiaukojimo ir vieningumo dvasia.
Tokia dvasia dirbant ir kovojant, neabejojama, bus

DRAUGAS

apsaugota demokratinė santvarka Jungtinėse Amerikos

T1IE LITHUANIAN DAILY FRIEND
8334 South Oakley Avė.
Chleago, Illinois
Publishcd Daily, cxcept Sundays
A mcmber of the Catholic Press Association
Sttbnrriptions: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Thrce
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
Six Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.
Advertising in “Draugas" brings best results.

Valstybėse, išvalant kraštą nuo "penktosios kolonos"

Ml,

pragaištingo veikimo ir, jei būt užpuolimas iš lauko,
bus atmušti visi pavojai.

•/s.
—tifiufi&fZ)"

Amerikos Nepriklausomybės šventė šiais metais ypa

tingai yra reikšminga ir mūsų tautai.

-'A

Kai pelnai mūsų tėvų krašto — Lietuvos nepriklau

("Draugas”, liepos 3 d.,
1916 m.).

somybė buvo prismaugta, garbingųjų Jungt. Valstybių

DRAUGAS

✓

Ketvirtadienis, liepoa 8, 1841

vyriausybė pasmerkė agresorių. Kai šiomis dienomis

Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbčsc: Me
tams — $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros.* Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III.
Under the Act of March 3, 1879.
Lietuvių katalikų dienraSčio "Draugo” rčtnSjama Ir skaitytojams
siunčiu sveikinimus tr geriausius linkėjimus!
Jūsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams. Informuodamas
apis Jvairius katalikams Įdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo tie.
•as, gina ir saugo Jas nuo amžinojo išganymo prieSų.

Daugeriopai topadaugSJa jūsų katalikUko dienraSčio skaitytojų skal
ausi
* AMLETO GIOVANNI CICOGNANL
Laotllcea Arkivyskupas,

Apaštališkas Delegatas

Lietuvos žmonės sukilo prieš savo pavergėjus, Ameri

ir kad vėl galėtų gyventi laisvu ir nepriklausomu gy

venimu.
Lietuvių tauta, šiandien iš visų savo jėgų kovodama

Balomis ir per dumblyną

Čiu dra la la.

si Chesapeake Rankoje....

Čiu dra la la,

Čiu dra la la čiumbai ir k. a.

Bėg’ Paleckis pas Staliną,

Stalinėli, mūsų mielas,

Čiu dra la la.

Čiu dra la la ,

spiracijos ir paramos laisvoje ir nepriklausomoje Ame

Pirmasis moterų universi

rikoje.

Čiu dra la la čiumbai,

Grąžinam tau saulę cielą,
Čiu dra la la.

rų kursai Petrograde per

Čiu dra la la čiumbai, čium

Čiu dra la la čiumbai ir k. a.

tas Rusijoje....
•

vių katalikų jaunimo diena. Ji atžymima ir pamaldo

Pasigailėjimo darbas... An

mis bažnyčioj ir dideliu parengimu Vytauto darže.

glų laikraščiai praneša, kad

Šią dieną rengia Lietuvos Vyčiai.

bedievių išblaškytosios Pran

Ryt ypač toji diena bus reikšminga. Ji bus reikš

cūzijoj

Mūsų jaunimas aiškiai ir drąsiai pasisakys, kur jis

Toji diena geram šio krašto piliečiui ir, pagaliau,

prie išlaisvinimo krašto nuo išnaudotojų, nuo prispau
dėjų.

maldos už žuvusius brolius kovose su bolševikais dėl

nomis ir kalbomis. Bus padaryta pranešimų, kaip Lie

nių laisvės ir gerovės.
kraują praliejo ir galvas paguldė, kad jų ainiams už

tikrinti laisvę ir gerovę nepriklausomoje valstybėje.

Ji primena įkūrimą pavyzdingiausios pasaulyje demo

išaugino Jungtines Valstybes į didingą, garbingą

ir

turtingą kraštą, davusį ir prieglaudą ir duoną ir, svar
biausia, laisvę (žinoma, ne vien su teisėmis ir privile

gijomis, bet ir su pareigomis) milijonams žmonių, ku
riems kitų kraštų despotai atėmė laisvę ir juos perse
kiojo.
Ta diena primena mums, lietuviams, kad prieš su

virš 150 metų šalia Jurgio Vašingtono ir kitų didvy

rių kovojo ir mūsų tautietis Tadas Kasciuška.
kurie privedė

tą garbingą, istorišką Aktą paskelbė, ir tiems, kurie jį

apgynė ir užtikrino visų tautų žmonėms, čia atvykusiems, laisvę ir gerovę.

mu....

Čiu dra la la čiumbai ir k. a.

Meksikos••••

O poetė Salomėja,

Negerai jam atsitiko,

generolo

Čiu dra la la,

Čiu dra la la.

Pershingo stovyklos apturė

Bėgti jiems net nepaspėja

Čiu dra la la čiumbai ir k. a.

ta žinia, kad amerikonų vei

Čiu dra.la la.

armijai

įsakyta

tik dešimtį dienų.

Ekskursija
Liepos 6 d. keliaudami per didįjį Michigano ežerą su
mūsų dienraščio ekskursija, skrisime savo mintimis per

bombarduoja

Bolševikų "L-svė” įdėjo Maskvos "istoriko” Višnevs-

Čiu dra la la čiumbai ir k. a.

pakraščius.

čiai buvo visiškai supliekti. Teutoniškas Ordenas bu

saulį parblokšti ir visus žmones padaryti savo vergais.

vo visiškai sudaužytas ir susilaukė savo negarbingo

Šios naujos gadynės siaubų kruvinos rankos siekia ir

galo...”

Amerikos žmonių sprando ir nori jiems kruvinos ver

N-nos tam besarmačiui melagiui taip atsako:

....

» K-

,u

Štai, jau ir srauni Dauguva,

Čiu dra la la,

— Nejaugi ji geria?
— Nežinau. Gerti, gal, ne
geria, bet galiūne visuome
sėdi prie baro....,

Dosvidania tau, Lietuva,

Čiu dra la la čiumbai ir k. a.

nebus lengva....

Štai,

jau

Balšavikų

matos Maskvos

miestas

džiaugiasi,

leidėjai

labai

kad jų gazietų

tiražas ant standų padvigu

bėjo.
Nenuostabu. Yra žinoma,

Čiu dra la la,

Kūjis ir piautuvas riestas,

kad prieš smertį ligonis la

Čiu dra la la.
Čiu dra la la čiumbai ir k. a

bai gerai išrodo ir net ge
rokai pavalgo.

IŠVADUOTOS R. KRYŽIAUS SLAUGĖS

"Tas melagis Višnevskis, vadinasi, Lietuvos per

galę prie Žalgirio (vadovaujant kunigaikščiui Vytau

neprklausomybę, kad leistų pažeisti tas neįkainuojamas
brangenybes. Jie yra pasiryžę, taip kaip ir jų protė

tui) pavertė rusų pergale, ir Bimba su Mizara šitą

gynimo darbas. Jauni vyrai stoja į kariuomenės ei

Čiu dra la la čiumbai ir k. a.

4.

Bet.... Amerikos žrponės per daug vertina laisvę ir

ir

blaiviam sto

vyje....

Čiu dra la la.

rias pozicijas, kurias paimti

niausias savo spėkas. Kova buvo labai aštri. Vokie

Komunizmas, fašizmas ir nacizmas siekia visą pa

mergina?

jos nemačiau

Čiu dra la la.

Svett Marden

šlykščią istorijos falsifikaciją pateikė savo skaity

tojams, kaipo gryną tiesą!
"Toliams tas Maskvos "istorikas” garbina Jono Bai

siojo karžygiškumą Pabaltės kare.
"žodžiu, Stalino pakalikai jau pilnai išmainė savo
"komunizmą” į aklą maskolišką šovinizmą”.

les; pramonininkai ir darbininkai vieningai gamina ap

sigynimo reikmenis; plačioji'visuomenė ir taksų pavy
dale, ir aukomis, ir pirkdami vyriausybės bonus tamp

riai kooperuoja su vyriausybe ir kariuomene.
Tai yra sąjūdis, kuriam negali nepritarti nė vienas

padorus žmogus. Tai yra sąjūdis, kuriame turi daly

vauti visi gyventojai nuo jauniausio iki seniausio. Tai

yra sąjūdis, kuriam reikia ir aukotis ir aukoti.
Gyvename tokiais laikais, kuriais turi atgimti tokia
dvasia, kokia gyveno Nepriklausomybės Akto paskel-

bėįai.

Tjj laikjj dvasia — tai ryžtingumot neapsakomai

Šiomis dienomis iš Lietuvos Pasiuntinybės Vašingto

ne išsiuntinėtas didelis raštas anglų kalboje "The Lithuanian situation”. Raštas išleistas birželio 15 d. — Lie

š

tiesą sakant, niekuomet aš

Turkai paskui pasitaisę stip

Jei nori turtą prisijaukin
ti, pirmiausiai turi liautis
savo gabumais abejojęs.

patinka

— Nieko sau, nieko. Tik

Bėga visa maskoljada,

ru

didelį smūgį.

jūrų

(šis mūšis yra žinomas kaipo Žalgirio mū

Vokiški teutoniški ritieriai į mūšį metė pačias šau

— Kaip tau

bų ant militarinių namų. Iš

Juodųjų

Tai bent istorikas

Prašau Nesijuokti

Čiu dra la la.

praneša,

bai, čiumbai.

kis,

Sofiją. Pamesta daug bom

Rusai iš ten numušti net į

gyventojai

Dabar plačiu mastu yra vedamas krašto apsaugos

Čiu dra la la čiumbai, čium

Bėga Kaganas ir Ickis,

sams uždavė

šis). Slaviškojo pasaulio destinacija buvo pavojuje...

būtų iš vidaus ar iš lauko.

Čiu dra la la čiumbai ir k. a.

sostinę

kad Armėnijoje turkai

tijos dėsniai. Sutriuškinta ir keliolika valstybių, kurių

kad atremti gręsiančius savo kraštui pavojus, ar jie

Čiu dra la la čiumbai,

užpuolė Bulgarijos

Konstantinopolio

Lietuvą.

penkioliktajam šimtmetyje, būtent, 1410 metų liepos

viai prieš pusantro šimto metų, savo galvas guldyti,

Čiu dra la la,

Čiu dra la la,

Turkai atmušė rusus.... Iš

ninkų — lenkų ir lietuvių pergalę prie Tannenbergo

gijos retežius užnerti.

Čiu dra la la čiumbai,

Gevalt šaukia žydijada,

Juk tai šiandien jau beveik vienintelis kraštas, kurįs

skaudų vergijos jungą neša.

