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Lietuvos Sukilėli Tikrai Didvyriškos Kovos
Planuoja 3 milijonųI

Federalinis kainu adminis kariuomonc 
tratorius Leon Henderson i *
Atlantic City, N. J., kalbė- WASHINGTON, liepos 16. 
dainas pareiškė, kad Ameri- — Karo departamento pa
kai artinasi krizes^ laikas, sekretorius Patterson kon- 
kada žmonės negalės nusi- gresui pareiškė, kad vyk- 
pirkti gyvenimui būtinų dai- d-mt šiandieninę šalies sau
ktų. Artimiausioj ateityje gUmo kampaniją per aštuo- 
mažosios dirbtuvės bus už- njs mėnesius bus pagaminta 
darytos. Bus dirbama tik di- trįm3 milijonams kareivių 
džiuosiuose fabrikuose, ku- kar0 reįkmenų ir kad nepa- 
riuose gaminami karo reik- prasto stovio laikotarpiu už- 
menys šalies apsaugai, dau-: jūrio orinių stočių skaičius 
giausia Anglijos paramai. bus patrigubintas.
Tad žmonių gyvenimui būti
nų daiktii gamyba greitai 
bus apribota tiek, kad žmo
nės negalės gauti nė už pi
nigus to visa, kas jiems yra 
reikalinga.

Anot Andersono, žmonės 
įspėjami ir patariami prisi
taikinti prie krizės laikų.

VISKAS BRANGEJA

Senato komiteto apklausi
nėjamas jis iškėlė aikštėn, 
kad J. A. Valstybės turi įs
teigusios eilę orinių stočių 
savo teritorijų išorėje. Ta
čiau jis negali viešai pasa
kyti, kur stotys yra ir koks 
jose kariuomenės skaičius.

PO ATAKŲ IŠ ORO
'V :T; "• '

Iš Berlyno atsiųstas paveikslas rodo, kaip išrodo Rusijos miestelis po vokiečių 
bombardavimo iš oro.

f ■ (■ ■ |\ ■■Suimti ir išvežti Rusijon:
Bizauskas, Čarneckis, Nagevičius

Vilkavišky liko tiktai bažnyčia. - Ma
rijampolė apdegė. - Lietuvos Raudo
nasis Kryžius šaukiasi pagalbos

(Iš patikimų šaltinių Eu-!Didžiojo universiteto lekto- 
ropoje telegrafu gautos ži- rius Juozas Ambrazevičius, 
nios): , žemės Ūkio Akademijos Dot

T1 . v. . • • , • nuvoje profesorius BalysIki šiol susisiekimas su ..... J 1 
Lietuva dar negalimas nei Vitkų. «>vo laiku lankęsis 
telegrafu, nei laiškais, todėl i Jun?\Amerikos Valstybe- 
smulkesnių ir pilnesnių “ ■ se’ lr buvęs Lletuvos Bankoži

Jis pasakojo komitetui 
apie lėktuvų gamybos pro
gramą. Bet atsisakė tai api
budinti smulkmeniškai, nes l------------------------------
tai esanti karinė paslaptis. Įkaitintas ir turi

Šalies vyriausybės nusis
tatymas yra viskas Anglijai 
kad ir su savo gyventojų 
nuoskauda. Dėl to čia viskas, 
ypač valgomieji produktai, 
brangėja. Vyriausybė aukš
tomis kainomis superka val
gomuosius produktus ir siun 
čia Anglijai.

Štai, kiaušiniai sunkiai
įperkami parduotuvėse. Nes kontrolė Amerikoje 
vyriausybė daug jų superka
Anglijai. Viena New Yorko WASHINGTON, liepos 16

Tik paminėjo, kad apie lie
pos i d. kariuomenė turėjo valdinę tarnybą 
įsigyti 5,500 lėktuvų. Ar ji
tai įsigijo, jis nutylėjo

STALINAS, KOMISARAI 
BĖGA IŠ MASKVOS

Planuojama kainų

importo firma ėmėsi kiauši
nius importuoti iš Argenti-

— Planuojama plati ir griež 
toji kainų kontrolė visoj ša-

nos. Netolimoj ateityje eili- i ly. Yra sumanymas kontro- 
nio darbininko šeima susi- liuoti kainas maistui, ap- 
lauks vargo. Ne visi turi di- rangai ir kitiems gyvenimui 
dėsnius uždarbius. Pats kon reikalingiems daiktams, 
gresas turėtų susirūpinti Prez Roosevcltas to nori 
brangenybes klausimu. Jjs dar nori kad ir gyvena.

mų namų nuomos būtų kon
troliuojamos.

U. S. kariuomenės vadovy-1 Tuo reikalu bus kreiptasi 
bė reikalauja, kad drafto kongresan. Kol kas dar ne
keliu pašauktiems karo tar-' žinoma, ar tuo klausimu bus 
nybon vyrams, taip pat na- Paruoštas vienas, ar keli bi

NEAPDAIRUMAS

cionalinei gvardijai ir atsar
giniams vienerių metų tar-

liai.
Prez. Rooseveltas sako,

nyba būtų pratęsta neribo- kad kainų kontrolė yra pal
tam laikui. Kongreso praves nus dalykas. Bet kontrolė 
tu įstatymu skirta tik viene- reikalinga suturėti gyvenimo 
ri metai. brangėjimą.

šalies administracija re- BERLYNAS, liepos 16. — 
mia kariuomenės vadovybės Vokietijai pristigo bulvių, 
įstatymą. Bet visuomenė pro svarbiausiojo ir pagrindinio 
testuoja, šį kartą kongresas gyventojų maisto. Šeiminin- 
turi atsižvelgti į piliečių kėmg bus daug vargo iki ki- 
protestus, sako politiniai va to bulvių derliaus, 
dai.

