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Vokiečiai ties pat Kijevu
JIE RAMINASI

Prancūzų nepriklau

Nepaisant, kad bolševikų
režimui Rusijoje gyvavimo
dienos yra trumpos, Ameri
kos komunistai stalinitai ra
minasi Maskvos pranešimais
apie “didelius laimėjimus”
kovoje su vokiečiais, štai,
net lietuviškieji raudonieji
iškėlę galvas ir išpūtę krūti
nes bando stebinti amerikie
čius, kad jų plauko raudo
nosios Maskvos barbarai ro
do tiek daug narsumo kovo
dami už savo “tėvynės” li
kimą. Ir jie tiki, kad Stali
no driskių gaujos ne vien
apginsią jų “tėvynę” Rusi
ją, bet iš naujo pavergsią
Pabaltijį.

somybės diena -

ANGLIJOS AMBASADORIUS PRIE VOKIEČIŲ ORLAIVIO

PETRAPILIS PUOLAMAS
IŠ DVIEIŲ ŠONŲ
Vokiečiai paėmė Vitebską; nepaiso

meditacija

VICHY, liepos 14. — Ne
britų sutarties su bolševikais
okupuotos Prancūzijos vals
tybės vadas maršalas Petain
BERLYNAS, liepos 14. — tovių. Tenai nėra didesnių
vakar per radiją trumpai
Iš Hitlerio vyriausios stovy- upių ir pelkių,
kalbėdamas paskelbė, kad
klos pranešta, kad vokiečių
Vokiečių karo vadovybės
žinoma prancūzų nepriklau
karo veiksmai prieš sovietus pranešimais, sovietų raudosomybės diena, liepos 14,
vykdomi pagal nustatytų iš noji armija baigiama skalkuri kas metai buvo iškil
anksto planų.
dyti į smulkias dalis, kurios
mingai minima, pakeičiama
Suomių kariuomenė, ku- tarpusaviai negali susisiekti,
“nedarbo diena, aukojama
riai
vadovauja fieldmaršalas Jos virsta partizaniškomis
meditacijai apie mūsų žuvu
Mannerheim,
Petrapilį puola grupėmis, kurias vokiečiai
siuosius, mūsų nelaisvius,
abiem Ladogo ežero pusėm, greitai palaužia.
mūsų griuvėsius ir mūsų vil
Vokiečiai gi to miesto kryp- j
vokiečių spauda pašiepia
tis”.
* W
timi
veržiasi
nuo
siaurinių
!
brj
sutartį 8U bolševikais.
Maršalas Petain pranešė,
Peipus ežero pakrančių
Sako, britų karo medžiaga
kad jis prašęs vokiečių au
toritetų okupuotos Prancūzi
Estijos šono..
_
| sovietams yra pageidautina,
_______ _
Vokiečių viena armija at- 'es .. visvien tekaianti vo.
KUR JŲ VILTIS
jos pavieniams prancūzams
Lordas Halifax, Anglijos ambasadorius, su žmona prie vokiečių orlaivio, Tas sidurusi prie pat Kijevo, Uk- Į kiečiams
Kaip visų kitų stalinitų,
minėti šią dieną.
rainos sostinės. Kas valanda^
v
. , ,
taip ir lietuviškųjų raudonųLieP°f. ** .<>■ J™ Pran'?' orlaivis buvo nušautas Anglijos padangose ir atgabentas į Washingtoną.
laukiamas Kijevo paėmimas. I .. Vokiečiai dar pažymi, kad
jų išgamų visa viltis yra i Z1 revoliucijos 1789 m. dieToliau pietiniam fronto jį.; J'e. neturi ne mažiausio pasiAnglijoje
ir
Amerikoje, jna'
nijos gale rumunai su veng-' ryzlmo keltl ta,kos su bo,seBritams nepavyko
Kaip gi kitaip? Juk Anglija
rais sėkmingai pliekia bolše vikais klausimą. Vokietija,
sako, turi visos Europos
žadėjo ir “išgelbėjo” visą Britai paduoda
vikus.
įssiverzimas
eilę Europos valstybių nuo
Tariamąją Stalino tvirto-' manc*atą likviduoti bolševiznacių užplūdimo. Amerika Italijos nuostolius
Ir tas bus atsiekta.
ROMA, liepos 14. — Ste- vįų liniją vokiečiai sulaužė
HELSINKIS,
liepos
14.
gi, anot bolševikų, yra An_
*n
...
fani žinių agentūra iš Libi- keturiose vietose. Tad tirps(žiniomis iš Maskvos, bolglijos ir pačios. Maskvos
LONDONAS, liepos 14 - (Chicago Tribūne Press Keisti bolševikų
jos
praneša,
kad
britų
garį
t
a
v
į
sa
linija.
ševikai
pripažįsta, kad vieglaudi “partnerė”. Tad apie BrltP '"formacijų m.n.steri- Service). — Per 12 mėnesių
nizonas dukart bandė išsiSovietai labiausia nukentė noj vietoj vokiečių kolona
laimėjimus nereikia nė abePaneša, kad birželio gale komunistai Maskvos nurody- pranešimai per
veržti
iš
Tobruko
miesto.
Ta
j
o
karo fronto centre. Tenai persimetusi
per
Dniepro
joti. šiuo klausimu Stalino “allį, a buvo
582, mais kontroliuodami Pabal. . Praradusi
..
....
1
čiau
abu
kartu
britams
nevokiečiai
briaudamies
kyliu
upę. Bet ji, esą, sulaikyta ir
valatybes tenai sugrio- .radiją
pakalikai neturi dviejų nuo- 000 kareivy Siame skaičiųpasisekė ir su dideliais nuos Maskvos kryptimi jau paė- skaudžiai nukentėjusi. Anot
je esama-2Q6,000 afrikiečių.-i^ kfftalikų tatetgt, tr- per
TTTCTTIft},' kaip~tik' vieną, kad4
NEW YOR&, liepos 14. —
toliais turėjo susimesti at- mg Vitebską ir * artinasi bolševikų, visur kitur prie
raudonųjų “tėvynė” bus iš
Libijos kampanijoje britai 20 metų palaikomą bažnyti Iš Maskvos per radiją pra gal į įginkluotą miestą.
prie Smolensko. Už šių mie šas nedarąs pažangos, nes
vaduota.
nelaisvėn paėmę 120,000 ita nę organizaciją. Ši organiza nešta, kad Hitlerio įsakymu
Tobruk yra Libijoje, Vi stų yra tiesus ir atviras ke raudonarmiečiai “narsiai ir
lų ir 15,000 afrikiečių; nu cija vedė eilę seminarijų, iš užimamos vietos pašalin
lias į Maskvą. Tuose plotuo atkakliai gina savo raudoną
kautųjų ir sužeistųjų apie kuriose jaunuoliai buvo mo tas ir įkalintas maršalas duržemio jūros pakrantėse.
NEPATENKINTI
kslinami į kunigus skleisti Goeringas, nacių orinių pa- Trečiasis mėnesis kaip ita-I se sovietai neturi jokių tvir- ją tėvynę”).
15,000.
6 ’ . Z.
-j
lai su naciais laiko apgulę
Rytinėj Afrikoj britai pa krikščionybę pačioje Sovietų jėgų vadas
Žiniomis iš Londono, te
ir fiurerio de- miestą, nugalėdami jo paim-,
Maskva sutartimi
nai komunistai dar labiau ėmę nelaisvėn 96,000 italų ir Rusijoje. Organizaciją rėmė šinėji ranka”.
ti
be
didelio
pasiaukojimo.
Katalikų
Bažnyčia
subsidijo

54,000
afrikiečių.
smarkauja, nei Amerikoje.
Anot bolševikų, maršalas Laukia britų pasidavimo.
daugiau kaip
Tenai ministras pirmininkas
Albanijos
kampanijoje mis, kurių gauta iš Vatika Goeringas Hitlerio nemalo Bet tie nemano gražiuoju BERLYNAS. — Vokiečių
Churchillis juk
paskelbė, Italija praradusi apie 100,- no ir iš kitų šalių. Seminari
jas turėjo Narvoj (Estijoj), nėn pakliuvęs, nes jis pasi pasiduoti ir negali iš ten iš- lakūnai bombarduoja Kijevą, patenkinta
kad Anglija yra pasiryžusi 000 savo kareivių.
Daugavpily
(Latvijoj) ir priešinęs puolimui prieš Ru verz^1,
jungtis su didžiausiais bar
į Ukrainos sostinę. Tuo būdu
MASKVA, liepos 14. —
Kaune (Lietuvoj). Kitos se siją.
barais, jei tie pasisako koNežinia,
kaip
ilgai
britai
daromas
ten
kelias
vokieSovietų vyriausybė (jei Sta
Esą Maskvoje gauta ži
minarijos buvo Lenkijoje.
voją prieš bendrąjį priešą, Sveikina sovietų
galės išbūti apgulime, Pa- čiams įsiveržti.
lino režimą tokia galima va
nia,
kad
nacių
slaptosios
po

kuriuo yra Vokietijos na
Anot gautų čią žinių, bol licijos viršininkas H. Himler galba neįmanoma.
dinti) yra daugiau kaip pa
ciai. Deja, ten komunistams "atsparumą"
ševikų čeką (GPU) tas se- iškėlęs sumanymą maršalą
WASHINGTON. — Grįžęs tenkinta pasirašyta sovietų
uždrožta per pakaušį. Už
LONDONAS, liepos 14 — minarijas paprastu bolševisROMA. Italija U. S. amba
su britais sutartimi bendrai
drausta, per radiją trans Parlamento narys darbietis tiniu būdu likvidavo. Dau- Goeringą uždaryti koncen sadai įteikė nuosavą planą, j Washingtoną prezidentas kovoti su bendruoju priešu
liuoti “internacijonalą”. Nu E. Shinwell kalbėdamas Car gumą mokytojų, kurių di- tracijos stovyklon.
I Rooseveltas į Baltuosius Rū- — Hitleriu.
kaip pasikeisti piliečiais.
Čia
netikima
tais
bolševi

rodyta, kad padaryta karo lisle sveikino sovietus dėl jų džiuma buvo kunigai, taip
mus sukvietė kongreso lyde
Užsienio reikalų vicekosutartimi su Maskva, sov. rodomo “atsparumo” prieš pat auklėtinių čekistai suė kų pranešimais. Tai papras
NEW YORK. — Iš sovie- rius demokratus ir respubliir visiškai negudri rauRusija pripažinta tik sąjun nacius. Jis sakė, kad sovietų mė ir po žiauriųjų kankini- ta
tinės Rusijos čia atvykęs k°nus pasitarti drafto vyrų misaras Lozovsky spaudos
donųjų propaganda
gininkė, bet ne talkininkė. pasiryžimą nepasiduoti na mų sušaudė. Kitus likusiuo
vienas aukštasis lenkas val kareiviavimo pratęsimo klau konferencijoje pareiškė
Komunistai stalinitai nepa ciams reikia sveikinti.
simu.
“Šioje galingoje koalicijo
sius išsiuntė į Rusiją — išLONDONAS. — Civili dininkas sako, kad sovietai
tenkinti. Jie nori lygybės.
je dalyve yra D. Britanija,
niaras darbininkams kalbė tarp Maskvos ir Uralo kalnų
Be kitko jis kvietė J. A. trėmimam
YVASHINGTON. — Laivy kurios pusėje stovi didžiau
turi
kitą
Stalino
tvirtovių
li

Lietuvoj ir Latvijoj išlikę damas ministras pirminiu
Valstybes veikiau įsikišti į
NUSILEISTA
no departamenTo sekreto sia pasauly pramoninė šalis
gyvi
katalikų kunigai krei kas Churchill pareiškė, kad niją. Sovietai pasiryžę į tą
karą ir bendromis jėgomis
rius Knox jau pareiškia, kad — J. A. Valstybės. Tokiu
Po pasirašymo sutarties sutruškinti nacius.
pėsi Vatikanan. Prašo, kad anglai per 10 mėnesius kan liniją atsimesti.
Amerika
padėdama Anglijai būdu prieš Vokietiją nusisu
su Maskva Anglijos raudo
bolševikų piktadarybės būtų triai vilko orinius nacių smū
saugosis
įsivelti
karan. Prieš ka galingosios laisvę mylin
ŠANGHAJUS, Kinija. —
nieji dar smarkiau pradėjo
ištirtos.
gius. Dabar gi naciams atsi
Japonai dešimčiai dienų pa keletą dienų jis agitavo už čių žmonių valstybės. Tas gi
bruzdėti už lygias teises. Ispanai savanoriai
mokama dar smarkiau.
šaliečiams uždarė Kobe uos įsikišimą karan.
nepaprastai reikšminga”.
Anglijos autoritetai iš da
Vokiečiai
apsikasa
REMKITE IR PLATINKITE tą. Spėjama, rasi,
prieš
sovietus
Sutarties pasirašymo cere
japonai
lies kapituliavo. Leido per
LONDONAS. — Vidurže monijose šeimininku buvo
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.
rengias
pulti
sovietus.
radiją transliuoti bolševikų
MADRIDAS, liepos 14. — išilgai sąsmaugos
mio jūroje britų submarinas patsai Stalinas.
karinį maršą. Praeitą sek Iš čia į Vokietiją išvyko pir
nuskandino tris italų laivus,
madienį
tas
raudonųjų moji ispanų savanorių gru
LONDONAS, liepos 14. —
kurių vienu gabenta kariuo
“perlas” kiekvieną progra pė —- “žaliojo legijono” da Iš Anglijos pakrančių pas
Bolševikai apie
menė ir karo reikmenys.
mą pradedant buvo groja lis, padėti Vokietijai kovoti tebėta, kad išilgai angliškos
mas per radiją. Vargiai rau prieš bolševikus.
sąsmaugos Prancūzijos pa
BERLYNAS. — Vokiečių nuostolius kare
donieji tuo pasitenkins. Jie
Savanorius minia palydėjo krantėse vokiečiai dirbdina
LONDONAS, liepos 14. — seniai tariasi su Stalino am autorizuoti sluoksniai parei
šaukiasi savo barbariškojo šauksmais: Tegyvuoja Ispa tinklus apkasų, kurie dau
MASKVA, liepos 14.
Britų spauda karštais
žo basadorium Maiskiu.
škia, kad britų sutartis su Sovietų vyriausybė paskelbė
internacijonalo himno
giur
apjuosiami
spygliuotų
nija! Mirtis sovietams!
džiais sveikina
Maskvoje
•
vielų tvoromis.
Britų valdiniai sluoksniai sovietais yra niekas dau šiam kare abiejų pusių nuo
pasirašytą Anglijos su Sov.
LAISVE
aiškina, kad Maskvoje pasi giau, kaip tik anglų pluto- stolius.
nes “mylintieji laisvę”! Jis
Tas reiškia, kad vokiečiai Rusija karo sutartį.
rašyta sutartis nėra jokia kratų unija su bolševikais.
Maskvos bolševikai staiga verčiau būtų pasakęs kad bijo britų įsiveržimo į Euro
Anot bolševikų: nukauta
Komunistai ir jiems arti
pamilo “laisvę”, kuri kiek pavergtieji Rusijos žmonės pos žemyną ir imasi visų mieji radikalai ypač reiškia technikine sąjunga su Sov.
ir
sužeista 250.000 sovietų
DETROIT, Mich. — Mirė
Rusija.
Tik
yra
karo
savi

vienam žmogui yra brangin nesiduos dar daugiau verg- galimų saugumo priemonių. didelį entuzijazmą. Jie sako,
Fred Fisfier, vienas septynių kareivių ir 1,000,000 vokie
tarpio pagalbos sutartis.
tina. Užsienio reikalų vice- tis. Tas būtų buvę teisin
kad dabar bendromis jėgo
brolių Fisherių, įkūrusių Fi- čių; sunaikinta lėktuvų 1,900
komisaras Lozovsky spau giau, negu akių dūmimas.
LONDONAS. — Birželio mis Hitleris tikrai bus su
Anglijos vyriausybė tiki, sher Auto Body bendrovę, sovietų ir 2,300 vokiečių; su
dos atstovams Maskvoje pa Juk pasauliui yra žinoma, mėnesi nuo nacių orinių puo klupdytas.
naikinta tankų 2,200 sovie
kad britų dominijos taip pat visi broliai turtuoliai,
reiškė, kad Anglijos, Ameri kad Rusijoje per 20 metų limų Anglijoje žuvo 399 as
tų ir 3,000 vokiečių.
Laikraštis Mail yra nuo pripažins Maskvoje pasira
kos ir Sov. Rusijos mylintie palaikoma baisi barbariška menys. Tad per vieną mėnesi monės, kad artimiausiomis šytą sutartį, kuri paremta
LONDONAS. — Britų laji laisvę žmonės nesiduos žmonių vergovė. Tenai nėra žuvusiųjų skaičius yra ma dienomis į šią anglų bolševi ministro pirmininko Chur- kūnai orinėmis bombomis pa
CHICAGO IR APYLIN
pavergti naciams.
laisvės nė mažiausio*’ dali- žiausias nuo 1940 m. liepos kų sąjungą įstosią ir lenkai. chillio birželio 2 d. paskelbtų taikė i du nacių laivus vie- KES. — Dalinai debesuota ir
Kaip gi, Sov. Rusijos žmo- lytės.
mėn.
Buvusios Lenkijos vadai jau pareiškimu.
šilčiau.
i nam Prancūzijos uoste.