Stalinui poemas neša,

kitiems linkėsime, kad netrukus galėtume jau plaukti

“Visas pasaulis žino apie puikią rusų ir jų talki

priespaudą,

Čiu dra la la.

Čiu dra la la,

su "Draugo” ekskursija per Atlantą į Nepriklausomą

Čiu' dra la la.

Čiu dra la la,

lakūnai

nepadaryta jokių nuostolių...

demokratinę santvarką, užtikrinančią žmonėms laisvę.

šiandien kenčia baisų vargą,

Jau ir jis bėgti ketina,

a.

Tiktai kur, nei pats nežino,

voja už savo laisvę ir nepriklausomybę. Taip pat, vieni

mėnesį

k.

Mat, kaip atstovė Parnaso,

Sofiją.... Prancūzų

Jei kada, tai šiandien tenka giliai vertinti šio krašto

Europoje jau beveik visur yra sutriuškinta demokra

Čiu dra la la čiumbai Jr

Paskui juos Pakarklis, Mic

Sofijos, tačiau, praneša, kad

platųjį okeaną į tėvų kraštą — Lietuvą, kuri dabar ko

Čiu dra la la.

Iš

sikoj ilgiau nebūsianti, kaip

,

Nuo nazių tokio blitkskrigo,

kariuomenė

kos apleidimą. Armija Mek

dienos lietuvių jaunimo programą atsilankyti ir prak

kio straipsnį, kuriame per akis meluojama:

gali didžiuotis savo demokratiškumu!

Čiu dra la la.

Čiu dra la la čiumbai ir k. a.

oficialiai paskelbsiąs Meksi

Mūsų visuomenė turėtų atkreipti rimto dėmesio į ryt

šį

kraštą prie Nepriklausomybės Akto paskelbimo, kurie

Bet ir, Stalins jau nebgirdi,

aukščiau.

Čiu dra la la,

nomis prezidentas Wilsonas

Ji primena ir tai, kad ir mes, lietuviai, turime būti

dėkingi visiems tiems pionieriams,

Čiu dra la la čiumbai ir k. a.

Čiu dra la la čiumbai ir kaip

Kulnys jam sėdynę siekia,

Prancūzai

kurios

Čiu dra la la.

Čiu dra la la.

šams su didžiu pasišventi

tuoja religijos, spaudos, susirinkimų laisvę.
sąlygų,

Bėga net jam kelnės įra,

Čiu dra la la.

•

primena sudarymą krašte tokių

Glauski mus po sparnu savo

Čiu dra la la,

kratinės santvarkos, kuri visiems gyventojams garan

Ji

Čiu dra la la,

apleisti Meksiką, šiomis die

yra Amerikos lietuvių jaunimo pareigos sąryšyje su

tišku būdu paremti jo sąjūdį.

Čiu dra la la,

gus įpuolus, tarnauja varg

kiančiajai

šio krašto gynimo reikalais ir mūsų tautos sąjūdžiu.

Ji primena visą eilę didvyrių, karžygių, kurie savo

Paskui jį sek* Liudas Gira,

Nes ir jis patsai jau smirdi,

iš

Po pietų Vytauto darže bus speciali programa su dai

Naziai ją užatakavo,

Gedvilas ir gi nelieka.

Atšaukiama

tuvos jaunimas kovoja už savo krašto laisvę ir kokios

Ji primena dideles, ryžtingas kruvinas kovas dėl žmo

tėvynei,

•

Lietuvos nepriklausomybės.

Ji primena mums tuos erškėčių kelius, kuriais eita

vienuolės,

bai, čiumbai.

kuri jas persekioja, į var

Rytą Aušros Vartų bažnyčioj bus iškilmingos pa

kad ir nepiliečiui, daug ką primena.

Puola ant kelių kiekvienas,

Pastarai

pirmasis moterų universite

Liepos 4 d. yra savotiška Chicagos ir apylinkių lietu

. •

siais laikais aukštieji mote
keisti į universitetą. Tai bus

Mūsų jaunimo diena

nos,

Čiu dra lala čiumbai,

tetas Rusijoje••••

stovi, kokio nusistatymo laikosi.
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nas. Dabar jis būk slapsto

dėl atstatymo nepriklausomos valstybės, ras daug in

laisvę atžvilgiais.

Nepriklausomybės šventė.
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atplaukė vokiečių submari

rinimo darbo ir 2) lietuvių tautos vedamos kovos už

Ketvirtoji Liepos — Jungtinių Amerikos Valstybių

(Nata balšavikų dainos:
“Per beržyną į Berlyną”)

Baltimoren

pranešama,

nį,

minga keliais atžvilgiais: 1) šio krašto apsaugos stip

Nepriklausomybė

Pribėgę prie Kremliaus sie

timorėje... Pereitą antradie

kad, nusikračiusi vieno užpuoliko, nusikratytų ir kitų

iSncfcos:

Čiu dra la la čiumbai

Vokiečių submarinas Bal-

kos visuomenėj kilo nuoširdaus pritarimo ir linkėjimų,
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(“Draurns” Acme telephoto >

tuvos okupacijos vienų metų sukaktuvių proga. Gyvais

Iš sutorpeduoto Atlantike laivo išvaduotos Amerikos Raudonojo Kryžiaus slaugės,

ir nesugriaunamais faktais nurodomas Sovietų Rusijos

kurios buvo siunčiamos Anglijon. Iš kairės pusės: Nancy M. Hebereden, Lee Center,

smurtas ir baisios raudonųjų teroristinių darbų pasek

N. Y.; Susan Ralph, Jamaica, N. Y.; Muriel N. Sizer, Holyoke, Mass.; Martha L. Reis,

mės Lietuvoje.

Woo»ter, O.

l

Ketvirtadienis, liepos 3,1941

Alia Rachmanova

Studentai, Meilė Ir Čeką
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NEAPOLIS NAKČIAI ATEINANT

Nauja situacija Lietuvoje

Tiesiog dailu į juos žiūrė
ti, drauge su jais taip be
rūpesčio, be tikslo vazotis,
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų
pasinerti į šį pietiečių ant
plūdį ir užsimiršti valandė
Išvertė Ant. Pauliukonis
lei, kad pasauly šėlsta ka
(Tęsinys)
ras, aimanuoja sužeistieji,
nuo bombų griūva namai,
Birželio 17 d.
kad broliai, seserys ir tėvai
Vasaros pralesti paprastai važiuojame į kurį nors sus okupantus. Kol vokiečių
išmėtyti, atskirti, — be ži
kurortą Kaukaze arba Kryme. Tačiau šiemet turėsim kariuomenė pasiekė
' • - Kauną
”
1 rie visad valstybės reikalus somybę jr
Pasakojama^
kad
Italijai
nios. ar gyvi dar, ar besu
Smetonos grupės
sėdėti namie, nes susisiekimas visai be tvarkos.
ten sukilę lietuviai jau buvo statė aukščiau už savo as- žmon6s buvo ,inkę Lictuvos stojant į šį karą, stebuklas sitiks kada. Neapolio gatvėj
Užuot važiavę į pietus, plaukiame garlaiviu pas išviję iš miesto sovietų ka mens reikalus, ir tikėkime, valdovu paskelbti vokietį U- su San Gennaro krauju ne žemės liūdnieji aidai užleitėvuką.
riuomenę, paleidę politinius kad jiems tos geros valios rachą. Kodėl tada A. Sme greit įvykęs. Neapolio glo- i džia vietą šiam momentui,
kalinius ir į jų vietas suso- nepritruks. Todėl palinkėkiBirželio 18 d.
tonai, kada jis stovėjo prie bėjas nujautė, kad užeis šiai akimirkai ir “Santa Ludinę sovietų pareigūnus bei me jiems kad jie Lietuvos
šakyje Lietuvos Tarybos, ne juodi laikai — vyrus pa čia” dainai. Nutils daina, už
Mūsų garlaivį ištiko avarija. Vidury upės turėjom
valstybės laivą nuvairuotų buvo peranksti skelbti Lie šauks į kariuomenę, suvar eis naktis, sugrįš seni rū
apsaugoję
nesugriautus
persėsti į mažesnį krovinių garlaivį. Gavom visai mažy
į pilnos nepriklausomybės ir tuvos Nepriklausomybę, nors žys maistą ir pramogas, vi pesčiai, tolimi vaizdai, bet
tį, menkutį kambarėlį su langu, išeinančiu į stogą. Ant daug milijonų vertės, tiltus
Lietuvos gerovės uostą.
vokiečių kaizerio kariuome siškai išnyks kava, be ku dabar klausykis....
stogo sugrūdo trečiosios klasės keleivius. Ką jie ten per Nemuną ir Nerį.
Apgailėtinas pareiškimas
nė tebelaikė Lietuvą savo rios italui taip sunku, nepa
Sukilime prieš rusus — otarp savęs kalba, tai viskas mums aiškiausiai girdėti.
Štai berniukas, gal kokios
Buvęs Lietuvos diktato rankose. Dabar, kada tokių sirodys turistų būriai, ku dešimt metų vaikėzas. Stu
— Senelyte, matyti, tai jūs mažytis labai serga? — kupantus dalyvavo tūkstan
čiai Kauno miesto ir kaimų rius A. Smetona Chicagos pat gerų norų vedama, kitas rie palikdavo šitiek pinigo, mia jis įsirėžęs dviratį, pla
girdžiu užjaučiamai klausiantį užkimusį balsą.
— Taip, serga jau penkta diena. Ir kiek karščio darbininkų iki šiol tarnavu-j Herald - American reporte- Lietuvos patriotas skelbia' ir nakčia reikės tamsy gy- tų vežimą., net pro praplyvargšelis turi, batiuška! Aš jį vežu į ligoninę! — atsa sių sovietų armijos 29-tame riui, ryšium su nauja situa- Lietuvos Nepriklausomybę, venti, savo kambary lindėti. šusį drabužėlį matyti, kaip
korpuse arba dirbusių so- cija Lietuvoje, davė keistą A. Smetona pavydu nesitver- | Bet kol dar saulė visiškai jo mentys išsišokę ir įsitem
kė verksmingu balsu moteris.
vietų valdžios dirbtuvėse, ir apgailėtiną pareiškimą damas dejuoja ir klaidina, j neišnyko, kol paskutiniai jos pę. Juodas jis visas, kaip
— Taip, taip, draugai! — vėl prabilo kimiabalsis.
Lietuvių masės kaip mūras Jo manymu Lietuvos Nepri-' Lietuvos atžvilgiu, ne tik 1 spinduliai kloja aukso juos- varnas, saulėj įdegęs, ir toks
— Štai prieš akis gyvas pavyzdys! Matote, vaikutis jau
paskelbimas lietuvių, bet ir amerikiečių tas įlankoj, gula ant baltų jau nudriskęs, kad ne gai
stojo išvien su sukilėliais ir klausomybės
penkta diena turi karščio, gal netrukus ir mirs, nes nak
namų ir kalvų, visas Nea
naikino sovietų kariuomenę. dar esąs perankstyvas. Keis viešąją opiniją.
lestis, o.linksmumas ima, į
voti turi po plynu dangum. O ar pastebėjot tuos du
polis išplūdęs į gatves, nely
Neskaitlingi Maskvos tarnai tai ir perdaug egoistiškai
Lietuviai
turėtų
protes