VVASHINGTON, liepos -6. 
— Federalinė “grand jury” 
San Francisco 1939 metais 
įkaitino Daniel W. Tracy, 
buvusį International Bro-
therhood of Electricians ek- nygarįjataj jr biurai nukelia- 
zekutyvio boardo pirmininką m. j Kazanių — už 450 mai- 

į lių nuo Maskvos rytų link — 
prie Sibiro geležinkelio. Kol 
kas Maskvoje paliekamas 
tik užsienio reikalų komisari 
jatas.

Stalino vyriausybė yra bu 
dri. Sovietų specialistai ran
da, kad paėmę Petrapilį vo
kiečiai su suomiais žaibo 
greitumu gali nusisukti prieš 
Maskvą ir šį miestą apsupti. 
Tada komisarams Niekur 
kitur jie negali pabėgti, kaip 

- . _ tik Sibiro link. Tad į tą pusę
Žydams privalomas jau ir kraustosi.
. , Prieš keletą dienų buvo

darbas pranešta, kad bolševikai iš
BUKAREŠTAS, Rumuni- Ma8kvo8 iakraU,*t<! dal> m0' 

liepos 16. — Rumunijos vy

WASHINGTON, liepos 16. |------ -------------- ;-------------- --
— Vakar čia gauta žinių, Italijos kariuomene 
kad Rusijos sovietų vyriau
sybė skubiai kraustosi iš 
Kremli»Or-Ma»kvos. Visi ko-

už prieštrustinio įstatymo 
peržengimą.

Nepaisant to, prez. Roose
veltas jį paskyrė darbo de
partamento sekretorės an
truoju asistentu. Dabar Tra
cy jau paskirtas pirmuoju 
asistentu su 9,000 dol. me
tinės algos.

Savo keliu prieš jį įkalti- 
nimas nepanaikintas ir gal 
rudenį jis bus pašauktas tei
sman.

riausybė paskelbė naujus 
patvarkymus ryšium su žy
dais, kurie nepriimami karo 
tarnybon. Visi sveiki žydai 
bus šaukiami privalomai į 
viešuosius darbus, kurie ga
lės tęstis iki 180 dienų per 
vienerius metus.

Dalykų žinovai sako. kad gvarbaUS nOClOi
už tai reikia kaltinti paties 
kongreso neapdairumą. Kon 
gresas prieš pravedimą įsta
tymo buvo patariamas neap
riboti tarnybos vieneriais 
metais. Bet jis neklausė. Dėl

nepaduoda iš fronto
BERLYNAS, liepos 16 — sugadino sovietų torpedlaivį.

Vyriausioji vokiečių karo
to šiandien ir turima nesma j vadovybė iš rytinio sovietų 
gumai. Jei kongresas pra- ^ronto oficialiai tik pažymi,
tęs tarnybą, jis neteks 
liečiu pasitikėjimo.

pi-

ANGLAI IR KOMUNISTAI

Vokiečių spauda pareiš
kia, kad anglai susidėję su 
bolševikais dabar išvien dir
ba už komunistų raudonąją 
revoliuciją visam pasauly. 
Sako, jei Anglija darbuojasi 
už bolševikų laimėjimą, tai

kad karo veiksmai sėkmin
gai vykdomi.

Kitomis neoficialėmis 
depešomis iš to fronto parei 
škiama, kad pietuose nuo 
Vitebsko vokiečiai po trum
pų, bet kruvinųjų kautynių 
sunaikino sovietų sukoncen
truotą gausingą artileriją 
ir stumiasi pirmyn Maskvos 
kryptimi.

Sovietų kontratakos visur
ji darbuojasi už išsisilaisvi- sukoneveikiamos ir pažymi- 
nusių Pabaltijo valstybių ma, kad Kijevas dar nepa- 
pražūtį. Nes bolševikai lai- imtas ir jo paėmimas, rasi, 
mėję karą visiškai išnaikin- užtruks keletą dienų, 
tu visas pavergtąsias tautas. Baltijos jūroje vokiečiai

Kariniai autoritetai aiški
na, kad vokiečiai sulėtina 
veiksmus, kad sovietų ka
riuomenę dar labiau sunai
kinti — sumalti į košę.

Japonų kabinetas
atsistatydino

TOKIJO, liepos 16. — Ja
ponų premjeras princas Ko- 
noye šiandie su visais minis 
trais atsistatydino. Impera 
torius darbuojasi rasti kitą 
atitinkamą šiems krizės lai
kams premjerą.

Matyt, Konoye neatlaikė 
nacių spaudimo, kad japonai 
pultų sovietus Sibire.

terų ir vaikų

29 įkaitinti už plana
vimą sukilti

ST. Paul, Minn., liepos 16. 
— Federalinė “grand jury” 
čia įkaitino 29 asmenis, kal
tinamus sąmokslu sukilti ir 
sugriauti šalies vyriausybę.

Sąmokslininkai sankalbia- 
vo čia, Minneapoly, Chica
goj ir New Yorke. .

Visi įkaltintintieji yra 
"socialist workers” partijos 
viršininkai ir nariai, vadina
mi trockininkais (komunistų 
sąjūdžio šaka J. A. Valsty
bėse).

NEW YORK, liepos 16. — 
J. A. Valstybių vyriausybė 
siunčia į Europą apie 500 
negeistinų italų ir vokiečių, 
kurių tarpe yra ir konsulai 
su jų šeimomis.

