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SUNAIKINO LIETUVOS MIESTUS
Sovietų kareiviai tūkstančiais 
pasiduoda vokiečiams

Vokiečiai pasiekė Dniepro upę. Paė
mė Talling. Bombarduoja Smolenską
BERLYNAS, liepos 6. — Galingosios vokiečių jėgos 

Įsiveržė tolokai Stalino linijon Dniepro upės pakran
tėmis, Ukrainoje.

Sovietų priešini m” sis sutriuškintas Murmanske.
Pabaltijo ir Galicijos frontuose raudonarmiečių divi

zijos paskui divizijas pasiduoda vokiečiams.
Tarp Oršos ir Mogilevo linijoje — rytuose nuo Mins

ko, vokiečiams priešinasi tik sovietų liekanos — suskal
dyti daliniai, kai kur vien čekistų kompanijos ir armijos

STALINAS IR SUTARTYS
Savo paskutinioje kalbo

je bolševikų pasaulio “sau
lė” Stalinas staiga prisimi
nė, jog Rusija buvo suda-. 
riusi sutartį su Vokietija, 
kurią Berlynas sulaužė. Mes 
nemanom ginti Hitlerio už 
nesilaikymą sutarčių. Ta
čiau mums labai keistai 
skamba Stalino kalba apie 
taikos sutartis, kurių jis 
pirmasis nesilaikė.

Juk dar taip nesenai 
Maskvos ponai sulaužė vi-
sas draugingumo ir ncpuo-[ “• •• -.-.j™
limo sutartis sudarytas su Polltln,ai komisarai. Kareiviai g. arba iškloti, arba pa- 
Lietuva. Bet tada, Stalinas, sidavę vokiečiams.
to nežinojo. Kaip greit iš
moksta žmonės gerbti su
tartis !

PAGALIAU

BERLYNAS, liepos 6. — 
Vakaruose nuo Minsko vo
kiečiai apsiautė dar apie 50,- 
000 raudonarmiečių, kurie 
gausingomis grupėmis išsi
mėtę laukuose. Vokiečiai

BERLYNAS, liepos 5. —
Vokiečių vyriausioji karo 
vadovybė šiandie pranešė, 
kad visu ilguoju sovietų karo 
frontu vokiečių armijos pa-

Mūsieji komunistai dar žangiuoja ir raudonoji ka- 
taip nesenai kalbėjo apie i riuomenė visur sėkmingai | juos turi sužnybę ir laukia-
didžiuosius rusų laimėji- pliekiama. Ypač fronto cen- j mas jų pasidavimas.

tre sovietai daug nukentėję, j Vokiečių pranešimu, jau 
Tas yra rytuose nuo Mins-. apįe 300 000 sovietų kareivių 
ko, kur vokiečiai pasiekę paįmta nelaisvėn. Vokie- 
Dniepro upę. čiams tekę dideli kariniai

mus. Paskaičius “Vilnį” at
rodė, jog netrukus raudo
noji armija bus Berlyne. 
Tačiau “Vilnis” visados to
kiu žurnalizmu — faktų 
kraipymu — užsiėmė.

Įdomu kaip pagaliau 
“Vilnis” paaiškins savo 
skaitytojams paskutiniąją 
Stalino kalbą, kurioje jų 
“saulė” prisipažino apie 
pralaimėjimus?

Pagaliau Stalinas kalbą 
pasakė vien tik dėl to. kad 
Maskvoje darosi karšta.

NEĮTIKĖTINA
Vokietijos—Rusijos ka

ras jau dvi savaites vyk
sta. Pranešimai iš fronto 
— vokiečių ir rusų — neį
tikėtini. Jie neįtikėtini jau 
vien dėl to, kad kovoja dvi 
valstybės, kuriose cenzūra 
pasireiškia griežčiausioje 
formoje.

Tačiau viena aišku, kad 
rytų fronte laimėjimai kryp 
sta vokiečių pusėn. Aišku,

Vokiečių vadovybės prane
šimas:

“Rytuose veiksmai tęsia 
mi sulyg planų.

— 4. * - i* — 'Komunistai pasiren-musų atsargos uzpaKalinese |
linijose sunaikino visą eilę j g ę bėgti iŠ Maskvos 
suskaldytų priešo dalinių. |
Keletas tūkstančių priešo ROMA, liepos 6. - Vietos 
kareivių pakliuvo nelaisvėn.

“Pažangiuojanti vengrų 
kariuomenė užėmė Kolomea 
ir Stanislav miestus.

“Kaip jau paskelbta spe
cialiuoju pranešimu, Minsko

grobiai.
Vokiečių lakūnai bombar

duoja Smolenską.

Vokiečių kareiviai sugužę rave šalia bolševikų kelio; 
laukia tinkamo momento pultis prieš sovietų tankų dali
nį. Vaizdo dugne matomi liepsningi tankai.

Baltuose Rūmuose turėta 
karo konferencija

radijo stotis pakartojo iš 
Stokholmo (Švedijos) gautą 
per radiją žinią, kad Mask
vos komisarai pasirengę

NEPAPRASTAS BOLŠEVIKU 
TERORAS VILNIUJE

Šaudė gydytojus ir slauges. Metropo
lito Skvirecko atsišaukimas į tauta. 
Reikalinga skubi pagalba

(Mūsų specialaus korespondento iš Europos)
Žinios iš Kauno: Karo iš- imtis sunkaus sunaikinto 

vakarėse eilė kaimų buvo krašto atstatymo darbo, 
sudeginta ir šimtai ūkininkų . „ , ... .
šeimų sušaudyta. Partizan- I I,a«alb? nukentcj,isi..,ns 
tinio karo metodais bolševi-1 Amerikos lietuviu -
kai sunaikino Vilkaviškį, 
Marijampolę, Panevėžį, Šiau
lius, Radviliškį ir padegė 
Kazlų Rudos miškus. Reiks 
ilgus metus sunkiai dirbti 
bolševikų sunaikintai Lietu
vai atstatyti.- To bolševi
kams niekad neužmirš nė 
vienas lietuvis. Laikinoji 
vyriausybė didelėmis pas
tangomis stengias gyvenimą 
aptvarkyti ir išspręsti kas
dieninės duonos reikalą. Iš
leistas patvarkymas drau 
džiantis kelti kainas. Raudo
nasis Kryžius registruoja toka 
bolševikų okupacijos ir karo 
aukas bei globoja politinius 
kalinius. Maisto bendrovės 
tarnautojams įsakyta užimti 
savo vietas, kad visi skyriai 
visoj Lietuvoj pradėtų tuoj 
veikti. Tarp Kauno ir Šiau 
lių bei Vilniaus geležinkeliu 
susisiekimas dar neina.

Amerikos lietuvių Sian 
dien turėtų būti didžiausioji 
pareiga susirūpinti ne tik 
Lietuvos atstatymu, bet pir
moje eilėje likimu tų tūks
tančių našlių ir našlaičių, 
kurių tėvai yra bolševikų iš
gabenti arba nužudyti, ir ku
riems todėl būtiniausia yra 
ir tai tuojau materialinė pa
rama.

Japonai planuoja 
blokuoti Vladivos-

TOKIJO, liepos 6. — Japo
nų vyriausybė planuoja blo
kuoti Vladivostoką, kad te
nai nebūtų siunčiami karo 
reikmenys iš Amerikos. Prie 
Vladivostoko priėjimas te
galimas tik japonų valdomo
mis jūros sritimis. Tad 
norima tas sritis uždaryti.Dalyviai nieko neiškelia aikštėn, kas ^v,eTtėeJšaudėUV US’

, Berlyną pasiekė žiupsnelis Britai nuskandino 
I žinių iš Vilniaus. Pasirodo, 
kad minint Lietuvos okupa- nCIClU laivę

ten kalbėta
washington, liepos 6.Legijonas priešbėgti kažkur j rytus Pir-

nnnnn miau jie norėtų iš Maskvos — Prez- Rooseveltui vakar!, -1
srityje apie 20,000 sovietų ir Petrapilio pašalinti civili-, grižus iš Hyde Park, Baltuo- DOlSeVlKUS 

nius gyventojus ir išvežti, jse Rūmuose tuojau įvyko
arba sunaikinti fabrikų ma- karo kabineto posėdis. Daly- 
šinėrijas.

Taip pat pranešta, kad vi-

kareivių persimetė mūsų pu
sėn išžudę savo politinius 
komisarus.

“Rytuose nuo Minsko jau 
pasiekta Dniepro upė

blaško bėgantį 

fronte mūsų
jog ypač šiaurėje, kur bol- kariuomenė jau persimetusi 
ševikų pozicijos ypač buvo Rusijos pusėn. Kalvota 
silpnos, nes čia Maskva apylinkė. Bolševikai vieto- 
prievarta okupavo nepri- j mįs atkakliai priešinasi, 
klausomas^ valstybes ir te- j Vokiečių oficialių žinių 
roru bandė jas susovietinti, , agentūra praneša, kad Pa
čia vokiečių laimėjimai di-1 baItijo grity vokiečiai sudau- 
džiausi. , šešis sovietų traukinius

e su kariuomene ir 70 motori-
KOVOS UŽ LIETUVĄ nių sunkvežimių. Kitose

Mus, aišku, labiausia pa- fronto dalyse vokiečiai taip 
lietė Lietuvos likimas, kur pat daužo sovietų karinius 
įvyko pirmieji sukilimai traukinius. Kad sukoneveik- 
prieš okupantus, kur žuvo ti bolševikų atsimetimą, vo- 
bent 3,000 lietuvių. kiečių lakūnai orinėmis bom-

Pabaltijo fronte mūsų s°j sov‘ Rusijoj visokie ci-
kariuomenė
priešą.

Suomijos

viliniai darbai sutraukti.

5,000 sovietų lėktu
vai sunaikinta '

LONDONAS, liepos 6. — 
DNB (oficiali vokiečių žinių 
agentūra) iš Berlyno prane, 
ša, kad iki šio laiko vokie
čiai sunaikino apie 5,000 so
vietų lėktuvų. Dėl to sovie
tų lakūnų veikimas žymiai 
mažėja.

Vokiečiai užėmė

vavo karo departamento se
kretorius Stimson, valstybės 
sekretoriaus pareigas einąs 
Welles, laivyno sekretoriaus 
pareigas einąs Forrestal, 
kariuomenės štabo viršinin-!

cionalinis vadas) Milo J. 
Warner. Jis pareiškė, kad 
Legijono organizacija yra

, , ,, . griežtai nusistačiusi prieš J.kas gen. Marshall ir rear, A Valst bi bi{iuuavimąsi 
admirolas Ingersoll. Posėdis, su Soviet Rusija Amerika 
buvo už uždarytų durų ir"| amos bolše.
tęa« apie dvi valandas Po- vistiniam režimui> pcrmirku. 
sedžio dalyviai apleisdami siam žudomų žmonių krauju.

CHICAGO, III. — Čia lan
kėsi Amerikos Legiono vy
riausias komandierius (na- miestą iš namų į namus ir 

rinko vyrus, moteris bei vai
kus. Viso suimta per 10,000 
lietuvių, kurie nugabenti 
naujojon Vilnijon, pakrauti į

vimo metines Vilniuje buvo 
pravestas didžiausias tero- > LONDONAS, liepos 6. — 
ras prieš lietuvius. Birže- Britų bombonešiai puolė 
lio keturiolikta, penkiolikta, prancūzų karinių reikmenų 
šešiolikta dienomis GPU su fabriką nacių okupuotam 
sunkvežimiais važinėjo po Lille mieste. Anot žinių,

keliomis orinėmis bombomis 
pataikyta stačiai į fabriką. 
O Belgijos pakrantėse lakū
nai nuskandino vokiečių lai
vą apie 4,000 tonų.

Baltuosius Rūmus 
ką nors pareikšti, 
kretorius Stimson 
atrėžė:

Bičiuliavimąsis su Maskva 
Amerikos komunistus pa
drąsina čia platesne vaga

raudonąja propa-1 kitus sušaudė.

prekių vagonus, kurie vė
liau užplombuoti. Taip su- FJGnas nriešinaas 
krautus lietuvius pradėta iLaenaS Priešingas

Įtaikai su Hitleriu
benti, nes tuojau vagonų 
prireikė patiems bolševi
kams. Tada dalį paleido, o

šiandie Lietuvoje jau su
sidariusi laikinoji vyriaiu- 
sybė, jau beveik normaliai 
eina gyvenimas.

Mes žinome, jog iki šiol 
Lietuvos padėtis dar nėra 
tokia, kokios mes norėtu
mėm. Tačiau mes reiškia
me vilties, ir tvirtai žino
me, jog tai yra didysis vi-

bomis sprogdina tiltus, ardo Estijos SOStine 
plentus. T

NEW YORK, liepos 6. — 
Iš Londono per radiją pra
neša, kad vokiečiai užėmė 
Estijos sostinę Tallinną.

ROMA. — Ašies lakūnai 
bombardavo britų tvirtovę 
Maltoje, Viduržemio jūroje. 
Taip pat bombarduota ir 
Kipro sala.

STOKHOLMAS. — Prieš
lėktuvinėmis patrankomis 
suomiai iki vakar numušė 52

jų kraštų, ypač iš Kini
jos, duoda suprasti, jog 
Maskva jau senokai nujau
tė, kad įvyks karas su Vo
kietija. Todėl šiandie kal
bėti apie bolševikų nepasi
rengimą, nes jie tikėjo tai

sos lietuvių tautos troški- kos sutartimi su Berlynu 
mas, kad Lietuva iškiltų — būtų iyg įr nesąmonin- 
vėl nepriklausoma nuo bet ga
kokių svetimųjų globos. Tiesa, bolševikai nepasi-

Neatsiras gi nė vieno rengę, bet tai bolševistinės
nuoširdaus lietuvio, kuris sistemos kaltė. Jie nebūtų __________
norėtų matyti Lietuvoje ar įstengę pasirengti, jei jiems' sovietų lėktuvus 
raudonuosius komunizmo jr vjaį metai laiko būtų
ar ruduosius nacizmo sar- duota.
g115*- Maskva teįstengė tik

* daug už save menkesniuo-
STALINAS ŽINOJO sius engti ir nugalėtuosius

Pranešimai iš neutralių- kraštus pasigrobti.

NEW YORK. — Suimta 
du įtariami asmenys. Kalti
nami tuo, kad jie būk plana
vę sabotaŽuoti New Yorko 
miesto vandens sistemą. j

atsisakė 
Karo se- 
trumpai

užsiimti
“Nieko negaliu sakyti apie ganda. 

pasitarimus.”
Prezidentui esant Hyde 

Parke laivyno sekretorius 
Knox išsišoko, kad dabar 
laikas Amerikai pakilti ir 
“išvalyti” Atlantiko vande
nyną, kad jame nebeliktų jo
kių nacių laivų. O gen. Mar
shall pareiškė, kad naciona
linei gvardijai ir draftu pa
šauktiems vyrams pratęsti 
kareiviavimą — ilgiau vie- 
nerių metų. Be to, jis reiš
kė noro, kad kariuomenės 
skaičius būtų padidintas 
daugiau kaip dviejų milijonų 
vyrų ir kad kariuomenės va
dovybė būtų autorizuota ka
riuomenę pavartoti užsienio 
ekspedicijoms.