PRANEŠA, KAIP BOLŠEVIKAI
ŽUDĖ KUNIGUS PABALTIJY

Pasauly

Britų spauda sveikina
sutartį su sovietais
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
Ruošiamos prie
statymo paminklo
Dariui ir Girėnui
New York, N. Y. — Da

riaus ir Girėno Pam. Komi
tetas ruoštasi pagerbti la
kūnų Dariaus ir Girėno as
tuonių metų sukaktį skridi
mo iš New Yorko į Kauną
ir jų žuvimą. Tai įvyks lie
pos 10 d., Dexter Parke, 7411 Jamaica Avenue, Woodhaven, L. I., arti Brooklyn,
N. Y. Ruošiama tinkama
programa. Tuo reikalu iš
siuntinėti laiškai su įžan
gos bilietais draugijoms
prašant paremti. Tikimos,
kad draugijos neatsisakys.
Taipgi prašoma įgalioti pir
mininką pasakyti trumpą
kalbą pagerbimui lakūnų.
Gražu būtų, kad ir kitų
miestų draugijos pasirūpin
tų atžymėti lakūnų skridi
mo ir žuvimo aŠtuonių me
tų sukaktį, sumosiant pra
kalbas ar pramogas, kurio
se būtų galima parinkti au
kų ir pelną paskirti pamink
lo fondui. Raginama dau
giau darbuotis ir atstovai,
kurie yra išrinkti konferen
cijoje spalių 29 d., 1939 m.
Brcoklyne.
Paminklo projektas

Apie kurį jau buvo nema
tai kalbėta, rašyta, vasario
2 d., koncerte Grand Para
dise salėje, Brooklyne, pa
rodyta publikai, pagamin
tas dailininko Juozo Stel
moko. Kadangi kūrinys su
silaukė kritikos, tai projek
tą dailininkas paėmė atgal
į savo studiją. Ar jį pakeis
kol kas neteko sužinoti.
Lituanikos aikštė

Ta vieta, kurioje propanuojama pastatyti pamink
las Dariui ir Girėnui, nėra
didelė, bet gražiai įrengta
ir kiekvieno praeivio trau
kia akį. Ji randasi gale
Hewes ir Stagg gatvių šo
ne plačios Union Avenue,
Brooklyne, kur pravažiuoja
tūkstančiai ir automobilių
per dieną, o taip pat ir pra
eiviai nuolat mirga. Vaka
rais būreliai, daugiausia lie
tuvių ilsisi ir kaip papras
tai tarp savęs diskusuoja.
Dabar kai kurie lietuviai
mano, jog statyti paminklą
Dariui ir Girėnui būtų pato
giau kuriame nors viešam
dideliam parke, kaip Pros
pect parke, arba buvusios
Pasaulinės Parodos vietoje
ruošiamam parke. Imant dė
mesin, kad New Yorke sun
ku išgauti sklypą žemės pa
geidaujamoj vietoj, o kita,
brooklyniečiams lietuviams
gerai žinoma, kad Jurgio
Wa8hingtono paminklas sto
vi gale Williamsburgo tilto
ir per ilgus metus niūksojo
pieskynėj, tik dabar kiek pa
gražintas. Mums nevertėtų
šalintis nuo pirmos gautos
vietos.

SOVIETŲ SUGADYTI TANKAI ANT VIEŠKELIO

Pasižymėjęs lietuvis

.<

Boston, Mass. — Liepos
4 d., Bostono miestui mi
nint Amerikos nepriklauso
mybės sukaktį, švietimo vir
šininkai parinko ir pakvie
tė skaityti nepriklausomy
bės deklaraciją jauną lietu
vį, šiais metais baigusį So.
Boston High Sehool, Edvar
dą Grigalių, adv. Jono Gri
galiaus, Bostono miesto legalio departamento nario,
brolį.
Edvardas Grigalius yra
pasižymėjęs moksle. Jis jau
ne pirmą kartą iškėlė lietu
vių vardą savo gabumais.
Bostono dienraščiai labai
plačiai rašo apie lietuvį Ed
vardą ir jo pasižymėjimus.

Dainę šventė
Shenandoah, Pa, — Bir
želio 22 d., Lakeside pavilione įvyko Lietuvių Dienos
šventė, kurios tikslas yra
kelti dainos bei muzikos
meną ir palaikyti lietuvių
kalbą jaunimo tarpe. Prog
ramoje dalyvavo septynių
šios apylinkės lietuviškų pa
rapijų chorai: Shenandoah,
Mahanoy City, Minersville,
Girardville, Hazleton,
St.
Clair ir Mt. Carmel. Gan
daug žmonių susirinko, net
ir iš tolimesnių miestų at
važiavo, pasiklausyti gra
žių mūsų liaudies dainų. Vi
sa programa buvo labai ar
tistiškai išpildyta.
Programa
1 — (a) Star 1 Spangled
Banner; (b) Bijūnėlis ža
lias — S. Šimkus; (c) Oi
kas sodai — S. Šimkus —
vadovaujant V. Šoriui.
2 — Solo, baritonas —
B. Nekrašas.
3 — (a) Žalioj girelėj —
J. Gaubas; (b) Ant tėvelio
dvaro, — S. Šimkus — va
dovaujant M. Raulickitui.
4 — Solo, baritonas — B.
Nekrašas.

Res. 6958 So. Talman Ave.
Res. Tel. GROvehiU 0617
Office tel. HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS .
Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus.

2423 VV. Marųuette Road

DR. STRIKOL’IS

Lietuviškų dainę
koncertas
Rio de Janeiro

Garbė San Paulo katali
kiškam jaunimui už grąže
tautinį žygį! Dėkui rijiečiams už įvertinimą.

TeL OANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 VVest Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.
REZIDENCIJA:

6631 S. California Ave.
Telefonas REPubiic 7868

Ofiso tel. VIRginia 0036

DR. T. DUNDULIS

DR. A. J. BERTASH

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. F. G. WINSKUNAS DR. VVALTER J. PHILLIPS

STANLEY GAVCUS
— Parduoda—

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

Pasidairius po Shenandoah

Daugelis mūsų jauinr.o išvažinėja; vieni kariuomenėn
pašaukti, kiti į didmiesčius
darbų ieškodami.

Sekmadienio pamoksluose

dienis ir tas pats choras
giedojo šv. Liudviko garbei
šešiais balsais Mišias, k:irias laikė kolonijos kape
lionas kun. J. Janilionis. Ir
čia, kaip lietuvių kolonus
taip ir vietiniai, skaitlingai
dalyvavo ir gėrėjosi.

Rezidencijos tel.: BEVerly 8244
lietuvių, vietinių ir svetim
mūsų parapijos kunigai pra
PHYSICIAN AND SURGEON
šalių. Choras pasirodė gra
nešė, kad ateinančiomis die
4645 So. Ashland Avenue
žiai ir įspūdingai: mergai
nomis prasidės vasarinė mo
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISO VALANDOS:
4157 Archer Avenue
tės dėvėjo baltas sukneles, Nuo 2 iki
kykla pirmųjų aŠtuonių sky
4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. Ofiso vai.: 1—3 ir 6—^-8:30 W- M.
o vyrai juodus švarkus. Di
rių mokiniams. Tikslas šių
Nedėliomis pagal sutartį.
Nedėliomis pagal sutartį.
rigentas p. Gerdauskas su Office tel. YARds 4787
pamokų — geriau supažin
Tel. CANal 0257
Namų tel. PROspeet 1930
Rio lietuviai kartkartė
maniai vedė 40 asmenų cho
Rez. tel.: PROspeet 665.
dinti mūsų jaunimą, ypatin
mis pasiklauso lietuviškų
TeL YARds 5921.
gai viešųjų mokyklų moki
rą.
Res.: KENivood 5107
dainų,
kurias padainuoja
nius, katalikų tikėjimo da
Didžiausias koncerto pa
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
vietiniai artistai mėgėjai ar
lykais. Apart to bus dėsto
1821 So. Halsted Street
profesionalai. Bet dainuoja sisekimas buvo tas, kad jis GYDYTOJAS ir chirurgas
Residencija: 6600 So. Artesian Avi
ma ir lietuvių kalbos pamo
tik solo ar duetais, nes ne išgarsino Brazilijos sostinėj Ofiao vai. nuo I—3; nuo 6:30—8:30 VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
kos.
756 VVest 35th Street
4 iki fl vaL vakare
skaitlinga kolonija dar ne lietuvišką dainą ir kartu
Lietuvos vardą. Kadangi
pajėgė susidaryti choro.
LIETUVIAI DAKTARAI
Balandžio
pabaigoj čia pats paruošimas sudarė diMūsų apylinkės kasyklos
Z
TaL YARdz 3146
dabar neblogiausiai dirba; buvo nepaprasta šventė, nes
VALANDOS: Nuo 11 iki 12,
pirnfią kartą Rio scenoj pa
kad taip visada dirbtų!
2 iki 4 ir 7 iki 9
DANTISTAS
sirodė lietuviškas choras,
Pirmadieniais:
2 iki 4 ir 7 iki 9
PIKM NEGU 1‘IKKSITK
1446 So. 49th Court, Cicero
Sekmadieniais 11 iki 12
i Tai buvo svečiai sanpaulieMATYKITE MUS!
Antradieniais, Ketvirtadieniais
ir Penktadieniais
Ant dviejų mūs senųjų čiai — San Paulo Lietuvių
Valandos:
10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kapinių statome akmens tvo Katalikų Jaunimo Sąjungos
3147 S. Halsted St., Chicago
Taipgi akinius pritaikau.
“
Vyt^s
”
choras.
ras. Metinę neužsimokėję
Pirmadieniais, Trečiadieniais
3343 So. Halsted Street
ir šeštadieniais
parapijiečiai, dabar turi ge
Šiam chorui dirvą paruo
Valandos: 3 — 8 pepiet,
Tel. CAN&l 5969
1—4 ir 6:30—8:30 vakare
rą progą atidirbti už savo šė ir gražiai išgarsino vie
duoklę.
tinėj spaudoj Rio de Janei
DinZIALSIAS PASIRINKIMAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ■t
ro Lietuvių Katalikų Komi
PHYSICIAN AND SURGEON
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ
2155
VVest Cermak Roc
Pastaromis dienomis, ma tetas su L. B. S. “Vilnis’'.
STATYBAI,
2158 VVest Cennak Road
OFISO VALANDOS
MEDŽIAGOS STOGAMS
Koncertas įvyko didžiulėj
Ofiao toL OANal 8846
1 — 4 ir 8.-30 — 8:30 vakar*
tyt, parvažiavusių atosto
Finansuojame namų pastatymą at
Ofisą Vai.: 2—4 ir 7-9
ir pagal «utartį.__________
pataisymą — Nieko Jmokėtl — 3
goms pas savo tėvelius dau miesto salėj — “Orfeao metai
Trečiadieniais pagal sutarti.
išmokėti — Apkalnavimaa
Bei. TaL i manocfc aito
Ofiso MU
Resid. TeLi
gelis mūs lietuvių studentų- Portugues”. Publikos su dykai. Lietutis Pardavėjas
VIRglnia
1880
PROspeet 8684 į
Tai. YARda 2246
traukė per 500 žmonių —
Stanley l,ltwliuvs — Vedėjas
čių.

PcrkrsuLsto Baldus, Vežioja Anglis
Kreipkitės prie;

Stanley Gavcus
110 So. Ridgeland Avenue
Murinę soothes, cleanses and refreshes
irritated, reddened fnennhranes caused
hv head colds, driving, winds, fnovies,
elose work, late hours. Free d ropper
with each bottle. At all Drug Stores.

Worth, III. Tel. Oak Lawn 1M-J-1

Bukite Malonus
SAVO AKIMS

PASKOLA

ČIA GAUSI
greit, leng
vais

Itmo-

kėjlmsUn —
NVO h IKI M METO.

ĮMUTIUL FtūERAL SAVINGS
and

'loan association;
OP CHIOAGO

2202 W. CERMAK ROAD
Tel.l CANAL R»S7

Mokame 3'/2% Dividendų
Ben. J. Kazanauskas, Sec.

TU^ 01,000,000.00
“ DRAUGĄ r

Acme leiepnuku

Vokiečių bombos, mestos iš oro, suga dino šį sovietų tanką ant vieškelio. Po t-o
vokiečių motorizuota kariuomenė, žygiuo dama pirmyn, turi pro tą sovietų tanką
suktis. Šis paveikslas atsiųstas oro ban gomis iš Berlyno.

6 — (a) Valio dalgelį —
J. Strolis; (b) Per šilą jo
jau — S. Šimkus; (c) Lie
tuva, tėvynė mūsų — vado
vaujant A. Grigoraičiui.

Pereitoje J. A. V. vėlia
vos paradoje dalyvavo ir
mūsų Vyčiai. Puikiai lietu
viškais rūbais pasirėdžiu
sios kelios mūsų vytės va
žiavo gražiai gėlėmis, Vaspinais aptaisytu automobi
liu.

dėlės išlaidas, nes propa
gandai nesigailėta lėšų, tai.
žinoma iš to nebuvo nei .
dainininkams, nei rengėjams I
pelno;
bet to ir nebuvo
siekta: dainininkai savo lė
šomis atvyko ir parodė di
delio pasišventimo, o ren
gėjai nesigailėjo triūso ir
parodė gražų sugebėjirr i
organizuoti reikalą. Vi3a
Rio de Janeiro spauda iš
garsino šį koncertą.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Vietiniai
mūsų kunigai tę buvo išvažiavęs mūs kle
5 — (a) Lietuviais esame
mes gimę — S. Šimkus; (b) rekolekcijose. Pereitą savai bonas kun. Karalius, šią
savaitę — vikaras kun. Ba
Važiavau dieną — S. Šim
kutis, o ateinančią — kun.
kus — vadovaujant B. Ne
Degutis.
“Kaulas”
krašui.

Mūs Vyčių kuopa šiemet
daug nuveikė. Geram pirmi
ninkui vadovaujant, visų
narių prisidėjimu, darbas
. Fondo korespdentas, J.Š. “eina kaip ant sviesto”.

PLATINKITE

• <, «j

Tik viena pora akli) vlaam gy
venimui. Saugokit Jaa. leiadaml
Igekaamlnnotl Jaa modernUklausla
metodą, kone ragkllmo mokama
gali sutelkti,
ga MVTAl PATYRIMO
pririnkime akiniu, kurie padaMm
vl*» aktą Įtempime

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

1801 So. Ashlsnd Avenue

Kampas 18-toa
Ttdefonaa CANAL OMS — Chieago
OFISO VALANDOS
Kasdien 8:98 a. m. Iki 8.80 p. m.
Treč. tr Aeftt: 8:00 a. m. Iki
T:>0 o. m.

Carr-Moody Lumber
Company
3039 So. Halsted St.
VIC. 1272

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue

DR. PETER T. BRAZIS
Furniture House
3409 S. Halsted St.

e

Didelis pasirinkimas laikrodėlių
t

...

Akiniai teisingai
prirenkami
per patyrusį lietuvį daktarą.

Dėl sąžiningo radijo pataisymo
pasaukite Yarda 30K#.«

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

!

1853 VVest 35th Street

I

LIGONIUS PRIIMA:
arti 47th Streat
vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak Kasdien auo 2:00 iki 8:00 vaL
Trečiad. ir Sekmad. tik aualtarius.
Seredoj pagal sutart).
Tclcfofna.H: HEMIock RS49

JOS. F. BUDRIK

DR. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4143 South Archer Avenue

6757 So. VVestern Ave.

Telefonas LAFayette 3650
Antradieniais, Ketvirtadieniais u

Ofiso valandos:

4631 So. Ashland Ave.

Telefonas CANal 7329

TeL YARds 0994.
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Šeštadieniais.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISO VALANDOS: 24 ir 7-9
ir pagal sutartį.
Rea. telefonas SEEIey 0434.

4729 So. Ashland Ave.

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 15tos gat lr 49th CL
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak.
ir pagal sutartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue

(2-tros lubos)
Tel. MIDvvay 2880
Chicago, UL
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vat ryto, nuo 2 iki 0
vai. jiopiei lr rfuo 7 iki 8:30 vai. vak.
SeĮunad^uo^JO^il^^^vaL^, to.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Ave.

Tel. Cicero 1484

Tel TARds 0994
Kcz. Tel. KENuood 4300

DR. A. JENKINS

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

(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį. ___
Ofiso Ulefonai PROspeet 8787

;

DR. CHARLES SEGAL >’

2202 VVest Cermak Road

TeL Cicero 1484

t

į

Penktadieniais.

Popiet — nuo 1 lkl 8! Vak. 7 lkt 8
Nedėliomia pagal sutart)

DR. PETER J. BARTKUS

t

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

Gen. bkorugaida

DIIBI1B

Antradienis, liepos 15, 1941

Pasitikimas saulės Naujoje Žemėje

8

PRIEŠAI ĮSIBRIOVft AMERIKON

Mes visi nebranginame tik ir svajoja apie jos skaissaulės, tai skubiai, uždeng- čius spindulius.
Žmogui
darni langą, kuomet ji įsiver- tuomet taip norisi šios švie
žia rytą skaisčiais spindu- sos, kad net gatavas pasiliais į kambarį neduodama tenkinti netikra šviesa,
mums miegoti, nepatenkinti ■ Atmenu vieną sykį, kaip
užsidengime nuo jos lietsar tokioje poliaus naktyje aš
giu, kuomet ji vasarą nori rodžiau samojedams šios ko
apdeginti mūs veidą. Bet aš lonijos tokią šviesą, kad jie
žinau kraštą, — tolimą po neilgėtusi taip saulės.