Jie visi paimti į didelį ka 
riuomenės transportą West 
Point (buvusis keleivinis 
transatlantinis garlaivis 
America) ir siunčiami į Li
saboną, Portugalijoje.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — šiandie numatoma 
giedra ir vėsiau.

prieš Rusijos
bolševikus

ROMA, liepos 16. — Italų 
spauda praneša, kad keturio 
lika ilgų traukinių praeitą 
penktadienį per Austriją iš-

Stat-direktorius Vytautas 
kus.

Prieš pat rusų-vokiečių 
Kaip jau anksčiau spaudo-'karą bolševikai išgabeno iš

nių apie pastaruosius įvy
kius negalima gauti.

je buvo pasirodžiusios ži
nios, sukilimas įvykęs birže
lio 23 dieną. Sukilėliai di-

Lietuvos kelias dešimtis tū
kstančių inteligentų ir ūki
ninkų ištisomis šeimomis,

vyriškai, veik plikomis ran-! kurių tarpe išgabenti Kazys 
komis užėmė Kauną, Vilnių Bizauskas, Voldemaras, Cer- 
ir kitus Lietuvos miestus ir neckis, generolas Nagius-
tuojau pat paskelbė nepri
klausomybės atstatymą. 

Taip pat išleista eilė pat-

Nagevičius.
Visa Lietuva baisiai nu

kentėjusi. Daug miestų ir
varkynių.panaikinančių tai- kaim?i vi3al, su"aikintk .Vil' 
ševikų Lietuvoje įvestą ne- k»'l»kyje liko tiktai bazny- 
tvarką. Vienu iš tokių pat
varkymų panaikinami boi 
ševikų Lietuvoje įvesti sov-

čia ir keli namai, Marijam
polė stipriai apdegė.

Lietuvos Raudonasis Kry-
chozai, kurie valdžios dvarų, žius šaukiasi pagalbos, nes 
pavydale buvo naujoviška tūkstančiai šeimų dėl bolše- 
baudžiava Lietuvos žmo- Į vikų okupacijos ir karo au-
nėms. z droš yra likusios be maisto

Sukilėliai paskelbė naują ’r Past°gės
vyriausybę su Lietuvos pa

važiavo į sovietų frontą su gįuntiniu Vokietijai Škirpa 
italų kariuomene kovoti priešakyje. Į šią vyriausybę 
prieš bolševikus. Su kariuo- įeina Užsienio Lietuviams 
mene išvežta artilerija ir Remti Draugijos pirminin-
tankai.

Ir Maskvos netekę
bolševikai kovosią

LONDONAS, liepos 16. — 
Sovietų ambasadorius Ma iš
kiš pareiškė turįs vilties, 
kad vokiečiai Maskvos nepa- 
imsią. Bet jei ir paimsią, tai 
bolševikai nepasiduosią, nes 
Uraluose turį karinės pramo 
nės fabrikus.

Anot jo, Petrapilis (Lenin 
gradas) sovietams nesąs 
svarbus.

Britai tinkamai 
maitinami

LONDONAS, liepos 16. —
— Iškelta nusiskundimų, 
kad Anglijoje civiliniams 
gyventojams maistas netin
kamai paskirstomas ir kai
nų kontrolės vykdymas netu 
ri pasisekimo.

Maisto ministras lordas 
Woolton lordų rūmuose pra
nešė, kad keliami nusiskundi 
mai nieku nepagrįsti. Anot 
jo, maisto produktai tinka
mai ir rūpestingai paskirsto 
mi ir tauta gerai maitinama.

VVASHINGTON, liepos 16.
— J. A. Valstybių laivai su 
karo medžiaga skubotai plau 
kia per Raudonąją jūrą į 
Egiptą. Medžiaga reikalinga 
britams, kurie planuoja iš 
naujo pulti Libiją, Afrikoje, 
ir iš tenai išmušti italus su 
vokiečiais.

kas adv. Rapolas Skipitis, 
buvęs kariuomenės vadas 
generolas Stasys Raštikis, 
buvęs merg. “Aušros” gim
nazijos mokytojas ir iki bol
ševikų okupacijos Vytauto

Anglijai reikalinga 
U. S. kariuomenė

Škirpa ir Skipitis tuo tar
pu tebėra Berlyne. Atrodo, 
kad vokiečiai sukilimo aktą 
lyg tai ignoruoja skelbda
mi, kad Lietuvos gyven
tojai jų karius su džiaugs
mu sutikę. Iš Lietuvos suki
lėlių ginklai atimti, o vo
kiečių intencijos ateičiai 
bent dabar dar nežinomos.

Kauno radijas tebeskelbia 
laikinosios administracijos 
įsakymus, nurodymus bei 
paskyrimus. Visoje Lietuvo
je įvestos maisto kortelės.

LONDONAS, liepos 16. — Į LONDONAS. — Anglijoje 
Naujas Anglijos lordas Van leidžiamas vokiškas priešna 
Sittart of Denham, kuris ii- cinis laikraštis Die Zeitung 
gus metus buvo valstybės praneša, kad fieldmaršalas 
sekretoriaus padėjėju ir Goeringas tikrai susivaidęs 
kurs šiandie pirmą kartą su Hitleriu ir pasitraukęs iš 
lordų rūmuose užėmė sau oro laivyno vadovybės, 
skirtą vietą, pareiškia, kad
be J. A. Valstybių kariuo- MASKVA. — Sovietai ofi- 
menės Anglija negalės laimė cialiai skelbia, kad bolševikų
ti karo. Kad karą laimėti, 
būtinai reikia palaužti ne 
tik nacius, bet sutriuškinti 
visą Vokietiją ir ją suskal
dyti taip, kad ji ateityje ne
būtų pavojinga.

ofensyva prieš vokiečius Ro 
gačino Žlobino fronto daly 
ir toliau sėkmingai vykdo
ma.