Vieno ir kito pareiškimai 
kongrese sukėlė nepaprastą 
triukšmą. Įsivėlimo karan 
priešininkai iškėlė reikalavi
mą, kad sekr. Knox, arba at-

Paprasta bolševikų 
pasaka

NEW YORK, liepos 6. — 
Iš Maskvos per radiją pra 
nešta, kad vokiečių pažanga 
Rusijoj nepaprastai daug 
kainavusi. Sako, apie 750,- 
000 vokiečių kareivių nukau
ta, sužeista ir nelaisvėn pa-

Plėšė krašto turtą 
Karo išvakarėse iš Vil-

LEEDS, Anglija, liepos 6. 
Anglijos užsienių reikalų 

j ministras Edenas nusimano, 
kad artimiausiomis dieno
mis Hitleris ir vėl pasiūly
siąs taiką. Edenas sako,

niaus išgabenta visi maisto ka(j Anglija iš anksto tai 
produktai, likučiai’ avalinės griežtai atmeta. Sako, bri- 
ir kiti būtiniausi dalykai. Vii Įaį nieku būdu nesutinka da

imta. Anot bolševikų, šia-, ,Vilniaus n“° dideli?. sunai- 
me poros savaičių puolime JLaun? . zmiomla'

niuje lietuviai drauge su vo
kiečiais kovėsi prieš bolševi
kus. Pasižymėjo lietuvių 
korpuso daliniai, kurių ka
reiviai nuplėšė nuo savo ke- WT . .n .1— 
purių bolševikų žvaigždes, Nukauta 2 milijonai 
sudarė apsaugos būrius ir . . . 
prisidėjo, kaip praneša vo- K1I11GC1U 
kiečiai, prie apsaugojimo

ryti taikos su Hitleriu. Esą 
taika bus įvykdyta tik Hitle
rį visiškai nugalėjus.

rinktiniausios vokiečių divi
zijos sunaikintos.

gumų pačiam prezidentui. 
Nors prezidentas nepasi

sako nė už vieną kurią pozi
ciją, bet Liepos Ketvirtąją

TOKIJO, liepos 6. — Japo
nų vyriausybė apskaičiavo, 

bėgdami bolševikai visus gy- kad per penkerius kariavimo 
dytojus, kurie nebuvo pasis- 1 metus Kunijoj japonai nuko-
lėpę ir nesutiko vykti drau
ge su boševikais, šaudė. 
Toks pat tragingas likimas 
buvo ir gailestingųjų sese 
lių.

vę daugiau kaip du milijo
nus kiniečių.

LONDONAS. — Britų sub- 
marinas Viduržemio jūroje 
sutorpedavo ir nuskandino 

Arkivyskupo žodis ’talų kruizerį, matyt Gorizia.
Arkivyskupas Skvireckas i-aivo 700 vyrų įgulos liki-per radiją kalbėdamas griež

tai pareiškė, kad prireikus išleido šiandien per radiją ma® nežinomas.
sistatydintų, arba būtų pa- j J. A. Valstybės nepriklauso- skaitytą atsišaukimą į tau-!-------------------------------------
šalintas. Nuaidėjusi audra, mybę ir laisvę gins ir toliau tą. Jame kviečiami visi lie- Chicago ir apielinkės. —
žinoma, sukėlė daug nesma- J kovos prieš ašies pavojus. tuviai sutelktomis jėgomis Iš dalies debesiuota ir šilta.

/



DBAUGASo Pirmadienis, liepos 7, 1941

Amerikos lietuvių gyvenimas * ir veikimas
50 METŲ KUNIGU

Žiūrint į prelatą Julių Ma- panaši į mūsų aukštesnę rao-
ciejauską, ne vienas klysta, 
kai nori atspėti jo amžių. 
Jam niekas neduoda dau
giau kaip 60 metų, o jis jau 
susilaukė 73 metų. Gimė 
liepos 1 d., 1868 metais.

Kai Julius susilaukė ke
turiolikos metų, tėvas išve
žė jį į Rygą mokytis. Mat, 
tėvas pamatė sūnaus gabu-

kyklą. Šita mokykla tuojau 
atsižymėjo savo naudingu
mu. Daug jaunimo išėjo iŠ 
tos garbingos įstaigos. Jie 
visur gražiai gyvena, sėk
mingai darbuojasi ir džiau
giasi, kad lankė didž. gerb. 
prelato progimnaziją. 
Nelaimė

1925 metais sudegė jo pro-
mus ir norą mokytis. Dėl1 gimnazija su visu invento 
to, davė jam ir progos. Ju- rium.
liūs buvo labai rūpestingas1 Prelatas nenuleido rankų
moksle. Jis mažai žaidė su 
kitais, bet vis mokinosi. Jis 
ne tik pats mokinosi, bet 
mokino ir kitus.

Julius buvo ir dievotas. 
Dėl to pasirinko kunigystės 
luomą, kuriame jis galėjo 
darbuotis ne tik dėl savo 
sielos išganymo, bet taip pat 
prisidėti ir prie kitų žmo
nių išganymo. Julius buvo 
įšvęstas kunigu liepos 7 die
ną, 1891 metais. Kun. J. Ma
ciejauskas buvo paskirtas 
vikaru į Ramygalos parapi
ją. Jis tenai sėkmingai dar
bavosi penkis metus ir pas
kui buvo pasiųstas vikarau
ti į Panevėžį.

Dvasiškoji valdžia, maty
dama kun. J. Maciejausko 
uolumą, paskyrė jį klebonu 
į Švėkšną.

Jaunam klebonui čia teko 
ne tik mokyti žmones gar
binti Dievą, bet ir rūpintis 
naujais Dievo namais. Tik 
vieni metai praslinko ir 
Švėkšnoje buvo šventinami 
naujos bažnyčios pamatai. 
Tai buvo 1900 metais.

Jis pastatė labai gražią 
bažnyčią Švėkšnoje ir ji bu
vo pašvęsta 1905 metais. 

Važiuoja į Ameriką

Bet pasidarė ir skolos sta
tant naują bažnyčią. Švėkš
nos gyventojai jokiu būdu 
negalėjo jos sumokėti. Dėl 
to, kun. J. Maciejauskas tuo
jau leidosi į Ameriką pasi
rinkti pinigų, kad apmokė
jus skolą.

Tuo laiku Amerikos lietu
viai vargingai gyven-o. Jie 
tik buvo atvažiavę iš savo 
tėvynės, anglų kalbos neži
nojo. Sunku buvo gauti dar
bą. Apie biznį lietuvių tar
pe nebuvo ir kalbos.

Nepaisant visų tų sunku
mų, prelatas surinko užten
kamai pinigų atmokėti sko
lą, kuri buvo padaryta sta
tant bažnyčią. Surinko net 
daugiau, nes tuojau prade-

kiti sugrįžę namo rūpintųsi, mą: “Lietuviams bažnyčios 
nelaimingais. Juk tai yra J nereikia. Jie yra gerai aprū-

viena didžiausių dorybių pa
dėti pavargėliams. Viešpats 
Jėzus pasakė: “Ką jūs pa
darėte mano vargšams, jūs 
man padarėte”.

Kova su svaigalais

Kad sustabdžius tą galin
gą žmonijos priešą girtybę, 
prelatas įsteigė Blaivybės 
Draugiją. Draugijos tikslas 
buvo steigti valgyklas ir už
eigas, kuriose nebūtų svai-

pinti vietinių kunigų”. Tik 
prelatui J. Maciejauskui pa
sisekė gauti leidimą iš Baž
nyčios valdžios.

Buvo vargo ir su žmonė
mis. Neturėdami savo baž
nyčios, jie buvo užmiršę a- 
pie savo sielos reikalus. Ko
munistai stengėsi panaikin
ti šv. tikėjimo sėklą jų šir
dyse. Daugelis jaunųjų bu 
vo visai be šv. Sakramentų. 
Senesnieji džiaugėsi, kad tu-

kaktuves. Mums visiems rei- 
ketų pagerbti taip brangų 
Bažnyčiai ir Tautai darbi
ninką — jubiliatą.

Kun. J. Jasevičius

PIRKITE ANGLIS DABAR!
KAINOS KVI.A — PUIŠIUI OšKlli. ŽIEMAI DAllAH
SAUKITE

LAF. 6864 “

galų. Draugija buvo pasie- rgj0 duonos kąsnį. Antgam-

=^1

žemyn, bet vėl pridėjo jas 
prie darbo. Tuo laiku jis bu
vo Amerikoje. Taigi, tuojau 
pradėjo rinkti drabužius ir 
vežti su savimi į Lietuvą.

Jis pats pasakojo, kad su
rinko 50 dėžių drabužių ir 
pasiėmė su savimi. Tokiu 
būdu jis suramino padegė
lius ir ragino pasitikėti Die
vo Apvaizda.

Pastatė gimnaziją

Prelatas ne tik sušelpė ir 
suramino pavargėlius, bet 
jis taip pat atvežė pinigų 
pastatyti gimnaziją. Tik po
ra metų praslinko ir jau 
gimnazija stovėjo, nes 1928 
metais buvo užbaigta.

Liepos 25 d., 1928 m. bu
vo nepaprastos iškilmės 
Švėkšnoje. Tai buvo pašven
tinimas naujos gimnazijos. 
Tose iškilmėse dalyvavo Lie
tuvos Respublikos preziden
tas Antanas Smetona, švie
timo ministeris Šakenis, val
stybės kontrolierius Matu
laitis, gener. Nagevičius ir 
kiti.

Naujoji gimnazija sėkmin
gai veikė. Joje galėjo mo
kytis ne tik turtingų tėvų 
vaikai, bet ir pavargėlių, kai 
miečių sūnūs ir dukterys. 
Ją lankė vietinio grafo sū
nus ir kartu su juo ėjo pa
prasto kaimiečio vaikai. Tai 
buvo demokratiška mokyk
la.

Rūpinosi ir pavargėliais

Prelatas nepaprastai my
lėjo pavargėlius, paprastus 
žmones ir darbininkus. Jam 
buvo gaila kiekvieno žmo
gaus nelaimėje lr jis buvo 
pasirengęs jam padėti.

Kad palengvinus vargo 
žmonių skurdą, jis įsteigė 
Švėkšnoje labdaringą drau
giją. Tojf draugija pastatė 

namus, kuriuose »buvo pri
glausti pavargėliai. Tie na
mai talpino apie 50 žmonių. 
Prieš Lietuvos pavergimą

jo statyti ir mokyklą, kai j birželio 15 d., 1940 metais, 
sugrįžo iš Amerikos 1906! tenai buvo keli ir amerikie-

metais.

Stato mokyklas

Taigi iš senosios bažny
čios medžiagos prelatas pa 
statė puikią parapijos . mo* 
kyklą. Jis taip pat gavo lei
dimą iš rusų valdžios atida
ryti dviklasę lietuvišką mo
kyklą. Toji mokykla ir da
bar yra.

Atėjo laikai, kai jau ne-

čiai prisiglaudę. Prie tų na
mų buvo ir ligoninė. Tenai 
gydytojas gyveno ir prižiū
rėdavo ligonius bei senelius. 
Buvo dar ir kiti namai dėl 
sergančių užkrečiamomis li
gomis.

Kas prelatui buvo duota: 
gabumai, sveikata, net tur
tai, jis viską panaudojo di
desnei Dievo garbei ir sielų 
išganymui bei žmonių lai-

užteko pradinės mokyklos, mei. Jis dažnai kvietė kitus 
Dėl to prelatas 1919 metais1 pamatyti Švėkšnos prieglau- 
jkūrė progimnaziją. Ji buvo j dą. Mat, jis norėjo, kad ir

kusi savo tikslą. Ji turėjo 
tris arbatines ir kepyklą. Ji 
net turėjo vieną viešbutį. 
Be to, draugijos nariai lan
kė nelaimingus namus, ku
rių šeimininkai vartojo svai
galus ir ragino šalintis to 
nelaimingo įpročio —- gėri
mo.

Bažnyčia ir Lietuva 
pagerbė jį

Kai Katalikų Bažnyčia 
mato savo vieno ar kito sū
naus uolumą, ji paskiria jam 
platesnį darbą ir teikia jam 
garbės, kad paraginti dar 
uoliau dirbti. Taip buvo su 
prelatu J. Maciejausku. Štai, 
1910 metais jis buvo paskir
tas dekanu Rietavo dekana
te. Tai reiškia jam buvo pa
vesta globoti dvidešimts dvi 
bažnyčias.

Aštuoni metai vėliau, tai 
yra 1918 m., prelatas buvo 
pakeltas garbės kanauninku 
žemaičių vyskupijoje. Paga
liau, 1926 metais jis buvo 
paskirtas Telšių Kapitulos 
prelatu.

Lietuvos valdžia taip pat 
matė prelato darbus ir pa
siryžo juos įkainuoti. Ji su
teikė prel. J. Maciejauskui 
Gedimino II laipsnio ordiną 
1928 metais.

Dirba Amerikoje
Kai žmogus susilaukia 70 

metų senumo, tai jis nori 
pasitraukti iš darbo ir savo 
pareigų. Su prelatu yra ki
taip. Vietoje poilsio, jis ieš
ko darbo.

Prieš kelis metus jis yra 
atvažiavęs į Ameriką. Per 
tą laiką jis važiavo per vi
sas lietuvių kolonijas, kur 
sijas.

Įsteigė parapiją

Važinėdamas po Ameriką 
su misijomis, prelatas vis 
tėmijo, kur yra reikalingiau
sias lietuvis kunigas. Jis tu
rėjo keletą metų mintyje, 
bet pasirodė, kad Los Ange
les lietuviai daugiausiai rei
kalauja lietuvio kunigo. Tai
gi 1940 metais išvyko į Los 
Angeles, kad ištirti tena* 
lietuvių stovį. Prelatas tuo
jau pamatė reikalą. Dėl to, 
trumpai sugrįžo į rytus, at
liko savo reikalus, davė vie
nur ir kitus misijas, o pas
kui vėl išvyko į Los Ange 
les prie savo sunkaus darbo 
organizuoti parapiją.

Jau keli kiti kunigai ma
tė reikalą įsteigti lietuvių 
parapiją Los Angeles mies
te. Bet jie vis gavo ataaky-

tinis gyvenimas jiems nerū
pėjo

Prelatas su tais žmonėmis 
nesiginčijo. Jis tik meldėsi 
už juos ir prašė, kad kiti 
melstųsi už atsivertimą, lr 
stebėtinas dalykas! Dauge
lis lietuvių prisideda prie 
bažnyčios reikalų. Jie užpra
šo šv. Mišias. Dievo malonė 
yra duodama tiems, kurie 
jos prašo.

Dievui padedant visos kliū 
tys buvo nugalėtos, vargai 
išvargti. Los Angeles lietu
viai birželio 1 dieną pradė
jo laikyti pamaldas savo 
bažnyčioje. Tai yra džiaugs 
mas ne tik vietiniams lietu
viams, bet visiems, kurie A- 
merikoje gyvena. Mat, to
liausioji lietuvių kolonija su
silaukė savo veikimo centro. 
Mums kitur gyvenantiems 
reikėtų padėti tam centrui 
sustiprėti. Garbė prelatui J. 
Maciejauskui, kuris ir se
natvėje pasiaukojo Los An 
gėlės lietuvių labui.

Liepos 13 d. prelatas švęs 
50 metų savo kunigystės su-

Taking your giri to the 
movlea?

WATCH OUT!
WZtch out that your breath does act 

offend ... you youraelf protaahly don’t 
fcnow whether tt’s offenaive or otherwlae. 
JI you vant to make a hlt wlth your 
giri friend. there'a a vay to make your 
breath more agreeable. And lt's easy. 
Slmply rlnse the mouth vlth Liaterine 
Antiseptic before you start out. Liaterlno 
balta food fermentation ln tha mouth, 
the usual cauae of breath odora accord- 
lng to some authorlties, then over- 
comes the odors fermentation produces. 
Lambert Pharmacal Co., St. Louii, Mo.

Vyčių piknikas
Dayton, O. — L. Vyčių 96 

kp. metinis piknikas bus 
sekmadienį, liepos 13 d., Re- 
creation Picnic Grove, prie 
Powell Road, toje pačioje 
vietoje, kur buvo parapijos 
piknikas. Powell Road eina 
į vakarus nuo Old Troy Pike 
(Route 202) pusiaukelyje 
tarp Dayton ir Phoneton.

Kaip kas met, taip ir šį
met vyčiai kviečia Daytono 
ir kitų miestų lietuvius at
silankyti į šį pikniką. Dalis 
pelno skiriama parapijos rei
kalams. Busas veš nuo baž
nyčios pradedant 1 vai. po
piet. , F. A.G.

Su pasitikėjimu žiūrėkime 
į savo tėvynės ateitį.

PIRM NEGU PIRKSITE
MATYKITE MUS!

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ 

STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS

Finansuojame namų pastatymą ar 
pataisymą. — Nieko Įmokėti — 3 
metai išmokėti — Apkainavlmas 
dykai.

Lietuvis Pardavėjas 
Stanley LUu-lnas — Veik* jas

Carr-Moody Lumber 
Company

3039 So. Halsted St. 
VIC. 1272

PASKOLA

usterime’artis’eptic

ČIA GAUSI 
greit, leng
vais Išmo- 
Icėjtmaki —

NUO $ IKI 10 METU.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and |LOAN ASSOCIATION

OF OHIOAGO
2202 W. CERMAK ROAD

Tel.: CANAL 8887 
Mokame 3y2% Dividendų 

Ben. J. Kazanauskas, See.