jį bežiūrint. Jo bliūzelė pu
storiausius karininkus, kurie vieni gavo visą kajutę? Jie
Lietuvoje niekur neparodė skamba mums šis A. Sme- tuoti dėl tokių neapgalvotų ginant kokia upė — siūbuo- į siau skarmalais nuėjus, kel
sveiki kaip buliai, bet vistiek gavo kajutę, nes važiavo
jokio pasipriešinimo sukilę- tonos pareiškimas. Bet kaip pareiškimų ir neleisti Lietu ja, vilnija žmonių banga po ’ nių viena kiška dar sveika
pirmąja klase ir yra ponai. Taigi, revoliucija nuėjo šuliams, o rūpinosi tik išnešti graudu ir pikta bus tiems vos reikalų nebesuvokian- bangos, skamba, šūkauja, ir ilga, pusiau blauzdų sie
niui ant uodegos! Kaip viskas buvo seniau, taip ir P1’’| 8av0 svelką kailj. KaiP mui- lietuviams, kurie liejo kraučiam buvusiam diktatoriui dainuoja. Visas didelis Ne kianti, bet antroji — tokia
siliko; ponai sėdi sau ant minkštų pliušinių sofų, o mū-, ,o burbulas
M5evi.
ją ir statė į pavojų savo gy- gįieįgtį dezorientaciją mūsų apolio* miestas tartum ko- jau sudriskus, taip sutrum
sų ligoti vaikai turi bastytis po denį!
kų propagandos sukurta ‘lai- vybes dėl Lietuvos išvalymo tarpe. Gali aau A. Smetona kiai. Pasijai ištvinęs. Ei- pėjus, kad net miela, kai
Moteris pradėjo balsu raudoti.
na ilgiausiom virtinėm, nuo
mingoji’ sovietinė santvarka nuo raudonųjų satrapų, ka
— O ką aš, vargšė, padarysiu! Aš prašiau kapi Lietuvoje, kurios lietuviai I da jie sužinos apie tokį A. lakštingalos giesmele giedoti vieno gatvės galo ligi kito, pažvelgi. Miela, kad vaikas
apie demokratiją, jam nie
galvos sau nekvaršina dėl
toną, kad jis mane su vaiku priimtų nors į tą vietą, •
r.eapkcnt6.
Smetonos nusistatymą kovo kas netikės, nes perdaug jis ir nematyti, kur prasideda, apdaro, kad aplink jį tūks
kur yra mašinos, bet jis neleido. Ponai pasidarė revo
jančios Lietuvos atžvilgiu. tai demokratijai yra nusi kur baigiasi šitas žmonių
Neabejotinais pranešimais
tančiai tokių “dabitų”, kaip
liuciją patys sau, kad tik jiems būtų lengviau ir patys
tvanas. Dideli, maži, vaiki
Šiose sąlygose būtų nedova kaltęs praeityje.
ir jis pats, kad pagaliau
galėtų tarp savęs pasidalinti caro pinigus, o tuo tar iš karo fronto, jau visa Lie notinas žioplumas Lietuvos
nai ir merginos, vieni su rei
pu prasti žmonelės turi vargti tiek pat, kiek ir anks- tuvos teritorija išvalyta nuo kovotojams, jeigu jie tos
Lietuvių tauta savo pri- kalais, kiti tik šiaip sau pa karštam pietų mieste dra
) raudonųjų. Gedimino kalne
bužis ne toks didelis daik
ciau i
Nepriklausomybės
nebūtų gimtimi yra demokratiška, gįjairyti, visi jie vaikšto,
— Prižadėjo, kad padarys taiką, bet vistiek neda- i_ Vilniuje ir Karo Muzie- paskelbę. Tai rodo tik lietu todėl visokiomis aplinkybė- šnekasi, dainuoja. Jei veži tas, — užsimetei ką nustvė
ro! — įsikišo piktas bosas.
j,aus bokšte — Kaune išdi vių tautos norą ir pastan nus bus ištikima demokra-1 mas nori pa8iskubinti, turi ręs, ir baigta!
— Taip, taikos jie nenori, — kalbėjo kimušis to-" džiai plevėsuoja tautinės Lie gas gyventi pilnai laisvu ir tijos principams ir už juos ilgai parėkauti, kol taką pra
(Bus daugiau.)
liau. — Ar jūs gerai įsižiūrėjote į tuos su atsikišusiais tuvos vėliavos. Kauno ir Vii savystoviu gyvenimu ir prie- kiek galėdama kovos.
simuša pro visą šitą kamgurkliais karininkus? Jie tik valkiojasi sau po užfron- niaus radiofonai vėl groja gintis bet kuriai rusų arba
St. Gabaliauskas šatį, pro visą šitą nerūpesMoteris težiūri j pasaiC]
tį; paskui poniutes bėgioti ir niurkytis po pliušines so Lietuvos himną ir laikino- vokiečių okupacijai,
-------------------- tingą siaurų, su aukštais namotinos akimis, tegu ji jau
fas tai jiems patinka, tat jie gali, o tuo tarpu mūsų sios valdžios vardu skelbia
čia motinos širdimi.
Jeigu Lietuvos žmonės ir
Jei nustosi turto, sveika- mais gatvių skruzdėlyną,
sūnus turi fronte lieti kraują!
Lietuvos Nepriklausomybę. neįstengtų savo valstybės tos, vardo — vis dar palieka
— Šventa teisybė, drauge, — pastebėjo kitas. — Iš
Amerikos lietuviai su di suverenitetą apsaugoti nuo
tau viltis, kol turi pasitikėšitos revoliucijos mes visai nieko negavome. Karas teb dele simpatija sekė savo vokiečių, tai atsitiks tik dėl. jimą savim,
Visa Chicago Yra Kviečiama Vykti
eina toliau, o žemės vis kaip nedalina, taip nedalina. tautiečių kovas su raudonuo perdaug nelygių jėgų, bet
Svett Marden
Tik ponai iš visko vieni sau pasistengė naudos išgrieb ju okupantu Lietuvoje ir
ti! Mes turime patys pasidaryti revoliuciją ir valdžią iš nuoširdžiai džiaugėsi suki
ponų atimti! Laikinoji vyriausybė yra toks pat šu........ lėlių nepaprastais laimėji
kaip ir caro valdžia! Pirmiausia reikia baigti karą, mau mais ir linkėjo jiems pasi
ti po porą kartų į srebiamąsias karininkams, paimti sekimo išvalyti Lietuvą nuo
ginklus ir išvyti visus ponus, kurie dabar prisitaisė prie raudonojo slibino. Toms ko
caro pinigų ir žemių ir žmonėms tik akis muilina! Ir voms Lietuvos teritorijoje
Su Laivu —
puikiai jie mus apmuilino! Tik nesiduokit suvedžiojami, pasibaigus, kiekvienas Ame
"CITY OF GRAND RAPIDS"
draugai. Imkite į rankas ginklą ir išsireikalaukite sau rikos lietuvis stato sau klau
simą, o kas dabar bus Lie
Mūsų knygyne dar galima gauti pasirinkimą lietuviškos
tai, kas jums priklauso!
literatūros ir poezijos rinkinių. Dabar komunistų valdžiai
tuvoje
?
Aš pažiūrėjau pro langelį. Jau buvo sutemę, ir dėl
užkirtus kelią lietuviškų knygų spausdinimui, LIETUVIŠKA
Daugumas lietuvių, vokie-'
KNYGA ^pasidarys retenybė. Įsigykite savo kopijas, kol
to kalbėjusiųjų veidų negalėjau gerai įžiūrėti; mačiau
tik siluetus tų, kurie to pašnekesio klausėsi. Kiek pa čių prižadais nepasitiki, ir
giežos ir neapykantos tryško iš kiekvieno jų judesio! mano, kad rusų okupaciją
LITERATŪRA
Vaikas verkė. Į denio kraštą plakėsi tamsus vanduo, Lietuvoje pakeis vokiečių oJONO BILIŪNO RASTAI, Tilžė, 1913 m. 150 pusi....... SI .00 įj
kupacija. Daugelis lietuvių
dangum skrido juodi debesys. Pradėjo darganoti.
ŽEMAITĖS RASTAI, I t., Vilnius, 1914 m. 390 pusi....... $1.00 i,.
šykštūs pranešimai iš vokiečių-rusų fronto. Apsun
kina mūsų orientaciją nau
joj situacijoje Lietuvoje. Jau
aišku, kad įsiveržus į Lie
tuvą vokiečių kariuomenei,
įsiliepsnojo plataus masto
lietuvių sukilimai prieš ru-

(Tęsinys)
karo pabaigoje, duos progą lietuviai už tai nebus paAtsitinka, nors labai reLietuvos valstybės branduo- peikti, o kaltę dėl naujo Lie
liui susiorganizuoti, tai bus tuvos pavergimo turės pri-'
^ad kraujas ir liekasi
sukrekėjęs, kietas. Tada ne
tik į sveikatą būsimai pil- siimti Vokietijos valdžia,
apoliečiai laukia sunkių die
nai Lietuvos Neprikišo-j 1918 metais
vasario 16 tą nų sau, savo miestui ir vi
mybei. Dabartinės Lietuvos Lietuvos Taryba, kurioa pir.
valdžios vyrai yra mums pa- mininku buv0 A Sraetonai sam kraštui: jie žino, kad
žįstaml, kaip geros valio. daug sunke3nSse sąiyg03e šventasis ant jų užsirūsti
ir gero vardo lietuviai, ku- paskelb8 Lietuvos Neprikišu no....

Dienraščio "Draugo"

Ekskursija į Milwaukee
■■■■■MMnnnnnmmMmMmmnmnHnam^mn

KNYGOS! KNYGOS!