LONDONAS. — Paskelb-
Jo nuomone, viena Angli- ta, kad Anglijoje nacių ori- 

ja negali to atlikti. Jei rei-, niais puolimais nuo 1940 m. 
kalinga Amerikos kariuome- sausio 1 iki 1941 m. birž. 30
ne.

Kai šiandie vokiečiai yra 
užimti karu su bolševikais, 
Anglija, sako lordas, turi

d. 41,900 civilinių 
ir 52,678 sužeista.

užmušta

LONDONAS. Britų misija
progos Vokietiją griauti ir iš Maskvos praneša, kad boi 
bombonešių. Rasi, tuo būdu ševikai turi “šaunias orines 
vokiečių dvasia bus palauž karo pajėgas” ir sovietų skri 
ta ir jie sukils prieš diktato- dikai tikrai aukojasi už savo 
rių Hitlerį. Jei tas nebus at- “raudonąją šalį”, 
siekta, bus reikalinga prieš
Vokietiją susimesti sausže- 
miu žnybti.

Anot lordo, po karo Euro Europos gyventojus ištiks 
pos atstatymas bus milžiniš- negirdėtas žemyne badas, 
ka problema. Ir šiame atsi- Nes karas šį pavasarį su 
tikime Amerikos pagalba trukdė sėją, o dabar javų nu 
bus gyvas reikalas. I valymus.

ŽENEVA. — Žinovai tvir
tina, kad ateinančią žiemą

f
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
PITTSBURGH LIETUVIU ŽINIOS Prelato J. Maciejausko

JubiliejusWest Side
Liepos 8 d. Vyčių kuopa 

turėjo draugišką vakarėlį, 
kurį rengėjos tvarkiai su
ruošė.

Liepos 10 d. jaunų mote
rų klubas turėjo draugišką 
vakarėlį Zosės Sherman na
me. Šeimininkė vaišino vieš 
nias visokiais gardumynais 
ir linksminosi iki vėlaus 
laiko. Jų parengimas buvo 
pranciškiečių seserų nau
dai.

i

North Side
Povilas Dargis su žmona 

ir Jos. Bučnius su žmona 
atostogauja Atlantic City. 
“Lucky fellovvs.”

Liepos 13 d. pakrikštyta 
Joan — Laurel, Ernest Sa
bo ir Gertrude Essep dukre-

Užsakai pradėjo eiti mū
sų bažnyčioj tarp Edvvard 
George Bakūnas iš Sharon, 

Liepos 13 d. šv. Vardo Pa., ir Mary Ann Kriksto- 
draugijos nariai ėjo bend- naitė iš North Side. Džiu- 
rai prie.šv. Komunijos. Šv.lgu, kuomet kuriasi grynai 
Sakramentas buvo išstaty- Iietuvškai šeimynos, 
tas viešai adoracijai, kuri
baigėsi palaiminimu.

Los Angeles, Cahf. — Kai- 
kurie svečiai jau ankščiau 
atvyko į prelato J. Macijaus
ko jubięliejų, liepos 13 d.,

kas. Kun. Aleksandras P. 
Baltutis pasakė įspūdingą 
pamokslą anglų ir lietuvių 
kalbomis. Arkivyskupas 
Cantwell taip pat dalyvavo 
šv. Mišiose ir pabaigoje svei
kino prelatą; ragino lietu
vius organizuotis, laikytis

kaip kun. A. Baltutis iš Chi- savo kultūros, kalbos ir būti 
cago su kun. M. švarliu, kun. | gerais katalikais.
Jurgis Jonaitis iš Tusion,' Bažnyčia buvo pilna vien 
Ariz., kun. Juozas Jusevičius1 lietuvių. Jų tarpe buvo Lie- 
iš Omaha ,Nebr. Buvo taip tuvos konsulas dr. Bielskis, 

prof. K. Pakštas ir kiti žy
lė. Krikštan atnešė Fred
Jonės ir Margaret Tebros-! Pat 8ve{ių iS Kenosba, Wis„
gi. Laimingai augti jaunai ,St; LouIS’ Cralg Colorado r mūs asmenys. Katedros cho- 
amerikonkai.

Sveikinimai telegramomis 
ir laiškais

ras gražiai giedojo. Kun. La 
ni, šv. Stepono parap. klebo-

Telegrama sveikino Šv. 
Tėvas ir prisiuntė savo pa
laimą. Sveikino vyskupas 
Būčys iš Romos ir vysk.

nas .dirigavo chorui. 
Bankietas

Bankietas buvo Ii i tv. vių 
svetainėje, 2511 — 3rd avė., 
kur randasi bažnyčia ir kur
prelatas gyvena. Lietuvės 
moterys pagamino labai ska-

Jurako ,kun. M. švarlys ir 
kun. Jurgis Jonaitis. Visų 
kalbos buvo įdomios ir nau
dingos pasiklausyti.

Ant galo kalbėjo pats pre
latas J. Macijauskas. Jis 
pirmiausiai dėkojo Dievui už 
visas malones, savo motinai iI i
ir visiems, kurie turėjo pro 
gos su juo susieiti jo kuni
gavimo metų per 50 m. Jis 
pareiškė, kad jis niekados 
nesigailėjo, kad tapo kunigu. 
Priešingai, visados džiaugė 
si, kad daug gero galėjo pa
daryti sielų išganymui.