Si,000,000.00 vuu r 9 ’
T»$$a*vre«r Iv

STANLEY GAVCUS
— Parduoda—

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

Perkransto Haidno, Vežioja Anglis
Kreipkitės prie;

Stanley Gavcus
110 So. Ridgeland Avenue
Wovth, III. Tel. Oak kuro H3-J-1

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Ttk vtooa pora akle dam gy
venimui. Saugokit Jaa. letadaml 
Hlrkmavtauott Jm modarnlėklausU 
metodą, kuria reg$llmo mokaiaa 

galt autoiktt 
$1 METAI PATYRIMO 

pririnkime akintų, kurte

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampu H-toa
Trtetonaa CANAL 0811 — Ctitoagn 

OFISO VALANDOS 
Kasdien 1:00 a. m. iki $.10 p. m. 

Treč. Ir $eM; n. m. Iki
VtM K m.

POCAHONTAS MINE Kl N »____ $7.83
Myliniu K.i»t»i«ky Stoker Nut .... $7.33

AltLAN (prilygsta gertaushiin
Stoker Nut) ..................................... $6.75

SIOS KAINOS ĮSKAITO TAKSl'S 
10 Toni; Klekinta; Maliau 10 tonų. bet virS 4 tonų —Sios Kainos

2&c daugiau; mažiau 4 tonų 
LIETUVAITĖ lMtl IMS

75c daugiau — mieste.
JTSV UŽSAKYMUS

HARLAN COAL SALES
Tetail 4706 SO. WESTERN AVE. Wholesale

Skaitykite Katalikišką Spaudą

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Rei. 6968 So. Talman Ave.
Ree. Tel. OROvehiU 0617 
Office teL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2423 YV. Marguette Road

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARda 4787 
Namų tel. PROspeet 1930
Tel. YARda 5921.
Res.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

3409 S. Halsted St.
Didelis pasirinkimas laikrodėliųo
Akiniai teisingai prirenkami 
per patyrusį lietuvį daktarą.

Dėl sąžiningo radijo pataisymo 
pašaukite Yards 3088.

Budriko Radijo Progoramal:
WCFL 1000 K. Sekmadieniais 6:30 
vai. vakare
WHFC 1450 K. Ketvirtadieniais 
7 vai. vakare.
WAA 950 K. Havaian — Sekma
dienyje 4:30 po pietų.

r- B

TeL CANaI 6123

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8
2201 YVest Cermak Rd.

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

6631 S. California Ave.
Telefonas REPnbiic 7868
Ofiso tel. VIRginia 0036 

Rezidencijos teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Tel. CANaI 0257

Rez. tel.: PROspeet 6659

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

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

$ iki 0 vaL vakare.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
’rt A MTTST A Q

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

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

TeL YARdz 9146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12,

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

Sekmadieniais 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

Tel. CANaI 5969

DR. F. G. WINSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGEON
2158 YVest Cermak Road 

Oflao t$L OANal 2846 
Ofiso Vai.: 2—4 ir 7—8 
Trečiadieniais pagal sutarti. 

Rea. ToL: HEMIock $150

Tai. YARda 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

vai.: nuo 0 vai. ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal sutartį.

Telrfofnas: HEMIock &84Z

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomla pagal autartj

Telefonas CANaI 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

ir pagal sutartį.
Ręg. telefonaa SEEIey 0434.

TaL Cicere 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Res. 1625 So. SOth Avenue
Tel. Cicero 1484

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 YVest 63rd Street 

OFISO VALANDOS:
Nuo l-»4 ir nuo 7—9 vakare

Taipgi pagal sutartį. ___
Oflao telefonai PROepect 8787

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2155 YVest Cermak Road 
OFISO VALANDO8 

1 — 4 ir 8:30 — 8:30 vakare 
ir pegal entartį.

OfiM TaL: Md. TaL:
VIRglnla 1886 PBOipect 8684

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS1853 West S5th Street J

LIGONIUS PRIIMA j
Kasdien ano 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. Ir Sekmad. tik susltarlus.

DR. V. E. SIEDUNSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonas LAFayatte 3650

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais. j

4631 So. Ashland Ave.
TeL YARda 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
___________ šeštadieniais.

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

(2-troe lnboa)
TeL MIDvray 2880 Chicago, DL

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

Sekmad. nno 10 iki 12 vai. ryto.

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

TaL YARda 0904 
Rez. Tel. KENvvood 4300

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

Kautynėse per nepriklau
somybės karą mes parodė
me pasauliui, kad esame lais 
vėa veria tanta.

Skorogalda



Pirmadienis, liepos 7, 1941 DIKDDIB
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MOTINA

Apie Auklėjime

AUKLĖTOJA

Rašo — Mokytoja Saliomė Juozelėnaitė 

(Tęsinys) lyse ir daugybės žmonių,

Mūšy [Moterys

PRAŠOME Į 
MŪSŲ 

VIRTUVĘ

į

Vitaminas B.

Dabar mokslas nekalba 
apie vieną vitaminą B, bet 
apie grupę faktorių: BĮ — 
antineuritinis, B2 — augi
mo ir k. B2 — kiti laiko to
lygiu antipeliagriniam veik
sniui. Aiškumo dėlei pato
giau kalbėti tiesiok apie vi
taminą B.

Vitamino B trūkumas 
maiste sukelia ligą beri-beri, 
vadinamą, polineuritas. Poli- 
neuritu serga daugiausi ma
ži vaikai. Ligos pažmiai: 
apetito stoka, kūno svorio 
kritimas, kojų paraližas ir 
k. Ligonį visada ištinka 
mirtis, jei laiku nesuteikia-

ypatingai mažus vaikus va
rė į kapus, nes medicina dar 
nežinojo susirgimo priežas
ties ir gydymo priemonės. 
Olandų gydytojas Eijkman 
1897 m. tyrinėjimais nusta
tė, kad ta baisi žmonių ne
laimė pareina nuo jų vien- 
siško maitinomosi nulukš- 
tentais ryžiais. Savo atra
dimą patvirtino, sukeldamas 
beri beri pas vištas nustato
mas pašarų duoklėmis. Tada 
mokslininkai suprato, kad 
daugelis ir kitų susirgimų 
turi sąryšį su maitinimu. 
Nuo to laiko pradėta viso 
pasaulio mokslinėse labara- 
torijose daryti fiziologiniai 
šėrimo eksperimentai su ma

OLANDIJOS KARALIENĖ
Ne tik buvusieji Olandi- | tramvajumi, karalienė pa

joję, bet ir skaičiusieji apie 
ją galėjo pamatyti ir su
prasti, kad olandai labai 
turtinga tauta. Haagos Am
sterdamo, Rotterdamo gy
ventojų tarpe proporciona- 
liai daugiau turtingų žmo
nių, nei kuriame kitame pa
saulio mieste. Olandijos

brėžė, kad sosto įpėdinei ta
tai netinka. Be klasikinio 
repertuaro ir operos, kara
lienė, karšta kalviniste, nie
kada nelankydavo teatrų, 
kuriuose vaidinami lengvo 
žanro veikalai. Sakoma, kad 
karalienė Vilhelmina buvu
si vienintelė karališkosios

bankuose indėlninkai laikė J dinastijos atstovė, niekada 
nepaprastai daug tauriųjų nebuvusi kinematografe.
metalų, aukso, brangakme
nių, akcijų ar kitokių ver
tybių. Karalienė Vilhelmina 
valdydama turtingą valsty-

Karalienė Vilhelmina įžen 
gė į sostą turėdama 10 me
tų amžiaus. Mažos karalai
tės motina regentavo, iki

ma pakankamai antineuriti- 1 ^aįg gyvūnais. Tyrinėtojams 
nio veiksni (vit. B.) su mai- ’ pasisekė pritaikintu maiti- 
stu ar preparato pavydale. [ njmu iššaukti įvairias ligas 

Vitamino B stokai jaut- pag peieS) žiurkes, jūros
riai reaguoja nervų sistema 
Nuo to joje gali pasiekti kai 
kurių nervų funkcijų iširi
mų, uždegimų, virškinimo ir 
augimo sutrikimų. Vit. B 
trūkumą organizmas greit 
gali atjausti, nes jo atsar
ga jame nesilaiko. Vitami
no B daugiausia randasi ja
vų grūdų daiguose, mielė
se; daug yra grūdų sėle
nose, citrinose, apelsinose; 
jo kiekis piene priklauso 
nuo karvėms duodamų paša
rų rūšies; ne daug, bet vi
suose natūraliuose žaliuose 
pašaruose yra gyvuliams vi-

bę, pati buvo viena iš tur- Vilhelminai suėjo 18 metų. 
tingiausių moterų pasauly-' Pasakoja tokį atsitikimą.

Turėdama 10 metų amžiaus 
Vilhelmina pirmą kartą pa
skelbė atsišaukimą į savo 
tautą: auklės nepastebėta
ji įmetė į pašto dėžutę laiš
ką, kuris prasidėjo tokiais 
žodžiais:

je.

Pagal Olandijos konstitu
ciją karaliaus kapitalai turi 
labai plačias teises dalyvau
ti visose valstybės ir savi
valdybių įmonėse, taip pat 
ir karinio pobūdžio įmonė
se. Karalienė Vilhelmina 
faktiškai kraštą ir valdė. Ji

Pasakos bobutės
Kai svyra rugių varpos, 
Kai juokias, žibutės 
Vaizduotėje atbunda 
Man pasakos bobutės.

Tada regiu vėl pilį 
Nors vienišą užburtą,
Bet jos neduočiau niekam 
Ir už didžiausį turtą.

Tenai gyvena mano 
Svajonių karalaitis,
Kuris dažnai man mena, 
Kas yr’ kūrybos kraitis.

Pas jį vėju nuklystu,
Siela ten nuplasnoju 
Ir praeities miražams ' 
Atgal sugrįžti moju.

Kai svyra rugių varpos, 
Kai šypsosi žibutės, 
Vaizduotėj man atbunda 
Vėl pasakos bobutės.

Ant. Zabulionis.

Maltos mėsos kepsnys i
su krienais.

Du svarai maltos jautie
nos, vienas svaras maltos 
kiaulienos, ketvirta dalis 
puoduko sutarkuoto svogū
no, pusę puoduko krienų, du 
kiaušiniai, vienas puodukas 
džiovintos duonos trupinių, 
vienas šaukštukas druskos, 
truputis pipirų ir pusę puo
duko kečupo.

Sumaišyti visus viršmirS- 
tus dalykus iš eilės, palie
kant kečupą. Gerai išmai 
šius sudėti visą mišinį į ge
rai išteptą dubenį ir ant 
viršaus užpilti kečupą, taip 
kad visas viršus būtų ap
lietas. Kepti vidutinio karš
čio pečiuje apie valandą. Iš
kepus gražiai išversti ir su- 
piausčius riekėmis paduoti 
į stalą.

Vyšnių keksas.
Du puodukai rūgščių vyš

nių, pusę puoduko sviesto,

tris ketvirtadaliai puoduko 
cukraus, pusantro puoduko 
miltų, pusę puoduko cuk
raus, 2 šaukštai bakino, pu
sę šaukštuko druskos, vie
nas kiaušinis, pusę puoduko 
pieno, ir trys šaukštai ištir
pyto sviesto.

Ištirpyti pusę puoduko 
sviesto tame inde kuriame 
keksas bus kepamas. Api
barstyti pirmąją cukraus 
dalimi ir sudėti visas vyš
nias, taip kad visas indo 
dugnas būtų apdengtas.

Išsijoti miltus, likusią da
lį cukraus, bakiną ir druską. 
Išplakti kiaušinį ir pridėti 
pieną, ir viską sykiu gerai 
išmaišyti, bet neplakti per
daug. Šią tešlą tada reikia 
gražiai uždėti ant vyšnių, 
taip kad jos nebūtų maty
ti, ir kepti karštame pečiu
je apie 25 minutes. Išėmus 
iš pečiaus, tuojaus išversti 
ant indo. Keksas valgomas 
šiltas. Galima prie jo duoti 
plaktą saldžią grietinėlę.

kiaulytes, pacukus, karve
lius, vištas ir jas išgydyti 
taip pat parinktais produk
tais.

Londono Listerio Institu- ' yra nepaprastai darbšti, o 
te dr. Funk 1911 m. iš dau- Jjog nusimanymas apie poli-
gelio ryžių sėlenų cheminės 
analizės pagalba išskyrė ma
žytį kiekį kristalinės subs
tancijos, turinčios stiprią 
gydomąją galią nuo beri
beri! Jis priėjo išvados, 
kad yra ir . daugiau panašių 
substancijų, kurių negalima 
geriau ištirti dėl mažo jų 
kiekio ir dėl nepakankamai 
tobulų mokslo priemonių bei

tamino B užtektiani. Balti,, įrankių permatydamas šių 
išlukštenti javų grūdų mil
tai vit. B neturi. Užtat
sveikiau valgyti juodą rupią 
duoną ir iš tokių miltų ga
minius.

Beri-beri ne mūsų kraštų 
liga. Iki 19 šimtmečio pa
baigos beri-beri buvo papli-

naujų medžiagų nepapras
tai svarbų vaidmenį gyvy
bės reiškiniuose, dr. Funk 
jas pavadino vitaminais. 
Pirmą surastą priešberiberi- 
nį faktorių pavadino Vita
minu B. Ligos, kylančios 
dėl vitaminų trūkumo pagal

tus pietų ir rytų Azijos ša- jo, avitaminozos. (B. d.)

DiMAGGIO GETS A BIG HAND FROM WIFE

(••JJraugu." Acme telephoto)

Joe DiMaggio’s (vife, shows her glee as hubby hit a 
home run to sėt a new record of safe hits in 45 cense- 
cutive major league games. It was Joe’s 18th home run 
of the season.

tiką, finansus ir ūkį dažnai 
stebino specialistus.

Bet kalbant apie Vilhel- 
minos turtingumą, ir jos 
vaidmenį valstybės valdyme 
— negalima nepaminėti ir 
jos atsidėjimą motinos ir 
namų šeimininkės parei
goms. Olandų liaudis kara
lienę vadino “mama Vilhel
mina.” Ji ne tik jautriai 
rūpinosi savo dukterimi, 
žentu ir mažiukėmis anūkė
mis, bet tikrai motinišką 
rūpestį pareikšdavusi ir sa
vo valdiniams, 8 milijonams 
olandų ir 50 milijonams 
Olandijos užjūrio žemių 
spalvotųjų gyventojų. De
šimtys tūkstančių vaikų, 
našlių, bedarbių, neturtingų 
studentų buvę jos Tiesiogi
nėje globoje.

Viena iš turtingiausių pa
saulyje moterų, karalienė 
Vilhelmina labai kukliai gy
venusi. Ji niekada nesipuoš- 
davo brilijantais ir brange
nybėmis, ir nesuskaitomų 
jos rinkinių auksas niekada 
nebuvęs išimamas iš dėžu
čių. Važinėdama po užsie
nius Vilhelmina pasirinkda
vusi vidutinių išteklių gy
ventojų komfortą, niekada 
nesinaudodama salonvago- 
nais ir pirmos klasės kaju
tėmis. Nuolat lankydama 
koncertus, dalyvaujant žy
miam olandų dirigentui 
Mengelbergui karalienė ne
sinaudojusi savo lože, o vi
sada pasirinkdavusi vietą 
parteryje. Tačiau karalienė 
labai skaitydavusi su reika
lavimais išlaikyti karališ
kąją vertybę. Kai jos duktė 
Julijona, dar maža mergai
tė, panorėjusi pasivažinėti

“Olandijos piliečiai! Ar 
jūs žinote, kad jūsų kara
lienė vaitoja mokyklos dar
bų naštos slegiama? Jūsų 
vaikai rytais eina į mokyk
lą, o vakarais laisvi. Man 
reikia mokytis ir vakarais. 
Mano protestai visai nepa
deda, dėl to aš kreipiuosi į 
jus,' Olandijos piliečiai”....