Sekmadienį, Liepos-July 6 d., 1941
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Birželio 22 d..
Ar tikrai buvo revoliucija, ar jos nebuvo? To aš
klausiu pati savęs kiekvieną dieną! šitam tyliam už
kampio miestely, rodosi, visai niekas nepasikeitė. Šian
dien prieš pietus atsisėdau ant suolelio prie tėvuko na
mų, kurie stovi prie svarbiausios gatvės, ir norėjau at
sidėjusi pastudijuoti “judėjimą:”
pro šalį ėjo neštu
vais vandens parsinešti šešios bobos, važiavo su šienu
vežimas, mūkė trys karvės, pavelytos rytą išginti, ir
sukaliojosi keli šunes — tai buvo viskas. Saulė svilinte
svilina, oras prisigėręs žydinčių jazminų ir alyvų kva
po — toks sunkus, tingus, kietas.
Paštas į šį užkampį užklysta tik

vieną kartą per

su

kartumu

prisimena pe

reito pasaulinio karo metu

vokiečių 3-jų metų šeiminin
kavimą Lietuvoje ir baimi
nasi, kad Lietuvos žmonės

dar turės vilkti naują vo
kiečių jungą.
Kaip ten bus ateityje, tu

rėsime progos greit patirti i

ir tada padarysime savo iš- į
vadas, o tuo tarpu girdime, l

kad visa Lietuva gyvena pa

lengvėjimo jausmu ir kuria

savo valdžios administraci-'
ją. Ant kiek vokiečiai leis!

savaitę. Tad kuo gyvena, kuo rūpinasi šie žmonės? Pir
moj eilėj tokiais dalykais, kokis kad, pavyzdžiui, pasi lietuviams laisvai tvarkyti
taikė ir vakar, dėl ko net visas miestelis sujudo, bū savo valstybę ir kiek naujoji
tent, kad apskrities raštininkas Safranovas, įtaręs sa Lietuvos valdžia bus stipri
vo žmoną esant jam neištikimą ir turint santykių su ginti Lietuvos suverenitetą,
pirkliu Puzankovu, užvožė jai ant galvos su Smetona turėsime progos taip pat
puodynę, kurios ji nieku gyvu neįstengė nusitraukti ir greit patirti.
tuo impi-ovizuotu galvos dangalu nusikratė tik pribė
Jeigu dabar vokiečiai, ka
ro
sunkumų
akivaizdoje,
gusi prie sodo tvoros ir jį sudaužiusį. —''
(Bus daugiau.).
kaip ir pereito pasaulinio

LIETUVIŠKOS PASAKOS, II t., surinko Dr. J.
IKI
Basanavičius, 260 pusi ............................................. $1.00
PRAGIEDRULIAI. III t., Vaižganto, 290 pusi.............. $1.00
VAIŽGANTO RAŠTAI IV t., (Vilniaus ir Kauno laiko
tarpis — 1918-1921 m.), 240 pual............................. $1.00
V. KRĖVĖS RASTAI, I t., Sutemose-Pasakos ir Dainos. $1.00
VARCJO MOKYKLA, Literatūros Pasiskaitymai, 175
puslapiai .......................................................................... $1.00 įį
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI — Pr. Žadeikis, I t,
'
(1914-1916 m.)
75c ®
MAŽIOSIOS LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI —
Įįį
Prabočių Anūkas, Iliustruota, 130 pusi...................... 75c •»
IK

EILERAftCIAl

SU BALTU NUOMETU — J. Augustaitytė-Vaičiūnienė,
225 pusi............................................................................. $1.00
VAINIKAI, Naujesniosios Poerijoa Antologija, Paruošė
K Binkis, 230 pual........................................................ $1.00
JAUNOJI LIETUVA, MAIRONIS, 130 pusi.............................50
PADANGĖSE, Juozas Sakalas irDasaitis,125 pusi.................. 50
KRISTIJONO DUONELAIČIO RASTAI, Sutaisė
J. šlapelis, 90 pusi ........................................................... 50
TĖVYNES KELIAIS, Liudas Gira, 65 pusi......................... 35
RUDENS AIDAI, A. Jakštas, 100 pusi ............................. 35
GAMTOS PRILYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal
Dr. R. Van der Meulen .................................................. 35
MEILĖ, M. Gustaičio, 1914 m.................................................. 25
BRĖKŠTA, M. Vaitkus, 1915 m. ...........................................25

"DRAUGAS"
2334 S. Oakley Avė.

Chicago, III.

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

Grįžta Tą Pačią Dieną 9:45 Vai. Vakare

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

$2.00

Visais Ekskursijos Reikalais Kreipkitės į: —

"DRAUGA S"
2334 So. Oakley Avė.

Chicago Įįj
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Ką vokiečiai darys su Rusijos plotais?
SSSR-je 182 tautos ir 149 kalbos. - Kaip su Lietuva? Kokios naujos valstybės gali atsirasti?
Net iš prielankių Rusijai
žmonių girdime pranašystes
— gerai bus, jei Rusija
įstengs atsilaikyti tris mė
nesius. Tačiau daugumas
mano, kad didysis Eurazijos
milžinas klups anksčiau. Vo
kiečiai pirma pradėdami sa
vo žygius labai gerai iššnipinėja priešo jėgas, gerai ap
siskaičiuoja, bet jau ką pra
dėję,
nežiūrėdami
aukų,
varo iki galo.
Tuo leng
viau vokiečiams su Rusija
apsidirbti, kad jie čia, be sa
vo galingos aviacijos ir
motorizuotų dalių, puikiai
gali panaudoti savo ištver
mingus pėstininkus - infanteriją.
Didžioji

šiaurės meška.

SSSR plotai yra milžiniš
ki, didesni, negu daugelis
vaizduojasi. Visa SSSR už
ima 8.81S.791 kvadr. mylią,
beveik šeštadalį viso pašau
lio žemių.
Neveltui komu
nistai gyrėsi, kad beveik
kas šeštas žemės gyventojas
yra marksistas, ar bent jų
valdžioj esąs žmogus. SSSR
savo užimamu plotu yra
beveik tris kartus didesnė
už Jungtines Amerikos Val
stybes ir net 39 kartus dinesnė už pačią Vokietiją, o
jau už Lietuvą didesnė net
380 kartų.

Nėra jokių abejonių, kad
vokiečiai, nukariavę Rusi
ją, pasistengs ją suskaldyti
jau kad ir dėl to, jog kuo
labiau bus Rusija suskaldy
ta tuo mažiau pavojaus vo
kiečiai ateity iš jos galės
tikėtis ir tuo lengviau bus
vokiečiams įvykdyti savo
politinius ir ekonominius
siekinius.
Iš gabalų sulipdytas
milžinas.

Tuo bus lengviau SSSR su
skaldyti, kad ji nenatūraliu
būdu, net prievarta
buvo
pavergusi daugybę tautų.
Pačių
sovietų
oficialiai

KAZIMIERAS LEOAN
(Ligiuigarls)
Gyveno 5617 So. Paulna St.
Mirė liepos 1. 1941. 4:25 vai.
ryte, sulaukęs pusės amž.
Gimęs Lietuvoje, Telftlų ap-_
skr., -Kytavos parap., Palai-*
čių kaime.
Amerikoje išgyveno 32 m.
Paliko dideliame nuliūdime
moter) Klzbietą
(po
tėvais
Slurnaltę); posūnį Harry; podukrę France.; brol) Juoza
pų Ir brolienę Agniešką ir
Jų Seimų; ftvoger) Ix)tils Phi
llips ir jo šeimą ir ftvogerką Onų
Nedwarlenę; sesers
dukter)
Marijonų Chepanis Ir
jos sūnų Antanų (studentų);
ir daug kitų giminių, draugų
Ir pažjstamų; o Lietuvoje 3
brolius Ir dvi seseris; sūnų
kun. Petrų Jasų lr pusbrol)
kun. Lignugar).
Kūnas paSarvotas J. F. Eu
deikio kopi., 4605 S. Hermita
ge Ave. Laidotuves (vyks šeštadlenf. liepos 5. iŠ koplyčios
8:30 vai. ryto bus atlydėtas)
Sv. Kryžiaus parap. bažnyčių,
kurioje Jvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų. Po
pamaldų bus nulydėtas ) Av.
Kazimiero knplnes.
NuoSirdžlai kviečiame visus
gimines, draugus Ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę
Moteris. PoMiuis,
lloduk/č
Itrolinl. Seserys Ir
Visos Glmh'IFs.
Ijiblotuvių Direkt. J. F.
Eudelkl . Tel. YAItds 1741.

skelbtomis žiniomis, SSSRje buvo net 182 tautos ir
149 įvairios kalbos. Patys
sovietai buvo savo viduje
sudarę net šešioliką respu
blikų: Rusija, Ukraina, Baltgudija, Armėnija, Georgija,
Azarbeidžanas,
Uzbekas,
Turmenija, Tadžikas, Kazakstanas, Kirgizija, Karelių-suomių, Moldavija, Lie
tuva, Latvija, Estija.

Toliau,
reikia
manyti,
kad ir Vengrijos bei Slova
kijos prisidėjimas prie žy
gio į Rusiją nebus užmirštas
ir gal būt atlygintas prijun
giant prie jų kaikurias sri
tis.
Naujos valstybės gali
iškilti.

bus intereso padėti susikur mų, žinoma, už tam tikras
ti stipresnei Lietuvai, o taip nuolaidas.
O nuolaidų vo
pat ir Ukrainai bei Baltgu- kiečiai iš Turkijos laukia,
dijai.
Ukrainiečiai po ru nes jų planas — per Iraką
sų yra gausiausia SSSR tau pasiekti Persų įlanką ir ati
ta.
Sovietiškoji Ukraina daryti sau kelius į Indijos
turėjo 170.976 kvadratinių vandenyną dar nepasiektas,
mylių (angliškų) plotą ir ir jo realizavime nemažai
arti 40.000.000 gyventojų. gali padėti Turkija.
Vokietijoje veikė stiprūs uk
K. J. Prunskis.
rainiečių centrai ir jie buvo
pasiruošę atkurti naują Uk
Dviejų Metų Mirties
rainą. Sovietiškoji Baltgu
SjLkaktjvės
dija buvo užėmusi beveik
50.000 kvadr. mylių ir turė
jo daugiau kaip 10.000.000
gyventojų. Visos aplinky
bės rodo, kad nei Ukraina,
nei Baltgudija neįeis į Nau
ANTANAS KRINČIUS
( K rant z)
jąją Rusiją, nekalbant jau
Jau sukako du metai, kai
apie tą, kad jos neįeis į Len
negailestinga
mirtis
atskyrė
IS mūsų tarpo mylimą vyrą
kiją, kuriai vokiečiai yra nu
Ir tėvą Antaną Krlnčlų. pa
likdamas dideliame nujiūdlsistatę neduoti atsistatyti.
rae mus, moter) Oną, dukte
ris Prancišką Gland ir Flo
Taigi (reikia laukti atsiran
rence ir sūnų Robertą. Nete
kome savo mylimojo Liepos
dant naujų valstybių — Uk
6 d., 1939 m. Nors laikas tę
siasi, bet mes Jo niekados ne
rainos ir Baltgudijos). Gai
galėsime užmiršti. I-al gailes
tingasis Dievas suteikia Jam
jos nebus visiškai savaran
amžiną atlls).
Atmindamas tą savo tėvo
kiškos, ar bus sujungtos fe
liūdną prasiSalinimą iš mūsų
tarpo, sūnus Robertas, gyve
deracijos ryšiais su kuo nors
nantis New
Yorke,
pastatė
gražų paminklą ant tėvo su
kitu, bet jų padėtis turės pe
po ir užprašė šj paminėjimą.
Av. Mišios bus atlaikytos Šeš
sikeisti ir tai ta kryptimi,
tadienį, liepos 5, Av. Antano
parap. bažnyčioje, Cicero, 7:00
kad jų ryšiai su senąja Ru
vai. ryto.
Kviečiame visus gimines,
sija turės susilpnėti.