Daugelis svečių ilgiau bu 
vo svetainėje, šnekučiavos

su kitais, dalinosi įspūdžiais, 
o kiti dainavo lietuviškas 
daineles. Net sunku buvo 
skirtis su
svečiais.

taip maloniais 
Ten buvęs.

Naudokitės pilnesniu
"Draugo" patarnavimu•

Ar reik pašto ženklelių?
Ar norit registruoti laiSKą, 
-pirkti “Money Order”, ad 
^rausti siuntinius? Kreipki
tės į “Draugo” raštinę!

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

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

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

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Liepos 13 d. parapijos 
vyrų ruoštas pasilinksmini
mo vakaras pavyko. Susi
rinkusieji vieni šoko, grie
žiant Jono Gražulio muzi
kai, o kiti kaziriavo, kiti gi 
kalbėjosi apie šių dienų 
įvykius, šis vakaras duos 
gražaus pelno parapijos la
bui. Verta pažymėti, kad 
parapijos vyrai ir moterys 
nenuilstančiai darbuojasi 
parapijos reikalais. Laukti 
paramos iš pažadų neapsi
moka. Aiškiai mums rodo 
įvykis šiomis dienomis.
Nors žadėta savo palikime 
nepamiršti parapijos, bet, Geležies dirbtuvėse šįmet 
pasirodė tuščias pažadas, neduodama atostogų, nors 
Savo palikimu mus apvylė. Iatostogų laiką ir apmo- 
Tad, nereikia laukti, bet vi- j karna. Dieną naktį kalama 
siems darbuotis savo para- Sinkiai, kad žmogus žmogų 
pijos reikalais. greičiau galėtų nudėti. Apie

taiką mažai kas tekalba, 
tik Katalikų Bažnyčios gal
va Popiežius nepaliauja už 
taiką melstis ir prie taikos

Reinys iš Vilniaus, Lietuvos.
Beveik visi Los Angeles ku-

Liepos ir Rugpiūčio mė- nigai sveikino laiškais ir nius pietus. Visi gardžiai 
nuo, tai atostogų laikas, kaikurie įdėjo dovanų nau- valgė ir kaikurie atsigaivinu 
Kiekvienas svajoja išspruk- jos bažnyčios reikalams. Californijos vynu. Čia, kaip
ti kur-nors į laukus prie Svpikino .p |tetlIvU| Italijoje, yra paprotys var
ežero liuosiau atsikvėpti,,

jos bažnyčios reikalams. 
Sveikino ir lietuviai

pamiršti kasdieninius savo
rūpesčius, pasisemti jėgų Pirmiausiai sveikino Lie- 
tolimesniam darbui. Poilsis tuvos prezidentas, Antanas 
ir atmaina yra kiekvienam Smetona ir konsulas Dauž- 
rcikalingi ir naudingi, jeigu vardis. Iš kunigų sveikino: 
tą poilsį protingai susiieš- kun. dr. J. Navickas, kun. 
kome. Dažnai po atostogų I. Albavičius, kun. M. Kazė- 
grįžtame pavargę ir dvasi- nas, kun. C.Skrypko, kun. 
niai ir fiziniai. Teisingai | Valantiejus, kun. J. Židana- 
byloja mūsų daina: “jau- į vičius, kun. K. Retreikis.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

AKIŲ GYDYTOJAS 
SPECIALISTAS

Rm. 6968 So. Talman Ava 
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office tel. HEMloek 4848

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2423 W. Marquette Road

TeL CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West Cerniak Rd.

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

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublic 7868

nos dienos ne protingos, pa
klydimais jis gausingos.

kun. M. Urbonas, kun. P.
Garmus, kun. K. Vasys, kun.
K. Urbonavičius, kun P. J.

’Juškaitis ir kun. J. Paškau
skas. Iš seselių sveikino telis lietuvių ir didelis jų

toti vyną panašiose progose.
Kalbos

Programos vedėju buvo 
kun. A. Baltutis. Salėje 
vėl kalbėjo arkivyskupas 
Cantvvell. Čia jis ragino tė
vus gerai auklėti savo vai
kus, rūpintis jų mokslv ir 
ateitimi. Kalbėjo taip pat 
Lietuvos konsulas, dr. Biels
kis, prof. K. Pakštas, kun. 
Juozas Jusevičius, Bronė 
Starkienė, Mykolas Jasaitis, 
kun. Lani labai geras prie-

SuvlrS 20 metų praktikavimo aklų 
taisyme lr gydyme

gerai pritaikinti akiniai
pataisys kreivas akis, trumparegystę 
ir tollregystę;
palengvins akių Įtempimą, prašalinę 
galvos skaudėjimą, svaigimą ir aklų 
karšt).

MODERNI6KLAUSI, TOBULIAUSI 
EGZAMINAVIMO BODAI 

SpecialS atyda atkreipiama 1 vaikų
akis.
\kinial pritaikomi tiktai kada reikia. 

VALANDOS:
10-tos iki 8-tos valandos kasdien. 

Sekmadieniais pagal sutart).

4712 So. Ashland Avė.
Tek YARDS 1373

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office tel. YARds 4787 
Namų tel. PROspect 1930

TeL YARds 5921.
Res.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8214

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomia pagal sutartį.
Tel. CANal 0257 '

Rez. tel.: PKOspect 665.