L. A.

Per anksti mirštama
Vidutinis kultūringo žmo

gaus amžius yra maždaug 
53 metai. Bet to dalyko spe
cialistai sako, kad tai esąs 
per trumpas laikotarpis. Jau 
seniai žmonės ieško priemo
nių savo amžiui prailginti, nori skaitytis žmogus. Šian- 
Klausimas, ar gali žmogus dien mišrus maistas laiko

domieji gyvuliai gyvena 5 
kartus tiek, kiek reikalinga 
laiko jiems užaugti, tai žmo
gui tada reikėtų gyventi 100 
metų, nes maždaug per 20 
metų žmogus subręsta.4

Kiekviename krašte yra 
žmonių, kurie išgyvena 100 
metų, bet tai išimtys. Dau
giausia šimtamečių pasitai
ko iš ūkininkų ir kalnų gy 
ventojų. Jie daugiausia min 
ta žaliu maistu, o daugelis 
jų yra vegetarai.

Taigi, amžius pareina nuo 
maitinimosi. Šis dėsnis yra 
labai aiškus, jį žino kiek
vienas gyvulių augintojas. 
Tik su šiuo dėsniu nelabai

vidale, angliavandenių, ku
riuos teikia duona ir cuk
rus, papildomo maisto, kurį 
mes imame iš šviežių vai
sių, daržovių ir salotų. Prieš 
šitokį maistą, protingai jį 
naudojant, nieko negalima 
pasakyti.

Tačiau tyrinėjimai rodo, 
kad ne visur toks maistas 
vartojamas. Ypač daug kur 
trūksta vitaminų. Bendrai, 
mūsų laikais žmonės per 
daug vartoja mėsos, o per 
maža vitaminų ir tas kaip 
tik trumpina amžių.

DOCTOR’S AMAZING LIQUID
. GREAT SUCCESS FOR .SKIN TROUBLES

(externally caused)

PRAISED
FROM

COAST
TO

COAST!

No matter what you’ve tried with.ut 
suecesa for unsiphtly aurface pimples, 
blerrrishes and similar skin irritations, 
here’s an amazingly successful doc- 
tor’s formula—powerfully aoothing 
Liouid Žemo—wnich ąuiekly relieves 
itehing soreness and starta right in to 
help nature promote FAST healing. 
80 years continuous success! Let 
Zemo’s 10 different marveloualy effec
tive ingredients help YOUR skin. 
Also ointment form. Severe cases 
may need Extra Strength Žemo.

SICK, NERVOUS
PDA lllf Y “every n IfRANIVI MONTH* ■

savo gyvenimą padaryti il
gesnį, pasidarė plačių tyri
nėjimų objektu. Jeigu žin-

mas geriausiu. Jis daugiau
sia susideda iš baltymų, rie
balų, vartojamų mėsos pa-
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Mmi a .smile.

Then Read WHY 
Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound ls 
Real“ Woman’s Friend”I
Some women suffer severe monthly 
pain (eramps, backache. headache) due 
to female functional disorders while 
other’s nerve#tend to bėrom e upset and 
they get cross, res tiesa and moody.

> So why not take Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound made etpeciallif 
to help tired. run-down, nervous wom- 
en to go smiling thru “diffieult daya.” 
Pinkham’s Compound contains no opi
ates or habit-forming ingredients. It

b made from nature’s own beneflcial 
roots and herbs — each with its own 
•pečiai purpose to HELP W0MEN.

Famoua for over 60 years—Pinkham’s 

Comnound is the best known and one 

of the moti tffectiv ”woman’s” tonica 
obtainable. Try it t

PASKOLOS pirkti. Ilgametis Iimokėjimo Planas. 
— namams statyti, remontuoti ar

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomilll
TAI IPYI/ITE mflBU i***1*0!®- JŪ8U indeliai rūpes-I T 1x1 I C tingai globojami ir ligi $5,000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame 
SK%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

MUSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMĖS REKORDAS

45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenuskriaudžiant Nei 
Vieno Klijento 1

Keistuto Savings and Loan Association yra žymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansine {staiga.

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

3236 So. Halsted St. Chicago, IIL
Jos. M. Mozeris, Sec'y.
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* AMLETO GIOVANNI CICOGNANI. 
Laodieca Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas

Svarbaus kongreso belaukiant
Mūsų veikimo centras — A. L. R. K. Federacija per 

paskutiniuosius metus daug darbo ir rūpesčių turėjo. 
Praūžiant vienam tautos sukrėtimui po kitam, jai teko 
į visus įvykius tinkamai reaguoti ir vadovauti tiems 
darbams, kurie atsirasdavo didėjant tarptautiniams 
konfliktams. Federacija dirbo visus naudingus ir rei
kalingus darbus, turėdama ir pasitikėjimą.

Nauji pasaulyje įvykiai iškelia mūsų tautai naujas 
ir dar sunkesnias problemas, su kuriomis visiems lie
tuviams, norint ar nenorint, tenka susidurti.

Su tų problemų svarstymu susidurs A. L. R. K. Fe
deracijos 28-tasis kongresas, kuris įvyks lygiai už mė
nesio laiko — rugpiūčio 7 d. Marianapolio Kolegijoj, 
Thompson, Conn.

Kongresas turės sutraukti visas geriausias mūsų, 
lietuvių katalikų pajėgas, visus visuomenės vadus ir 
veikėjus, visus tuos, kurie vienaip ar kitaip dalyvauja 
Amerikos lietuvių katalikų visuomenės gyvenime ir 
rūpinasi ir šio krašto lietuvių tautiniu likimu ir Lie
tuvos ateitimi.

Šiam kongresui yra ruošiami referatai labai svarbiais 
ir aktualiais klausimais: 1) Lietuvos vadavimo užda
viniai, 2) Lietuviškos knygos likimas ir 3) Vietos A- 
merikos lietuvių visuomeniniai reikalai.

Vien tik šių klausimų užtektų kongreso dalyviams 
gvildenti. Bet jų bus žymiai daugiau. Mūsų įstaigos, 
organizacijos, mokyklos, jaunimas — laukia nurody
mų, paramos.

Reikia, dėl to, manyti, kad į šių metų mūsų veikimo 
centro suvažiavimą, į Federacijos kongresą suvažiuos 
daug veikėjų, kuriems gyvai rūpi visi viršui nurodyti 
klausimai.

Patriotinės pareigos
Mes, gyvendami šiame krašte, naudojamės demokra

tinės santvarkos laisvėmis ir visomis privilegijomis. 
Bet reikia neužmiršti, kad turime ir labai svarbių pa
reigų.

Europoje jau beveik visur yra sutriuškinta demokra
tija. Beveik visuose kraštuose žmonės paversti ver
gais. Jiems nevalia Dievą garbinti taip, kaip jų sąži
nė diktuoja, nevalia susirinkti, kalbėtis, rašyti, veikti. 
Jie nebeturi nei pilietinių, nei paprasčiausių žmoniškų 
teisių.

Taip yra daugelyje diktatorių pavergtų kraštų..
Nėra be tokių pavojų netekti laisvės ir Jungtinių 

Amerikos Valstybių žmonės. Tos pačios komunizmo ir 
fašizmo bangos ir šį kontinentą grąso užlieti. Tų pa
vojų yra ir iš vidaus ir iš lauko.

Ne be reikalo, dėl to, yra vedamas krašto apsaugos 
stiprinimas. Ne be reikalo norima įtraukti į tą darbą 
kiekvieną ištikimą savo kraštui žmogų, kiekvieną gy
vą pajėgą.

Lietuvius, žinoma, ir raginti nereikia. Jie žino savo 
pareigas. Jie aiškiai jaučia reikalą ir budėti ir dirbti 
ir, jei reiks, kardu rankoj kovoti, kad apsaugoti Ame
riką nuo priešų, kad išsaugoti jos demokratinę san
tvarką, kurioj mes turime ir teises ir laisvę veikti taip, 
kaip išmanome, Dievą garbinti taip, kaip mums są
žinė diktuoja.

DBAUGAS

A. L. R. K. Federacijos 28-tame kongrese turėsime 
pasitarti, kad dar daugiau galėtume pasitarnauti Ame
rikai jos šiandieniniuose rūpesčiuose, kad dar vienin
giau, kaipo atskira tautinė grupė, įeiti j krašto gy
nimą, į apsaugojimą brangiausio žmogaus turto lais
vės. Toji laisvė galima turėti tik nepriklausomoje, de
mokratiškoje valstybėje.

Amerikos priešas
Laikraščiai ir žurnalai, net tie, kurie remia Jungti

nių Valstybių vyriausybės užsienių politiką ir stoja 
už tai, kad teikti sovietams pagalbą, vis dėlto griež
tai pabrėžia savo nusistatymą prieš komunizmą, kuris 
jokiu būdu nesuderinamas su šio krašto santvarkos 
dėsniais.

Spauda stoja ir už tai, kad, nepaisant dabartinių 
tarptautinių politinių kombinacijų, visas darbas išva
lyti nuo komunistų darbininkų organizacijas, dirbtu
ves, valdžios įstaigas buri būti varomas visu griežtu
mu ir toliau. Pabrėžiama, kad toji kova su komuniz
mu dabar turi būti dar didesnė ir intensyvesnė.

Taip ir turi būti.
Kas iš to, jei stiprinsime savo karo jėgas, bijodami 

išlaukinio priešininko, jei leisime komunistams ir ki
tokiems istams griauti valstybės pagrindus iš vidaus.

Komunizmas yra žmonių laisvės priešas. Jis yra de
mokratijos priešas. Jis yra religijos, socialinio teisin
gumo, darbininkų priešas. Ir, kaipo toks, jis yra Ame
rikos priešas. Tad, komunizmui Amerikoje neturi būti 
vietos.

Supranta ir užjaučia
“Amerika” rašo, kad ryšium su pranešimais apie 

Lietuvos sukilimą, apie Suomijos tolimesnes pastan
gas kovoti dėl savo nepriklausomybės, įtakingieji laik
raščiai “New York Times” ir “Nevv York Herald Tri
būne” parodė nuoširdaus supratimo lietuvių, latvių, 
estų ir suomių atžvilgiu.

“Herald Tribūne” pareiškė, kad Suomijai, Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai maža vilties išlikti nepriklausomo
mis, jeigu Sovietų Sąjungos jėga liktų nepalaužta. Rau
donajai armijai laimėjus, Suomija ir Baltijos valsty
bės liktų aprėptos raudonosios gerklės ir pamirštos.

“Nevv York Times” liepos 1 d. vedamajame straips
nyje vaizdžiai aprašo apie liūdną Baltijos- valstybių, 
rytinės Lenkijos ir Besarabijos žmonių likimą. Per 
keliolika mėnesių šie žmonės buvo žiauriausiai kanki
nami bolševikų pavergėjų — nuosavybės atimtos, in
telektualiniai, politiniai ir religiniai vadai ištremti ar 
išžudyti. Laikraštis pažymi, kad Baltijos valstybėse 
sukilimai turėjo įvykti pirmutine proga, nežiūrint ar 
su Hitlerio parama ar be jos. Suomijos, Baltijos ir Be
sarabijos žmonių elgesiai yra atsakymai į bolševikų 
žiaurumą ir jų terorą. Ne amerikiečiams teisti tuos 
žmones dabartinėje tragiškoje jų padėtyje.

Ar tik neužtruko karvutė?
Susikibus Stalinui su Hitleriu, bolševikų laikraščiai 

sušuko “gevalt”. Esą niekuomet nebuvę tokio didelio 
reikalo remti bolševikiškus laikraščius, kaip dabar.

Kyla klausimas — kodėl?
Gali, žinoma, būti ir vienokių ir kitokių priežasčių. 

Bet pati svarbiausioji ar tik nebus ta, kad išėjus Mask
vai į karą. užtruks karvutė, išdžius šaltiniai, iš kurių 
vienu ar kitu būdu ištekėdavo parama ir bolševikų 
spaudai ir visam jų sąjūdžiui.

Kai Maskva nutrauks paramą savo agentų veikimui 
Amerikoj ir kituose pasaulio kraštuose, tasai sąjūdis 
skaudžiai nukentės ir gal visai gaus galą. Nukentės 
ir jų šlamštai.

50 melit kunigu
Šiandien prelatui Juliui Maciejauskui sueina 50 me

tų kai įšventintas kunigu. Šias kunigystės auksines 
sukaktuves Prelatas švęs savo suorganizuotoj parapi
joj, tolimoj Kalifornijoj. Plačiau apie Jubiliatą rašo 
mūsų bendradarbis kun. J. Jusevičius.

Bažnyčiai ir Lietuvai daug nusipelniusiam Jubilia
tui linkime sveikatos dar daug ilgiau darbuotis lietu
vių gerovei ir laimingai sulaukti deimantinio kunigys
tės jubiliejaus.

Anglų kalboj leidžiami katalikiški laikraščiai praė
jusią savaitę rašė apie Marianapolio Kolegiją, praneš
dami apie naujus profesorius ir naują rektorių kun. 
dr. J. Vašką.

“^hc Register”, katalikų savaitraštis, įdėjo lietu

vaitės Metropolitan operos artistės Onos Kaskas-Kat- 
kauskaitės atvaizdu.

Pirmadienis, liepos 7, 1941

(“Draugas”, liepos 7 d., 
1916 m.).

Vokiečiai sulaikė užpuoli
mą.... Prancūzijoje mūšiai
apsistoję.... Sąjungininkai
sulaikyti.... Prancūzų ir an
glų užpuolimas prieš vokie
čius pagaliau sulaikytas. 
Somme fronte nukeliavęs 
Vokietijos kaizeris su savo 
generaliu štabu. Jis savo 
armijų vadams įsakęs ne tik 
sulaikyti sąjungininkų už-, 
puolimą, bet ir užduoti Jiems 
tokį smūgį, po kurio tie ne
greit galėtų atsigauti...

•
Lietuva — skurdo namai.. 

Amerikos žydai, neseniai 
buvo pasiuntę į užkariautas 
Rusijos vietas savo delega
tą. Jis aplankė Lietuvą, Len 
kiją ir Kuršą. Lietuvoje e- 
sąs didžiausias skurdas — 
sako delegatas. Suaugusieji 
žmonės dažnai minta tik 
augmenimis ir žolėmis. Visi 
suvargę, daugumas serga į- 
vairiomis ligomis. Kauno ir 
Vilniaus pabėgėlių prieglau
dose 1-4 metų gauna tik sy
kį ant dienos truputį viralo 
ir pusę riekutės juodos duo
nos. Kauno mieste gyvento
jų esą likę tik 4,200. Vil
niuje daug gyventojų gyve
na požeminiuose urvuose...

•
Vokiečių taikos sąlygos.... 

Anglų laikraščiai praneša, 
kad vokiečiai nori taikos ši
tokiomis sąlygomis: 1. Kad 
Lenkija, Lietuva ir Kuršas 
Rusijai daugiau nebepri 
klausytų; 2. Bulgarija pasi
laiko sau Makedoniją; 3. 
Užimtas žemes Prancūzijos 
Vokietija sugrąžina tik už 
atlyginimą; 4. Italija priva
lo atsižadėti Albanijos; 5. 
Laisva prekyba jūrose; 6. 
Rusija ir Anglija privalo 
sugrąžinti Turkijai užka
riautas žemes; 7. Belgija 
bus atnaujinta sulyg senojo 
rubežiaus; 8. Turkai vėl pri-

Po svietą pasidairius
Naudingiausias sportas.

Maskolių leidžiama “Ta
rybų Lietuva” vienam nu
mery buvo įdėjus vedamąjį 
straipsnį, kuriame raginta 
labiau susidomėti sportu. 
Tarp kitko, štai, kaip rašo: 
“Viena iš geriausiai fizines 
jėgas stiprinančių trenira
vimosi priemonių yra bėgi
mas.”

Paleckiai, Gedvilai ir vi
sa kompanija, tur būt, žino
jo, kad neužilgo priscis 
jiems bėgti iš Lietuvos, dėl 
to ragino ir visus balšavi- 
kus: lietuvius, maskolius, 
žydus treniruotis bėgime.

Iš Lietuvos išbėgo visa 
žiurkijada. (

pagal madą, kuri buvo prieš 
100 metų. Maistas — bul
vės, pienas ir žuvis. Visoje 
saloje negalima rasti nė la
šo alkoholio. Dabartiniai sa
los gyventojai net jo skonio 
nežino. Kasmet į Tristano 
da Kunjo salą atplaukia lai
vas ir atveža reikalingų pre 
kių. Bendra salos gyventojų 
sveikata nuostabi. Ligonių 
visiškai nėra. Žmonės gyve
na iki visiškai susensta. Tik 
trys salos gyventojai varto
ja akinius.”

Palygink dabar balšavikų 
rojų ....

Ot, kur rojus.