Baisenybės bolševikiškam kalėjime
Ka pasakoja sėdėjęs bolševikiškam

kalėjime ir išsigelbėjęs, kaipo repat
Jr*

riantas

jfijne ,kas Ijame darosi ir
kas vyksta už jo sienų, t. y.
laisvėje.
Jokių laikraščių
bei knygų neleidžiama. Popieris, paišeliai uždrausti.
lio kraštą, kur žmogus ją
Draudžiama su savim turėti
“Norite, — pasakiau aš
gerbia. Šis kraštas — Nau jiems,—“aš parodysiu jums
adatą, siūlų, sagutes, šukas,
joji Žemė, tą vietą — Kar- ant vienos sekundos saulu
iv
veidrodėlį. Uždrausti įvai
makulio kolonija.
rūs žaidimai, kaip šachma
tę?”
J
tai, šaškės ir pan. Metali
Jie nenorėjo man tikėti.
Ten trys mėnesiai žiema
X 4
niai šaukštai pakeitsi medi
nepasirodo mūsų skaisti sau- Bet aš parodžiau magnio
niais.
Iš kamerų pašalinti
lutė. Ten ant trijų mėnesių kaspiną kurį aš vartojau del
visi narai, spintelės ir pan.
žiemos metu viskas paskęsta 1 fotografavimo nakties laike.
tamsoje. Ši tamsuma vadi
Samojedai, rodos, patikėjo
Tenka pastebėti, kad šio Iš sienų išplėštos kabyklos
nasi poliaus naktimi.
mano pažadėjimui ir pasidaaprašymo autorius savo iš ir vinys. Rūbų kabinti ne
("Draugas"
Acine
gyvenimus pradeda fraze, galima. Langų angos švie
Nors ši naktis nepanaši į darė labai linksmi. Aš užde
Demonstracija to, kas gali atsitikti Amerikoj, jei priešas jon įsibriautų. Paro jog jis norėtų būti pirmųjų sai įsileisti buvo sumažintos,
mūsų paprastas naktis, to giau jį priešais juos. Jis
doma, kaip mieste Anderson, S. C./ majo ras W. C. Johnson varomas į koncentraci jų, kurie eis išlaisvinti Lie- 8tlkltt8 »detas nepermatomas
dėl, kad turi trumpą per taip skaisčiai apšvietė juos,
jos stovyklą.
(tinklinis). Lempos įreng
tuvą nuo bolševikų jungo!
trauką 12 vai. dienos, kuo kad jie nejučiomis užmerkė
tos sienose virš durų, pro
met rodosi būk pradeda švį- akis. Ir nors tas buvo tik nudažydamas aukso juoste šviesa pradeda koovti su kvapas išsiplatina per visą Po trijų valandų kratos
žektorinio tipo.
Šviesa tu
sti, bet šis prašvitimas vie balta šviesa, nepanaši į sau lėmis tamsūs debesys.
kaimą,
kaip
tas
būna
pas
tamsa
ir
kad
tamsa
nusilei

Išvie
“Buvau suimtas 1940 me ri degti visą naktį.
toj dienos, ta aušra vietoje lės, bet kaip jie buvo ja ap
mus
ant
Kalėdų
namie.
džia
šviesai.
Vaikai pradėjo
tų rugpiūčio 1 d. nakties tėse panaikintos pertvaros.
Kaip gražios šios raudo
saulės tokia silpna, kad žie sidžiaugę!
Naujažemiečiai pasidaro metu.
Į namus atvyko 4
Paprastai atsitinka, kad
Lygiai taip pat prie ma
mos metu bemaž — kuo ne ploti rankutėmis, moterys nos aušros, — tylios, užsijuoktis,
džiaugdamiesi,
net
stabmeldžiais,
ruošdamiesi
naujažemiečiai
neišlaiko
šio
tipai,
kurie
tris
valandas
masčiusios.
Taip,
rodosi,
žymi.
nęs buvo perdirbtas kiemas
pas senius ir senutes bliz šoktum, pabėgtum tenai ir laukimo ir už dviejų trijų švęsti saulę. Bet jiems ne darė kratą.
Paėmė kaipo pasivaAcščiojimui.
Kiemas
Tuomet viskas paskęsta gėjo akyse ašaros.
pažiūrėtum už kraštelio že dienų ankščiau dalis koloni rūpi apie kitus — tegul juo “inkriminuojančius”
doku pertvertas į kameras dvigu
šiuose, rodančiuose žmogui
aklomis
sienomis,
Kiek po to buvo kalbų mės ,už kurios dabar šviečia stų nutaria eiti ant kalnų, kiasi iš jų ant marketo — mentus: sąsiuvinį iš moky bomis
amžinuose .poliaus prietejie
šiandieną
švęs
pasitiki

ši
stebuklingoji
saulė.
Bet
užlipti
kiek
galima
aukščiau
klos
laikų
su
eilėraščiais
ir
miuose: mėnesiais nesimato apie šią netikrą saulę! Kiek jos dar nėra: viskas užsi ir pasitikti saulę ankščiau mą saulės, kaip švenčiame dainelėmis, lapą su užrašais trijų metrų aukščio. Pasi
vaikščiojimo aikštele kieme
artimiausiųjų kalnų, mėne vilties, kad pas juos grįž
baigia tiktai šiomis raudono- už kitus. Kiek susijaudini mes Velykas, Kalėdas, kaip nuo preferanso, kelias sveti turi 6 metrus
tikra
saulutė!
Kaip
mums
ant šešių,
siais nesimato baltų salelių,
švenčiame
mes
linksmas
užmo
būna
prieš
šią
ekskursi

r.omis,
liepsnojančiomis,
mas
vizitines
korteles,
vie

nežiūrint to, kiek žmonių
ledinės šiaurės jūros; išti retkarčiais prisisapnuoja šal
gavėnias.
Kam
koks
prie
ją,
kiek
kalbų
apie
ją,
ypač
kaip
gaisras
pietuose
aušro

ną
mano
nuotrauką
iš
kau

joje turi vaikščioti. Kamerų
sais mėnesiais pasislėpusi iš tos žiemos laike gėlės ir
šios
Naujos
žemės
šventės
mis,
bet
ir
tas
jau
yra
dide

tarpe
jaunimo.
Ir.
štai
kuo

kių
baliaus,
žmonos
dienyną
durys viduje nudažytos juo
horizonto pati jūra, gi del pavasaris, taip žmogui ant
pasaulinis
darbas?
pelė
žmonių
išeina
ant
kal

lis
džiaugsmas
poliaus
gy

ir
kitus
menkniekius.
Kra

dais dažais, o kalėjimo iš
žmogaus pasilieka siauras Naujos Žemės ir visur už ventojams.
nų.
Žinoma,
ir
ten,
aukštai
tos
metu
dalyvavo
4
žmo

orinės sienos nudažytos ruPrieš vidurdieny kolicnisma&itis horizontas, kuris poliaus rato sapnuojasi skai
ant
kalno,
nesimato
šiandie

nės,
vienas
jų
viešosios
poli

žavais
dažais.
Kalėjime
tai jau visi — seni ir maži
Užsidegus skaisčiai rau
stovi vien tik apie jo būtą. sti saulutė!
ną saulės, bet keliauninkai sergantieji ir sveiki — ant cijos
pareigūnas.
Baigus
bažnyčia pauaikinta ir nuo
Kai kuomet būna taip tam
Dabar galima išsivaizduo dona aušra, tik-tik, rodos grįžta kokiame tai ypatinga
kratą,
buvau
išvežtas
į
Kauj
jo8 stogo nuimtas kryžius,
kalnelio prie cerkvės. Atriosu, .net pačiame vidurdieny ti sau, kad linksmas ten bū pasirodis iš už žemės krašto
me jausme, būk jie jau ištik glino ten ir mūs “linksmą no sunkiųjų darbų kalėji- [Visos dirbtuvės, išskyrus
mūsų laiko, kad medžiotojas na žmogus tuomet, kuomet šviesi saulutė, bet tuojaus
rųjų būtų matę saulę. “Vis- kreivą bobutę,” taipgi atėjo mą.
šaltakalvių ir stalių, panai
■nebemato savo šautuvo tai- stoja viena pusė sausio mė- tykiai gęsta ir iš šiaurės už
vien ryt pamatysime saulę” su savo senute ne mažiau se
Kauno sunkiųjų darbų ka kintos.
kyklio, o keleivis — lydinti nėšio ir artinasi laikas pasi eina jai vėl uždanga tamsos
ramina jie viens kitą. — nesnis už ją senas samojedas
Ta tamsi
lėjimui
aprašyti
reikėtų
JI šunį.
tikimo saulės. Saulės užte poliaus nakties.
(Bus daugiau.)
“Vistik mes ją pamatysime,
uždanga
visą
laiką
vaikšto
Unčejus;
atėjo
ten
stenėda-1
daug
laiko.
Todėl
aprašy

kėjimas
.
.
.
Kokia tai pilka begalinė
kalba sau dėl nusiraminimo
viršuje, tai atsitraukdama
mas, visuomet sergantis To-1 siu tik bendrais bruožais.
tamsa kabo tuomet ore ir
Tai ne toks, koki mes ga į šiaurę, tai artinančia prie kiti po sunkios ir pavojingos ma Vylka; atėjo visi pra
Tėvynė — tai tas šventas
Kalinimo principas yra vi
tiktai pradžioje šios poliaus lime matyti kiekvieną die
kelionės.
monininkai su savo šautu siška kalinių izoliacija.
zenito ir pietų. Ir tik tuo
Į žodis, kuris atplėšia ūkinin
nakties vietoje . dienos — ną. Tas būna ten tiktai vie
Atėjo visos moterys kameras sodinami
Naktį prieš 18 sausio ne- vais.
met, kuomet šiaurėje užside
darbininką
žmonės ką nuo arklo;
trumpa ir nedrąsi aušra, gi ną sykį į metus, po trijų
ir
mergelės,
jos
šiandieną
ga šiaurės pašvaistė, prade simiega daugumai: daugelis
įvairių pažiūrų, profesijų, nuo darbo; mokslininką nuo
gale jos yra, kas tai pana mėnesių poliaus nakties. Tai
da šaudyti į dangų jos iš nesykį iššoksta iš grįčios, pasipuoš: į savo kudlotus socialinės padėties bei išsi knygos; kuris ištraukia jau
šaus į silpną žiemos nakties l šventė poliaus krašto. Tai
blyškę spinduliai ir ji užsi- kad įsitikrinti tame, ar oras kostiumus su įvairiaspal lavinimo ir, kur tik galima, nikaitį iš mylimosios ar su
pabaigą.
Tas daro žmogui reta iškilmė poliaus žmoplečia per visą dangų, su be nepersimainė, dėl šios senai viais plevėsuojančiais ant įvairių tautybių. Labai sau žadėtinės rankų ir surenka
labai blogą įspūdį: nebuvi gaus.
giojančiais greit - greit laukiamos dienos. Ryto au vėjo kaspinais; atbėgo vai gojama, kad įvairių kamerų visus žmones prie vienos vė
mas šviesos pasidaro baisiu
Jis nevienodas del įvairių įvairios spalvos silpnučiais štant jau vėl susijaudinimas kiai; atnešė net visai mažus žmonės tarpusavyje nesusi liavos, į kurią jie žiūri did
nuostoliu, pats kraujas ro
platumų. Karmakulio samo- žiburėliais, — tiktai tuomet kolionijoje ir džiaugsmas ir, kūdikius, nieko nesupranta siektų ir net pripuolamai, vyrio drąsumu ir kankinio
dos pasikeičia gyslose; jau
jedų kolonijoje
ši šventė tą uždanga pranyksta. Pra riksmas. “Šiandieną, šian mai žiūrinčius ir mirkčiojan kad ir iš tolo, vienas kito meile.
čiasi žymus nusilpnėjimas
būna tiktai 18 sausio mėne- nyksta, kad ryt vėl uždengti dieną,” kalba apie saulę mo čius akutėmis. Jie sėdi ant nepamatytų. Už tai yra at
jėgų; jų vietą užima koksItalų prof. Mantagacca
šio.
Tą dieną labai iškil- dangų, būk nenorėdama jį terys. — “Šiandieną mes pa motinų rankų, kurios kiša sakingi kalinių prižiūrėtojai,
tai snaudulys, baisiai suma mingai, sulyg galimybės yra I prileisti prie šviesos. Bet
matysime saulę” kalba sa- juos prie šviesios raudonos kurie tai turi daboti> Vesdažėja gyvenimo įdomumas, —
Nesekime tų, kurie išsiža
švenčiama. Tą dieną ten dabar, pusėje sausio mėne- mojedai ir valo savo šautu aušros .kalbėdamos saviškia* mi kalinį ar tai tardymui ar
nenori valgyti, nieko nesino
da savo kalbos ir katalikų
vis tiek pat kaip pas mus šio, ta tamsi poliaus uždan- vus, užtaiso paraku misingi meiliai, kad ir jie žiūrėtų kur kitur. Kalinys apie ka
tikėjimo, nes ir Dievas jų
ri dirbti, viskas atrodo be
Velykos.
Prie tos dienos Į ga, kiekvieną dieną vis to- nius šovinius, išrita ant kal kuomet pasirodys saulė.
linį
nieko
neturi
žinoti.
Jis
tiksliu, nereikalingu be sau
išsižadės paskutinę teismo
(Bus daugiau.)
ruošiasi visa kolonija. Tos lyn ir tolyn atsitraukia į nelio mažutę kanuolę . . .
lės šviesos; nėra žmoguje
negali žinoti, kas sėdi kalė- dieną. — I. Leščius
Kolonija dėl tokio įvykio
dienos ten laukia kiekvienas. šiaurę, prie poliaus; šviesa
nei minties nei pasiryžimo.
Pakanka vienos klaidos —
vis daugiau ir daugiau arti pasipuošia vėliavomis, valo
Tuomet baisu darosi ir už Dar sąvaitė prieš 18 sausio,
o jau visa kolonija vidur nasi paskui ją iš pietų pu si, prausiasi, kepa ir verda ir tauta gali prarasti savo
— namams statyti, remontuoti ar
patį gyvenimą. Rodos, ap
kurių
I
laisvę
ir
nepriklausomybę.
skanesnius
valgius,
dieny ant kalno arba ant vi sės ir tik valandą ant dvide
pirkti. Ilgametis Iimokėjimo Planas.
linkui tavęs vaikšto pati
sų didesnės pusnies.
šimts ji uždengia horizontą
VASARA JAU CIA — DABAR LAIKAS PIGIAU IR
mirtis.
ir viską aplinkui esama, kad
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATLIKTI
GERKIT
TIK
GERĄ
ALŲ,
padarytą
Chicagoj.
Visi
“Greit saulė,” kalba šamoReikia turėti tvirtą valią,
ryt žymiai sutrumpinti rus
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
kad nepultų siela prieš šią jedai, žiūrėdami su kokiu tai
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
tų viešpatavimą žiemos, pa
Tapkite Finansiniai NepriklausomilU
amžiną tamsą; reikalingas užslėptu džiaugsmu, kaip ūž
no NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš importuotų
siduodant ateinančiai švie
tam tikras įdomumas, kad J sidega aušra ant pačio krašpirmos rūšies produktų.
sai.
Tą kovą tarp tamsos
TAI IDYI/ITC
lsta,®oie’
indeliai rūpesto
horizonto.
gyventi.
I rvvJl T 1X1 I C tingai globojami ir ligi $5,000 ap
ir šviesos nustebina žmogų
“Greit saulutė,” klegena
Yra laikas, rodosi, ypač
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame
ši ateinanti šviesa jaudina jį
vidurnakty, kuomet ištipą vaikai, rodydami į pietus sa
Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.
vis daugiau ir daugiau ir ja
savaitę nepasirodo net auš vo pūkuotomis pirštinėlė
DISTRIBUTOR
MUSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS
me gimsta viltis. Viltis ant
ra, kad saulė visai apleido mis.
s
OF
to, kad ši šviesa galutinai
45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenaskrlaodžiant Nei
“Greit bus šviesa” kalba
mūsų vargingą žemę ir pas
grįž, greit pragins šią tamsą
Vieno Klijento 1
kandino ją į tamsą ir amži moterys, kaip “greit bus šil
ir ant Naujos Žemės bus
Keistuto Savings and Loaa Association yra žymiausia, seniau
ną šaltį; kad žmogus ir visa ta,” kalba pas mus laukiant
nauja gadynė: viskas atgis,
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė {staiga.
kas yra gyvo ant žemės jau linksmaus pavasario.
O,
ištirps ledai, prasiverš žalia
BEERS
niekuomet negrįš prie švie aušra, raudona aušra, —
žolelė, ore bus šilta.
kiekvieną dieną vis skais
Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki
sos.
Tel. CALnmet 4118
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur
Vasara . . . Kaip tai net ir
O ,kaip tuomet brangi čiau ir skaisčiau užsidega;
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.
3236 So. Halsted St
Chicago, III.
ant pietų horizonto, virš nesitikima šiuo supratimu
žmogui saulė!

Čia patelkiame vieno kali
nio, kuris buvo laikomas
Kauno kalėjime,
išgyveni
mus. Kalinys išsigelbėjo iš
kalėjimo
kaipo repatrian
tas, nes jo motina buvo vo
kiškos kilmės, čekistų ker
štui išvengti prieš kalinio
gimines,
pasilikusius oku
puotoje Lietuvoje, aprašy
me suminėtas pavardes iš
leidžiame ar pakeitėme kito
mis.

PASKOLOS

LEO NORKUS, Jr.

Ambrosia & Nectar

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS’N.