DR. P. Z. ŽALAI ORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Reiidencija: 6600 So. Arteaian Avi 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet 

C iki 9 vai. vakare

LIETUVIAI DAKTARAI

N

Jau artinasi laikas, kuo
met Pittsburgh ir apylin
kės lietuviai turės progos 
parodyti savo patrijotiš- žmoniją kviesti. Jo balsas 
kurną ir užuojautą nuken- yi8&i bus kada išgirstas. Su- 
tėjusiems lietuviams Lietu- i žalota, nusikamavus žmoni-
voje. Žiauri kacapo letena 
nualino Lietuvą. Rengia
mas piknikas, liepos 27 d., 
Country Club ūkyje sušel- 
pimui lietuvių. Manau, kad 
vestendiečiai gerai pasiro
dys, t. y., skaitlingai pikni
ke dalyvaus.

Vietinis.

Jei nori pasitarnauti sa
vo tėvynei ir apsaugoti žmo
nes nuo bedieviškos vergi
jos, pats skaityk dienraštį 
“Draugą” ir kitus ragini 
skaityti.

seserys Pranciškietės, Domi- 
nikonkos, net Tretininkės iš 
Lietuvos prisiuntė pasveiki
nimus.

Iš pasaulinių žmonių svei
kino dr. Biežis ir Bložis su 
savo šeimomis, Krežinskai, 
Misevičiai, Vaišvilai, varg. 
Žilevičius su dukrele ir arti
stas Westchiloff. Buvo 
daug sveikinimų net iš Lie
tuvos.
Šv. Mišios bažnyčioje

Jau iš anksto viskas buvo 
prirengta šv. Stepono baž
nyčioje iškilmingoms šv. Mi
šioms. Lietuviai anksti ry
tą keliavo iš visų Kaliforni-

. v, . jos dalių, kad dalyvauti šv. atgailėja už jaunystes klai- ..... . , .i Mišiose ir pasimelsti su pre- das ir įssisokimus. I. . . . .... .lato jo jubiliejaus dienoje. 
Laikas ir nekuriems nor-į š v Mišiose patarnavo kun.

thsaidiečiams tą patį pada M. švarlis — diakonu ir

ja suras pagaliau kelią prie 
Dievo, to grįžimo prie Die
vo žymūs ir ženklai jau 
reiškiasi Europoj ir mūsų 
tėvynėje Lietuvoje. Kaip 
pranešama net garsusis 
Šliupas kasdieną lanko baž
nyčią ir klauso šv. Mišių ir

ryti. Gana griovimo darbą 
dirbti, reikia pradėti staty
ti su Katalikų Bažnyčią, 
nes galva jau plika ir žila, 
tai kam ji turi būti paika

kun. J. Jusevičius — subdia- 
konu. Ceremonijų vedė- 
jum buvo kun. Maliakaus-

SICK, NERVOUS 
CRANKY Mom ?

Then Read WH¥
Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound Is 
Real“ Woman’s Frlend”!
Rome vnm.n miffer aevere mnnthly 
pain (crampii. barkarhe. hendarhe) ilue 
tn femnle functional dianrden. while 
nther'a tend to herom© upaet and
thcy get erose, ręstiem and moody.

* So why not take Lydi a R. Plnkhsm'c 
VcKetahie Compoitnd mnde ntperially 
to help ttred. run-dnwn. nervini. vrnm- 
en to an smillng thru "difhrult dny./‘

is msde from nature’s own heneflrlal 
roota and herha earh wilh Its own 
aprriaZ puritone to HELP WOMKN.

Fsmous foroverdOyears Pinkham'a 
Tomninind is the best known and one

Pinkham’a Compound ccntains no opi- of the tnoat ejjleefive "tvoman’a" tonlca 
atea or habit-forming ingredienta. It obtainabla. Tm itl į

bažnyčios rėmėjas, Lužienė, 
P. Arbačauskas, Lukšis, kun.

Murinę soothei, cleanses and refreshea 
irritated, reddened membranes caused 
bv head colds, driving, winds, movies; 
elose work, late hours. Free dropper 
with each bottle. At all Drug Stores.

net iki mirčiai. Pasuk tie
sos keliu, brolau, kol dar 
nevėlu. Gerasai latras tik 
vienas tebuvo.

STANLEY GAVCUS i
— Parduoda—

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

Pcrkrausto Baldus, Vežioja Anglis 
Kreipkitės prie;

Stanley Gavcus
110 So. Ridgeland Avenue
Worth, III. Tel. Oak Lawn 1H-J-1

PASKOLA ČIA GAUSI 
greit, leng
vais Ifono- 
Icėjlmata —

NUO B IKI to METU.

IMUTUAL FEDERAL SAVIN6S
imi ;loan association

OP CHICAGO
2202 W. CERMAK ROAD

Tel.: CANAL »M7 
Mokame 3y2% Dividendų 

Ren. J. Kazanauskaa, Sec.

’ ^>000,000.00

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokit Jaa. leisdami 
tiekiam inuotl jaa modeml&klauala 
metodą, kuria regBIime mokslas 

gali suteikti.
Rl METAI PATYRIMO 

pririnkime akintų, kurie pašalina 
visų aklų Įtempimą.

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

OPTOM ETRIRTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-toa
Telefonas CANAL Afttt •—Ohtragų 

OFISO VALANDOS 
Kasdien S 00 a. m. iki (.10 p. m. 

Treč. ir Se*t: t:00 a. m. Iki 
7:30 p. m.

PIRM NEGU PIRKAITE
MATYKITE MUS!

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ 

STATYBAI
MEDŽIAGOS STOGAMS

Finansuojame namų pastatymą ai 
pataisymą — Nieko Įmokėti — 3 
metai išmokėti — Apkainavlmaa 
dykai.