Paeifiko vandenyne yra 
sala vadinama Tristano da 
Kunjo. Pirmieji žmonės jo
je apsigyveno 1816 metais. 
Du iš jų atsivežė žmonas. 
Kiti vedė vėliau. Dabar sa
loje yra 169 gyventojai: 93 
vyrai ir 76 moterys.

Britų medicinos žurnalas 
patiekia apie tuos gyvento
jus įdomių žinių.

“Pinigų niekas nepažįsta. 
Yra mainų prekyba. Butai 
labai jaukūs ir gerai užlai
komi. Moterys mėgsta mar
gus audinius ir apsirengia

valo gauti viršenybę Egip
te....

Mirties bausmės Vilniuje. 
Rusų laikraščiai praneša, 
kad vokiečiai Vilniuje per 
šešias savaites nuteisė mir- 
tin 20 žmonių. 14 iš pas
merktųjų jau esą nužudyti. 
Visi jie kaltinami už šnipi
nėjimą ir riaušių kėlimą 
prieš vokiečius...

Spicpirvirvio Dumkos
Jurgis Paprieniokas, ži

nių apie sukilimus ir kitką 
Pabaltijyj pasiskaitęs, iš
vadžioja:

Škirpa — rusus kerpa.
Raštikis — ministru pa- 

(likęs.
Ulmanis — siu germanais.

Tarybų (tikriau pasakius 
Teroro) Lietuva buvo pra
nešus, kad Lietuvoje vyk
doma “valstybinė apdrau- 
da.” Ji buvo vykdoma šiuo 
būdu: visus sveikus ir jau
nus lietuvius patriotus iš
trėmė Sibiran, o visus se
nius valstybės lėšomis pa
laidojo.

Gera apdrauda: nei duok 
lių mokėti, nei pomirtinių!

įdomus ir sunkus pasirinki
mas: žaltys su šešku susi- 
piovė: kuriam pergalės
linkėti ?

Onutė: Kai aš nusiprau
siu, tai visuomet pasižiūriu 
į veidrodį, at maon veidas 
švarus.

Jonukas: A, man nereikia 
to daryti. Aš pažiūriu į 
rankšluostį ir matau, ar ma
no veidas švarus, ar ne.

POMIDORŲ PAKE RIS PROTESTUOJA

("Draugas" Acms telephoto >

(Iš kairės) Kongreso atstovas* H. O. Talle, resp. Ia.; A. F. Maciejewski, dem. iš III.: 
ir F. A. Harness, resp. iš Ind., atidaro laiškus, įdėtus į pomidorų (tomačių) skardines. 
Šias skardines su protesto laiškais atstovams pasiuntė pomidorų pakeris G. C. Cook 
iš Madison, Ind. Jis protestuoja, kad šalies vyriausybė kariuomenės pratyboms pasi
rinko '‘Pomidoru Žemę” — sritį, kur pomidorai auginami.
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Išvertė Ant. Pauliukonis 

(Tęsinys)

Ežero krantas šitoj vietoj yra akmeningas, ir ban
gos daužo išsikišusias uolas. Tik su dideliu vargu pa
sisekė mums šiaip taip išlipti į krantą. Mes visi buvom 
apsiavę aukštais batais, nes saloj yra daugybė gyvačių, 
nuo kurių įkandimo žmogus gali mirti. Nors aš senelį I 
matau kiekvienais metais, bet kiekvieną kartą jis pa 
daro man nepaprastai didelį įspūdį. Jis išėjo mūs pa
sitikti ir sustojo prieš mus su kryžmai sudėtomis ran
komis. Jo ilgi, tartum auksiniai plaukai visaip susisu
kę ir siekia jam beveik ligi kelių. Veidas pusiau apžė
lęs; tai jį daro panašų į kažin kokią mitišką būtybę. Pro
tuos plaukų pluoštus į mus žvelgė mažos, bet nepapras- ° . r ,_r._ 7r r i Stalino gyvenimo, kai ką čiaštai aštrios, pilkai mėlynos akys. Jo marškiniai buvo Į . .....

r , , , ir prisiminkime.suodni ir suplyšę, ir pro skyles buvo matyti tamsiai rus-; 
vas saulės nudegintas kūnas. Rankos, kurių jis niekuo- Lenino testamentas 
met neplaudavo, buvo beveik visiškai pajuodusios ir lyg
apsitraukusios žvynais. Sakoma, kad tai pasidarė nuo 
gyvačių įkirtimų, kurie, nors jam ir nekenkė, tačiau odą 
vis dėlto privertė taip savotiškai išaugti.

Buvusieji komunistai atidengiu 
paslaptis apie Staliną

- Kaip Stalinas nuslėpė Lenino testamentą. - 
Kiek žmonių Rusijos kalėjimuose? - Stalinas 
pats tardo kalinius. - Kaip jis saugojasi, 
kad kas nenunuodytų ar neužmuštų.

Paslapčių pilnas Kremlius sta reklamuotis, kiek Stali-
žmonėms vis buvo įdomus, 
tuo labiau įdomus dabar kai 
sprendžiamas visos Rusijos 
ir jos visagalio šeimininko 
— Stalino likimas. Paskuti
niaisiais metais keletas bu
vusių komunistų vadų at
skleidė daug paslapčių

nas. Jo parašytos brošiūrė 
lės ir seni straipsniai val
džios lėšomis spausdinami 
milijonais egzempliorių ir 
brukami visiems sovietų gy
ventojams. Visi laikraščiai 
verčiami dėti kuo daugiau 

iš Stalino paveikslų, įstaigos 
turi būti

SUTARTINO NUSISTATYMO ŽENKLAS Užpakaly ir priešais kiek
vienos eilės svečiams skir
tų suolų buvo suolai, į ku
riuos buvo suėję GPU a- 
gentai.

Tokių reikėjo imtis atsargos 
priemonių, kad užtikrinti 
Stalino saugumą”. (In Sta- 
lin’s secret service, pusi. 
227).

Stalinas vartojo jėgą ir 
prievartą prieš Rusijos žmo
nes, jis jėgos persvarą pa
naudojo prieš mažąsias Bal
tijos valstybes, bet atėjo lai
kas, kada ir jam pačiam ant 
savo kailio tenka patirti, ką 
reiškia jėgos ir kumščio po
litika. Taip buvo ir bus su 
visais. K. J. Prunskis

Pirmoji prie jo priėjo senelė ir tyliai tarė:
— Palaimink mus, seneli! Ir pasimelsk už mano

vyrą, Dievo tarną, Nikalojų.
Apie senelį pasakojama, kad jis gydo net susirgu-

Leninas, pradėjęs sirgu 
Įkloti, partijos kongresui 
paliko savo politinį testa
mentą. Tame testamente a- 
pie Staliną be kitko buvo 
parašyta:

— Draugas Stalinas, likęs 
partijos generaliniu sekreto

sius. Kartais į jį atveža laiveliais tikrus ligonius; jam •, rįumį į savo rankas sutelkė
užtenka padėti ant kaktos ranką, ir jie pagyja. Bet vi
suomet tik tada, jei ligonis pats tvirtai tiki į Dievą. 
Netikintiesiems jis visai nepadeda. Senelė sustojo prieš 
jį su žemyn nuleista galva, o jai iš akių pabiro ašaros 
Tada senelis priėjo prie jos artyn ir bespalviu balsu 
prabilo:

— Mus visus ištiks didelė nelaimė. Nelaimė ir mir
tis. Žmonės nusigrįžta nuo Dievo ir Dievas nuo jų.

Paskum skubiai apsisuko ir sugrįžo į savo urvą. 
Mes palikom be žado bestovį vietoje. Eiti paskui jį bu
vo betikslis darbas. Mes žinojom, kad jis dabar nuėjo 
melstis ir kad meldžiantis jo negalima trukdyti. Laukė
me iki vakaro, bet atsiskyrėlis daugiau nebeišėjo. Pasi
rodžius mėnuliui, kuris fantastiškai šviesa nušvietė tam
sų ežero paviršių, sugrįžom namo. Aš sėdėjau laivelio 
priešakyje ir žiūrėjau į spinduliuojančius mėnulio švie
sos ruožus, liekančius tamsiam vandeny. Svajojau apie 
Vadimą. Rudenį jis išeina į frontą. Kas bus su juo? —

• ' Liepos 8 d.
Dėdė v asia šiandien per pietus ėmė nepaprastai jau

dintis. Jis tvirtino, kad matęs darbininką Gorbūnovą.
— Negali būti, — atkirto senelis, drebančia ranka 

pjaudama keptą žuvies kotlietą. — Negali būti: juk jis 
ilgam laikui pasmerktas į katorgą!

— Bet aš jį mačiau. Dabar jis nenešioja barzdos ir 
yra apsivilkęs kareivio miline; bet tai jis yra!

Ta dėdės baimė sukėlė susirūpinimo ir man. Kai aš 
buvau dar maža, Gorbūnovo mes bijodavom kaip kokio 
siaubo. Jis buvo vienas iš geriausių senelio darbininkų, 
ir jį senelis labai brangino. Tačiau jis turėjo vieną 
ydą: du-tris kartus per metus pasilakdavo taip, jog nu 
stodavo sąmonės, ir tokiais momentais vis įsivaizduoda 
vo, kad turįs užmušti mano dėdę. O šiaip jis buvo švel
niausias, maloniausias žmogus, kokį tik begalima įsi
vaizduoti. Jis visuomet bardavo vaikus, kurie mėgdavo 
dažnai labai žiauriai kankinti gyvulius. Mat, vietos vai
kai yra prasimanę labai žiaurų sportą. Pavasarį jie ap 
šniukštiaėja jaunų paukštukų lizdelius, išduria jaunik-

didelę valdžią ir aš nesu tik 
ras, ar jis šią valdžią mo
kės pakankamai atsargiai 
pavartoti. (“Stalin”, p. 305) 
Raskite kitą vieton 

Stalino, — Leninas

nukabinėtos jo atvaizdais.
Stalinas panorėjo, kad jo 
vardas būtų duotas ir ki- 

. < tiems miestams, ne vien Sta- 
lingradui. Ir taip Južuve 
pasidarė Stalino, Juzufka 
buvo pavadinta Stalin. Kau
kaze atsirado Stalinabadas, 
Stalinskas, ir net Stalin- 
Aoul. Pataikūnai tarnauto
jai, jausdami valdovo nuo
taikas, pradėjo įvairiuose 
miestuose Stalino vardu 
krikštyti gatves (Stalin, p. 
431).

i ("Draugas" Acme telephoto}f
Edmontone, Alberta provincijoj (Kanadoj) darbinin

kas taiso skelbimą, kuriuo ryškinama sutartinas anglų- 
amerikiečių nusistatymas prieš Vokietijos nacius. Šalia 
Anglijos ministro pirmininko Churchillo ir prezidento 
Roosevelto portretų yra jųdviejų bendri pareiškimai. 
Skelbimas įtaisytas Kanados cigarečių amintojo pas
tangomis.

Nuskandino dešims 
anglų laivų

Kiek Stalino režimas 
pareikalavo aukų?

Buvęs komunistų vadas 
Sekančiais metais sausio ’ Prancūzijoje Borisas Souva-

4 d. prie to Leninas dar pri
dėjo:

— Stalinas yra perdaug 
grubus (rude). Jei šis trū
kumas būtų pakenčiamas 
santykiuose tarp komunistų, 
tai jis darosi nepakeliamu

rinas apskaičiuodamas, kiek 
Stalino režimas pareikalavo 
aukų, savo minėtoje knygoje 
(Stalin, pusi. 584) rašo:

— Sunku tiksliai apskai
čiuoti, klek žmonių staliniš- 
kas režimas laiko kalėj imuo-

kad pats krašto valdytojas 
naktimis eitų į kalėjimus ir 
ten vykdytų kietus tardy
mus (Ziūr. “In Stalin’s sec
ret service”, pusi. 184).

Šis tas apie Stalino virtuvę

Kai šitaip “demokratiš
kai” valdo kraštą Stalinas 
nenuostabu, kad ir jam pa
čiam tenka būti labai atsar
giam. 1938 m. per GPU vir
šininko Jagodos teismą, pa
aiškėjo, kaip Stalinas bijo
si, kad jo kas nenunuodytų. 
Specialus GPU skyrius seka 
ir prižiūri kiekvieną žings-

kiekvieno svečio

BERLYNAS, liepos 2 d. 
— Vokietijos submarinai 
nuskandinę septynis Angli
jos prekybinius laivus, viso 
40,200 tonų prie šiaurės Af
rikos pakraščių ir tuo pačiu 
laiku Vokietijos orlaiviai 

l nuskandinę prie Anglijos 
buvo | pakraščių tris laivus, viso— Gegužės rytas 

saulėtas, — rašo toliau Kri-I11’500 tonų
vitskis. Anksti išėjau į Rau- Karo vadovybė taip pat
doną  ją aikštę. Apie dešimtį Prane®a’. italų vokie

čių orlaiviai taikliai apme-kartų mane sustabdė patru
liai, klausdami ne tik mano 
tikieto, bet ir mar.o doku
mentų — atminkime, kad 
Krivitskis pats buvo aukš
tas rusų valdininkas. Leni
no grabą, ties kuriuo turė
jo būti paradas, pasiekiau 
tik kokią penkioliką minu- 
tų prieš dešimtį. Paaukštin
toji tribūna svečiams jau

tę bombomis prie šiaurės 
Afrikos pakraščių Anglijos 
lengvąjį kruzerį ir du des- 
trojerius.

nelį — kaip gaminamas mais , ^uvo pripildyta. Kėlėtos GP 
tas Stalinui ir kitiems jo ar-'U daliniU visaa personalas 
timesniems padėjėjams. !bUvo mobilizuotas ir jie ap- 

v - .Maisto produktai paruošia- tvilkę civiliškai atėjo “žiū-
reigose esančiame žmpguje. cius bus tarp 5,000.000 ir , mį specialėje Kremliaus ko- rėti” T""------x~x

lektyvinėje farmoje. Sodini-

generalinio sekretoriaus pa- ®e ištrėmime, bet jų skai

Dėl to aš siūlau draugams 10,000,000 
rasti būdų prašalinti Staliną b. širvindas, kalėjimų di- 
iš tos vietos ir į ją paskirti rektorius, kaip toliau rašo 
kitą, kurs skirtųsi nuo Sta-į Souvarinas, praneša savo įtalo patarnavimas atlieka- 
lino tuo, kad būtų daugiau brošiūroje, kad vien tik 1929 mas 

metais ir tai vien tikkantrus, daugiau ištikimas, 
švelnesnis, daugiau dėmesio 
kreiptų į draugų nuomones, 
būtų mažiau kapriznas... 
(“Stalin”, p. 307).

Vėlybesniuose prierašuose 
prie savo testamento Leni
nas Staliną papeikė už lin
kimą perdaug vartoti jėgą, 
prievartos priemones.

Kai Leninas mirė

Kai Leninas mirė ir Sta
linas pasidarė visagalis Ru
sijos valdovas, pasistengė 
jis Lenino testamentą nuslė
pti. Nors Lenino našlė Krup-

iškilmių. Jau nuo šeš
tos valandos ryto jie būva

mas, nurinkimas nuo lauko, čia atėję užimdami kas ant-
pervežimas, virimas ir ant r4 edę-

Anglų atakos dieng
LONDONAS, liepos 2 d. 

— Anglai pasiuntė šiandien 
dienos atakoms būrius savo 
bombanešių šiaurinėn Pran- 
cūzijon. Vakar anglų bom
bonešiai apmetė bombomis 
Vokietijos bazę Breste, kur 
pataikyta į vokiečių karo 
laivą.

Vakar naktį anglų bomba
nešiai bombardavo Cher- 
bourgo dokus. Nakties ata
kų metu žuvo du anglų or
laiviai.

Rusijos sovietų respubli
koje, be Ukrainos ir Kau
kazo teismai 1,216,000 
išnešė pasmerkiančius 
sprendimus.

1942 Radijos
Pas Budriką pa
matykite visas 
naujas radijas 

tuos, kurie yra paruošti po & iškeltas parodai 
priežiūra anų specialių GPU M žymiausiųjų
agentų (“In Stalin’s secret & 19 lr ysclų* 

service”, p. 156-157).

specialių tam paskirtų G 
PU agentų.