Žmogus tuomet ją mato miegančios jūros, dabar ke- čionai ant Naujos Zmės.
Džiaugiasi ir dėl to, kad
sapne. Žmogus tuomet vien liasi ugninis stulpas, gražiai

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

Jos. M. Mozeris, Sec’y.
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Laodlcea Arkivyskupas,
ApaštallSkae Delegatas

ardyti Didžiosios Britanijos imperiją ir pačias anglų
salas paimti į savo rankas ir pavesti Stalino globai.
Dabar, mat, anglų kapitalistai, kurie, anot pačių ko
munistų tvirtinimo, “siurbia darbininkų prakaitą ir
kraują,“ susidėjo iš vieno kariauti už “demokratiją“
(kurios nėra) Sovietų Rusijoj ir už “kraugerius ka
pitalistus” Didžiojoj Britanijoj.
Šiai “talkai“ nedaug tėra pasitikėjimo.
Anglijos
kapitalistai nedaug nuoširdumo teįdės, kad ginti sa
vo mirtinus priešus bolševikus; nedaug ir Stalinui
terūpės anglų kapitalistų likimas.
Ir vieni ir kiti, aišku, žiūrės tik savo reikalų.
Jei Stalinas matys, kad nėra jokios vilties savo
“brolį” diktatorių greit nugalėti, bet bus vilties su
juo tartis, kad savo sostą išlaikyti, nieko nebus žiū
rėta — Stalinas gali pasiūlyti Hitleriui taiką. Neskau
dės galvos nė Churchilui dėl Sovietų Rusijos ir Sta
lino likimo, jei pamatys, kad imperijai bus sveikiau
kalbėtis su Hitleriu ir dalintis grobiu.
Reikia neužmiršti dar ir to, kad anglai nedaug te
gelbėjo, nors ir labai žadėjo, toms tautoms, kurių ne
priklausomybė yra jau likviduota. Nedaug ji tegelbės ir Sovietų Rusijai. Bolševikų talka anglams tik
tam reikalinga, kad nacių karo frontą padidinti ir
Hitlerio jėgas po platųjį frontą paskirstyti. Tuomet
anglai turi progos atsikvėpti.
Tarp Rusijos ir Anglijos
bendradarbiavimas tik
tada pasidarytų natūralūs ir nuoširdesnis, jei Rusi
jos žmonės sutraukytų ant jų rankų užnertus vergi
jos retežius. Gal tokius galimumus anglai jau dabar
numato.

Daugiau baisiu žinių
Per dvyliką okupacijos mėnesių bolševikai nepa
prastai daug skriaudos padarė Lietuvos žmonėms. Ka
dangi Lietuva yra katalikiškas kraštas, suprantama,
katalikai su savo ištaigomis ir organizacijomis dau
giausia ir nukentėjo. Labai daug nukentėjo Katalikų
Bažnyčia Lietuvoje.
Žvėriško žiaurumo okupantai bolševikai labiausia
susitepė katalikų krauju. Jie susitepė kunigų ir net
vyskupų krauju.
Tik praėjusią savaitę dr. Ancevičius pranešė, kad,
besitraukdami iš Lietuvos bolševikai, nužudė vysku
pą Justiną Staugaitį ir keliolika kunigu. Praėjusį sek
madienį Donald Day, Chicago Tribūne koresponden
tas pranešė, kad Baltijos valstybėse buvo uždarytos
visos kunigų seminarijos ir kad
dauguma profesorių, iš kurių daugelis buvo kuni
gai, ir dauguma auklėtinių buvo slapta sušaudy
ti. Prieš tai jie buvo kankinami. Likusi dalis iš
vežta į Rusiją.

Iš to galima spėti, kad daug dalykų mums dar nė
ra žinoma, kas dėjosi Lietuvoje bolševikų okupacijos
metu. Galimas dalykas, kad dr. Ancevičius, kurs šio
mis dienomis lankosi Lietuvoj, ar kas kitas, mums
praneš apie visą eilę kitų mūsų tautai brangių žmo
nių nukankinimą.
Donald Day rašo ir apie tai, kad likusieji gyvais
Latvijos ir Lietuvos kunigai kreipėsi į Vatikaną, pra
šydami prisiųsti savo atstovus, kad ištirti Bažnyčiai
padarytas bolševikų skriaudas.
Atsižvelgiant į šias ir visas kitas bolševikų pada
rytas Lietuvai skriaudas, netenka stebėtis, jei tauta
sukilo ir net ginklus panaudojo, kad nusikratyti kru
vinos aziatų okupacijos.

Brifų-bolševikų sutartis
Didžiųji Britanija ir Sovietų Rusija pasirašė karo
sutartį, pasižadėdamos bendromis jėgomis kariauti
prieš Vokietijos nacius. Einant šia sutartimi, ne vie
na valstybė nedarysianti taikos su Hitleriu atskirai.
Pasaulis šiandien nelabai bepasitiki tarptautinėms
sutartims. Netolima praeitis aiškiai parodė, kad dik
tatoriai su sutartimis visai nesiskaito. Vieną dieną
ją sudaro, kitą — sulaužo.
Diktatorius Stalinas yra daug sutarčių pasirašęs.
Beveik visas savo sutartis jisai sulaužė. Kaip biauriai
jisai laužo savo duotą žodį, sutartis, labai gerai žino
me iš jo žiauraus pasielgimo su Baltijos valstybė
mis, su Suomija ir Lenkija. Pagaliau, juk visai dar ne
seniai Stalinas buvo pasirašęs sutartį su Vokietijos
nacių vyriausybe, bet žiūrėkite, kas iš to išėjo. Tiesa,
šiuo atsitikimu labiausia yra kaltinamas diktatorius
Hitleris, tačiau lr Stalinas nėra be kaltės.
Svarstant šį sutarties klausimą iš kitos pusės, keis
čiausia yra tai, kad Maskvos bolševikai, kurie deda
si esą “darbininkų ir liaudies užtarėjai” ir visą lai
ką — per dvidešimtįs su virš metų skelbė mirtiną
kovą su kapitalistais, šiandien laižo jų rankas, kad
tik kruvinojo Stalino valdžią išgelbėti. Ar čia seni
tie laikai, kuomet Stalino agentai buvo užsimoję su-

Bolševikas su "kapitalistais''
Tautininkų sudarytas Chicagoj šelpimo komitetas
praėjusią savaitę viename viešbutyje turėjo bankietą,
kuriame dalyvavo apie dešimts asmenų, jų tarpe ke
li “kapitalistai“ biznieriai ir profesionalai.
Įdomu ir karakteringa, kad tame tautininkų komi
teto “exclusive” bankiete dalyvavo ir bolševikų dien
raščio atstovas. Apie tai rašo pats bolševikų dienraš
tis ir net tautininkų—sandariečių savaitraštis.
Pagaliau, ko čia stebėtis. Jei Churchilas gali dary
ti “sojūzą” su Stalinu, kodėl Chicagos tautininkams
nepakviesti į bankietą lietuvį bolševiką. Mat, šian
dien bolševikai tokius kvietinius maloniai priima, nes
jų “tėvo” Stalino likimas priklauso nuo kapitalistų
malonės.

A. Smetona ir politika
Tautininkų — sandariečių savaitraštis Nr. 29-tame
rašo:
“Praėjus karo audrai, prez. A. Smetona grei
čiausia bandys grįžti į Lietuvą
kaipo privatus
žmogus ir apsigyventi jei ne Kaune, tai bent sa
vo ūkyje. Į politiką jis nebeturi norą kištis, nes
jaučiasi kaip ir pavargęs nuo visų audrų ir kla
jonių.”
—

Jei jau tautininkų laikraštis taip rašo, turbūt jisai
žino, ką daro. Dieve dtuok, kad Lietuva kuogreičiau
sia atsistatytų laisva ir nepriklausoma valstybė ir
kad ten p. Smetona ir kiti galėtų grįžti. Bet ar nuo
“visų audrų ir klajonių” pavargusiam p. Smetonai, ar
kam kitam teks “kištis” į politiką, tai pareis nuo pa
čių Lietuvos žmonių, kurie baisią bolševikų okupaci
ją iškentėjo ir kurie savo kraują lieja, kad laisvą ir
nepriklausomą valstybę atstatyti.
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Susirgo Austrijos impe
ratorius .... Į Schoenbrum
rūmus pakviesti visi Aus Staliniškos “saulės
trijos imperatoriaus Prano spunduliai”
Juozapo namiškiai, nes su
Balšavikų tėvo Stalino
sirgo senelis imperatorius.
saulė taip buvo pradėjus
Daug specialistų, gydytojų
Lietuvoj “šviesti,” kad, “Ta
pašaukta į rūmus pas ser
rybų Lietuvos” apgarsini
gantį Austrijos valdovą.
mu, “knygynų tinklas Lie
Uždrausta pranešinėti jam
tuvos visuomenę aprūpino
žinias iš karo lauko. Taip
geromis lietuviškomis kny
pat jam nieko nesakoma
gomis;” V Katajevo, 1. Ufo
apie svyruojantį Austrijos
ir E. Petrovo, V. Koralenministerių kabinetą....
kos, A. Kūprina, N. Nasko-vo, V. Vinogradovo, GolaVon Hindenburg — vy
chovo, D. Mereškovskio ir
riausias vadas prieš rusus..
k. (iš apgarsinimo).
Pirm poros dienų buvo pra
O kur dingo lietuviai ra
nešta, kad vokiečių—austrų
šytojai? — paklausit ma
karo taryba iš veikiančių
nęs tavorščiai. Lietuviai ra
armijų prieš rusus atstaty
šytojai buvo taip Stalino
dino porą austrų vadų. Da
saulės apakinti, kad negalė
bar sužinoma,
kad prieš
jo matyti net baltos popie
rusus visam rytiniam fron
ros.
te vokiečių ir austrų armi
Lietuviški balšavikai sa
jų vyriausiuoju vadu nuskir
ko, kad po karo, kai prasi
tas fieldmaršalas von Hin
dės Lietuvos valdymas nuo
denburg ....
silkinio ir kitokio balšavikiško mūsų *žemės teršlo,
Portugalija
paruošusi
daugelis tų knygų bus su
250,000
kariuomenės
rinktos ir pasiųstos Stalinui,
Portugalija jau seniai susi
kur jis bus atsidūręs, at
kivirčijusi su Vokietija ir
minčiai.
kita kitai paskelbusi karą,
bet karas kol kas nepradė
tas, todėl kad Portugalija
toli atskirta nuo Vokieti Raudonos Vilnies prirašytojos. Dabar apturėta žinių, jai, matyti, tiek apie politi
kad Portugalija
pagaliau ką nusimano, kiek Zablockis
paruošusi 250,000 kariuo apie muilo biznį. Aną dieną
menės. Ši kariuomenė bū redakciniu jie savo avelėms
sianti pasiųsta į Prancūzi pasakojo: “Sovietijos vado
ją sąjungininkų pagelbon.. vybė niekad neatsidurė žio
plame Municho maiše.” O
Arabų revoliucija plati kaip draugas Stalinas bandė
nasi .... Arabai iš turkų Hitlerį “užgerinti,” kaip uo
buvo paėmę Mecca miestą. liai jis Chamberlaino ir kitų
Bet aplink miestą kelis for politinę liniją link Vokieti
tus laikėsi turkai. Dabar jos sekė! Bet — tuo laiko
gauta žinių, kad sukilėliai tarpiu Vilnies redaktoriai
arabai jau ir fortus paėmę. turbut už baro miegojo?

Po svietą pasidairius

Spicpirvirvio Dumkos

Rumunijai laikas stoti
karau.... Rumunų libera
lų partijos vadovas T. Jonescu, buvęs vidaus reikalų
ministeris,
tvirtina, kad
jau esą laikas Rumunijai
stoti karan talkininkų pu
sėn. Nes, girdi, talkininkų

Raudona Vilnis skudžiasi:
“Rooseveltas sako, Sovietų
Sąjunga reikia remti, o Gri
gaitis ir šimutis reikalauja
versti Stalino valdžią.” Varg
laimėjimas jau gana aiškiai
matomas..........

šė Vilnis! Ji nesupranta
skirtumo tarp krašto ir jo
valdžios: Sovietų Sąjunga
būtų buvusi daug laiminges
nė, jei Stalino valdžia joje
būtų seniai išversta! Lai
mingesnė būtų buvusi ir lie
tuvių tauta.

Vokiečiai degina rusus, o
anglai degina vokiečius: vie
nas galas dega, kitas rūk
sta.
Stalinas, įvertindamas sa
vo susidraugavimą su Hit
leriu, sako: "pragėriau žir
gelį, ir kamanėles, turbut,
pragersiu ir savo kruvinas
dieneles.”

Adolfiečio daina:
Važiavau diena,
Važiavau naktį,
Ir privažiavau
Minsko balas.

Motina: — Ar tu sakei sa
vo vaikinui, kad jis nepatin
ka, kad jo visai nemyli ir
kad eini už jo vien dėlto,
kad jis turtingas?
Duktė: — Prašau, mama,
nesirūpinti. Apie tai jis su
žinos po šliubo.
— Niekad
neprivalai •
spręsti žmogaus iš jo dra
bužių.
— Niekuomet to nedarau.
Visuomet aš žmogų spren
džiu iš to, kaip rengiasi jo
žmona.

— Pasakyk man ką skai
tai, o aš tau pasakysiu, kas
esi.
— Skaitau Ovidijų, Horatijų, Demonsteną, Homerą
ir kitus ...
— Esi melagis . ..
Girtuoklis: — Nuo van
dens yra daugiau žuvę žmo
nių, negu nuo viskes.
Blaivininkas: — Niekus
kalbi . . .
Girtuoklis: — O visuoti
nas tvanas! Visi žmonės
turėjo prigerti . . .

SVEIKINA GOLFO ČEMPIONU

vybę?”

_

(viduryje), golfininkų organizacijos* prezidentas?” sveikina Vic
Gnczzi (kairėj) iš Deane, N. J., kaipo laimėtoją golfininkų turnamento, laikyto Den
Tom Walsh

ver, Colo.

___

z

A

Prašau Nesijuokti

Lietuva ištroškusi laisvės
“Amerika” rašo:
“Birželio 22-24 d. d. įvykių aukų kraujas švariausiai
nuplovė pereitų metų gėdą, kai vyriausi pareigūnai
bėgo, gelbėdami tik savo asmenį, o visą tautą paliko
didžiausioje nežinioje, pepasakę nė žodžio apie atslen
kantį mirtiną pavojų. Žuvusieji kariai, ūkininkai .dar
bininkai, studentai, moksleiviai, įvairių profesijų žmo
nės nuvalė lietuvių tautos veidą, kuriame jau buvo pra
dėjusios sukti ratus vergiškumo raukšlės. Tauta, ku
rios vaikai nesiaukoja, negali būti gyva. Tai suprato
birželio 26 dieną palaidotieji, kurių pagarbai šiandie
lenkiame savo galvas.
“Kaip maža, skysta, primityvi dabar atrodo lietuvių
amerikiečių praėjusių metų veikla! Lietuvos vadavi
mo, jos žmonių šelpimo reikalams sudėta vos per de
šimt tūkstančių dolerių. Aiškintasi ir įsitikinėta, kad
didžiausias pasiaukojimas savo tėvų ir protėvių že
mei išlaisvinti dešimt tūkstančių dolerių sudėjo! O af
sutiktų bent vienas už 10,000 dolerių atiduoti savo gy

I
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DBAUOAS

Antradienis, liepos 15, 1941

Turime lietuvį kankinį - vysk. Just. Staugaitį
"J

^WHni

- Draudžiamų laikraščių bendradarbis. - Vyskupas, ku

ris parašė romanų. - Lietuvos Tarybos ir Steigiamojo sei
mo vicepirmininkas. - Že maitijų gelbsti nuo dviejų rykš

čių. - Paskutinis Žemaičių vyskupas tebegyvena, o pir

h#;

*

masis Telšių ganytojas jau kraujų praliejo.

K

Pirmojo kankinio — šv.
Stepono dienai parašytame
viename pamoksle
(žiūr.
“ Vadovas” 1910 m. Nr. 28)
tada dar kunigas Just. Stau
gaitis taip pratarė:

turinio (“bažnyčios istori- j
ja,” “Ar gi čia kalta katalikų Bažnyčia,” “Jaunimo
idealas,”
“katalikų tikėjimas,” “Darbininkų klausi
mas”).

— Šventasis Globėjau, tu,
kuris savo gyvybės nesigai
lėdamas, prieš pasaulio ga
liūnus drąsiai gynei Kris
taus
mokslą,
išprašyki
mums malonę, įdant sektu
me tavo pavyzdį.”

Kodėl vyskupas parašė
romaną.

Ar pagalvojo autorius
šiuos žodžius berašydamas,
kad jam kaip tik ir teks
pirmajam iš lietuvių vysku
pų pasekti šv. Stepono pa
vyzdį — mirtį kankinio mir
timi ?!

Didžiausia gal jo gyveni
mo sensacija, tai kad būda
mas jau vyskupu parašė
romaną “Tiesiu Keliu.” Šios
knygos atsiradimo istorija
šitokia: poetas Putinas pa
rašė romaną “Altoriaus še
šėly,” kur veikalo herojus
— kunigas Vasaris pavaiz
duojamas silpnabūdžiu, be
valiu, metamas lyg šešėlis
visam kunigų luomui.