Kad ir atskyrus aukščiau
suminėtąsias sritis, prie
Rusijos dar vis liktų apie
Kaikurios iš tų sovietiškų 170 milijonų gyventojų. Vo
respublikų dar savu ruožtu kiečiams, kurie užimti karu
buvo sudėtos iš kitų vadina vakaruose, Afrikoje ir ki
mų republikų ar autonomi tur, kurie turi laikyti ne
nių sričių.
Taip Rusijos mažus garnizonus kituose
respublika
(nemaišykime okupuotuose kraštuose, tik
jos su SSSR, kuri apima vi riausia jau vien dėl to būtų
sas sovietiškas respublikas) ‘ neparanku SSSR-ją valdyti
dar buvo sudėta iš šešiolikos okupacijos būdu. Jau vien
respublikėlių, pvz., Baškari- dėl to vokiečiai skubinsis
ja, Buriat-Mongolija, Čuva- greičiau Rusiją suskaldyti,
šija, Dagestanas, Kalmuki • įvedant naujai įsteigtose
valstybėse sau palankius
įa, Jakutija ir kitos.
rėžimus. Tada ir tų valsty
Kaip toliau?
bių draugingumas bus ga Ko mes dar nežinome.
SSSR buvo nenatūraliai
Nėra abejonės, kad karui rantuotas ir laisvesnis kraš
pasibaigus prie Rumunijos tas galės daugiau ūkinių sulipinta. Ji subyrės, nors ir
ir Suomijos grįš nuo jų at gėrybių produktuoti, kas norėta ją sucementuoti lais
skeltosios Besarabija ir Bu Vokietijai yra irgi svarbu. tant vis nauju nekaltų žmokovina (kurios sudarė Mol Pagaliau, ryšium su Rusijos ’nių krauju. Kalbėdami ta
davijos sovietišką respubli nukariavimu, mes girdime čiau apie Rusijos naują pa
ką) bei-prie Suomijos-grįš iš Vokietijos paeinančius pa dalinimą, mes susiduriame
nuo jos atskeltoji Karalijos reiškimus apie nusistatymą su keletą nežinomųjų: Ko
dalis; gal net su priedais tos pagerbti tautų teisę į sava kias sritis Vokietija rezer
vuos savo tolimesniam au
valstybės atgaus savas že rankišką gyvenimą.
Naujoji Rusija.
gimui? Kada Japonija įstos
mes, tuo labiau, kad suomiai
Vargu ar gali gauti ne į karą prieš Rusiją ir kokios
nuo seniau Kareliją laiko priklausomybę mažesniosios,
kompensacijos (atlyginimo)
sau artimu, giminingu kraš žemesnės kultūros rytų Eu už tai ji pareikalaus? Ar
tu, nors bolševikai nemažai ropos ir Azijos kraštai, pri Turkija, matydama griū
karelių yra iš suomių išga klausiusieji SSSR. Tuo la vantį savo kaimyną milžiną,
biau, kad, pavyzdžiui, to susilaikys nuo pagundos pri
benę į Rusijos gilumą.
kiame Azerbeidžane yra sijungti kaikurias sritis?
Raitijos kraštai, būdami garsieji žibalo šaltiniai Ba
Turkija gali palinkti į tą
kitokioj geopolitinėj padėty ku mieste, tuos gi šaltinius
ypač, kad ir iš vokiečių pu
ir kitokesnėse kultūrinėse vokiečiai tikriausiai
norės sės galbūt nestigs paskatinisąlygose, tikriausiai galės patys kontroliuoti.
gauti kad ir nevisiškai pil
Už tat tokios SSSR tau
ną, nepriklausomybę, šaky tos, kaip rusai, kurių yra
sime Slovakijos pavyzdžiu. apie 100.000.000 gali tikė
Dėl Lietuvos vokiečiai ne tis sudaryti savitą valstybę.
oficialiai jau prasitarė, kad Vokiečiai, žinoma, nušluos
VINCECNTAS VILEIKIS
į jų planus neįeinąs Lietu bolševikų rėžimą (kurio ru
Mirė liepos 1 d.. 1941, 3:50
vos prijungimas. Tam yra sų tauta nė nesigailės). Jau
vai. ryto, sulaukęs senatvės.
Gimęs Lietuvoje. Panevėžio
pagrindo.
Vokiečiai norės nuo seniau Rusijai buvo ruo
apskr., Smilgių parap., Utenlų
kaime.
stiprinti Lenkijos pakrašty šiami nauji žmonės . Būda
Paliko dideliame nuliūdime
moter) Anastaziją (po tėvais
je esančias valstybes.
Urbaitę); tris dukteris: Oną
mas Berlyne turėjau progos
Žudyckl, Bronislavą Gatch Ir
Elzbietą; du sūnų: Antaną Ir
kalbėtis su žmogumi, ku
Motiejų; žentą, marčias ir 9 anūkus; tris pusbrolius; Anta
riam teko prieiti arčiau Vo
ną. Dominiką Ir Juozapą Jakietijos valstybės vyrų. Pa
selionlus ir daug kitų giminių,
draugų ir pažjstamų.
tyriau, kad jau tada Vokie
Kūnas paSarvotas namuose
4164 So. Campbell Ave. Tel.
tijoje veikė stiprus rusų
LAF. 4864.
Laidotuvės įvyks štandieif,
emigrantų branduolis, kuris
liepos-July 3 d.. iŠ namų 8:30
vai. ryto bus atlydėtas j Ne
buvo pasiruošęs atstatyti
kalto Prasidėjimo Avenč. Pan.
par. bažnyčią, kurioje Jvyks
ANTANAS VASILIAUSKAS
naująją Rusiją ir kuris savo
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
Gyveno 2948 S. I’nlon Ave.
veikimo centrą buvo perkė
lydėtas j Av. Kazimiero kapi
Mirė liepos 2. 1941. 2:30
nes.
vai. ryte. sulaukęs senatvės.
lęs arčiau sovietų naujųjų
NuoSirdžlai kviečiame visus
■ Gimęs Lietuvoj ?, Vilkaviš
gimines, draugus Ir pažįstamus
sienų — į Klaipėdą.
kio apskr., GragISklų valsftč.,
dalyvauti laidotuvėse.
Graužinių kaime.
Nuliūdę Moteris, Dukterys,
Ukraina ir Baltgudija —
Amerikoje iftgyveno 38 m.
Kūnai lr Gimines.
Vokiečiams, kurie yra pa
Paliko dideliame nuliūdme
Laidotuvių Direktorius T.adukter) Uršulę, Julę BakSinschaw1cz ir Sūnai, Tel. CANai
siryžę
visiems
laikams
su

klenę, žentų PranciSkų Ir a2615.
nflkų PranciSkų; marčą Ma
naikinti
Lenkijos
galybę,
rijonų Vasiliauskienę Ir
Jos

A.

Seimų; žentų Jonų dėdę ir
daug kitų giminių, draugų ir
pažjstamų; o Lietuvoje seser)
Uršulę Saukalllenę ir jos žel
iu ų.

Velionis priklausė prie Tre
tininkų, ApaStnlystės ir kitų
draugijų. Kūnas paSarvotas H.
P. Mažeikos koplyčioje, 3319
Ho. Lituanica Ave. I .aido tu
vis )vyks šeštadien), liepos 5,
IS koplyčios 8:00 vai. ryto
bus
atlydėtas ) Av. Jurgio
par.
bažnyčų,
k u roję Jvyka
gedulingos pamaldos už ve
lionio sielų. Po pamaldų bus
nulydėtas J Av. Kazimiero ka
pines.
NuoSirdžlai kviečiame visus
gimines, draugus Ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę Duktė, Scntas Mar
ti. Anūkas, Krano Ir Glmtajėn.

Laidotuvių Direkt. 8. P. Ma
žeika. Tel. YAKds 1138-1139.
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HARGIITIT
RADIO LAIKRAŠČIO !0-1i METAI
APTARNAUJA CHICAGOS ir APYLINKES LIETUVIJĄ
Vienintėliu
Vakarinis
Lietuvių
Programas Amerikoje —
Leidžiamas 9 Sykius J Savaitę
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
PENKTAD. ir &E&TAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.

Turtas Virš$6,000,000.00
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų.
PARDUODAM U. S. DEFENSE SAVINGS UONDS

tVINGS

FED

LOAN ASSOCIATION of Chicagų
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.

4192 Archer Avenue
VlRginia //♦/

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge’'
GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja

K rinčių

4002

W.

Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS
2EMOS KAINOS

TEISINGAS PATARNAVIMAS

šeima,
Blvd.

Jackson

f11

Venetian Monument Co.

T’“

’■

L

620 W. 15th Ave.

Phone 9000

draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldo
se ir kartu su mumis pasi
melsti už a. a. Antano sietą.

Nuliūdę

$495,000.00

Apart Apsaugos, Turime
ATSARGOS FONDĄ Virsi

527 N. Western Ave.

Tel. See. 6103

A.

ADOLFAS WARAKOIS
(Chicagos miesto ugniagesą-s)
Gyveno 2 852 W. 39th Place
Tel. LAF. 3360.

PASKUTINIS

Mirė birž. 30. 1941. 5 vai.
p. p. sulaukęs 38 metų amž.

PAGERBIMAS

Gimęs

Chicago.

Illinois.

•

4

» I♦ *

.irs*,

Paliko dideliame nuliūdime
žmoną Louise; motiną Anasta
ziją (po tėvais VVezdžlūnaitę);
tėvą Kazimierą; brolj Joną ir
jo šeimą: brol) Jurgj; seserj
Frances VVlkens Ir jos vyrą
Fred; dėdę Jurgj Wezdž.ūną li
jo šeimą; krikštomotiną Fran
ces Balčiūnas; pusbrolį ir pus
seserj gyvenančius Chicagoje
lr Cleveland, Ohio ir kitas gi
mines ir . daug draugų ir pa
žįstamų.