I
Jie savo galva turi atsakyti, 
jei kas nors būtų ne taip, 
kaip reikia. Stalinas neval- 

- go kitų produktų, kaip tik
Čia neįskaitomi tie sykiai, 
kada nubaudė pati GPU.
Mirties sprendimai tik per 
vienus metus paaugo 2,000 
nuoš. Toliau Souvarinas pri
mena, kad ilgą laiką buvęs 
Rusijos koncentracijos sto
vyklose Solonievičius ir vė
liau pabėgęs, apskaičiuoja,

x viešumoje, tai sumobilizuo jog 1935 metais koncentra- J ’

Gatvėje Staliną apsupa 
šimtai slaptų agentų

Suprantama, jei jau kada 
Stalinui tenka pasirodyti

liams akis ir per jas sukabina juos ant šakelės ir taip, skaja ir reikalavo perskai- cijos lageriuose Rusijoje bu-Namos vis°8 Prierr^ės’ kad
tyti visą Lenino testamen- vo 5.000,000 žmonių, neskai- »!».■»'*<*> |
tą, Stalinas to nepadarė Cen *“"♦ ‘,“w -- 8 mimo. ai aip n &

s.

dar iš gyvų paukščiukų padaro lyg ir girliandą; arba 
pririša žvirbliams prie kojyčių didelius akmenukus. Su
sigavęs kurį iš tų rupūžgalvių, Gorbūnovas jam be jo trinio Komiteto posėdyje, 
kios atodairos gerai išvanoja kailį, atima paukščiukus tik vienam kitam parinktam 
ir mėgina juos išgydyti. Namie jis buvo įsitaisęs tikrą paslaptomis paskaitė, drau- 
paukščių ligoninę. Į 8e norėdamas sumažinti Le-

• nino žodžių vertę, sakyda
Tačiau kai kada jį susyk paimdavo “pasiutimas.” mas kad ui buvo liguisto 

Tada jis dingdavo iš akių ir, kur nors įlindęs, gerdavo
“už savo karčią dalį.” Tuomet visi žinodavo, kad Gor
būnovas vėl netrukus pasirodys, o tarnaitė jau stovė
davo prie durų ir jo laukdavo. Ir daugiausia kaip tik 
tuo laiku, kai visi susėsdavo prie stalo, pasigirsdavo 
šauksmas: “Gorbūnovas ateina.” Tuomet tvirtai užda-

žmogaus raštas, kurs neži
nojo tikros padėties. (“Sta
lin, 364 p.).

Tik vėliau, 1926 m. Leni
no žmona nusprendė paslap
čia išsiųsti tą testamentą į

rydavo visas duris, ir po kiek laiko į duris pasigirsda- užsienį ir išspausdinti. (Sta- 
vo smarkus daužymas kumščiu, ir žemas girtas balsas Įin p 434). 
šaukdavo: Į

— Kur Vasilijus Nikolajevičius? Duokit man jį Kaip Stalinas reklamavosi 
čia! Aš pasmaugsiu jį paties savo rankomis, aš jam Mes esame pripratę prie 

visokių diktatorių keisteny
bių, bet nei vienas iš dabar
tinių diktatorių tiek nemėg-

visas žarnas išleisiu!

.(Bus daugiau.^

tant dar beveik kita tiek e- 
sančių kalėjimuose ir ištrė
mime. (Stalin. pusi. 584-585) 
Stalinas pats tardė 
komjaunuolius

Įdomių dalykų apie Stali
ną papasakoja buvęs Stali-

vitskis nupasakoja vieną to
kį atsitikimą — Stalino pa
sirodymą gegužės 1 d. para
de:

— GPU suorganizuotos (ij 
apsaugos priemonės 1937 me 1 

no slaptosios žvalgybos vir- tų šventei, prašoka viską, I 
šininkas vakarų Europoje Į kas buvo mūsų slaptosios 
Krivickis. Jis be kitko pa Į policijos specialiame skyrių-1 j 
sakoje, kad kai buvo nužu- je, kurs sovietų valdinin- 0

Eliktrikiniai šal 
dytuvai, pasirin
kimas visų ge
riausių išdirbys- 
čių su pilna 5 ir 
10 metų garan
tija. po

dytas Kirovas, pataai Stali
nas iš Maskvos nuvyko į 
Leningradą ir pats tardė nu
žudyme įtartą Nikolajevą ir 
kitus komunistinio jaunimo 
narius, įtartus prisidėjimu 
prie nužudymo. Tą žinią pa
skelbdamas, Krivickis pri
deda: panašių dalykų Rusi
jos istoriją dsr nežinanti,

kams dalino leidimus į pa- 
rados vietą.

— Esam pekliškai užimti, 
— pratarė valdininkas. — 
Specialinėje sekcijoje jau ke
turiolika dienų, kaip nieko 
kito nedirbame, o tik ruo
šiame apsaugos priemones 
gegužės mėn. iškilmėms. 
Žvalgybininkas prie

$99.95, $124.95, $149.95
Vieną dolerį tereikia įmokėti.

Jos. F. Budrik, Ine.
FURNITURE HOUSE

3409-11 S. Halsted St. Tel. Yards 3088
WCRL 1000 Kil. Sekmadienio vak. 6:30 p. m. žymus 
radijo programas leidžiamas Budriko Kratutuvės.
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Gimtosios žemelės šauksmas
(Red. prierašas. Šis 

straipsnis parašytas ir 
mums prisiųstas dar prieš 
prasidedant sovietų - vokie
čių karui).

Na gi ir vargas tau, Lie
tuvos žemele. Negana, kad 
tave svetima koja mina, kad 
tavo dounele užaugintus vai
kus smaugia ir engia, bet 
kad tave pačią atima. Am
žių amžius lietuvis tik žudy- 
te žudomas nuo tavęs tepasi- 
traukė. Ak tu tatai pati ži
nai, nes tai tavin pačion su
sigėrė tavo gynėjų prakai
tas, ašaros ir kraujas. Kuo 
tu nusikaltai Dievuliui, kad 
jis nuo tavęs stumia tavo 
augintinius? Kuo tu jam 
prasiradai? Kodėl gi ne vi
sų tokia dalia, kaip mūsų*' 
Kodėl kitiems niekas neplė- 
šia iš po kojų gimtosios že
melės? Kuo tu į save ne
prietelius patrauki? Juk ta
vy nėra nei aukso, nei sidab 
ro, nei kitų kurių nors lo
bių. Juk be sunkaus darbo, 
be prakaito tu nieko nežadi 
tai kodėl gi tave svetimieji 
nuolatos tyko, nuolatos sie
kia? Sakyk, gimtoji žeme
le!

Lietuvio prisirišimas prie 
gimtosios žemės yra, pasa
kyčiau, mistiškas, religiš
kas. Ilgą laiką jam sveti
mieji teleido žeme naudotis 
už sunkią baudžiavą. Tiesa, 
po baudžiavos panaikinimo 
lietuvis lyg ir atgavo teisių 
į žemę, bet iš kitos pusės, 
kaip tik tada prasidėjo pla
ninga krašto kolonizacija 
(politiniai nusavinimai ir 
įsiskolinusiųjų lietuvių že
mių perėmimas). Tik tuo 
galima šiandie aiškinti bau
džiavos panaikinimą sekusią 
liguistą lietuvių emigraciją. 
Tai buvo tautos savyžudybė, 
nes lietuvis turėjo nusileisti 
organizuotam lenkystės bei 
rusybės brovimuisi.

Atėjo laisvės gandai. Ne
reikia slėpti, kad didelį sa
vanorių skaičių paviliojo že
mė. Taip, paviliojo gimtoji 
žemė, kuri ilgus laikus jam 
buvo užginta. Į tai nereikė
tų žiūrėti, kad savanorius 
masino turtas, o ne gilesnis 
patrijotizmas. Ne, į tai rei
kėtų pažiūrėti kitomis aki
mis. Ir būtent, kad tame 
pasireiškė lietuvio troškimo 
įsikūnijimas įsikurti kiek 
tvirčiau tėvynėje, tai yra, 
pačioje Lietuvos žemėje.

Aš neginsiu tų laikų ku

rie sekė laisvės kovas. Pir
mąją žcmė3 reformą, kurios 
įkandin ėjo karštligiška emi
gracija Pietų Amerikr-i, ku
rios priežasč:ų būtų ber gž- 
džia ieškoti kur kitur, nei 
nevykusiai pravestoje refor 
moję. Tiesa, mes tada bu
vome naujokai, beto, karo 
nualinti, neturtingi, tai, aiš
ku, tos klaidos galima buvo 
tik sušvelninti, o ne visai 
pašalinti. Ir o ironija, ta 
emigracija palietė išimtinai 
sodžių, vadinasi, visą mūsų 
tautos pagrindą, visą mūsų 
tautos viltį. Kaunas, žydų 
ir valdininkų miestas. iki 
paskutinių dienų augo ir 
grožėjo sodžiaus* sąskaiton. 
Stigo geros žemės ūkio poli
tikos, dėlto žemė iš naujaku
rių grįžo į valdininkų ran
kas, o šie, neturėdami, ką 
veikti, taisydavos pavyzdin
guosius ūkius pirkdami sėk 
las drenuodami, plėsdami 
specialias ūkio šakas ir t. t., 
bet tai buvo daugiau spor
tas, nei ūkininkavimas, ži
noma, kraštui labai pragaiš
tingas. Vienu metu buvo la
bai populiarus spaudoje nau
jos reformos klausimas: visi 
tiekė projektus. Man be ga
lo patiko tas, kurį siūlė poe
tas Kazimieras Binkis, o jo 
projektas buvo toks: per
leist visą Lietuvos žemelę 
per direktorių rankas, idant 
jie pagerintų žemę: nusau
sintų, išdrenuotų, priveistų 
pakankamai veislinių gyvu 
lių ir t. t., o tada imt ir iš 
dalint tą žemę ūkininkams 
Taip nenormalumų mums 
nestigo, bet visa tai yra nie 
kas prieš naujuosius burlio
kų žygius.

Berno biuletenis praneša 
apie naujus sumanymus nu
stumti lietuvį nuo žemė'?. 
Kotrynos Didžiosios paašt
rinta baudžiava tėra vaikų 
žaislas prieš tai, ką mums 
burliokai žada. Jie apkraus 
kiekvieną lietuviškos žemės 
hektarą po 6 centnerius grū
dų, po keturis su puse cent
nerių bulvių, po 80 literių 
pieno, po 6 centnerius mėsos 
ir po ketvirtį svaro vilnų, vi
sai neatsižvelgiant, ar ta že
mė derlinga, ar ne, ar reika
laujami produktai gamina
mi, ar ne, ar ta žemė naudo
jama, ar ne. Dėl svieto 
akių, jie daro išimtį smul
kesniems ūkiams — ūkiai 
iki 5 ha. didumo turi duoti 
tik po: po centnerį javų, po

DiMAGGlO HITS NO. 45 FOR RECORD

1'uniug.uf Ac...e .v.^uoto)

Setting a new record, Joe DiMaggio crosses the plate 
after fifth inning homer in New York game between 
Yanks and Boston extcnded his batting streak to 45 
consecutive games, an all-time high. Red Rolfe (left) 
and bat toy Tim Sullivan (center) are on hand to greet 
him.

60 klg. bulvių, po 45 literius ctn. javų, 6 ctn. bulvių, 25 
pieno, po 30 klg. mėsos . . . litr. pieno ir tris ctn. mėsos 

Bet gi tai dar ne viskas, nes 
mokesčiai pinigais reikės 
mokėti savu keliu. Mokes
čių normų kol kas neturi

Mes nekalbėsime apie vadi
namus stambiuosius žemval
džius, turinčius daugiau 
kaip 25 ha. žemės, kurių li
kimas yra jau išspręstas — me, bet iš pyliavų spren- 
jie nieku būdu negalės pasi- džiant, manome, reikėtų 
likti individualiuose ūkiuose laukti ko nors panašaus. Ga- 
ir turės būtinai dėtis į kol- lop tai nesvarbu, nes pati 
chozus. pyliava yra nepakeliama.

Bet pažvelkime į mažąjį ------- ---------
ūkelį, kuriam burliokai pa
rodė tiek “geros širdies.” A -

Vadinasi, penkiahektari 
ūkininkas turės atiduoti: '

OUINTUPLETS
ūse MUSTEROLE for

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

At the first sign of the Dionne Ouin
tuplets catching cold—their chests and 
throats are rubbed with Children’s 
Mild Musterole — a produet made to 
promptly relieve the DISTRESS of 
children’s colds and resulting coughs.

The Quint3 have always had the 
best of care, so mother—you may be 
assured of using just about the BEST 
produet made when you ase Musterole. 
MORE than an ordinary “salve”— 
warming,’soothing Musterole helps 
break up local congestion. AI30 made 
in Regular and Extra Strength for 
those preferring a stronger produet.

7

DRAMAS
T*

You TEUu ME A UOT OF 
.THINGS WHtCH NEVER. ^HAPPEN ’•

/

THANKS
OUIION F° ,

VOVES

Everybody ravės about your 
salads, Peg.What’s the secret?

MIRACLE WHIP!
£2 lts ”different<” Aavor n v ralv/ays makes a hit

MILLIONS AGM1—Miracle Whip does work uionders 
with salads! A unique combination of old-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip is 
by far America’s favorite salad dressing.
*****************

IHARGIJTI^
RADIO LAIKRAŠČIO ĮO-ti METAI

APTARNAUJA CHICAGOS ir APYLINKES LIETUVU^
Vieninteliu Vakarinis Lietuvių 

Programas Amerikoje —
Leidžiamas 9 Sykius j Savaite
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTAD. ir ŠESTAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.

Didelė dalis mūsų mažų ūke- 
1 lių, kaip minimas penkiahek-

taris, išskyrus, žinoma, labai 
jau derlingas sritis, javų be
veik neturėdavo parduoti, 
mat, tokiame ūkyje su šei
ma voš tegalima pramisti. 
Toks ūkininkas druskai bei 
mokesčiams užsidirbdavo: 
arba dirbdamas atliekamu 
laiku didesniame ūkyje, ar
ba miške, žodžiu, ne pačia
me ūkyje.

Berno biuletenis pažymi,
(Nukelta į 7 pusi.)

»

Naudokitės pilnesniu 
"Draugo" patarnavimu

Ar reik pašto ženklelių? 
Ar norit registruoti lalSKą, 

jirkti “Money Order”, ad- 
... austi siuntinius? Kreipki
tės į “Draugo” raštinę!

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

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

MIDDLE-AGED 
PEOPLE

are common offenders

Ar

If you’re past 40, the chances are 
that your breath will be offensive 
oftener than that of a young person. 
Fermentatlon of tiny food particles 
caught by partial platės and den- 
tures frequently cause thiseondition 
vvhich you yourself may not detect 
būt which 13 so offensive to othcrs. 
Why not take the easy, pleasant pre- 
caution that so many fastidious peo
ple ūse to halt this fermentatlon— 
Lišterine Antiseptic employed as a 
mouth rinse. It immediately makos 
the breath sweeter, purer, less likely 
to offend. Lambert Pharmacal Co., 
St. Louis, M o.