Truputėlis apie jo jaunatvę.
Just. Staugaitis
gimė
1866 m. lapkr. 14 d. Tupikų
kaime, Naumiesčio par., Ša
kių apskr. Mokinosi Mari
jampolės gimnazijoje, drau
ge su kitu busimuoju didžiu
lietuviu — ark. J. Matule
vičiumi. Pats savo atmini
muose apie tai rašo:
— Mudviem teko būti kar
tu vienoje klasėje. Mat, aš
patekau į I gimnazijos kla
sę turėdamas jau 14 metų.
Jis (Matulevičius) tuomet
turėjo gal vos tik 10 metų.”
Pirmieji žingsniai svetimoj
šaly.
1890 m. baigęs Seinų ku
nigų seminariją pateko dar
buotis į Varšuvą ir čia iš
buvo ištisus 10 metų: ket
vertą metų vikaru ir apie 6
metus gimnazijos kapelio
nu. Bet širdis traukė į tė
vynę. Kai po japonų karo
Rusijos valdomuose kraš
tuose sužibo didesnės lais
vės spindulėlis, kun. J. Stau
gaitis išsiskubino į savo
gimtąją Suvalkiją.
Liaudies švietėjas.

N

Pirmu jo rūpesniu
bu
vo kiek galint nešti švie
są į lietuviško kaimo grįčeles. Jis įsteigė plačiai pagarsėjusią “Žiburio” drau
giją,
kuri tiek daug mo
kyklų Lietuvos liaudžiai
įkūrė ir išlaikė. Porą metų
pabuvęs klebonu Lekėčiuo
se, kaip gabus rašytojas,
pakviečiamas redaguoti dva
siškijai skiriamą laikraštį
“Vadovą.”
TV
Rašytojas.

Just. Staugaitis, dar bū
damas klieriku jau buvo su
sipratusiu lietuviu, rašinėj
į Tilžėje ėjusį laikrašt,
“Šviesą,” paskui į “Salti
nį,” “Viltį.” Redaguodama:
"Vadovą,”
beveik didesnę
jo pusę pats prirašydavo.
Ypač gyvi buvo jo vedami
skyriai — spaudos apžval
ga ir apžvalga užsienio be
Lietuvos religinio gyveni
mo, tautinio darbo.
Jis yra parašęs ir keletą
knygų,
daugiau tikybinio

Vysk. Stugaitis, pats bū
damas rūpestingas dvasi
ninkas, ryžosi pakelti bal
są prieš tą iškreiptą ku
nigo vaizdavimą

Vilniaus vyskupo sostas,
Dar tuomet galingi vokiečiai nenori į jį įleisti lenko. Valstybės Taryba turi
progos prisidėti prie nusta
tymo kandidato į Vilniaus
vyskupus. Aš tuomet buvau
Valstybės Tarybos vicepir
mininku.
Man tuoj parėjo į galvą,
kad geriairals kandidatas
į Vilniaus vyskupas
yra
kun. Jurgis Matulevičius.

Kitiems Tarybos nariams
atrodė, kad Matulevičius,
kaipo ilgai išgyvenęs Len
kuose, menkas gali būti lie
tuvis patrijot^S. Daug man
teko padirbėti, kol įtikinau
tarybininkus, kad Matule
vičius mums nepavojingas.
Galų gale, kaip žinome,
kun. Jurgis liko Vilniaus
Vyskupu. (Arkiv. Jurg. Ma
tulevičius,” pusi. 89).
Ir dar kokiu vyskupu jis
buvo!

ir panaudojo savo talentą
sukurti romaną, kurs paro
dytų kunigo pasišventimą Staugaitis — vyskupas.
Bet ir ark. Matulevičius
Dievo ir artimo tarnyboje.
Mums neįprasta, kad vy- pažino savo prieteliaus ga
bumus. Kada ark. Matulevi
skupas rašytų apysaką —
čiaus pastangos nenuėjo
romaną, bet tai buvo jo
graži mintis parenkti leng- niekais, kada buvo įsteigta
rašymo būdą, padaryti 'Lietuvos bažnytin« P™vinveikalą prieinamą plačioms cija, 1926 m. buvo paskir
tas vyskupu ir Justinas
minioms ir atitaisyti iš Staugaitis. Turime pagrin
kreiptą įspūdį, kurį padarė do manyti, kad tas įvyko
veikalai, netiksliai pavaiz ne be ark. J. Matulevičiaus
duojantieji kunigo gyveni pritarimo, gal net pasiūly
mą.
mo.
Lietuvis — Visuomeninin
Likęs vyskupu Staugaitis
kas.
visa siela atsidavė
savo
Bet grįžkime vėl prie tie ganomiesiems. Tik jis
sioginių
Just. Staugaičio
vienintėlis iš naujai su
pareigų: ketvertą metų re
darytų vyskupijų susku
dagavęs “Vadovą,” pasi
bo įsteigti
savą kunigų
traukė į parapijos darbą —
seminariją.,
klebonavo Pakuonyje,
vė
liau Panemunėje, buvo pa kur tiek daug dėmesio bu
skirtas Mariampolės deka vo skiriamą į liaudies apaš
nu. Šalia parapijos darbo talų paruošimą. Jis su to
visada buvo uolus lietuvis kiu atsidėjimu rėmė katali
visuomenininkas. Visuome kų organizacijas. Puikiausi
katalikų
nė jo darbus vertino. 1917 visoje Lietuvoje
m. susikūrus Lietuvos Ta- akcijos rūmai buvo pasta
rytai,
buvo išrinktas jos tyti Telšiuose. Iš privačių
nariu, o sekančių metų pra pasikalbėjimų žinau, kaip
džioje — net išrinktas Ta jam rūpėjo gelbėti žemai-,
rybos Vicepirmininku. Ren tiją nuo dviejų rykščių: gir
kant steigiamąjį seimą taip tavimo ir nedoro elgesio.
pat buvo išrinktas atstovu, Neatsilikti nuo savo laikų.
vėliau — seimo vicepirmi
Jis visada stengėsi neat
ninku, taigi turėjo svarbų silikti nuo gyvenimo. Dai
balsą išdirbant demokrati pirmaisiais metais, kai tik
nę Lietuvos
konstituciją. buvo paskirtas vyskupu,
Užimdamas aukštas parei
gas valstybės gyvenime, ke
lius
kartus su įvairiomis
delegacijomis Lietuvos rei
kalais vyko į užsienį.
ūse MUSTKROLC fer
Padėjo iškelti lietuvį )
Vilniaus vyskupo sostą.
Savo atsiminimuose apie
ark. J. Matulevičių, vysk.
J. Staugaitis sumini vieną
idomų faktą. Duokime jam I
pačiam kalbėti:
— Besibaigiant
karui,
švystelėjo mums laisvės vil
tis.
Vakuoja (neužimtas)

OUINTUPUTS
CHEST COLDS
ssf

At tha ftrat sign of Ure Dietine Q»in- w
tuplats eetehing c»M—their ehests and
throata are rnbbed with Children s
MUd Mueterole—a predoat made to
promptly relieve Um DISTRESS of
children’s solds and resulting coaghe.
The QolnU haaa alwaya had the
best of care, so mother—you mar ba
assured <tf using jeet shnut the BEIT
produet made whsn you ase Muatarole
MORE than an ordinare "salve’'—
vrarminf, sonthlng Hgctemls help’
brsak up local
gest ton. Also mada
in Regular and Extre 8trangth for
those preferring g »trengsr produet.

■si'i.. iū'ia
A. a, vysk. J. Staugaitis
kunigams rašė “Tiesos Ke-;
lyje” Nr. 12 (1920 m.):
— Kartu su garo maši- Į
nos ir kitų išradimų pritai
kymu žymiai yra pasikei
tęs žmonių gyvenimas__
Jei keičiasi gyvenimas, tai
ir mums reikia eiti kartu
su juo, reikia būtinai keisti
bent kaikurios pastoracijos
priemones.”

(“Tiesos kelias” 1926 m. p.
288).

Darbo ir vargo žmonių

Spaudos bičiulis.

jišką laišką savo vyskupi
joje yra paskelbęs. Jame
skaitome:
— Parašytas žodis lieka
amžiniems laikams: galima
jis kelis kartus pasiskaity
ti ir vėl sau prisiminti,
spausdintas žodis gali pa
siekti visus pasaulio kraš
tus, visus užkampius....”
Perspėja neskaityti neka
talikiškų laikraščių. Pasi
teisinantiems, kad juose esą,
daug gerų dalykų, primena.
— Gali būti, bet žinok,
kad niekas žvirblių negau
do pelais, tik į kilpas įbarsto grūdų.... Nesiteisink
ir tuo, kad tu tik norįs pa
žiūrėti, ką kiti savo laik
raščiuose rašo. Juk neger
si nuodų tik tam, kad iš
bandžius, kas jie per vieni.”
Ir baigia šūkiu:
— Pageidautina, kad ne
būtų nė vienų katalikų na
mų, į kuriuos nepareitų ka
talikiškas laikraštis.”
Perspėjimas tėvams.
Ypač vysk. Staugaitis rū
pinosi geromis
mokyklo
mis, auklėjimu. Ir tuo klau
simu jis yra paskelbęs ga
nytojišką laišką, kuriame
rašo:

Jus Dievas yra pastatęs ne
tik vaikų kūno globėjais,
bet ir jų sielų sargais. Jei
jūs netikusiai tą sargybą
einate, tai žinokite, kad
pragaištį gaminate savo
vaikeliams ir patys didelę
užsitraukiate kaltę (“Tiesos
kel.” 1927, p. 49).
— Pirmiausia,
tėvai,
ruošdami savo vaikus į
mokslą, turi gerai apsižiū
rėti, kurion būtent mokyk
lon juos atiduoti. Ar ten
bus
auklėjami
katalikų
Bažnyčios mokslo dvasio
je?
— Jei norite, kad jūsų
vaikeliai užaugę nekęstų
vargo, tai duokite jiems ti
kybinį pagrindą, nesigailėNukeltas į 6 pusi.)
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PALANDECH’S
r U80SLAV-AM ERIC Ai
RADIO BROADCASI
Bvsry Saturday, 1 JO ta 2:30 P JL

Jis net specialų ganyto
STATION WH1P
1480 kilocycles
jišką laišką yra paskelbęs
(Pint Statiea oa Year DUQ
(1926 m.) pagerbimui var
Featuring a program ef ..
guomenės prieteliaus, šv.
Yugoalar Folk Musie
Pranciškaus. Nėra abejo
— Mylimieji gimdytojai.
nės, kad ir žemės reforma.
Lietuvoje buvo pravesta ne Į f
be jo pritarimo. Jis juk
DŽIAUGKIS NATŪRALIA IR
tuomet buvo didelis krikšč.
GRAŽIA IŠVAIZDA!
Ir jis ragina kunigus demokratų veikėjas. Ir vie
eiti į žmones, pažinti ję nas iš paskutiniųjų
jo
rūpesčius ir su jais susi-j straipsnių “XX Amžiui” bu
gyventi,
vo apie priemones pagerin
lankyti mokyklas, rūpintis ti lietuvių liaudies gyveni
Gaminame Pleitas tiktai Iš
katalikiška akcija.
mą.
dantistų receptų.

užtarytojas.

Dar 1912 m. jis išleido
knygutę “Darbininkų klau
simas,” kurioje aiškiai ir
drąsiai stoja skriaudžiamų
jų pusėn:
— Kapitalistai, nepaisy
dami religijos ir sąžinės,
verčia darbininkus taip il
gai dirbti, kad bemaž ne
lieka laiko pailsėti. Darbi
ninkai turi teisę reikalauti,
kad darbo diena nesitęstų
ilgiau, kaip kad to reika
lauja gamtos įstatymai ir
darbininkų sveikata (p. 3738).

Kartą lietuvių katalikų
dienraštis nusprendė padi
dinti platinimo propagandą
per parapijas. Reikėjo vy
skupų pritarimo. Teko man
tuo reikalu lankytis pas,
vysk. Staugaitį. Jis mielai
sutiko pagelbėti. Nieko nuo
stabaus — pats būdamas
rašytojas, spaudą vertino.
Tuo klausimu net ganyto

ahd thanks a
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Johnson.
A.A.A. Dental
Laboratories
INOORPORATEU
I>liiilit«Hla Piritų Gani i ai iuo I-.barat arija

Piumoljje

1555 5lilwauk(*e Avenue — Tel. ARM. 5550
Viduriu. Ofisas;
302 South State Street — Tel. »VEB. 4«30
Kasdien iki 6 vai. 4831 Irvinu Park Boulevard — Tei. PAL. 4227
Antrad lr Ketvirtad. .
M«lo — 404 E
4?th St. — Tel. ATI, aaso
iki 7-tos vai. vak. North Side — 4731 Broaduay. Tel. LON. 4400
So. Side — 6447 S. Halsted St. Ph.: NOK. 3720

KNYGOS! KNYGOS!
J

Mūsų knygyne dar galima gauti pasirinkimą lietuviškos
literatūros ir poezijos rinkinių. Dabar komunistų valdžiai
užkirtus kelią lietuviškų knygų spausdinimai, LIETUVIŠKA
KNYGA pasidaryt retenybė. Įsigykite savo kopijas, kol
jų dar lieka.

LITERATŪRA
JONO BILIŪNO RAŠTAI, Tilžė, 1013 m. 150 pusi....... $1.00
2EMAITES RASTAI, I t., Vilnius, 1914 m. 390 pusi....... $1.00
LIETUVIŠKOS PASAKOS, II t., surinko Dr. J.
Basanavičius, 260 pusi.............,.................................. $1.00
PRAGIEDRULIAI, IU t., Vaižganto, 290 pusi.............. $1.00
VAI2GANT0 RASTAI IV t., (Vilniaus ir Kauno laiko
tarpis — 1918-1921 m.), 240 pusi............................. $1.00
V. KRĖVĖS RASTAI, I t., Sutemose-Pasakos ir Dainos. .$1.00
VARGO MOKYKLA, Literatūros Pasiskaitymai, 175
puslapiai ......................................................................... $1.00
DIDŽIOJO KARO U2RASA1 — Pr. Zadeikis, I t,
(1914-1916 ro.) ............................................................ 75«
MA2IOSIOS LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI —
Prabočių Anūkas, Iliustruota, 130 pusi...................... 75c

GltCAT SUCCESŠ FOt

EILfiRAŠČIAI

DO

NEGLECT
A COLD

TO

COAST!
No matter whst eou’ve tried adthout
aurcess for unaignt ly surface pimples,
bmrtrishes and similar skin irrKatlnm,
here’s an amaringly sueeessful doc
tor’s formula—po»erfuliy soothing
Liąuid Žemo—wnich ųuiekly relieves
ifrhiltg soreaess and atarta nght is to
help nature promote FAST nealing.
80 years aontinuous successl Let
Zemo's 10 different marvelously efloctbza lagrndieata help YOT'R skin.
Also ointmant form. Severe cssea
may need £xtrt Strangtn Žemo.

VALANDOS:
Tolimesni Ofisai:
Kasdle Iki 8 vai. v

(TEILINg

DOCiOR’5AM«ZMGLIQOID

PRAISED
FROM
COAST

vn!<?«V'V' na,
ra,some ,r perdirbame senas
Pf.EtTV
pleitas. — Mėnesiniai mokes
ti P.
Pręa. čiai. 1 dienos patarnavimas.
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Ir likęs vy išlupu, jis ne
pamiršta kunigams primin
ti — mylėkite vargo žmo
nes:
— Kiek atsidarytų
šir
džių mūsų įtakai, kiek au
sų mūsų žodžiui, jei mes,
kunigai,
Apaštalų pavyz
džiu, padarytume savo šir
dis jautriais kiekvienam ken
tėjimui, jei mes nei savo
triūso, nei savo turto nesi
gailėtume varguoliams gel
bėti, ligoniams slaugyti”

SKIN TROUBLES

#0 Dienų Išmėgtnlmni.
Jei
nebūsite pilnai pat<*nkhitl. tai
sngi-ųžinajne kiekvienų (mo
kėtų centų.

ra tiktai mosi* JtnaY
"e
ier lrrlia.it" Ml»t|o,iat
O"',n
k U per Mm 1‘aUnTiai’Z*.
d« .U
Galima WuU

SU BALTU NUOMETU — J. Augustaitytė-Vaičiūnienė,
225 pusi.......... . ................................................................ $1.00
VAINIKAI, Naujesniosios Poezijos Antologija, Paruošė
K. Binkis. 230 pusi......................................................... $1.00
JAUNOJI LIETUVA, MAIRONIS, 130 pusi..........................50
PADANGĖSE, Juozas Sakalas ir Dasaitis, 125 pusi........ M
KRISTIJONO DUONELAIČIO RAŠTAI, Sutaisė
J. Šlapelis, 90 pusi .......................................... . ......... M
TĖVYNĖS KELIAIS, Liūdas Gira, 65 pusi...........................85
RUDENS AIDAI, A. Jakžtas, 100 pusi............................
GAMTOS PRILYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal
Dr. R. Van der Meulen .......................................... . M
MEILE, M. Gustaičio, 1914 m..................................................25
BRĖKŠTA, M. Vaitkus, 1915 m. .................................
.20
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kartus patekęs j jos ran į
kas. Kiekvieną kartą jis bu
vo teisiamas, bet visos baus
mės buvo labai lengvos, kas
parodo, kad jo vaidmuo re
voliuciniame judėjime buvo
menkas. Tik penktą sykį
kai tapo suimtas, jį išsiun
tė Sibiran, iš kurio greit pa
bėgo.

AMERIKOS JŪREIVIAI LONDONE

Turime lietuvį kankinį
- vysk. Staugaitį
(Atkelta iš 5 pusi.)
kitę jiems laiko Šv. Tiky
bos tiesoms pažinti....

Kai sumenkęs jūsų pajė
gos, be vaikų pagalbos
neapseisito. Bet žinokite,
kad tik religiškai išauk
lėti vaikai tinkamai glo
bos jus senatvėje....
Jo jau nebėra.