M

ĮL#

Kūnas pašarvotas J. M. Maher koplyčoje. 1716 W. 79th
St. Tel. STEwart 7400.

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvės Jvyks šeštadien).
liepos 5 d. iš koplyčios 9:30
vai. ryto bus atlydėtas ) A v.
Agnieškos par. bažnyčią. 39th
St. ir Washtenaw Ave.. kurioje
Jvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielą.
Po pamaldų
bus nulydėtas ) Av. Kazimiero
kapines.

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį

Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti laidotuvėse.

4005-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742

Nuliūdę Moteris, Tėvai, Bro
liai. Sesuo, ftvogeris. ftvogerkn,
Dėdė, Krikštomotiną Ir Gimi
nės.

Laidotuvių direkt. J. M. Maher, Tel. HTEvvart 7400.

4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. LAFayette 0727
Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir šeštndlenlo rytais,
iš Stoties WHIP (1520), su P. Šaltimleru.

KOPLYČIOS DYKAI I

llpįj

VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
n

NARIAI

CHICAGOS

LAIDOTUVIŲ

IR

CICEROS

DIREKTORIŲ

LIETUVIŲ

ASOCIACIJOS

ANTHONY B. PETKUS
1410 South 49th Court
Tel. CICERO 2109
6812 So. VV este ra Avenne
Tel. GROvehill 0142

LACHAVVICZ IR SUNAI
2314 VVest 23rd Place
Tel. CANai 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULIman 1270

J. LIULEVICIUS

S. P. MAŽEIKA

4848 S. California Ave.
Tel. LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenne
Tel. YARds 1138-1139

I. J. ZOLP

ANTANAS M. PHILLIPS

1646 VVest 46th Street

8307 Lituanica Avenue

Tel. YARda 0781-0782

Tel. YARda 4908

P. J. RIDIKAS
3354 South Halsted Street

Skyrins: 710 VV. 18th 8t.
Visi Telefonai: YARda 1419

DBAUOAB
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Padėka

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Apie priimtuvių ir
išleistuvių bankietą
So. Chicago. — Birželio
29 d. sočikagiečiai turėjo
dvejopas iškilmes: priimtu
ves naujo kleb. kun. V. Černausko ir išleistuves buvu
siojo kleb. kun. M. švarlio.
Pasitaikius šiltai dienai,
stalai sustatyti parapijos
sode. Ne tik parapijonai, bet
ir svečiai galėjo tyrame ore
valgyti ir gėrėtis. Mūsų sve
tainė maža ir jokiu būdu ne
būt buvę galima sutalpinti
visų susirinkusių.

Vakarienę šeimininkės pa
ruošė tikrai puikią, o sve
čius mandagiai aptarnavo
Šv. Teresėlės Sodalicijos na
rės. (Bufete darbavos komi
teto ir Šv. Vardo dr-jos na
riai).
Po vakarienės paskelbta,
kad svečiai galėtų apžiūrėti
parapijos sodą, pasišneku
čiuoti, kol svetainė bus pri
rengta programai.
Programos vedėju buvo
kun. P. Cinikas, MIC., “Dr.”
adm. ir sočikagiečių pasidi
džiavimas, nes yra gimęs ir
augęs Šv. Juozapo parapijos
apylinkėje. Pasveikinęs kle
boną perstatinėjo progra
mos dalyvius. Mokyklos vai
kučiai vedami seselių moky
tojų, atliko menišką prog
ramos dalį. Kleb. kun. V.
Černauskui ir buvusiam kle
bonui kun. M. Švarliui mo
kyklos mergaitės įteikė gė

nė ir įteikė dovanas. Saldž.
Širdies V. Jėzaus vardu kle
boną kun. V. Cernauaką svei
kino J. Sucilla su dovana,
šv. Vardo dr-jos vardu svei
kino J. Stanaitis, įteikda
mas kun. M. švarliui dova
ną (bowling bąli) ir klebkun. V. Černauskui uždarytą
(voką). Parapijonų vardu
sveikino parapijos trustisas
P. Paulikas su dovanomis
kun. M. švarliui ir kun. V.
Černauskui,
choro vardu
sveikino varg. K. Gaubis, o
dovanas įteikė M. Kazakevi
čiūtė, merg. choras taipogi
išpildė dalį programos. Il
gesnę kalbą pasakė svečias
kun. J. Paškauskas. Sveiki
no kun. V. Černauską, bu
vusį ilgus metus jo vikaru
ir linkėjo sveikatos, ištver
mės, darbuotis Dievui ir tė
vynės labui, o kun. M. švar
liui geriausios kloties nau
joje vietoj.

Ant galo padėkos žodžius
tarė abu kunigai visiems sve
čiams, ypač roselandiečiams,
kurie buvo užsirezervavę vie
ną stalą, vestpulmaniečiams,
kurie taipgi turėjo rezervuo
tas vietas, brightonparkiečiams, townoflakiečiams, pa
rapijos draugijoms, šeimininkėms-ams, komitetui, mo
kyklos vaikučiams, seselėms,
programos dalyviams, sve
čiams, kun. dr. A. Deksniui,
kun. J. Prunskiui, dr. Vilei
šiui, laid. direkt. Lakavičiui
ir visiems, kurie tik kokiu
tai būdu prisidėjo prie banlių.
kieto pavykime.
Parapijos draugijų, būtent
Po programos visi sode,
ŠV.

Teresėlės

SodftHeljos kiti svetainėj linksminosi iki

vardu sveikino A. Snarskie-

vėlumos.

Rap.

Kur galima gauti "Draugo
ekskursijos tikietų
Skiriaus krautuvėj, 4358
Tikietai reikia įsigyti iš
anksto, nes važiavimo dieną So. Fairfield Avė.
M. Paukštienę, 4318 So.
prie laivo nebus parduoda
Maplewood Avė. Lafayette
mi.
1630.

Bridgeporte:
Gudų krautuvėj, 901 W. So. Chicago:
33rd St. Virginia 9474.
J. Stanaitį, 8857 Houston
O. Aleliūnienę, 3251 So. Avė.
Union Avė. Victory 5635.
Viktorą Balandą, 926 W. Cicero:
3vrd St.
J. Arlauską, 1616 So. 48
Ct.,
arba biznio vietoj: 4830
Tovvn of Lake:
W. 16 St.
Kinčinų krautuvėj, 4441
A. Valančių, 1226 So. 50
So. Honore St.
Avė.
M. Sudeikienę, 1632 West
46 St. Yards 6952.
North Side:
J. Čepulienę, 5526 S. WolV. Rėkų, 1639 No. Wood
cott St. Prospect 3655.
St.
West Pull mane:
K. šerpetį,
1710 West
“Draugo” agentą Karoli Girard St.
Railą, 12148 So. Lowe Avė. West Side:
Commodore 3259.
“Draugo” raštinėj. Canai
Marąuette Park:

8010.

Norvaišaitę, 6832 South
Campbell Avė.
B. Nenartonį, 6540 So.
Campbell Avė. Hemlock 0124
“Draugo” agentą S. Sta
niulį, kurį sekmadieniais per
visas Mišias galima sueiti
prie bažnyčios.
R. Andreliūno krautuvėj,
6324 S. Western Avė. Repub
lic 4932.

Pas M. Jasnauskienę, 2259
W. Cermak Rd.
Dievo Apvaizdos parapijoj:

Kaz. Ivanauską, 726 W.
18 St. Canal 8925.

Maywoode:
Vitos Vileišienės krautu
vėj, 5922 W. Roosevelt Rd.
Kuriems neparanku šie
išvardinti asmenys pasiekti,
Brighton Park:
tie gali rezervacijas padary
E. Samienę, 3751 So. Cali- ti “Draugo” ofise telefonu:
fornia Avė.

Canal 8010.

Nuoširdžiai ačiū tiems, ku
rie prisidėjo auka pagal sa
vo išgalės prie rengiamo
bankieto. Ypač: Daniūnienei,
Radzevičienei, Morkienei, Mi
ciūnienei, Paulikienei, J. Sta
naičiui, P. Snarskiui, Uštinienei, Kačiušienei, J. Sucillienei, Šeštokienei, B. Yuškienei, Kvedarui, Šv. Tere
sėlės Sodalicijos narėms, ku
rios aukojo bankietui visus
tortus; šeimininkėms ir va
dovei B. Vasiliauskienei, K.
Gaubiui ir J. Stanaičiui už
patarnavimą
automobiliu,
Šv. Vardo dr-jos pirm. A.
Yeski ir narėm už staltieses,
ir salės dekoravimą.
Vi
siems oms, kas tik dirbo,
kad bankietas kuo puikiau
siai pavyktų.
Rapor.

Aušros Vartų parap.
choro nariams

Centas už kiekvieną
svarą

Jack Juozaitis, 6822 S. Rockvvell St.
Cicero, Ilk: Jerry Kasu
Anthony Janulis, Ilelen
laitis, 1411 So. 50th Court. Stokes, 22-20.
Indiana Harbor, Ind.: W.
Albert Justis, Helen PieGramels, 3604 Guthrie St., chocki, 35 — 26.
East £hicago, Ind.
Michael Klebonas, Jessie
Armon, 47 — 42.
Joseph Mezatis, Christine
Anžulis, 21 — 17.
John Bridzevartis, Aldo
Upytės Draugiškas Klū
bas rengia išvažiavimą lie na Mikusis.
pos 4 d., Butchas WillowAntohny Sayeski, Alvina
West, 83rd and Willow Kairia, 38 — 24.
Spring Road. Kviečiame vi
sus narius ir draugus atsi

Kuria šeimos židinį

Visi Aušros Vartų para Lietuvos Vyčių Dienos
pijos choro nariai prašomi Programom Komisija, kuri
bažnyčion rytoj, liepos 4 d., susideda ’š muz. J. Saurio,
9 vai. giedoti per gedulo Mi D. Varno ir J. R. Cherry,
šias šv. už Lietuvą ir žuvu- praneša kad Ucpog 4 d Vy.
sius už jos laisvės atvadavi- Įauto parke> bus išrinkta
mą.
Varg. J. Brazaitis. |gunkįauBįa moteris ir sun
kiausias vyrės ir suteikta
jiems dovana “po vieną cen
tą už kiekvieną svarą kiek
kuris svers”