(it f ore Any Date U te ,
LIŠTERINE ANTISEPTIC

To Make Your Breath Suoeeter

VISOSE MIESTO DALYSE

| UMMtMMIMIMMMUUHMIMHMMMMIlMUIMMIMI............ UlillliltOitltlIitiliKIHIiililtltlIlIlKIHllltlItHlllllllllllllllllllliM*  •****

Turtas ViršSG,000,000.00
Apart Apsaugos, Turime OOC fififi fif) 
ATSARGOS FONDĄ Virst

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

STANIAM) 
iFMAĮj/MNGŠ
Į LOAN ASSOCIATION ofChicag*
| JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.

i 4192 Archer Avenue
VIRginia 1141

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi k‘Draiiger

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Geriausiai Patarnavimai — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

'Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS 

ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

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

4C05-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE
Tel. YARDS 1741-1742

4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 
Tel. LAFayette 0727

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

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

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
DIEN£ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

P. J. RIDIKAS 
3354 South Halsted Street

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Court

Tel. CICERO 2109
6312 So. VVestern Avenue 

Tel. GROvehill 0142

LACHAVVICZ IR SCNAI 
2314 VVest 23rd Place 

Tel. CANal 2515
42-44 East 108th Street 

Tel. PULlman 1270

J. LIULEVICIUS
4348 S. California Avė. 

Tel. LAFayette 3572

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

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue 

Tel. YARda 4908

Skyrius: 710 VV. 18th St. 
Visi Telefonai: YARds 1419
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Gimtosios žemelės 
šauksmas

(Atkelta iš 6 pusi.)
kad kolchozų normos esan
čios daug žemesnės, bet j tai 
reikėtų žiūrėti labai atsar
giai, nes rusų gerais norais 
būtų bergždžia tikėti. Dikta
tūra, kokia jinai nebūtų, vi
suomet turi kitų tikslų, nei 
piliečių gerbūvis. Nenorė
dami nuo reikalo nukrypti, 
diktatorišką valdymo formą 
palikdami kitam kartui, vis 
dėlto, turime pasakyti, kad

Kelios pastabos dėl. kun. dr. Vin-
jau papratusi, juk tu tiek>enfO AndHuŠkoS, M. I. C. 
daug perėjūnų prinešiojai!...! Kun Vincentas F. tų parapijoje, Chicago, kur
Pilka esi, pilka, lyg nuly
tas medis, pilka lyg vargin
gas lietuvio gyvenimas! Pil
kas ir lygūs, bet ateitis tik
ra. Praeis ši audra, o tada,

Pranešimas ARD 
skyriams

Kažkas ir nežinia iš kur
Andriuška, M. I. C., gimė tuo pačiu laiku per vienus pradėjo skleisti gandus, kad 
sausio 13 d., 1913 m., Sv.| metus redagavo "Laivą” irl^RD išvažiavimas 20 d. lie- 
Kazimiero parapijoje, Wor- buvo "Draugo” bendrovės < pog j Labdarių ūkį neįvyk-
cester, M ass., iš Vincentos, sekretoriumi. Po vienų me- 
kilusios Lietuvoje, Ramyga- tų mokytojavime Mariana- 

polyje buvo savo vyresniųjų

aukotojai ir visų kilnių dar 
bų rėmėjai. Augina dvi duk
reles Teresę ir Adelę.

CLASSIFIED
REIKALINGA PORA AXT fhlo
Puleftkau vyro Ir moters prižiūrėti 

| ūk). Puiki proga porui, kuri mėgs- 
DalYVlS i tu ūkio gyvenimą. Atsišaukite:

J lSOt S. 51 s.t Avė. Cicero, III.
V. REMTIS,

Apskrities taksy tar
nautojas įkaitintas

PARDAVIMU Al< 1AMAI.NYMVI 
ŪKIS

Parduosiu arba išmainysiu ant ki
tos nuosavybės 24n akelių ūkį Hox- 
eyvllle, Michigan. Atsišaukite:

V. REMTIS,
HM)i K. A**-. Cicero, III.

siąs, nes buk ARD ‘Ttužai 
registravęs” iš anksto.

šiuomi pranešame vi- 
sierųs, kad ARD išvažiavi
mas liepos 20 d. įvyks.

atrodo, lietuviui nepavydės ,oje r Aleksandro kilu8io iš 
niekas gyventi iš sunkaus Į Radviliškio mįestelio. Pra-
rankų darbo. dinės mokyklos mokslus iš- įgyti daktarato laipsnį ia

Tiek perėjūnų ėjo, tiek jų gjo ppjg gv Kazimiero sese- Teologijos. Birželio 20 d., 
mynė mūsų gimtąją žemelę, rų aaVo parapijoje. Kelius 1941 m., "Lavai" Universite- 

metus High School išėjo sa te, pirmas lietuvis amerikie- 
vo gimtinėje. Junior College tis įgijo daktarato laipsnį 
baigė prie kun. Dr. J. Navic- Cum Laude apgindamas te-

bet tie prašaliečiai ėjo ir nu 
ėjo, o mes vis likome vargti 
ir džiaugtis su tavim. Mes

rusai, jei jie tikrai norėtų niekad su tavim nesiskirsi- 
iš lietuvio ko daugiau iš- me. Noriu pasakyt — nie- 
spausti, tai šiandie, ir ypač kas mūs nuo tavęs nepajėgs
šiandie, jie kolchozų kūrimą 
atidėtų vėlesniam laikui, bet 
jų pirmas tikslas yra: pada
ryti lietuvį bejėgiu vergu ir 
laikyti jį nuolatinėj priežiū
roj. Kadangi sodietis, gy
vendamas paskirame ūkyje 
prižiūrėti negalima, tai pir
mas okupantų rūpestis su 
grūsti žmones į didesnius 
būrius, padaryti sodiečio gy
venimą panašų į miestiečio

atplėšti!

ko, M.I.C., kuris rektorik- 
vo kolegijoje dar esant 
Hinsdale, vadinamoje Ma
rian Hills College 1931 m.

siunčiamas baigti mokslus ir

zę: “Negimusių kūdikių žu-

Nuo liepos, 1940 metų, 1 mons, 58 m. amž. Kaltina- 
kun. A. Link aus pritai imu, j mas 8,211 dol. apskrities

"Grand jury” įkaitino ap , 
skrities išdininko J. Toman |Q0 Dol. DoVcHIŲ 
ofiso klerką J. L. Fitzsim-

tą dieną buvo iš anksto už
sisakyta Labdarių ūky.

Jei tą dieną įvyktų ir ko
kios kitos pramogos toj vie-

dymas, nuo pastojimo valan-, toj, tai dar geriau: juo dau- 
dos yra kriminalinis nu«i- gįau žmonių suvažiuoja, tuc 
kaitimas.”... .. _ linksmenis

Aš atsimenu, kai kartą Filosofiją baigė Tėvų Sulpici Kun. dr. Vincento brolis piknikas.
jonų vedamoj kunigų semi- yra kunigu įšventintas prieš

ir sėkmingesnis

taksų išeikvojimu.

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

Montesųuiel

Tam, kuria (rodys, kud pirkti namą, 
lotų, arba fariuty nėra saugus iu- 
vcstmentaa.

Pašaukite, kurie norite nusipirkti 
arba išmainyti, naujų namų pasta
tyti, fenų pataisyti. Taipgi turime 
keletu desėtkų senesnių namų po 
visų Cnicagų, visokio didumo, bia- 
niavų ir prlvatiškų. Kainos nuo 18 
šimtų iki 185 tūkstančių. Galima 
pirkti arba statyti su mažo {mokė
jimu, kitus mokėti kaip rendų 
CHARLES P. S EROM SKIS & CO.

6921 S. Western Avė.
Rep. 3713 — Vakarais Pros. 11113

mane motina radusi nusimi
nusį ir visai jau nuleidusį 
rankas pasakojo, kaip vie
nas žmogus atgavo norą gy
venti. Bmė žmogus ir sude
gė, bet atsistatė, tačiau dar 
langų neįdėjus vėl jį ugnelė 
aplankė. Nusiminė žmo
gus ir nutarė žudytis. Ir 
šit: jis ant naujų degėsių

ir tik dėlto, kad kiekvienas atsisėdęs pamatu kaip vo- 
jojo judesys būtų matomas.

Okupantai gerai žino, kad
ras Lesia tinklą: jau, ro
dos, pabaigia, bet papučia 

žmogus dirbdamas sau gali vėjas ir jam tinklą sudras- 
keleriopai daugiau pagamin-1 ko> tačiau voras ir vėl pra- 
ti, nei po žiauriausia vergi- j deda . . . jr taip iki galop 
jos prievarta, tačiau jie ma- ( pabaigė ir įsikūrė, 
no, kad jie iščiulps, kiek ga-

narijoje, Montrealyje. Bai
gęs filosofiją 1933 m., tais 
pačiais metais išvažiavo į 
Lietuvą tęsti teologijos mok
slų Vytauto Didžiojo Uni
versitete, kur rektoriavo 
kun. dr. Kuraitis. Baigė 
Universitetą Lietuvoje kaip 
pirmas lietuvis amerikietis 
teologijo sfakultetą 1937 m. 
Rudenyje tais pačiais me
tais, parašęs tezę "Švč. Pa
nelės Marijos Paėmimas į 
Dangų,” įgijo licencijos laip 
snį iš Teologijos.

Pas TT. Marijonus įstojo

du metus. Dabar darbuojas 
šv. Kazimiero parapijoje, 
Plymouth, Pa.

Tėvai jo yra geri ir nuo
širdūs rėmėjai visų katali
kiškų darbų, ypač TT. Mari
jonų.

NEW YORK. — Policija 
saugoja britų prekinį laivą 
Empire Unity Brooklyno 
sausuose dokuose. Rastas 
raščiukas, kuriam pažymėta, 
kad planuojama laivą sus
progdinti.

lės ir kad jiems nuo sukilimo' Isdraakys musU gimtąsias' prįeš 13 metų, t y > nepos
apsidrausti yra daug svar gūžteles, j>et neišdraskys

biau, nei nauda ištraukti. mas<i noro vė2 i“kurti, ne- 
Kitokio aiškinimo negali bū- “MU «rdi»,
ti. Stalino politika čia yra 
permatoma kaip stiklas. Va
dinasi, duodamas smūgis, 
kokio mūsų tauta dar nėra 
mačiusi.

Bet nesulauks prakeiktas 
gudas. Galima atimti tur
tus, galima išplėšti iš po ko
jų paskutinį gimtosios že
mės kąsnelį, galima išdras
kyti gimtąsias pastoges, ga
lima išblaškyti šeimas, bet 
negalima greitu Laiku išplėš
ti iš širdies lietuvybės. Kiek
viena skriauda, kiekvienas 
lietuvybės paniekinimas — 
spaudžiasi tenai giliai širdin, 
o ji neprieinama, kaip pap
rastai yra neprieinama už
gauta širdis.

Aš tikiu, Lietuvos žemele, 
kad tau sunku nešioti sve
timuosius, kad tu jų prade-

užgesys mūsų širdies, neuž- 
gesys mūsų troškimo gim-

13 d., 1928 m. Kunigu įšven
tintas Lietuvoje ark. Pr. Ka
revičiaus, M. I. C., lapkričio 
1 d., 1936 m.

Sugrįžęs iš Lietuvos buvo
tojoj žemelėj gyventi amži- pa«kirtas dirbti Aušros Var
nai. Kiekvienas lietuvis, 
nežiūrint kur jis nebūtų, 
turėtų turėti vieną troškimą, 
vieną norą — gimtosios že
melės neapleisti.

Chicagai numatoma 
didesnė taksu rala

Civic Federation praneša, 
kad Chicagai numatoma di
desnė taksų rata už 1941 
metus. šiandien mokamų 
taksų rata už 1940 metus 
yra 9 dol. 52ė. už kiekvieną 
nekilnojamų turtų įkainotą 
100 dolerių. Už 1941 metus 
gi numatoma 9 dol. 75c.

Didelius miesto įsiskolini- 
di nepakelt, bet nešk tu juos mus žmonės turi padengti 
kantriai, nešk aukštai iškė- taksais.

UFE’S BYWAYS |
CouKST I'm hot *That Jomc OF TUC*<

European ČAftS NlA'f NOT BE O KAY t MV AKCUKEhfT 1$ 
That if-SuMFiM ' čoes on The B n m - LookitAu TUl 
TFouBLE V'have NEW -• N«W TAKJE

OL' FmVEIZ. F'IN^TAMCE , if ^UMFiM’ CoET 
V/RoHC - l JEF 5TEF IMTO THE FtVE AM'
Ten Cenf 5ToKE - AM' I'M All Sct :

Antanina Nausėdienė,
ARD pirm.

WOLK suuin
1945 VVest 35* Street

■■ REIKALINGAS DARBININKAS

SPAUSTI VSME
Reikalingai! tuojau prityręs spaustu^ 
vės darbininkas. Pastovus darbus.

Kreipkitės;
2334 So. Oakley Avė., Chicago, Hl.

BERLYNAS. — Vokiečių 
bombonešiai liepos 5 d. Ang
lijos pakrantėse nuskandino 
britų laivą iki 11,000 tonų.

Kai tėvynei bus gera, ta? 
ir visiems tėvyniečiams bus 
gera joj gyventi.

. Pulk Plechavičius

Pasveikintas veikėjas 
P. Snarskis

So. Chicago. — Birželio 
29 d., Šv. Petro šventėj pas 
veikėjus Snarskius, 610 E. 
88th St., susirinko daug 
draugų pasveikinti l'etrą 
Snarskį. Anastazija Snars- 
kienė, Petro žmona, svečius 
karališkai pavaišino. Petrui 
sudėta daug linkėjimų ir do
vanų. Sveikino žinomi So. 
Chicago veikėjai: Miciūnai. 
varg. K. Gaubis, E. Mažei
kaitė, M. Gruzdis, Karalu- 
kai, Cicėnai, Jankūnai ir 
daug kitų.

Petras ir Anastazija ~.iai& 
kiai yra stambūs parapijos

ADVANCED PHoTuCKAPMv 

LOW£ST POS4IBI t ridi Ks

PHONE LAFAYFTTK 2<I3

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

N. KANTER. Sav.

ISveiioJame 
po visų 
Chicago

REMKITE
8ENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 S. Halsted St
Tel. BOUI.EVARD 04)14

REIKALINGA TARNAITE 
Reikalinga tuojau moteris ar mer
gina prie bendros namų ruoėos. Al
ga $10.00 j savaitę, butas ir valgis. 
Kreipkitės: 2230 W. • 13tli St. arua 
šaukti; SEElcy 0027.

a Litten to

PALANDECH’S 
TU80SLAV-AMERICAN 

RADIO BROADCAST
gvvry Saturday, 1:30 to 2:30 P.1L

STATION WHIP 
t 1480 kflocyelaa
P (Pint Statloa oa Toar Dlal)

* Teaturlog a projrrm of
Yugoalav Folk Mūšio

Ant tų namų, iš kurių yra 
kilęs kunigas, stovi palaimos 
žvaigždė. —

Kard Faulhaberis

U. S. kariuomenėje šiandien 
yra 1,141,501 vyry

Karo departamento viešų
jų santykių biuras praneša, 
kad J. A Valstybių kariuo
menę šiandie sudaro 1,441,- 
000 karininkų ir eilinių 
kareivių.

Šios jėgos taip paskirsto
mos:

Karininkų
Reguliarinėje armijo-

Nauji registrantai bus 
įtraukti į sąrašus

Naujai įsiregistravę 21 m. 
amžiaus vyrai bus įtraukti į 
pernykščių registrantų są
rašus drafto boarduose ir po 
to paprasta tvarka bus šau
kiami kareiviauti.

Tuo tikslu liepos 9 dieną 
vakare drafto boardai su
rengs viešuosius naujų regi
strantų susirinkimus. Korte 
lės su jų pavardėmis bus su
maišytos ir po to sunume
ruotos. Numeriai bus įtrauk
ti į senuosius sąrašus.

Šiomis dienomis Cooko 
apskrities (ir Chicago) draf
to boardai tarp kitų kerei- 
viauti buvo pašaukę ir apie 
000 vyrų, sulaukusių dau
giau kaip 28 metus amžiaus. 
Bet konskripcijos autorite
tų patariami jie tuos vyrus 
padėjo į šalį ir jų vietas pa
pildo jaunesniaisiais regist- 
rantais.

Nauji registrantai turi pa
sirengti karo tarnybai. Nes 
tarp kitų ir jų kaikurie ga) 
bus pašaukti.

je ........................... 14,700
Nacionalinėje gvardijo

je ........................... 21,800
Atsargos karininkų 53,000 
Viso ......................... 89,500

Kareivių
Reguliarinėje armijoje,

3 metų tarnyboje 473,000
Reguliarinėj armijoj, 

atsargos ir vienerių 
metų tarn............. 18,000

Nacionalinės gvardijos 
federalinėje tarnybo
je ......................... 267,000

Draftu pašauktųjų 594,000 
Viso........*............. 1,352,00

Jūsų Gražus
Apsirėdymas 

-Mūsų Specialybė

ŽAVIAUSIAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ 

BLI IŠKELIU 
PIRATINIŲ 

KOJINIŲ 
POCKET’ROOKŲ 

KORSETŲ
KŪDIKIAMS DRABUŽIŲ 
V. VILEIŠIENE, SAV.