Kiti revoliucionieriai pa
bėgę iš Sibiro vykdavo į
užsienį. Jie apsigyvendavo
Vienoj, Londone, Ziurike ir
kituose Europos centruose.
Sėdėdami pigiuose restauranuose ar kavinėse jie tena*
filosofuodavo, ginčydavosi,
darydavo planus revoliuci
jai, rašydavo knygas, vers
davo raštus iš kitų kalbų ir
t.t. Stalinas tenai netiko.

Jei teisinga telegramos
žinia — vysk. Staugaitis
besitraukiančių
bolševikų
nužudytas.
Kaip baisiai
skamba kultūros
amžiuje
žinia apie nekaltų žmonių
žudymą! Nuo kokio sveti
mo atėjūno rankos to lie
tuvio kraujas susigėrė tėvų
žemėje, nutilo lūpos, kurios
skelbė darbo žmonių meilę
ir atšalo rankos, kurios
dirbo dėl liaudies gerovės,
kurios
laimino Lietuvos
žmones. Skaudi gyvenimo
tikrovė: paskutinysis
pa
naikintosios Žemaičių vy
skupijos ganytojas — Ka
revičius — dar tebėra gy
vas, o pirmasis naujos Tel
šių (Žemaitijos sostinė) vy
skupijos ganytojas — vysk.
Staugaitis — jau kankinys.
Dar 1910 m. rašydamas
pamokslą šv. Kryžiaus at
radimo dienai J. Staugaitis
pasakė:

K

Susipažinkite su Stalinu-Džiugašvili
Tikras Stalino vardas ir
pavardė yra Soso Džiugaš
vili. Jis gimė Kaukaze, Tifliso mieste, vargingo gruzi
no šaučiaus pastogėj 1880
metais. Mažas būdamas jis
sirgo raupais, todėl jo vei
das raupuotas, akys juodos,
išvaizda šiurkšti. Rusiškai
jis kalba su gruzinišku ak
centu. Stalinas baigė tik
pradžios mokslą ir nei gim
nazijos nei universiteto jis
visai nelankė. Tėvai norėjo
jį padaryti gruzinų kunigu,
bet jis buvo toks negabus
ir žioplas, kad iš pirmo gru
zinų kunigų mokyklos kur
so buvo išvarytas. Daugiau
Stalinas niekur ir nebesi
mokė.

Naujasis kankinys, kaip
buvo mokęs, kantriai pakė
lė mirtį dėl savo įsitikinimų.......................................
Jo pralietas kraujas už

dega mūsų gyslas atidi rb

Gruzinų tautoje tais lai
kais ėjo stipras revoliucinis '
judėjimas prieš caro val
džią. Gruzinai siekė nusi
kratyti caro jungą ir sukur
ti nepriklausomą aavo Val
stybę. Ta dvasia užsikrėtė
ir jaunas Soso Džiugašvili.
1903 metais, kai jau tu
rėjo 24 metus, Soso Džiu
gašvili vedė nemokančią
nei rašyti nei skaityti gru
zinę Kateriną Svanidzę, ku
ri mirė džiova ir paliko sū
nų Jašą. Dabar šis Stalino
vaikas jau užaugęs ir dide
liam skurde gyvena Mask
voj, bet tėvas jo “nepažįs
ta”.
Antrąsyk Stalinas vedė

ti už save ir už nekaltai

nužudytuosius, kovoti už
tai, kad jau niekada bu

kojos neįžengtų į

tėvų žemę.

Jo kraujas nebus veltui
pralietas! Ateis diena, ka
da lietuvis galės mąstyti ir
veikti, kaip jam protas ir
sąžinė liepia ir joks azija
tas negalės jam už tai nuo
pečių galvos nunešti.
K. J. Prunskis.
Smulkūs “Drauge” skelbi
mai

nedaug

kainuoja,

bet

rezultatai esti geri. Bile ko

kiu reikalu pasiskelbk ‘Drau

go’ “Classified” skyriuje.
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Du Amerikos jūreiviai (kairėje) kalbasi su policmonu Londone. Nesenai būrys Amerikos jūreiviai pasių
sta Londonan eiti tam tikras pareigas prie Amerikos
ambasados.

— Jei Viešpačiui Dievui
patiks tave Kryžium
ap
lankyti .... pabučiuok lyg
geras vaikas baudžiančią
Tėvo ranką
(“Vadovas”
pusi. 336).

delių

UgtlS

DRAMAS

THE V/ORLD S
GREATEST TON i C
ANO INVid-OPATOP
FRIEHOS ' '

yii OR OUACKOS FLUID
E/tract OFSAR6AS50
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Jis nemokėjo svetimų kal
bų ir šiaip jo prasilavini mas buvo labai menkas ir
nieko nereiškiąs. Vienu žo
džiu — jis ne inteligento
tipas, ne intelektualas. Sta
linas buvo daugiau palin
kęs plėšikauti. Tais laikais
buvo madoj “naikinti” caro
turtą. Kartais būdavo plė
šiami ir privatūs žmonės.
Panašius plėšimus užgirdavo Leninas, kuris sakydavo:
“grab nagrablenoje”.

ANO NOT ONE

Bottleg SOLD

COMPLĄINT

, Stalino vardą Rusijos dik
tatorius pasisavino iš savo
slapyvardžių.
Besislapstydams nuo caro policijos jis
dažnai savo vardus keisda
vo. Vieną dieną jis buvo
Koba, kitą dieną Nižeradze,
vėliau Čižikov, Stalin ir ki
tais vardais.
Caro policija uoliai sek
davo visokius “buntovščikus’' ir Stalinas b”vo kelis

kitas gimines.
Kūnas
pašarvotas
Antano
Petkaus koplyčioje. 6812 .So.
Wpstern Ave.
laidotuvės jvyks ketvirta
dieni, liepos 17 d. IS koply
čios 8:30 vai. ryto Ims atly
dėta J Gimimo švenč. Pane
lės parap. bažnyčių, kurioje
Jvyks gedulngos pamaldos už
velionės sielų.
Po
pamaldų
bus nulydėta j šv. Kazimie
ro kapines.
NuoSirdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažįs
tamus dalyvauti ftiose laido
tuvėse.
Nuliūdę Vyras, Sūnus, Mar
ti, Anūkė, Broliui. Sesuo ir
Giminės.
Laidotuvių Direktorius An
tanus B. Petkus, Tel. OROvehtll 0142 arba Cicero 2109.

Everybody ravės about your
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/PEAO MEN TELL\
\ NO TALĖS ?•/
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MENIŠKAS DARBAS
ŽEMOS KAINOS

A

TEISINGAS PATARNAVIMAS

Venetian Monument Co.

T' "t

’

527 N. VVestern Ave. Tel. See. 6103
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PASKUTINIS
PAGERBIMAS
v,

Ai / A

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį
r let enteritu z»emo per 30
metu gelbėjo imonėmi. Pa
kalina eesema. išbėrimui,
•nuogiu ir kitokiu odos
negalavimu.
Pirk Žemo
ftiandien! Vienose aptieko
M S«v
<W)c <1 no

4005-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742

žemo
SKIN

4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. LAFayette 0727
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^IRACLE WHIP!
| Its "different” Aavor
alv/ays makes a hit.
tvondtn
with salads! A unique combination of old-fashioncd
boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip is
by far America’s favorite saled dressing.
♦ ♦***$**
MIUIONS AOBII-—Miracle Whip does work

HARGUTIZ

Vienintėlis
Vakarinis
Lietuvių
Programas Amerikoje —
Leidžiamas 9 Sykius J Savaitę

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:80 v. vak.
PENKTAD. Ir ŠEŠTAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.
JU

PAMINKLAI

JOHN F. EUDEIKIS

"FOR

- f

'Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save'

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

salads, Peg. What’s the secret?

APTARNAUJA CHICAOOS Ir APYLINKES LIETUVIJĄ

V/HAT DOES
THAT PROVE

Didesnę to grobio dalį bu
vo pasiėmęs Leninas, kuris
tuomet gyveno Šveicarijoj,
bet ilgai nedrįso leisti jį apyvarton. Pagaliau tie pini
gai pasidarė tiek “karšti”,
kad jie buvo sudeginti. Taip
nuėjo niekais visas Stalino
darbas”, baigia savaitraš
čio “Keleivis” bendradarbis
R. D.
(P.A.Ž.)

m..

RADIO LAIKRAŠČIO 10-ti METAI
ItttT

TuriasVirš$6,000,000.00

Vyrai, Moterys, Virš 40
M., Nebūkit Silpni Seni

Trr
'over A MlLLION

sižymėti darydavo tokius ]^r
plėšikavimus. Ir 1907 me
tais birželio 26 d. Tifliso
mieste Stalino šaika tikrai
padarė stambų plėšimą. Tif
Apart Apsaugos, Turime
liso bankui buvo vežama
ATSARGOS FONDĄ Virš.
340,000 rublių. Vežimą su
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų
pinigais lydėjo ginkluotų
Valandos: Kasdien — 9 vai. iki 4 vai. p. p.
kazokų konvojus. Juos puo
Trečiadieniais — 9 vai. iki 12 vai.
šeštadieniais - 9 vai. iki 8 vai. vak.
lė Stalino organizuoti plėši
kai ir pradėjo mėtyti bom
bas. Du kazokai buvo už
WI\GS
mušti ir apie 50 žmonių su
FED)
:utd:
žeista. Užpuolikai pagrobė
LOAN ASSOClAJIONofCkicag*
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.
pinigus ir pabėgo.
4192 Archer Avenue
Bet pasirodė, kad pinigai
VIRginia 114/
buvo labai stambūs, bank
notai daugiausiai po 500 l^=
rublių. Rusijoj juos keisti
buvo pavojinga ir dėlto bu
GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
vo išsiųsti į užsienį. Bet ir
KELNER - PRUZIN
tenai nelengva buvo juos
Geriausias
Patarnavimai — Moteris patarnauja
suvartoti. Kai Litvinovas
Phone 9000
620 W. 15th Ave.
norėjo kelis tuos banknotus
Paryžiuje iškeisti, jis buvo
tuojau areštuotas.

17 metų mergaitę, pats bū
damas jau 40 metų amžiaus.
Su ja jis turėjo porą vaikų,
kurie ir dabar, bet kas at
sitiko su jų motina, tai nie
Taigi Stalinas negalėda
kas nežino. Paskui, jau sė mas kitaip revoliucijoj padėdamas Kremliuje Stalinas
“vedė” vieną gruzinką. bet
susipažinęs su žydaite Kasinurkiu, ftv i ežį, daug jaunesni.
ganavičiūte, aną įsakė šni
Vartokit*' Osterex Jame yra bendri *tlprylai, žadintojai, dažnai reikalingi po 40
pams nužudyti. Nei su ta
kūnam* Mt Iii gan t lėni*
geležies,
kal
kių. foaforo. lodo. Vitamino Bl. 73 me
tų amžiaus daktara* ražo: “Taa labai pa
nei su žyde Kaganavičiūte
PETRONĖLE RIMKUS
tarnavo mano
pacientam*.
AA pats J|
vartojau.
Pasekmė*
puikios.“
Speciali*
Stalinas vaikų nebeturejo.
(po tėvais Alvlkytė)
supažindinanti* kiek IA O*terex. 35c ver
Gyveno 4406 8. Karlov Ave.
tė*. daimr tik 29c. Pradėk Jauatis smar
Kai jam nusibodo Kaganakesni* Ir Jaunesni* nuo Alos pat dieno*.
Mirė Liepos 12. 1941. 4:30
Parsiduoda
visose*
gerose
vaistinėse.
vai. p. p., sulaukus 52 m. am.
vičiūtė, jis pasiėmė prancū
No.
484.
Gimus Lietuvoje, Tauragės
apskr., Batakių parap.
zę, Maskvos dailės teatro
Amerlkųje išgyveno 29 m.
Kai tėvynei bus gera, tai
Paliko dideliame nuliūdime
baileriną, o dabar, po karo
vyrų Vincentų,
sūnų
Jonų,
ir visiems tėvyniečiams bus
marčių Harriet ir anūkę Joysu Suomija, Stalinas vėl “ve
ce. brolj Jonų AlvikJ ir kitas
gera
joj gyventi.
gimines, draugus ir pažįsta
dė” rusę lakūnę Marusią
mus, o Lietuvoje brolj An
Pulk Plechavičius
Taraškovą.
tanų ir seserj Magdaleną ir

*«**«*****
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Antradienis, liepos 15, 1941

KOPLYČIOS DYKAI I
VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI

CHICAGOS

LAIDOTUVIŲ

IR

CICEROS

DIREKTORIŲ

LIETUVIŲ

ASOCIACIJOS

P. J. RIDIKAS
3354 South HaUted Street

Skyrius: 710 W. 18th St.
Visi Telefonai: YARda 1419

I. J. ZOLP

ANTANAS M. PHILLIl'S

1646 West 46th Street

3307 Lituanica Avenue

Tel. YARda 0781-0782

Tel. YARda 4908

ANTHONY B. PETKUS
1410 South 49th Court
Tel. CICERO 2109
6812 So. Western Avenue
Tel. GROvehill 0142

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 West 23rd Place
Tel. CANaI 2515
42-44 East 1081 h Street
Tel. PULlmąn 1270

J. LIULEVICIUS

S. P. MAŽEIKA

4348 S. California Ave.
Tel. LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenue
Tel. YARda 1138-1139

DRAUGAS

Antradieniu, liepos 15, 1941
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Į Scranton, Pa.: Mergaičių A.lj Ljlij Urej|r»c
CLASSIFIED
‘Sodalija $5.00. šv. Juozapo jUai1
parap.. mokyklos vaikučiai j
NAMŲ — r ARM V BARGENAI
10 fletų, Marųuette Parke įmo
I Vaičekauskas, F. Sliogerie$3.00.
Šv. Vardo
Bernaičių
m
n
u- v.
w
u
kėti $5000. 4 fletų mūrinis. $12.,
.
...
Tarp
Packinghouse
Work
600, 2 fletų mūrinis po 4 kamba
, nė, B. Bytautienė, H. NeArnold Busse, 22, ties Ar- rius
dr-J“ * Y? J180 ?
'
| ers Organizing Committee
16.800. 6 kambarių mūrinis
Philadelphia. Pa : (Sv. | jr Armour & Co 8jo derytos lington Heights šovė į var bungalovv $4,900. 5 kambarių me
, dvarienė, A. Jaukstienė, P.
dinis cottage kaina $2,750.
šiurpšienė nuo Moterų Sąj.
Turime taipgi gana didelį pasi
ParaP’,
s yt.
neprieita prie susitari ■ nas, bet pataikė Wm. Pau- rinkimą blzniavų namų
Akademijos Rome jų Drau- 20 kp., M. Varkalienė, kun.
lingui į galvą. žmogus su Turime visokių kitokių hargenų
$5.00. Apast. Maldos dr-ia
~
.
u
T,.
,
...
rimo. Derybos ėjo nuo ba- kulka galvoj buvo atgaben po visą Chieugą. Taipgi apie 150
gijos 22-ras seimas įvyko Cinikas, MIC., kun. J. Mačiulabui gražių l'urinų, prie vandenų,
$5.00. Mokyklos vaikusiai . ...
T3
... .
Z- za., r,
•
„ . .
i landzio m. Buvo reikalau- tas į St. Frances ligoninę. tinkamos dėl resortų. Galima pi
gegužės 18, 1941, Marijos lionis, MIC, kun. Ig. Albavigiai pirkti arba mainyti.
$5.00. Gyvojo Rožančiaus .
. , .
. .
, .
Kas norite naujų namą pastaty
, .
jama, kad algos butų pakelGimimo parap. salėje, Chi čius, V. Birgelis nuo Mar
Daktarai
sakė,
kad
žmogų
ti, senų pataisyti, apskaitliavimas
dr-ja $5.00. Viso $20.00.
J
...
... .
T11
tos nuo 67‘/2C. valandą iki
dykai.
cago, III.
ąuette Park Demokratų ir
VVaukegan, Iii.: MergarejĮ[a,auta busią galima išgelbėti nuo Jeigu norite greitai parduott ar
ba pigiai pirkti, išmainyti bile kų
Seimas pradėta iškilmin Piliečių Kliūbo, ir mūsų ge
mirties.
cių Sodalija $5.00. Minist- .
.. M
,
,, _ .
Jūs turite, kreipkitės pab:
\
j
•
jvesti
union
shop.
”
Dabar
gai, šv. Mišiomis 9:30 vai. rasis šeimyninkaa, kun. A.
CHARLES P. SUROMSKIS & CO.
rantų dr-ja $1.00. Viso $6.00. i ,
,
.
;
. .
•#21 S. Hestern Avė.
.
ww .
. , l derybos tapo nutrauktos ir
CLASSIFIED
ryto, seserų koplyčioj, ku Baltutis, Akad. Rėmėjų sky
Tel. KEP. 3713
Vak. PKOs. 1111
Indiana
Harbor,
Ind.:
yra galimas daiktas, kad
rias laikė kapelionas, kun. rių pirm, seimą sveikino: J.
REIKALINGAS DARBININKAS
ARD 21 skyr. $217.00. Fede
B.VRGENASi i i
SPAUSTUVĖJE
darbininkai bus iššaukti Didelis,DIDELIS
B. Urba ir pasakė pamoks Čepulienė, 1. Z. Giržaitienė
l
’
elną
Nešantis,
22-jų
kam