Lietuvis Pardavėjas 
Stanley Litwtnas — Vtsk’-Jas

Carr-Moody Lumber 
Company

3039 So. Halsted St. 
VIC. 1272

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

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

Dėl sąžiningo radijo pataisymo 
pašaukite Yards 3088.

Budriko Radijo Progoramai:
VVCFL 1000 K. Sekmadieniais 6:30 
vai. vakare
1VHFC 1450 K. Ketvirtadieniais 
7 vai. vakare.
WAA 950 K. Hawaian — Sekma
dienyje 4:$0 po pietų.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais

, Valandos: 3 — 8 popiet,
1—4 įr 6:30—8:30 vakare

TeL YARds 3146
VALANDOS: N-.io 11 iki 12,

2 iki 4 •?« 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 

Sekmadieniais 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

DR. F. C. WINSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGEON
2158 West Cermak Road 

Ofiso UL OANal 8345 
Ofisą VaL: 2—4 ir 7-0 
Trečiadieniais pagal eutartį, Hnuocfc

Tel. CANal 5969

OR. WALTER J. FHiLLIPS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS

2155 West Cermak Roc ’ 
OFISO VALANDOS 

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakar* 
ir pigai autartį.

Res. Tet: UBO Ofieo TeL: Reali TeL:
TaL YARds 8846

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
Arti 47th Street

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

Teleforna-s; HEMloek &84S

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki S! Vak. 7 Iki I 

Nedėliomis pagal s u tart)

Telefonas CANal 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal sutartį.
Res, telefonas SEEley 0434.

Tel. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 rak 
ir )>agal autartį.

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 

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

Taipgi pagal autartį.
Ofiso telefonai PROapect 67S7

VlRglnta 1886 PROapect *614

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 YVest 35th Street
LIGONIUS PRIIMA j
Kasdien auo 2:00 iki 8:00 vaL 

Trečlad. Ir Sekmad. tik susitartus.

DR. y. E. SIEDUNSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayette 3650 

Antradieniam, Ketvirtadieuuiia ir 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland A ve. 
TeL YARds 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
_________ šeštadieniais.

* OR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė.

(2-tros lubos)
TeL MIDway 2880 Chicago, I1L 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popi't ir nuo 7 iki 8:30 va), vak. 

Sekmad. nuo 10 i^' 12 vai, fįto.

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

Tel. YARds 0994 
Kez. Tel. KENttood 4300

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. tuk. 
NcdėĮiomiB_jiuo^0_JiKi_T2_VHL^(b£23

Kautynėse per nepriklau
somybės karą mes parodo
me pasauliui, kad esame lais 
vėa verta tauta.

fie». SkoruBsUf



Ketvirtad. liepos 17, 1941 s

Sveikata - Brangus Turtas
Rašo Dr. Račkus, 1853 W. 35th St., Chicago.

FOOTBALLIMNKŲ GINČAS BAIGTAS

Perkūnui griaudžiant
Daug žmonių, ypatingai 

moterys, labai bijosi perkū
no. Net stiprių nervų žmo
gui nejauku darosi, kuomet 
perkūnui dundant, žemė 
dreha, kuomet žaibai ; na-| 
mus uždega, stipriausius 
medžius suplaišo, kai kada 
gyvulį užmuša, neretai ir 
žmogų nutrenkia. Taigi vi
sai natūralu, kad toji gam
tos fenomeną su savo ga- 

* lingu žaibų audra į žmogų
didį įspūdį daro.

Mokslas daug gamtos pa
slapčių išaiškino, taigi ir 
perkūno ypatybės žmonijai ( 
jau nėra paslaptis. šian
die žmogus jau žino, kad 
perkūnija ozonuoja ir šva
rina orą. Mokslo žmonės jau 
išmoko, kaip dirbtinu būdu 
sukondensuoti žaibus pavy
dale elektros, ir panaudoti 
tąją galingą energiją švie
sai ir kinetiniai jėgai. Šian 
die elektros jėga suka dirb
tuvių ratus, traukia trauki
nius, veža gatvėkarius, bė
dina metalus ir t. t. Jei 
gamtoje nesirastų perkūni
jos, kitaip tarus elektros, 
tai žmogui daug sunkiau 
būtų gyventi.

Išgąstis silpnina kraują ir 
kenkia sveikatai. Bet žmo
gus, susipažinęs su gamtos 
dėsniais ir suprantąs, kaip 
apsisaugoti nuo pavojų, 
perkūnui griaudžiant, berei 
kalo nesigąsčios.

Perkūnui griaudžiant, rei 
kia žinoti štai ką:

1. Nestovėti po medžiu, 
nes žaibas dažnai trenkia 
į medį ir po medžiu stovin
tį žmogų gali pritrenkti.

2. Nelaikyti rankoje gele
žinį arba bet kokį metali
nio daikto. Metalas yra 
stiprus žaibolaidis ir, jei 
metalas pritrauks žaibą, tai 
žmogų nutrenks.

3. Nesaugu kalbėtis per 
telefoną tuo metu, kai per
kūnija griaudžia. Pasitai
ko, kartais, kad perkūnas 
trenkia į telefoną ir dėl to 
žmogus gali apkursti, arba: 
net gyvybės netekti.