West Pullmano
naujienos

pranešimas

Beto, vienam laimingam
Birželio 30 d. mūsų kleb.
kuh. M. Švarlis sykiu su kle teks 1941 m. Chevrolet auto
Komisija
bonu kun. A. Baltučiu išva- mobilius, ar viena devynių lankyti.
žiavo į Los Angeles, Cali-| kitų dovanų. Kas bus lai
fornia, atostogų. Pakely su- mingi, tik pamatysime lįestos pamatyti žymesnių vie pos 4 d., Vytaute parae.
Tėvų Marijonų Bendra
tų. Be to, dalyvaus prelato
Bus didelė ir įvairi pro
Maciejausko auksinio kuni grama. Bus gėrimo, valgio, darbių Bridgeport 10 sxyrius laikys susirinkimą šį
gystės jubiliejaus iškilmėse. jokiai, dainos ir t. t.
n
vakar, Liepos 3 d., 7:00 vai.
Pelnas eis Vyčių Namo
vak., Šv. Jurgio mokyklos
šįmet Sš. Petro ir Povilo Fondut
kambaryje. Visi nariai bū
parapijos mokyklą baigė ir
tinai turi dalyvauti.
gavo paliudymus sekantieji:
Teresė Zubiūtė, Darata Czar
Valdyba
Ateinantį sekmadienį, lie necki, Elena Sinkevičiūtė,
pos 6 d. “Muzikos Žinių” Elenora Zubiūtė, Eugenija
piknike Willo-West pas Bu- Žilevičiūtė, Irena Vaičiūtė,
WHOLESALE
Pranas
chą bus gaminami skaniau Jonas Puidokas,
LIQUOR
West Side: A. ‘Kunickas,
si valgiai. Šeimininkės: Vaiš Venckus, Mykolas Taranda
ĮSTAIGA
2134 W. 23rd PI.; C. Kaza
norienė ir Helena Rudytė su ir Vincas Kapočius.
nauskas, 2237 S. Bell Avė.;
pageibininkėmis bus pasinio
šusios svetelius maloniai pri Mūsų parapijos vasarinis'S. Šimulis, 2150 S. Hoyne
Išvežioja me
imti ir mandagiai patarnau piknikas įvyks liepos 27 d., Avė. (Skambinant Šimulį
po vilta
Chicago
CANal 5474, tikietai bus
ti. Tad nors ’ vieną sekma Vytauto parke.
dienį lai namų šeimininkės
Jau prie pikniko visu tuojau Jums pristatyti).
18th St.: A. Pikiel, 1818
pasiima atostogas nuo val smarkumu rengiamasi — išREMKITE
SENĄ
So.
Halsted St.
gių gaminimo, čia gražiam rinkta veikli komisija, kuri
LIETUVIŲ
sode, tyram ore prie muzi viską tvarkoje turi. šokiams
Brighton Park: Kastas N. KANTER, Sav. DRAUGĄ
kos pietausime visi drauge. [grieš Phil Palmers orkes- Zaromskis, 4531 S. SacraMUTUAL LIQUOR CO.
Tarnaitė tra. Virtuvėje šį kartą dar-, mento.
4707 S. Halsted St.
Tel. BOULEVARD 0014
buosis Moterų Są gos 7-tai Marąuette Park: Al. Gre- t.
Remkite “Draugą”, nes jis kuopa.
Prašome
visus iš • bliūnas, 2519 W. 71st St.;
•
r*
tarnauja Bažnyčiai, Tėvynei anksto piknike dalyvaut.
ir .Jūsų reikalams..
Rap.
vi w

Fotografas

Svarbus susirinkimas

Į "Muzikos Žinių
pikniką važiuokit
pietų nevalgę

Studija. Rengt* pir
mo* < f ūiiea a u tpydfernUkomis užlaido• nąla lr i HoliJMvood
•▼iesomlfl. Darbai
Garantuotas.

420 West 63 rd Street
Tel.: Biznio - ENGletvood 5883
Bes.: - ENGletvood 5X40

CLASSIFIED

Ku dar šiandie galima
gauti laimėjimo tikietų
rytojaus Vyčių dienai

RYTOJ VYČIŲ DIENA!!!
Rytoj, Liepos 4 d., Vy
tauto Parke įvyksta tradi
cinė metinė Lietuvos Vyčių
Diena. Rytoj tūkstančiai
Chicagos ir apylinkės lietu
vių — jaunimo ir senimo_
trauks į Vytauto Parką
linksmai praleisti dieną su
dainuojančiu, šokančiu lie
tuvišku jaunimu, čia ir jau
ni ir seni galės lahai sma
giai laiką praleisti, nes bus
visokiausių pramogų: cho
ro ir pavienių dainų, kalbų
(pakviesti kalbėti Lietuvos
konsulas Daužvardis ir sve
čiai iš Lietuvos), juokų ir
žaislų.
Vakare, apie 7:30—8:00
vai., bus svarbiausias įvy
kis — traukimas laimingo
tikieto dėl naujo, 1941 m.

CONRAD

Chevrolet Sedan ir devynių
kitų brangių dovanų.
Šokiams gros populiari
Phil Palmer’s orkestrą nuo
2 vai. iki vėlumos.
Visas šios dienos pelnas
skiriamas Vyčių Namo Fo
ndui. Jau senai kaip vyčiai
planuoja savo nuosavą su
ėjimo vietą, ir su lietuviš
kos visuomenės nuoširdžia
parama, vyčių sapnas gali
išsipildyti.

Todėl iki pasimatymo Vy
tauto Parke rytoj! Prime
name visiems įsigyti tikietus iš anksto — kad būti
nai nepraleistumėt progos I
laimėti automobilių ar vie
ną iš devynių kitų brangių
PriziiIrpa.

Tam, kuris įrodys, kad pirkti namą,
lotą, arba furmą nėra saugus lnvestmentas.
Pajaukite, kurie norite nusipirkti
arba išmainyti, naują namą pasta
tyti, eeną patuisyti. Taipgi turime
keletą desėtkų senesnių namų po
visą Ctiicagą, visokio didumo, bizniavų ir privatiškų. Kainos nuo 18
gimtų iki 185 tūkstančių. Galima
pirkti arba statyti su mažu jmokėjimu. kitus mokėti kaip rendą.

CHARLES P. SUROMSKIS & CO.
6921 S. Western Avė.
Rep. 3713 — Vakarais Pros. 1111
PARDAVIMUI GERAS MOKGIPIIS

Parsiduoda $1500 morgičus. nešan
tis Uty, ant gero mūrinio namo.

EDU’. G. CERNAUSKAS
HMM) So. Union Avė. IV-I. OANal 2183
REIKALINGAS DARBININKAS
SPAUSTUVĖJE

Reikalingas tuojau prityręs spaustu
vės darbininkas, l’astovus darbas.
Kreipkitės;
2334

So.

Oakley

Avė.,

Chicago,

III.

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER

Jūsų Gražus
Apsirėdymas
-Mūsą Specialybė

DINING ROOM SETS — PAK

LOK SETS — BEDKOOM SETS
— RŪGS — RADIOS — KEPR1GERATORS — W ASHERS —
MAN GELS — STOVĖS.
AU Nailonai! y Advurtloed

ŽAVIA ŪKIAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ

A1£X ALESAUSKAS & SONS

BLIUSKELIŲ
PIRŠTINIŲ
KOJINIŲ
POCKET’BOOKŲ
KORSETŲ
KTDIKIAMS DRABUŽIŲ

FACTORY

REPRESENTATIVE

634-3 So. Western Aveni/'

V. VILEIŠIENE, SAV.

Telefonas REPUBLIC 6051

GLAMOUR

J

FROCK SHOP
5922 W. Roosevelt Rd.

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

Tel. AUSTIN 1175

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

Rez. TeL VICTORY 2499

AGENTAI:
Jonas Rodinas
Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas
II. Rajeu’ski
“Shorty”

»
pla vU
VID VKVT'
v

100 Dol. Dovanų

VARTOTŲ KARŲ
SKYRIUS:
806 West 31st Street
Chicago, Iii.
Telefonuokite:
VICtory 16 9 6

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

Nauja

Vieta:

907 WEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

Ketvirtadienis, liepos 3, 1941

VISA CHICAGOS IR APYLINKIŲ LIETUVIJĄ NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAMA Į
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ŠOKIAI

nuo
2 vai. iki 10 vai. vakare

2AISLAI Į

VALGIAI — GĖRIMAI
PASILINKSMINIMAI

<!

Tikietai:

Iš anksto - 10c; prie vartų 25c
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RENGIA

chicagos apskričio

|

LIETUVOS VYČIAI

f

*A

DIDYSIS IŠLAIMEJIMAS:

|

I94I CHEVROLET

f

RYTOJ, LIEPOS 4tą d., 1941

4-DOOR SEDAN

VYTAUTO PARKE

IR
9 KITI BRANGŪS PRIZAI

v

-.♦■.♦.—i—.-.*.—:*

Liepos Ketvirtąją Soldier Fielde
įvyksta patrijotinės pramogos

į Teisėjai panaudojo
naują įstatymą

Rengia Cook apskrities
Amerikos Legijono taryba
Milžiniškos
patrijotinės
demonstracijos ir priemoninių ugnių pramogos įvyksta
Soldier Field, Grand parke,
rytoj — Liepos Ketvirtąją,
7:30 vakarą.

Bus septintoji metinė pi
liečių patrijotinė demonstra
cija. Šiemet ji viršis visas
kitas buvusias, atsižvelgus į
šalies apsaugos energingą
stiprinimą. Tūkstančiai as
menų laukia šių milžiniškų
demonstracijų.
Iškilmių garbės pirminin
ku yra pulk. A. A. Sprague.
Anot
apskrities Ameri
kos Legijono komandieriaus
Francis E. Phelan, kurs yra
iškilmių generalinis pirmi
ninkas, šiose patrijotinėse
demonstracijose turėtų daly
vauti kiekvienas patrijotas
pilietis su šeima. Tuo būdu

būtų sukeltas gilus patrijotinis įkvėpimas jauniesiems,
nuo kurių priklauso mūsų
brangios šalies laimingoji
ateitis.

Iškilmės Soldier Fielde
prasidės atskridusiųjų iš
Glenview U. S. atsargų ju
rinės aviacijos lėktuvų sa
liutais.
Po to iškeliama
vėliava ir giedamas J. A.
Valstybių nacionalinis him
nas.
Giedos garsi operos
dainininkė Mary McCormic.
Po to prasidės žavinga pro
grama.
Numatoma, kad šiose pa
trijotinėse demonstracijose
dalyvaus daugiau kaip 60,000 žmonių.
Rezervuotus
bilietus galima įsigyti Am.
Legijono buveinėse — 205
W. Wacker Drive, Marshall
Field’s ir Bond’s krautuvėje,
i 65 W. Madison gt.