racijos 42 skyr. $5.00. šv.
Reikalingas tuojau prityręs spaustu
barių
Itooining
Numas.
Pilnai
furstreikan.
nl Si uotas. Su krautuve, kurt tin vės darbininkas. Pastovus darbas.
lą.
— 2, V. Daugirdienė — 3, O.
Rožančiaus Moterų dr-ja
Kreipkitės;
ka grosernei ar kitam Idzniul. Ran2334 So. Oakley A ve- Chicago. III.
Po pamaldų delegatai ir Žilienė — 4 (per V. Galnai(lasi
ant
kampo,
18
8t.
kolonijoj,
$5.00. Tretininkų dr ja $3.00.
arti bažiflšėios. Parduos bu visu na
PARDAVIMUI MŪRINIS NAM.Vi
svečiai rinkosi į Marijos tę) — 5, Jieva Rudienė —
mu labai pigiai
Mokyklos Mergaičių Sodalija
MARUI EITE PARK
EDW. G. ČERNAUSKAS
Gimimo parap. salę pirmajai 6, P. Sinkevičienė — 7, V.
Parsiduoda 2-jų fletų niūrnis naU
$2.00. Viso $232.00.
Laivo Covalt darbininkai l»t)0 S. Union Avu.' CANaI 2183 mas
Anl
gęužiame , Marųuette - Vark. Ar
i r>*Acme teivpnoio)
sesijai.
a pi
Trust — 8, L. Šeputienė —
dviejų įlotų. Karštu vanSeniu apk
Gary, Iindiann: ARD 22 į buvo sustreikavę ir per tris
šildohias. 2-jų - ■kąru,, garadžius. IJėjl
PARDAVIMII MODEItN IŠKAS
Eldon Smith iš McCoy,
11 vai .ryto, Centro pirm. 9, P. Jurkštienė — 10, Moti
platesnių infdrmaeijų kreipkitės:
skyr. $16.20. Tretononkų [dienas nėjo darban. Polici- ParsiduodaAPARTMENTAS
6636 S. Talman Avc.
moderniškas G kių «.
Antanina E. Nausėdienė ati na M, Juozapa nuoširdžiai Colo., tapo suareštuotas ir dr-ja $5.00. Moterų Są-gos
namas. Du 3-jų kamba
jai įsimaišius, sterikas buvo partnientų
kalėj
iman
uždarytas
dėl
to,
rių., du
G-kių kambarių.
vienus
PARDAVIMUI NAMAS
darė 22-rajį seimą, nuošir pasveikinusi seimo dalyvius
7-nių kambarių. 50 pėd. lotas. StoSOUTH SIDE
kad gavęs dralto klausi 61 kp. $5.00. Gyvojo Rožan baigtas. Darbininkų buvo kerio
šiluma. Greitam pardavimui Parduosiu gražų, 2-jų fletų namą
džiai jo dalyvius sveikinda nuo savęs ir seselių, dėkojo mus, į juos neatsakė.
čiaus dr-ja $5.00. Mokyklos buvo įvelta 16. Tas laivas $15,000.
pietinėje Chicagos dalyje. Mūrinis
FLYNN
ma. Maldą sukalbėjo kun. visiems už aukas ir darbuo
Merg. Sodalija $2.00. Šv. Ka plaukioja tarp Chicagos ir
710 W. G.irfleld Blvd. pagrindas. Cemento grindinys Ir
skalbyklos įrengimai beismonte. Už
B. Urba.
daryti porčiai.
tę. Priminė, kad seselės at dr-ja $3.00. Dievo Apveizdo3 zimiero
Pašalpinė
dr-ja Manistee, Mich.
Al'K-SINfc PROGA
Šaukite; Tel. BOUlevaril 5868
Tam.
kas
nori
mainyti
savo
namą
simena ir atsimins visus, sa Moterų Rėmėjų klūbas $3.00. $5.00. Viso $38.20.
Prezidiumą išrinkta
ant 6 ar 10 fletų namo Marąuette
l’arke. Čia yra gert namai, aukš
Seimo vedėja — A. E. vo kasdieninėse Komunijose Marijonų Rėmėjų 26 skyr.
Moteris težiūri į pasaulį
Minersville, Pa.: (ten ran
Tas žmogus, kurs atneša tos randos, krautuvės ir gatvekarial.
Turime
Ir
daugiau
visokių
rū

Nausėdienė.
Garbės pirm. ir maldose.
$5.00.
Ministrantų dr-ja dasi ARD 23 skyr.): Moky tau kito paslaptį, nuneš ki šių namų lr geru lotų.
motinos akimis, tegu ji jau
PASTATYSIM
JUMS
NAMĄ
PAGAL
— M. Brenzaitė, vice-pirm. Amžini nariai
$2.00. Mokyklos Merg. So- klos Merg. Sodalija $5.00. tam ir tavo paslaptį.
čia motinos širdimi.
jrsv reikalavimą
Rašykite
ar
matykite
asmeniškai:
O. Reikauskienė, M. Dobrodalija $2.00. Viso $62.00. | Ministrantų dr-ja $5.00. Viso
J. VILIMAS CO.
ARD
22-me
seime
gauti
676:$ So. Rockviell St.
volskienė. Į sekretoriatą —
Brighton Park: ARD 6 $10.00.
Te*. HEMlock 2328
WHOLESALE
V. A. Galnaitė, M. Jonavi- šie amžini nariai: Stanislo skyr. $100.00. Moterų Są-gos
Baltimore, Md.: (ten yra
“DRAUGO” SKAITYTOJ .".M S
vas ir Elzbieta Stanevičiai 20 kp. $5.00. Apašt. Maldos ARD 24 skyr.) Mokyklos
LIQUOR
čienė.
NOTAItV PUBLIC DYKAI
TYPEVVRITERS
ĮSTAIGA
Mandatų komisijon: K. iš 2-ro skyr., Chicago, III., dr-ja $5.00. Mokyklos Merg. Mergaičių Sodalija $5.00.
Kurie norite pirkti savo namą.
A D O I N G MACHINES
didelį ar mažų, fermą ar biznį, *•■'Garuckaitė, F. Burbienė, M. $100.0.. Antanas Šalčius iš Sodalija $5.00. Tretininkų Ministrantų dr-ja $5.00. Vi
ba norite išmainyti bite i-ą tl. r.ie
— SMAll MONTMIY EAYMENTt —
ant ką kito. kreipkitės pas CIuirliM
AU MAKU
Stankiūtė, E. Andreliūnienė, 5-to skyr., Chicago, III., dr-ja $5.00. Šv. Teresės so $10.00.
Irnlcli (Kuzį Irniką), 2.VH1 \Vest
SOLD, RENTED
63ril St. Tel. l’i-o.-pcct 6025. Arini
$100.00.
Malvina
SveicinsISvežlolaine
S. Jurgaitė.
dr-ja
$5.00. Ministrantų
Newtown, Pa. Juozapo
rasi kite ir gausite gerų bai gi nų,
po visą
AND REPAIRED
■teisingą ir draugišką patarnavimų
kienė
,iš
6
to
skyr.,
Chicago,
Chicago
Knygų revizijos komisi
dr-ja $5.00. Marijonų Rėmė Marijos Vilios studentės
ir sutaupysite pinigų.
Parsiduoda 4-rių fletų mūrinis
jon: M. šedienė, S. Bartkai- III., $25.000. Martiną Var jų 35 skyr. $5.00. Labd $2.00.
namas, $3,500;
4-CTAD TYPIWRITER
kitas 4-rių fletų mūrinis namas,
kalienė, iš 8 skyr., $100.00. Sąj. 8 kp. $5.00. Šv. Kazį
COMPANY
tė, O. Žilienė.
$8.000,
aOBOn C. OOIMIATT.
(Bus daugiau)
REMKITE
2-jų
mūrinis
namas
arti
63-čles
Steponas
ir
Placidą
Mažo1« W. MADISON ST.
Rezoliucijų komisijon: ku
SENĄ
miero Karalaičio dr-ja. šv.
ir \Vestern i Avė.. $7,9u0.
LIETUVIŲ
ri'one CEAR3PRN P444
Paskolas
prirengiame
be
iškalėtų.
niai
iš
8-to
skyr.,
$100.00.
nigas B. Urba, p. L. šimutis,
Pranciškaus Akad. Rėmėjos
DRAUGĄ
N. KANTER, Sav.
CHARLES URNICH
Plekavičiūtė, p-nia V. Elena Meškauskienė, iš 8-tc $3.00. Mergaičių Sodalija Ar Jaučiatės Nuvargę
2500 W. 63rd Street,
Tel. PROspeet 6025.
MUTUAL LIQUOR CO.
skyr., Chicago, III., $100.00. $3.00. Viso $159.00.
i rust.
—Be Vikrumo?
4707 S. Halsted St
Skaiula gal'ą — Apfltę viduriai?
Ženklelius prisegti: Pauly- N. N. iš 9-to skyr., Cicero,
West Pullman: ARD ’i Kada
Tel. BOULEVARD 0014
tik užsikemša Jūsų žarnos iš
to- ir Rudokytė
(akademi UI., $25.00. N. N. iš 9-to «kyr. $25.00. šv. Juozapo plinta viduriai, dvokia kvapas »lužkietCjimas, Imkite FEENį skyr., Cicero, III., $5.00. Ona dr-ja $5.00. Apašt Maldos trūilnas.
A-MINT. Ta malonaus skonio lluokės).
suojuntl, kramtoma guma Švelniai
ūsų
Tvarkdariai: Brazauskas Daukšienė, iš 13-to skyr., dr-ja $5.00. Labd. Sąj. 10 bet tikrai lluosuoia vidurius. Im
kite einant
gult.
Ryte jausi
Chicago,
Heigihts,
III.,
iš Gary ir B. Nenartonis.
kp. $5.00. Moterų Sąj. 7 kp te tikrą, palengvinimą ir atgausite
vikrumą.
Jaunų Ir senų mlllonal
$100.00.
Antanina
JansonicSveikinimai
$3.00. Šv. Aloizo Ministrantų Jis tinka Ir Jūsų Seimai. Nusipirk!*
nebrangiu FEEN-A-MINT.
“Amerika” laikraščio re- nė iš 9 skyr., Cicero, III., dr-ja $1.00. Mokyklos Merg. naudojasi
FEEN-A-MINT Šiandien.
ūsų
dakorius p. Laučka iš rytų $50.00.
Sodalija $1.00. Viso 45.00.
DINlNG ROOM 8F3T8 — PAK
sveikino seimą nuo rytų ra Draugijų sveikinimai
LOK SETS — BEDROOM SETS
Marąuette Park: ARD 8
— RŪGS — RADIOS — REjono lietuvių ir Federacijos ir aukos
FR1GERATORS — WASHERS —
skyr $50.00. šv. Teresės
MANGELS — STOVĖS.
vardu. * Leonardas Šimutis
dr-ja
$10.00.
Mokyklos
All KMlonally Advertlsed Itema.
Town of Lake: ARD I
“Draugo” red. ir Tautos Ta
skyr. $40.00. Šv. Pranciškos Merg. Sodalija $5.00. Demo
rybos narys sveikindamas
kratų klūgas $5.00. Moterų
žaviausias pasirinkimas
seimą
priminė dabartinę Rymietės dr-ja $5.00. šv. Sąj. 67 kp. $5.00. šv. Barbo
SUKNELIŲ
Elzbietos dr-ja $5.00. Mote
BLIU8KELIŲ
padėtį Europoj, ypatingai
ros dr-ja $5.00. Mergaičių
WOI K STI UIO
PIRŠTINIŲ
rų
Są-gos
21
kp.
$8.00.
Mo

1945 W-st 35* Street
ROJINIŲ
Lietuvoj, kad ir ten buvo
Sodalija
$5.00.
Marijonų
Rė

FACTORY REPRESENTATIVE
POCKET’BOOKŲ
kyklos
Mergaičių
Sodalija
KOHM
’
n,
Kazimierietės seserys. Pa
KfDIKIAMS DRABUŽIŲ
Ministrantų dr-ja mėjų 5 skyr. $5.00. šv. Kas.
6343 So. VVestern Ave n tr
siūlė išnešti rezoliuciją, kad $8.00.
Akad.
Jaunametės
$25.00.
V. VILEIŠIENE, SAV.
$3.00.
Viso
$69.00.
rėmėjos neužmirštų jų ir
Telefonas REPUBLIC 6051
Labd. Sąj. 23 kp. $3 0C. M:
Bridgeportas:
ARD 2 nistrantų dr-ja $5.00. Moti
joms paskirtų fondą, kad,
$40.00.
Mokyklos nų klūbas $5.00. Apašt
reikalui priėjus, būtų gali skyr.
FROCK SHOP
ma jas gelbėti. Toliau svei Merg. Sodalija $5.00. Gyvojo Maldos dr-ja $10.00. Mar
5922 W. Roosevelt Rd.
Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį pasi
Tel. AUSTIN 1175
kino: P. Pilipauskas, Mažo Rožančiaus dr-ja $5.00. Am- ąuette Park Liet. Pil. klūbas
sekimą Jūsų biznyje arba profesijoje.
nienė, Simonavičienė, M. no Rožančiaus dr-ja $5.00, $5.00. Šv, Rožančiaus ir Al
Paukštienė nuo Moterų Sąj. šv. Jurgio Moterų klūbas toriaus
Puošimo
dr-jos CONRAD
Fotografas
Chic. Apskr. Paulytė, Rudo- $5.00. Apašt. Maldos dr-ja $5.00. Viso $148.00.
Studija įrengta pir
Tretininkų
dr-ja
mos rūšies su mo
kaitė, B. Ambrozaitė, E. $10.13.
Cicero: ARD 9 skyr. derniškomis užlai
$6.25.
šv.
Onos
dr
ja
$3.00.
Bartkaitė,
Lukošienė, Ne
domis Ir J4ollywood
DOMINIKAS KURAITIS, Sav.
Res. TeL VICTORY 2499
šviesomis.
Darbas
nartonis, Juraitienė, Brazau Labd. Są-gos 5 kp. $3.00. Šv. $14.00. J&unamečių 9 skyr Garantuotas.
$2.00. Apašt. Maldos dr-ja
skienė, Ninienė, adv. J. Gri Petronėlės dr-ja $3.00. Viso
$5.00. Labd. Sąj. $5.00. Šv. 420 W. 63rd Street
AGENTAI:
VARTOTŲ KARŲ
$85.38.
sius ir kun. B. Urba.
Jonas Rodinas
SKYRIUS:
Vardo dr-ja $5.00. šv. Aloizo Tel.: Biznio - ENGlevvood 5888
12 vai. dieną, seimo vedė
Jonas
Jasinskas
806
VVest
31 st Street
North Side: ARD 3 skyr. Ministrantų dr-ja $5.00. Lie
Rez.: - ENGlevvood 5840
ja A. E. Nausėdienė uždarė $5.00. Šv.
Ant. Labanauskas
Chicago, III.
Mykolo
dr-ja tuvos Vyčių 14 kp. $5.00.
rytinę sesiją, maldą sukal $5.00. šv. Cicilijos dr-ja
H. Rajeuski
Telefonuokite:
Marijonų Rėmėjų 21 skyr.
“Shorty”
VICtory 16 9 6
bėjo kun. B. Urba.
$3.00. Mokyklos Merg. So- $3.00. Federacijos 12 skyr.
dalija $2.00. Ministrantų $3.00. Moterų Są-gos 2 kp.
Popietinė sesija
dr-ja $2.00.
šv. Juozapo $3.00. Moterų Są-gos 48 kp
2 vai. po pietų, seimo ve
dėja, Nausėdienė atidarė dr-ja $2.00. šv. Rožančiaus $3.00. Viso $53.00.
West Side: ARD JO skyr.
popietinę sesija, maldą at dr-ja $2.00. Viso $21.00.
Roseland:
ARD 4 skyr. $22.00. Altoriaus Puošimo
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA
kalbėjo kun. B. Urba.
$6.00.
Šv.
Onos
dr
ja
$5.00.
dr-ja
$5.00.
Apašt.
Maldos
Seka sveikinimai
Idealių Moterų klūbas $6.00. dr-ja $5.00. Tretininkų dr-ja
Sveikino ir linkėjimus
Nauja Vieta:
reiškė seimui: M. Brenzaitė, Merg. Sodalija $3.00. Minis $5.00. Aušros Vartų Moterų
cheese
E. Stanevičienė, A. Valan trantų dr-ja $1.00. Viso dr-ja $3.00. Moterų Są-goe
907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
$20.00.
55
kp.
$300.
Bernaičių
čius nuo Fed. 12 skyr. IvlnfoocT thai's digestible
Telefonas: LAFayette 2022
Apveizdos Dievo parap.: t dr-ja $2.00. Mokyklos Merg.
skaitė nuo Labd. 8 kp. E.
qs m?lk itsefff
Prosevičiūtė nuo šv. Kazi ARD 5 skyr. $37.00. 8v. Sodalija. $1.00. Viso $46.00.
SPREADSI SUCESI TOASTSI
Chicago
Heights,
III:
miero Alumniečių, B. Stro- Onos dr-ja $5.00. Tretininkų

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

SUAREŠTUOTAS

skerdyklose

ARO. XXII seimo
protokolas

Šovė į vaiką, pataikė
žmogui

Streikavo tris dienas

IIBVIITI CaiRT ONI-VIAS MIW.MACIUMI •MMBAMTII

FJ

Gražus
Apsirėdymas
•M Specialybė

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER

Al£X ALESAUSKAS i SONS

GLAMOUR

AIH A\% Eb HhOVOl.KAI m

PMONF. I.»F

ETTE

MILDA BUICK SALES

dumskienė,

A. Šalčius, P. | dr-ja $5.00.

Apašt. Mąldos ARD 13 skyrius $45.00.