GLAMOUR
FROCK SHOP

5922 W. Roosevelt Rd. 
Tel. AUSTIN 1175

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
DINING ROOM SETS — PAK
LOK SETS — BEDROOM SETS 
— RŪGS — RADIOS — IGE- 
FR1UKKATORS — WASHERS — 

MANGELS — STOVĖS.
AU Nationally Advertlaed

ALK ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern AveniZ
Telefonas REPUBLIC 6051

J*

cheese 
fooJ that’s dįgejrtrb/e 

oi milk itselfl

SPKIAMI SLICeSI TOASTSl 
' MiUS FS8FECTLY! *

CONRAD
Fotografas

Studija (rengta pir
mo* rūSICH su mo
derniškomis Hilai-, 
domis ir Hollywood 
Šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

420 W. 63rd Street
IBI. s Rimto - ENOIewood 5883 

Bez.: • £NOAewood 5840

Garsinkitės “Drauge” ir patirsite didesnį pas> 
sekimą Jūsų biznyje arba profesijoje.

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

AGENTAI: 
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas 
Ant. Labanauskas

II. Itajcu ski 
“Shorty”

Rez. TeL VICTORY 2499

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 West 31st Street 
Chicago, III. 

Telefonuoklte: 
VICtory 16 9 6

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

i
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Įspūdžiai iš 9-to Amerikos 
Nacijonalio Eucharistinio Kongreso
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Į St. Paul atvykau birže
lio 23 d., 4 vai. popiet. Union 
stoty suėjau su kun. J. Ma- 
čiulioniu, MIC., su kuriuo 
trumpai pasikalbėję išsisky
rėm. Stotis buvo pilna žmo 
nių: pasauliečių, kunigų,
prelatų, vyskupų, arkivys
kupų, vienuolių. Visi laukė 
atvykstant J. E. Kardinolo, 
Šv. Tėvo Atstovo. Stotis ga
na ilgoka. Nuo durų iki du
rų buvo patiestas platokas

1 prasidėjo 10 vai. ryto ponti- 
fikalėm Mišiom šv. atviram 
lauke — Fair Park. Mišias 
šv. laikė kardinolas asistuo
jant vyskupams. Per Mišias 
giedojo jaunų vaikų choras, 
kurio skaičius siekė 10,000. 
Pamokslą pasakė J. E. ar
kivyskupas S. Stritch.

Vakare buvo šventoji Va
landa, kuri prasidėjo 11 vai. 
vakaro. Vien vyrų dalyvavo 
apie 75,000. Pamaldas atlai
kė San Francisco arkivys-

STOVYKLA ATSISAKIUSIEMS KAREIVIAUTI CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Daug jaunu kareiviu 
grįžo šventėms

vo I. Gedvilaitė 
ąuette Park.

iš Mar-

kauras (karpetas). Radio kūpąs. Labai gražiai kalbė-
vargonai grojo, o minia gie
dojo bažnytines giesmes.

Už pusės valandos atva-1 
žiavo ir Kardinolas. Minia 
jį pasveikino triukšmingu 
valio. Entuziazmas buvo ne
paprastas. Kardinolas, pa
laimina minią ir prataręs 
porą žodžių, pradėjo eiti iš 
stoties. Aš taip pat išsisku
binau. Lauke žmonių minia 
buvo dar didesnė. Šimtai fo
tografų sulipę ant automo
bilių laukė pasirodant nepa
prasto svečio. Aš su savo fo
to aparatuku taip pat užsi
rioglinau ant vieno automo
bilio ir karštoj saulėj lau
kėm, kad padaryti atmintiną 
nuotrauką. Kardinolui pasi
rodžius, minia vėl jį pasvei
kino galingu valio.

Kardinolui buvo papuoš
tas gražus automobilius, į 
kurį jis vikriai sėdo ir su 
vyskupais, valstybės guber
natorium, St. Paul ir Min
neapolis miestų majorais ir 
kitais aukštais valstybės bei 
miestų asmenimis išvažiavo.

Pirmiausiai aukštam sve
čiui Minneapoly buvo su-

jo apie Šv. Sakramentą. Tar 
pais kalbėta Šv. širdies Jė
zaus ir Šv. Vardo litanijos.

I Po Šv. Valandos 12 valandą 
buvo laikomos šv. Mišios. 
Jas laikė pats Šv. Tėvo at
stovas. Po Mišių buvo dali
nama šv. Komunija. 100 ku
nigų per dvi valandas dali
no Šv. Sakramentą. Moterys 
nesimaišė su vyrais. Jos sė
dėjo atokiau ir jų buvo a- 
pie 30,000. Per palaiminimą 
užgesintos visos šviesos ir 
jų vietoj kiekvienas ranko
je laikė degančią žvakę. 
Vaizdas buvo toks įspūdin
gas. kad sunku ir išreikšti.

Kai po pamaldų reikėjo 
skirstytis, tai hžsigrūdimas 
buvo neišpasakytas. Tik ket
virtą valandą ryto aš pasie
kiau savo viešbutį.
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L ".Draugius ac...o to.epi.oto)

Direktorius Paul Bowman sveikina į stovyklą prisiųs
tus 6 vyrus, atsisakiusius kareiviauti dėl savo religinių 
įsitikinimų (conscientions objectors). Jiems stovykla 
įtaisyta buvusioj CCC stovykloj, arti Lagro, Ind. Bus 
vietos 200 vyrų.

Virš 1141 jaunų Chica
gos kareivių iš Camp For- 
rest, Tenn., gavo leidimus 
atostogauti pas tėvus ar 
gimines per Fourth of July 
šventes. Du “S'jS'Jai” Chi
cago and Eastern Illinois 
Railroad traukiniai atvežė 
visus tos stovyklos karei
vius iš Tenn. vaiatyuės Vi
si grįžta į Ca-.np Forrest 
šiandien.

Dar be to, virš 2,000 ka- 
! ifcivių iš kitų P.linoia mies
tukų taiposgi grįžo kelioms
dienoms.

Moterys nebijo 
policmonu

Grand Rapids, Mich., mo
terys tikrai nebijo policmu- 
nų ir policmonu santykiai 
su moterimis yra labai blo
gi. To miesto vvriausis gy
dytojas, Elmer Scbnoor. 
praneša, kad per praeitą 
savaitę jam tjko gydyti 
net tris policmonus, kuriuos 
moterys sukandžiojo, kai 
buvo areštuojamos.

Susirinkimas

tės į pirmosios pagalbos 
punktus.

Popiet buvo moterų diena. 
Didžioji auditorija, talpinan
ti kelias dešimts tūkstančių, 
negalėjo visų sutalpinti. Di
džiausia minia buvo lauke. 
Ir taip kasdien popiet ir va
kare buvo susirinkimai, pas
kaitos vyrams, moterims, 
jaunimui, vienuoliams, kuni
gams.

Dabar eisime prie paska
tinės dienos.
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St. Paul katedroje ryto 
8:30 vai. buvo laikomos pon- 
tifikalinės Mišios Maronitų 
apeigomis. Mišias laikė ser-

Mišios šv. buvo laikomos bų arkivyskupas. Mišių apei-
vaikams, kurių viso buvo 
100,000. Vaikai pradėjo va
žiuoti 7:30 valandą įvairiom 
susisiekimo priemonėm: bu- 
sais, gatvėkariais, automobi
liais. Mišios šv. buvo laiko-

ruoštas didelis bankietas, ku mos 10 vai. Per Mišias gie-

gos gana įspūdingos. Cho
ras taip pat labai gražiai

liau, kada jau lietus buvo 
nustojęs. Taigi, procesija 
prasidėjo 2:30, o baigės 7 
vai.

Procesija buvo ilga ir ne
paprastai graži. Kiekvienos 
parapijos tai skautai, tai 
grupės mergaičių ar berniu
kų nešė iškabas. Ne tik bal
tųjų, bet ir negrų ir indėnų. 
Tėmijau, ar nepamatysiu 
lietuvių parapijos, bet ne
mačiau. Mat, toje valstybėje 
nėra lietuvių parapijos. Vie 
tos laikraščių apskaičiavi
mu, procesijoj dalyvavo virš 
80,000 žmonių. Procesijos 
didingumui ir iškilmingumui 
pakenkė vėliau užėjęs lietus. 
Tokiai miniai pasislėpti nuo 
lietaus buvo neįmanoma.

St. Paul miestas buvo la-

Per piknikus Vytauto pai 
ke ir kitur ma.cs. kad bu
vo ir daug jaunų lietuvių 
sugrįžusių kar? vių tarpe. 
Jie tikrai gražūs sav?- pui
kiuose unir r’r.uose ir ma-

I
tosi, kad ns/istii jauna pa - Į 
nelė antrą syk', pažvelg 
kai kareiviai praeina.

Bridgeport. — Draugijos 
Šv. Petronėlės susirinki
mas įvyks pirmadienį, lie
pos 7 dieną, 7:30 vai. va
kare, parapijos svetainėje.

Narės malonėkite susi
rinkti.

A. Laurinaviche, rašt

riame dalyvavo daug žymių 
žmonių. Gi vakare buvo su
ruošta programa, kuria gė
rėjosi tik tie, kuriems pa 
vyko anksčiau apsirūpinti į- 
žanga. Vieta buvo didelė ir 
graži, vienok žmonių suplū
do tiek, kad daugelis nei iš 
tolo negalėjo prieiti.
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Pirmą dieną kongresas

dojo vaikų choras, kurį su
darė visa jų minia. Mišias 
laikė Detroito arkivyskupas. 
Pamokslą sakė New Yorko 
arkivyskupas.

Tą dieną buvo labai karš
ta. Paunksnėj buvo 91 laips
nis šilumos, o ant saulės 109 
laipsniai. Nuo tokio karščio 
kai kurie vaikai pradėjo alp
ti. Apie 400 vaikų buvo am- 
bulansais išgabenti iš aikš-

rr

Fourth of July šventės 
buvo triukšmingos

Šių metų Fourth of July 
šventės buvo gana triukš
mingos, bet be didesnių ne
laimių su ugniniais sprog- 
tukais. Bet daug nelaimių 
su automobiliais ir ne vie
nas pražuvo besimaudyda
mas ežeruose Chicagos apy 
linkėse. Matosi, kad griež
tas uždraudimas pardavinė 
ti ugninių sprogstukų daug 
gelbsti ir daugiau vaikų pa-

mu

X Ieva Bitinienė, “Drau
go” kaiminka, skaitytąja ir 
Aušros Vartų parapijos vei 
kėja L. Vyčių dienoj buvo 
sunkiausia moteris (273 
sv.). Ji laimėjo sunkiojo 
svario moterų kontesto do
vaną. Iš vyrų dovaną lai
mėjo aštuoniolikietis J. 
Vaičiulis sveriąs 269 sv.

X P- Medonis su žmona 
ir sūnum liepos 4 d. pralei
do Chicagoj ir L. V. dienoj 
pasimatė su daugeliu pažį
stamų iš jaunystės dienų. 
Medoniai yra žymūs Detroit 
veikėjai Šv. Jurgio parapi
joj.

Vienas Medonių sūnus 
baigia universitetą, kitas 
liuosnoriu išėjo Dėdei Ša
mui tarnauti. Chicagoj Me
doniai buvo apsistoję pas 
Birštį Brighton Park.

X Pranas Areška su žmo 
na iš Binghampton, N. Y., 
liepos 4 d. celebravo Chi
cagoj ir gėrėjosi jaunimo 
pikniku. P. Areška yra ve- 

1 dęs dukterį J. Petrausko, 
žymaus Binghamton’o vei
kėjo ir “Draugo” agento. 
P. Areška Zalatorio, West

X K of L Day ir šiemet | Side fotografo gimine.
puikiai pasisekė, nors visi 
pripažino, kad žmonių šie
met buvo mažiau. Mat, šį
met, kad laimėti automo
bilių ir kitas* dovanas, ne
reikėjo būti parke. Dėl to, 
sako, ir publikos mažiau 
buvo.

A

giedojo. Pamokslininkas pir- * bai gražiai išpuoštas kongre- į sitenkina nuvykimu į Chi- - 
so pažymėjimais. Vienas di- . cago parkus, kur profesijo- 
delis pastatas ypatingai pa- ! nalai padaro specialus “Fire

X Antanina Blaževičie
nė su dukterim Jennie iš 
Detroit (Highland Park), 
Juozas Berkas ir Ann Ber- 
kas iš New Boston, Mich., 
viešėdami Chicagoj atvykę 
į Vyčių pikniką gėrėjosi 
gražiu lietuviško jaunimo 
suvažiavimu, taip pat Vy
tauto park ir kitomis Chi
cago lietuvių katalikų įs
taigomis.

miausiai pamokslą pasakė 
sirijiečių kalba, paskui ilgą 
pamokslą pasakė anglų kal
ba primindamas dabartinį 
karą ir senąją Siriją bei jos 
praeitį.

Kongreso triumfas — pro
cesija, kuri įvyko popiet. 
Buvo paruošti specialūs bu- 
sai, gatvėkariai žmonėms 
vežti į procesijos aikštę. 
Žmonių visur kaip silkių bač
koje.. Per patį žmonių važia
vimą pradėjo lyti. Visi su- 
šlapom. Dėl lietaus ir pro
cesija pradėta valandą ( vė-

THAT LITTLE GAME” Inter-nat’lCartecnCo.,Y.Y.—By B. Link
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Yoo CANT EKFHCT 
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HES PoOLISH
HE Qi)lTi

<Tu£>T UJKEN 
ThE Big (HVTfS 
ARE COMIN& 
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j FOUR QUEENSp

T

WE MADE IT 
EASY FOR. 
HlMYoSTAY 
AtLATiME,- 
V4 E AlWAYS 
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FoR. A 
PennY

The/ cm/ 
*STACXED' •El'-l 

ON H|M 
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Tne other 
Bihd had 
Foun. HiNGS.

traukė mano akis. Nuėjau 
pažiūrėti, o gi YMCA na
mas. Ant centralinių durų 
iškeltos Amerikos ir Šv. Tė
vo vėliavos, o vidury dide
lė monstrancija ir Ostija.

Minneapolis valstybės gu
bernatorius paskelbė, kad 
birželio 26 d. Eucharistiniam 
Kongresui pagerbti nuo 12 
vai. ne tik St. Paul, Minnea
polis, bet ir apylinkės mies 
teliuose visos krautuvės bū
tų uždarytos. Iš tikrųjų, pa
rodyta nepaprasta pagarba 
šv. Sakramentui.

St. Paul katedaa labai gra
ži. S. A. Pilackas

Moteris težiūri J pašau:) 
motinos akimis, tegu ji jau
čia motinos širdimi.

work Displays.”
. Chicagos apylinkėje tik 

24 nelaimės buvo reportuo- 
tos policijai ir tik vienas 
buvo areštuotas už parda
vinėjimą sprogtukų Chicago 
mieste.
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AR DAUG KŪRO SUDEGINAT 2IEM0S METU?|

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij* 
Sutaupysite Daug Pinigų.

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

gaisrų;
Greitai ir lengvai įtaisoi 

Apakaičiavimat Dykai!

noNm DOCK WOpL 
CoSKMMMMauna* (mm 
CMRtinCMMIMlMH
9or*»-30u, «■ CmkEt

m* OnMh

IGii.1,. C.mM iuTm

fl.

FJLA. 
ar UmokAJimaa.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir šiene 
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Ave. Republic 6051|
War«koaM: 0401 So. Stony Island Ava, tat.

X Jonas Petraitis, 2042 
W. 22nd St., Aušros Vartų 
parapijos choro narys, lai
mėjo L. Vyčių leidžiamą
automobilių Chevrolet. An- x Dr. O. Vaitush, gerai 
troji dovana — vvrist. žinomas lietuvis akių gydy- 
watch (auka R. Andreliū- 1 tojas, 4712 So. Ashland 
no) ir gi teko vestsidiečiui ] ave., šiomis dienomis išvyk 

sta atostogų. Dr. VaitushJ. Balsevičiui ir trečioji do
vana' — $10 (cash) taip 
pat vestsidietei H. Lenar- 
tienei. Laimės traukėja bu-

aplankys tolimus vakarus, 
Los Angeles, San Diego ir 
pasuks į Mexico.

t

BRUSH

' CRAYON

Why tolerota that Irritat- 

Ino gray that to ditturbt 
tha color harmony of 

your ha,r t Touch it avvay 

tafely with thlt now CloP 

rol Bruth Crayon. lt per- 

mlti coloring from th* root out vvithout dripping or tmudg- 
Ing. and it th* perfeet antw«r to ln-batwean tintingt or 
thote dittracting flrtf gray halrt. h* a tmart "carry-every- 
where" cota that opent in a |iffy ready for uta. |1 ,, . 

Rafillt 50c ... in 12 natural-looking thadet.