28 metų amž. vyrai nebus
šaukiami kareiviauti
Brig. gen. Lewis B. Her- rų klausimu paskiau bus da
shey, laikinai einąs karinės, roma, paliekama prezidento
vyrų konskripcijos direkto nuožiūrai.
riaus pareigas, iš WashingKadangi pataisymo prave
tono pranešė visų valstybių dimas numatomas, tai loka
konskripcijos direktoriams, liniai drafto boardai pata
kad lokaliniai drafto boar riami minėto amžiaus vyrų
dai neimtų kareiviauti tų šaukimą atidėti tolesniam
vyrų, kurie iki šio liepos 1 laikui.
dienos imtinai yra sukakę
Jei kartais kongreso že
28 m. amžiaus ir senesniuo mesnieji rūmai aktui patai
sius.
’* symo nepravestų, drafto bo
Gen. Hershey pareiškia, ardai galėtų paskiau pašauk
kad jis tai darąs kongreso ti tuos vyrus, pareiškia gen.
vadų prašomas. * Nes sena Hershey.
tas jau pravedė konskripci
jos aktui pataisymą, kad mi
“Draugo” spaustuvėje at
nėto amžiaus ir senesnieji liekama gražiausiai, geriau
(iki 36 m. amž.) vyrai ne siai ir prieinamiausiomis są
turi būti šaukiami vienerių lygomis visokie spaudos dar
metų tarnybon. Kas tų vy bai.

Rytoj pamaldos UŽ ŽUVUSIUS

lietUVIUS

Rytoj, liepos 4 d., Aušros
Po šv. Mišių sakys pa
Illinoiso legislatūra pra Vartų par. bažnyčioje, bus mokslą kun. J. Prunskis.
Užbaigai prie katafalko
vedė naują kalinių paroliavi- laikomos pamaldos už mūsų
mui įstatymą.
Teisėjams brolius lietuvius, kurie savo bus atgiedota “Libera.”
pripažintas
autoritetas iš- ' galvas paguldė už Lietuvos
Giedos muz. J. Brazaičio*
tarmėse
nužymėti,
kokį išlaisvinimą.
vedamas choras ir solistė
X Rytoj, liepos 4 d., Auš
trumpiausią ir ilgiausią (mip-lė I. Aitutytė.
Pamaldų Tvarka:
ros Vartų bažnyčioj gedulo
nimum ir maximum) laiką
Nuoširdžiai kviečiami chi pamaldos už Lietuvą ir žu
Pamaldos prasidės lygiai
nuteisti kaliniai turi iškalėti
iki boardas galės svarstyti 9 vai. ryto šv. Mišiomis, ku cagiečiai skaitlingai daly vusius besiryžtant atgauti
rias laikys kun. Dr. K. Rėk vauti šiose mūsų karžygių laisvę ir nepriklausomybę.
jų paroliavimo klausimus.
Visi kviečiami dalyvauti. Pa
pagerbimo pamaldose.
Naujas įstatymas įsigalio laitis.
maldos prasidės 9 vai. ryto.
jo šio liepos mėn. 1 d. Ir

mu

tą pat dieną Chicagoj du tei
sėjai
pasinaudojo
nauju
įstatymu.
Kriminalinių bylų teisme
teisėjas John F. Bolton nu
teisė kalėti nuo 1 metų iki
gyvos galvos negrą plėšiką
J. A. Hopkins.
Ir prie iš
tarmės padėjo pastabą, kad
nubaustasis turi iškalėti ma
žiausia penkerius metus ir
ilgiausia dešimts metų iki jo
paroliavimo klausimas bus
keliamas.
Teisėjas Denis J. Normoyle nuteisė kalėti nuo 1
iki 10 metų taip pat negrą,
Neville Moline, 17 m. amž.,
už vagiliavimus. Ir parolia
vimo klausimą paskyrė tarp
vienerių ir ketverių metų.

Mirė ketvirtoji žudiko
Savickio auka
Šv. Luko ligoninėje mirė
Charles Kwasinski,
17 m.
amž. Jį pašovė suimtasis
paroliuotas iš St. Charles
bausminės mokyklos Ber
nard Savicki, parkų policisto Speaker ir kitų dviejų
asmenų žudikas.
Kwasinski keliomis valan
domis prieš mirsiant nuro
dė į Savickį tvirtindamas,
kad jis jį pašovė ir sunkiai
sužeidė. Jis pašautas už tai,
kad Savickį atkalbinėjęs nuo
planuojamo plėšimo ir ban
dęs atimti iš jo revolverį
Savicki gi norėjęs, kad Kwa
sinski jam draugautų jo žy
giuose.
Policija praneša, kad įdo

mus kalinio Savickio elgimąsis ir nuotaika. Jis nesigailįs savo aukų. Girdi,
jam žmogų nušauti esą tiek,
kiek aiskrimą valgyti.

23,379 vyrai
įsiregistravo Chicagoj

Liepos 1 d. Cook apskri
ties drafto boarduose įsire
gistravo 23,379 vyrai, kurie
*nuo pereitų metų spalio 16
of
the Yards i d- iki šių metV liepos 1 d.
“Back
Neighborhood Council,” ku (imtinai) sulaukė 21 metų
rį sudaro apie 150 įvairių amžiaus.

Vyskupas Sheil kalbėjo

organizacijų — kliūbų
ir
draugijų, Liepos Ketvirtąją
minėjo vakar, liepos 2 d., va
kare Davis Sąuare parke.
J. E. auxiliarus vyskupas B.
J. Sheil buvo vyriausias
kalbėtojas.

X Chicago lietuviai Lie
tuvos išlaisvinimą iš rusų
komunistų kruvinos vergi
jos minės rytoj liepos 4 d.,
Vytauto parke, Lietuvos Vy
čių Dienoje. Kalbės kons. P.
Daužvardis ir kiti, kurie
plačiai nušvies pastaruosius
įvykius Lietuvoj. L.- Vyčių
choras padainuos momentui
atatinkamų dainų.

Buvo numatyta, kad aps
X Jul. Abromavičienė, ku
krityje įsiregistruosią iki nigo Abromavičiaus motina
27,000 vyrų.
Tačiau neat su dukterim, ir Ona Jacspėta.
kienė, žinoma Bridgeport
Kitose visose Illinoiso da veikėja, per Gudų krautuvę
lyse įsiregistravo 19,376 vy užsisakė vietas “Draugo”
ekskursijoj laivu į Milwaurai.
kee.

Dvynų suvažiavimas
Chicagoj

šimtai
lietuvių.
Kurie
dar norite turėti visą dieną
“relief” nuo karščio, iš anks
to įsigykite tikietus.

4

X Barauskas, 4426 So.
Mapletvood Avė., prieš kiek
laiko dirbtuvėje sunkiai su
sižeidė koją. Dar ir dabar
randas ligoninėj ir ims lai
ko kol visai pasveiks.
X L. Vyčių Dienos, liepos
4, programos komisija sako
Vytauto parke virvės trau
kimu tirsiant, kurio ama
to ar profesijos lietuviai yra stipriausi. Teisėju būsiąs
Bill Osmanski, lietuvis, profesijonalas
futbolininkas
Bears rinktinėj.
X E. Jurkštienė, žymi
West Side veikėja, ARD 10
skyr. pirm. ir M. S. 55 kp.
sekr. su dukrele išvyko atos
togų. Lankysis New Yorke
ir kitose Rytinių vai. kolo
nijose. Prieš ištekėdama ji
gyveno ir veikė New Haven,
Conn.
X Chicago Heights lietu
viai sako, kad Petrinės dar
neužsibaigė. Visi Šv. Kazi
miero par. Petrai (taip pat
čikagiečiai) liepos 6 d. susi
rinks į Vytauto daržą ir
drauge su klebonu kun. Pet
ru Katausku švęs savo var
dines. L. Šimučio, Jr., orkes
trą linksmins jaunimą.

Smulkūs “Drauge” skelbiX “Draugo” ekskursijoj į
\ mai nedaug kainuoja, bet Mihvaukee, liepos 6 d., kiek
rezultatai esti geri. Bile ko jau žinoma, dalyvaus keli
kiu reikalu pasiskelbk ‘Drau
Šios savaitės gale Chica go’ “Classified” skyriuje.
AR DAUG KŪRO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?!
goj įvyksta Inlemational

Twins association suvažia
vimas. Sesijos bus turimos
Morrison viešbuty.
Kalbama, kad dalyvaus
daugiau kaip 1,000 dvynų
(porų) iš visų J. A. Valsty
bių dalių.
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Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij^]
Sutaupysite Daug Pinigų.
Laikai bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:|
won„, DOCK WOpL
1. Sutaupysite 40% kūro;
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2. Apsaugo gyventojų sveikatą ;|
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ČIA GAUSI
greit, len»l<moInMlmnln _
NTO R TKT 20 MFTF

PASKOLA

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
ind LOAN
ASSOCIATION'
OF OHTOAGO

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS

LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ
STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS
Finansuojame namų pastatymą at
pataisymą — Nieko JmokStl — 3
metai limokėtl — Apkalnavimas
dykai.
Lietuvi* Pardavėjas
Stanley I,itw1nas — Ve«W-Jas

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

Carr-Moody Lumber
Company

TUR
™3 $1,000,000.00
VIRA r 1

3039 So. Halsted St.
VIC. 1272

2202 W. CERMAK ROAD
Tel. s CANAL M87
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3. Padidina namų vertę;

4. Taupo namų šilumą;
5. Duoda gerą apsaugą nuo
gaisrų;
6. Greitai ir lengvai įtaisome
Apskaičiavimas

Hmrr Duiisnm
asomvy Cot«orrt.tve.
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Dykail

Pai-tlplname F.H.A. PaskoltnhntM
ar UmokėJImiut.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir sieni;
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Avė.

Republic 605’

WarehonM: 9401 8a. Stony Itland Are., tai.

Šv. Kazimiero Parapijos, Chicago Heightsį Piknikas;;
Šis Piknikas Bus Ypatingai Linksmas ir Smagus. Bus Gardžių Valgių, Skanių Gė
rimų, Dainų, Įvairių žaislų ir Kitokių Linksmybių, Šokiams Grieš Didelė ir Gera, Jau
nimo Mėgiama Orkestrą.
•
Visus Nuoširdžiai Kviečiame Šį Sekmadienį į Mūsų Parapijos Didelį, Smagų ir Links
mą Pikniką.
KLEBONAS KUN. P. KATAUSKAS IR PARAP. KOMITETAS

Įvyks Si Sekmadieni, Liepos (July) 6 dieną, 1941 met.
T’

VYTAUTO PARKE
Prie 115fos Gatvės. . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarp Pulaski Road ir Cicero Avenue