r MEtTS PIKFECTLYI

*

I

Dsiaesi

Antradienis, liepos 15, 1941

misijų kraštus. Tas šv. Tė paaukotų po $300 išlaidoms
vo balsas pasiekė ir Šv. Ka pepkioms seserims vykstan
zimiero vienuoliją ir šian- čioms į Argentiną. Kiti gadie pradėta ruoštis misijai li ir mažesnėmis aukomis
Argentinoj. Kristaus Baž- prisidėti prie išleistuvių, t.
nyčia yra viena, taigi ir to y. kiekvienas pagal savo iš
šv. Kazimiero seserys pasaulio ir pasiryžo Kris
limų kraštų misijose žmo gale. Seserims reikės moky
priėmė kvietimą
pasidar tui tarnauti; dabar jos nau
nės yra tos vienos Bažny tis ir ispanų kalbos ir pri
buoti lietuviams
Argenti jos malonės vedamos kar
čios, jos kūno, nariai, šv. sitaikyti prie tos šalies mok
noj. Chicagos arkivyskupas žygiškai pasiaukoja sun
Tėvas deda visas pastan slo programos. Taigi, lėšų
sutiko,
Motinai Juozapai kesniam darbui, didesniam
gas, kad visiems nariams, bus daug.
prašant, išleisti penkias Šv. vargui. Tik vienas Dievas
ir tolimiausiuose kraštuose,
Už dviejų mėnesių trys
Kazimiero seseris įsikurti mato jų širdies gilumą ir
būtų teikiama proga įeiti į kazimierietės plauks į Ar
Tėvų Marijonų
vedamoje jų didelę Jo meilę.
Kristaus Bažnyčią ir pra gentiną. Joms bus didelio
parapijoje,
La Plata vy Kazimieriečių praktika.
turtėti josios gausiomis ma džiaugsmo, jeigu susilauks
skupijoje, Argentinoje. Tai
Prieš trisdešimts metų lonėmis. Šv. Tėvui ir vysku paramos iš Jungtinių Val
naujas darbas tenka Šv..
Kazimiero seserims tolimų Šv. Kazimiero seserys pra- pams, kurių ribose kuriasi stybių lietuvių kurti nau
kraštų misijose. Daug gra dėjo kurtis Jungtinėse Vai-Į misijos, teikia daug džiaug- ją misiją Argentinoje.
smo. Bet ir Jungtinių Val Kun. J. Mačiulionis, M.I.C.
žių darbų šv. Kazimiero se stybėse. Kaip Amerikos lie
stybių lietuviai gali tuo pa
serys nuveikė
Jungtinėse tuviai įvertino jų pastan
sidžiaugti, nes iš jų dukte
Valstybėse, daug Lietuvoje, gas, gražiausiai kalba jų
rų atsiranda pasiaukojan-1
dabar, tikimasi, jos daug vedamos įstaigos. Kelios
čių tokiems kilniems dar- j^yg^idVilTldS
nuveiks ir Pietų Ameriko dešimts vedamų parapijinių
mokyklų, dvi akademijos ir bams. Sekdami Šv. Tėvą, <
je.
Nieko nepadarysi, toks
galime tik sveikinti
dvi ligoninės yra tikra Ame mes
Pirmos trys išplauks
rikos lietuvių pažiba. Atsi jas ir palinkėti sėkmingos gyvenimas, žmogus, sulau
Rugsėjo 13 d.
mename, kad šis kazimierie darbuotės misijoje Argen kęs vasaros, važiuoja kur
toliau iš miesto dulkių, dū
Pramatoma, kad pirmuti čių seserų Jungtinėse Val tinoj.
mų, kad pakvėpavus tyru
prasidėjo Reikalinga parama.
nės trys seserys iš Nevv stybėse darbas
oru ir jame praleidus dieną.
York išplauks laivu “Bra tik su trimis mergaitėmis:
Kaip kiekvienas kūdikis
štai, Šv. Kazimiero Aka
zil” rugsėjo 13 d. Kitos dvi jų dvi dar ir po šiai dienai
sesuo reikalauja tėvo ir motinos demijos Rėmėjų Draugijos
vyks vėliau. Paskyrimus į uoliai darbuojasi:
ilgų metų priežiūros,
tai centras, su visais skyriais,
Argentinos misiją gavo se Marija Immaculata ir se
taip ir vienuolijos kūrima ruošiasi prie pikniko liepos
kančios seserys: 1) sesuo suo Marija Concepta, tre
sis tolimų kraštų misijose. 20 d., Labdarių ūky (Holy
Marija Adorata, kilus iš čioji Motina Marija prieš
Family Vilią). Tikimosi, iš
Šv. Petro parapijos, Bos metus buvo pašaukta am Jau pati kelionė nemažai
suvažiuos
kainuoja, paskui namo įren visų parapijų
ton, Mass., ir pastaruoju žinam gyvenimui.
girnas, pasiruošimas į nau daug žmonių, kad lyg viena
laiku buvusi šv. Kazimiero
Trisdešimts metų bėgy jos
šalies mokytojavimo šeimyna, smagiai praleistų
vienuolyno namo viršinin Šv. Kazimiero seserys išsidieną.
kė; 2) sesuo Marija Estera, auklėjo apie penkis šimtus darbą ir t. t.
Centro pirm. A. Nausė
kilus iš Šv. Kazimiero pa vienuolių. Jų tarpe randa
Taigi šiuo Jungtinių Val
dienė su pagelbininkėmis,
rapijos, Chicago Heights, me labai talentingų, pasi stybių lietuviai prašomi,
visi skyriai su savo vadovėIII., buvusi Šv. Kazimiero žymėjusių įvairiausiose sri kiek kas gali, paremti Šv.
mis lauks svečių ne tik iš
parapijos mokyklos virši tyse: auklėjime, muzikoje, Kazimiero seserų misiją Ar
visos Chicago, bet ir iš to
ninkė, Gary, Ind.; 3) sesuo slauginime ir t. t. Taip, ne gentinon. Randasi mūsų
liau. Prašomi atvažiuoti.
Marija Rozana, kilus iš Šv. per daug mes jų čia turi tarpe lietuvių, kurie visuo- į
Rėmėjos užtikrina linksmą
Jurgio parapijos, Chicago, me, bet ir Pietų Amerikai met nesigaili aukų kilniems
laiką. Bus muzikos, dainų,
III., buvusi Dievo Apveiz jų reikia.
Dievas laimino tikslams. Ir šį darbą be gėrimo, užkandžio ir t. p.
dos parapijos mokyklos mu Šv. Kazimiero
Vienuoliją abejo, parems. Yra nevedu
S. J.
zikos vedėja, Chicago, III. pašaukimais iki šiol, tiki sių žmonių, kurių po mir
Kitos dvi gaus paskyrimus mos. kad už šį pasiaukoji ties turtą nežinia kas pa
vėliau.
mą dar gausiau
laimins veldės. Kam jį banko spin
tose laikyti, kada jį gali
Prieš kelioliką metų šios ateity.
Robert Laird, 25, 5938
ma
sunaudoti šventam dar
seserys artinosi prie Dievo
So. Parnell ave., buvo įsi
Būtų gera, ir gražu, jei
altoriaus ir sudėjo
per po trisdešimts metų darba bui sielų išganymo. Kaip laužęs pas Stanley PedziMotinos rankas tris: skais vimosi Argentinoje Šv. Ka skaudu teismuose besiklau maz,
5533 So. Claremont
tybės, neturto ir klusnumo zimiero seserys pasiektų te syti paskutinių testamentų ave.
Tasai
nenusigando
įžadus. Dabar jos vėl artin nai jų Jungtinėse Valstybė bilų. O kad tas žmogus ži plėšiko ir šoko ant jo. Po
notų,
kaip už jo sunkiai
sis prie Dievo altoriaus su se padarytą progresą.
neilgų tąsymų plėšikas iš
uždirbtus
pinigus
svetimi
dėti iš savęs auką Argenti
truko iš Pedzimazo rankų,
nos misijai. Kiek teko gir Katalikų Bažnyčios mintis per teismus varžysis, tikrai bet be švarko. O švarke
juos paskirtų kilniam tik
dėti, visos
liuosnorės ir misijų reikalu.
rasta savininko vardas, pa
slui
—
Šv.
Kazimiero
sese

Šv.
Tėvas
Pijus
XI
ir
da

Motina iš daugelio liuosnovardė ir adresas.
Aišku,
rių pasiaukoti misijai Ar bartinis Pijus XII nuolatos rų misijai Argentinoje.
kad policijai buvo lengva
gentinoj parinko penkias. r.ginte ragino vienuolijas
Būtų gera, kad atsirastų tą plėšiką nutverti. Pasiro
Anuo kart jos atsižadėjo kreipti dėmesio į tolimų bent penki asmenys, kurie dė, kad jis jau buvo sėdė
jęs keturis metus už plė
šimus, bet vis-gi nepasimo
SMEARED WITH LUCR
kė, kad einant plėšti netu
uj inn e fi
rėtų prie savęs raštų, kufou Thc lova Mike,
EnouSH UUtNO
rie pagelbėtų policijai jį
Shot opi
To Tuk. a
T>ont lEt That
Uoto Your House,
susekti .
kHHEN You'ue liv
uyoorY You, —
YACHT Race.Nouu,-----

Penkios seserys Kazimierietės
skiriamos naujai misijai Argentinon
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Raymond Rietz, 19, su
dviem savo draugais mau
dėsi ežere Webster ave. gale.
Rietz staiga pradėjo skęsti.
Jo draugai pašaukė gyvas
ties gelbėtojus, bet jau buvo
pervėlu.
Jo kūnas tebuvo
rastas po pusės valandos
žvejojimo.

i

Rado ''munšaino"
it
fabriką

niagesiai.

.

X Šv. Kryžiaus bažnyčioj
rytoj, liepos 16, 8 vai. ryto,
bus /atlaikytos
sudėtinės
Mišios šv. už žuvusius lie
tuvius dėl Lietuvos išlais
vinimo iš maskolių vergi
jos. Ne tik toleikiečiai, bet
ir iš kitur prašomi daly
vauti Mišiose.

Mirtis dėl menkas
priežasties

Išvyko į Kalifornija

Radio

Nežinomas vaikas
žvėryne

Žuvo 12 žmonių

JUBILIEJAUS

NAUJIEMS

Biaurios

kalbos

gadint

gerus papročius.

SICK, NERVOUS
l*DAIIIIV
“
EVERY
0
uRAIllH
MONTH” i

Than Read WHY
Lydia E. Pinkham's
Vegetable Compound Is
Real“Woman’s Friend”!
Roma woman suffer aarara monthly
pala (erampa, backacha, haadacha) du.
to famala functlonal dlsorders whl,a
othar’a strese tand to bacoma upset and
thay gat croaa. rsstlesa and moody.
* So why not taka Lydia E. Pinkham's
Vegetable Compound mada rsprrisl/y
to help tlrad. run-dosm, nervous women to go amillng thru "diffleult daya.”
Pinkham’a Compound contalna no oplstea or hablt-formlng ingradienta. lt
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‘’Munšainas” dar neišėjo
iš mados ir munšainieriai
dar neišėjo iš biznio. Chi
X A. Vaičiulaitis, vienas
cagos Northsidėj, garadžiužymiausių lietuvių rašyto
je, 4078-80 Broadway, vy
jų—beletristų,
vykdamas
riausybės agentai,užtiko di
iš Marianapolio į Pitts
delį munšaino fabriką. Jo
Lietuvių Demokratų klū burgh kelioms dienoms bu
įtaisymai verti apie $25.000. bas 15 uard’e šaukia narių
vo sustojęs Chicagoj. PittsBesą penki katilai talpinau
susirinkimą
liepos 17 d.. burgh’e su Pranciškaus se
tieji 14.000 galionų “munšai
7:30 vai. vakare, Gus Bud serims mokytojoms, parvy
__
no. ”
rio salėj, 2710 W. 59th St. kusioms atostogų į motiniš
Visi nariai prašomi susi kąjį namą, jis per vasarą
rinkti. Taip pat kviečiami skaitys paskaitas iš lietu
visi \norintieji įsirašyti į vių kalbos.
klubą ir sykiu
darbuotis
X Julės ir Juozo žičkų,
Tuščiame name prie Mont- apylinkės gerovei. Po susi
3431 So. Emerald ave., pa
rose ir Ashland ave. buvo rinkimo bus vaišės.
kilęs gaisras. Kai ugniage
A. Jonaitis. didėjo šeima — dukrele.
Motina su dukrele grįžo iš
siai atvykdami gaisro ge
sinti ėmė bildėti,
tai Jule
D. L. K. Vytauto draugi ligoninės ir jaučiasi svei
Kohan, 55 m. amžiaus mote jos pusmetinis susirinkimas kos. Pirmoji ir gi dukrelė
ris, taip persigando, kad ant įvyks antradienį, liepos 15 — Diana.
vietos krito negyva.
d., 7:30 vai. vakare, Chica
XTėvų Marijonų Bendra
gos Lietuvių
Auditorijos
darbių Chicago apskr. pik
svetainėj.
Susirinkimas
nikas Marijos
kalneliuose
svarbus,
todėl kiekvienas
praeitą sekmadienį puikiai
Harold r*. IdcCormick, narys privalo būtinai daly
pavyko.
International
Harvester vauti, nes turime svarbių
kompanijos savininkas, su reikalų svarstymui.
X Br. Vladas, kurio Chi
žmona išvyko į Los Angeles,
P. K. sekr. cagos lietuviai buvo pasige
Cal. Kartu išvyko ir dak
dę, jau vėl namie. 25-ių me
taras. Spėjama, kad to mi
tų vienuolinio gyvenimo ju
lijonieriaus sveikata yra pa
biliejaus proga jis buvo iš
Įvairenybių
programa.
šlijusi, kad sykiu išsivežė ir
vykęs aplankyti savo gimi
Dainuos
“granadieriai,”
daktarą.
nių Naujoj Anglijoj ir Penn ’
bus juokų, nuotikių, prane
sylvania vai. Grįžo kupinas
šimų, patarimui ir t. t.
įspūdžių.
Primintina radio klausy
tojams šiandie, antradienį,
XM. Šimkaitės su V. Na7 valandą vakare, užsista- krošiu iškilmingas šliubas
radio ant
stoties Šv. Kryžiaus bažnyčioj bu
Vakar Brookfield žvėryne tyti
pastebėta klaidžiojantis vai WGES ir pasiklausyti gra vo sekmadienį, ne šeštadie
kas be tėvų.
Kai policija žios ir įdomios radio pro nį, kaip “Drauge” buvo pa
jį paėmė savo globon, tai jis gramos, kurios transliuoja skelbta.
Jungtuvės buvo
tegalėjo pasakyti, kad jo mos pastangom ir lėšom tikrai iškilmingos.
vardas yra Toramy. Nega Peoples Furniture Co. krau
lėjo pasakyti, kur gyvena. tuvės. Šios dienos progra
X Šv. Kryžiaus parapi
Sakė, kad atvažiavo su tėru. moj dalyvaus radio “grana- joj prasidėjo dideli remon
Vaikas daug maž 3'/i metų dierių” trio, bus smagios to darbai: iš senosios baž
muzikos, juokų, pranešimų nyčios daroma didelė salė,
amžiaus.
ir patarimų. Prašomi nepa su visais moderniškais įren
miršti užsistatyti radio mi gimais vakarams, koncer
tams. Salė bus didelė.
nėtu laiku.
Praėjusį sekmadienį Chi
cagoj ir apylinkėse auto
mobilių katastrofese žuvo
12 žmonių. Tarp žuvusiųjų
yra Petronėlė Pocienė, 47.
10 Savaičių Prenumerata Siūloma
Ją
automobilius užgavo
U2 VIENĄ DOLERĮ
prie Halsted ir 19-tos gat
vių. Ji gyveno 1830 South
Peoria st.

prastas “8how,” kurį rengė
Chicagos policmonai ir ug

West Side. — Moterų Są
jungos 55 kp. susirinkimas
įvyk3 šį vakarą, liepos 15
d. Visų narių prašome bū
tinai susirinkti, nes reikia
galutinai
prisirengti prie
kuopos rengiamo pikniko,
kuris įvyks šį sekmadienį,
liepos 20 d., parap. “Rūtos”
darže. Be to kuopos nuta
rimu, kiekviena narė turi
suteikti dovaną “bingo” lai
mėtojams. Dovanas atneš
kite susirinkiman, bei tą
pačią dieną įteikite komisi
jai E. Karlavičienei, M. Aitutienei bei S. Sakalienei.
Kp. Valdyba.

PROGA

SKAITYTOJAMS

Štai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams:
Užsisakykite dešimčiai savaičių “susipažinimui “Draugą”
už vieną dolerį.
Tik pamanykite, už vieną dolerį naujiems skaitytojams
dienraštis “Draugas” siunčiamas per dešitmts savaičių
— tai yra, 60 laikraščio numerių už vieną dolerį!
Šiomis dienomis “Draugas” yra žymiai sumodernizuo
tas, patobulintas ir visais atžvilgiais pagerintas. Tai gi
čia yra puikiausia proga padaryti didelę malonę prieteliams, giminėms ir draugams — užsakykite •jiems “susi
pažinimo prenumeratą” už vieną dolerį. Pasinaudokite ju
biliejaus proga!
Tai tikras bargenas ir visiems naujiems skaitytojams
puikiausia proga pradėti dienraščio “Draugo” skaitymą.

Užsakymus siųskite šiuo adresu:
ia mada from natura’a osm hanaflrlal
roots and herbą — each with ita own
epeciol purpose to HELP WOMEN.
Famoua for over *0 yra ra—Pinkham’a
Comnound la tha beat known and ona
of tha most
"sromsn’s" tonica
obtainabla. Try UI

.

"DRAUGA S"
2334 So. Oakley Ave. Chicago, Illinois
arba šaukite CANai 8010