4. Nesaugu yra klausytis 
radio kai perkūnija griau- j 
žaibas trenkia į atsuktą ra-!

H Ą C 1/ I /"X ę — namams statyti, remontuoti ar 
i IX v-J L. V-/O pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

VASARA JAU ČIA — DABAR LAIKAS PIGIAU IR 
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATLIKTI

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!!
■ — ■ -----------— ■ . - „

TAI IDYI/ITC įstaigoje. Jūsų indeliai rūpes-I zAvJl T 1x1 I C tingai globojami ir ligi $5,000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame 
S'4%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

MUSŲ PASITIK MIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, NemiNkrlandžlant Nei 
Vieno Klijentol

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

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

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

....---- ■■■==

dio ir padaro žalos ne tik 
radio aparatui, bet ir vi
siems namams.

Jei perkūnijos audra už
kluptų kelionėje, tai smar
kiai nebėgti, nes oro srovė 
paskui bėgantį gali pri
traukti žaibą ir gali žmogų 
nutrenkti.

6. Perkūnijos metu ne
saugu eiti su lietsargiu, jei 
lietsargio rankena yra me
talinė.

7. Į automobilį labai re
tai kada žaibas trenkia. Bet 
trokai, vežantieji eksplio- 
duojančią medžiagą, visada 
sunkvežimio užpakalyje tu
ri nutysusį iki žemės retežį, 
kuris veikta kai perkūnsar
gis.

Visuomet reikia turėti 
•omenyj, kad žaibas trenkia 
tik į aukščiausią ir smai
liausią vietą. Taigi jei ran
dasi medžių aplinkumoje, 
tai perkūnijos nereikia bi
jotis, nes žaibas jei trenks, 
tai trenks į medžio viršū
nę.

Miesto gyventojai taipgi 
neprivalo perkūnijos bijotis, 
nes čia visur yra daug per
kūnsargių. Labai retai pa
sitaiko, kad mieste žaibas 
užmuštų ką nors.

Ūkinnkams patartina ap
saugoti savo triobėsius per
kūnsargiais. Perkūnsargiai 
nebrangiai kainuoja, bet 
namus visiškai apsaugoja 
nuo žaibų.

Daktaro atsakymai į 
klausimas.

Atsakymas S. G. — Atsi
radusi skaudi pūslelė ant 
liežuvio galo, jei dantis yra 
sveiki ir neskeveldruoti, ne
sudaro sveikatai pavojų. Ta 
čiau jei toji pūslelė savai- 
mi neišnyks per dešimts 
dienų, tai verčiau eik pas 
gydytoją, nes tai gali būti 
arba tuberkuliozinio pobū
džio, arba vėžio pradžia, o 
tai jau yra pavojinga del
sti.

Atsakymas O. Č. — Iš 
tamstos laiške apibudintų 
spuogelių ant veido, atrodo, 
kad turi ligą vadinamą ac- 
ne vulgaris. Be stropaus gy 
dymo toji liga sunkiai duo
dasi pagydoma.

I.j
("Drangas” Acme teii’DnotOi

Čia parodoma Illinois valstybės footballininkai, kurių tarpe buvo kilęs ginčas. 
Dabar tas ginčas baigtas.

Baisenybės bolševikiškam kalėjime
Kg pasakoja sėdėjęs bolševikiškam 
kalėjime ir išsigelbėjęs, kaipo repat
riantas

(Tęsinys)

Maistas buvo duodamas 
toks. Iš ryto kava (ją vadi
nome “negrų prakaitas”) ir 
apie 500 gramų duonos. 
Duona šviežia ir gana šla
pia ir sunki, tad jos būna 
nedaug, nežiūrint, kad ji yra 
pagrindinis kalinių maistas. 
Pietum sriuba: pašariniai 
runkeliai, saldūs, papuvę, 
kopūstai, rūgštūs kopūstai, 
kaž kokios keistos, matyti, 
kukurūzų, kruopos, labai 
smulkios, žirniai (arba kaip 
vadinome “žirnių mante- 
liai”). Labai retai kada gau
davome makaronų. Visi šie 
valgiai yra labai skysti. Tik 
retkarčiais galima buvo 
sriuboje pagauti sušalusią 
juodą bulvę, kiaulės ausį, 
uodegą arba akį. Sriuboje 
neretai būna ir smėlio. Kiau 
lės ir šiaip įvairios mėsos 
atmatos buvo pagrindiniai 
šių sriubų “riebalai.” Vaka
rienei duodamos beveik tos 
pačios sriubos, tik šiek tiek 
padažytos lajumi. Sriubos 
visada dvokdavo. Iš namų 
maisto ištisus mėnesius ne
buvo leidžiama įgauti. Tik 
nuo lapkričio men. pabaigos 
buvo leidžiama ketvirtadalis 
kilogramo sviesto, pusė kilo
gramo šoninės ,pusė kilogra
mo cukraus ir 2 dėžutės ta
bako. Šio maisto gavimo 
dienos buvo laikomos di
džiausia švente.
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ti. Su savim pasiimti ant
klodės neduodama. Karcerio 
maistas: 2 puodeliai šalto
vandens ir 100 gramų duo
nos į parą. Karceryje laiko 
nuo 2-3 iki 14 dienų. Iš kar
cerio grįžta su ištinusiomis 
kojomis ir galvomis. Žmogus 
karceryje negali pasilsėti, 
nes visą laiką, norėdamas 
išvengti šalčio, turi judėti. 
Svarbiausia tai, ar atlaikys 
organizmas, ar ne. Apsirgti 
kalėjime reiškia mirti. Pasa
koja, kad ypatingais atsiti
kimais vedama į karcerį nu
rengus iki marškinių.

Formaliai bausmes skiria 
kalėjimo viršininkas, bet tai 
yra tik formalumas pasira
šyti, nes faktinai į karcerį 
gali nugrūsti kiekvienas pri
žiūrėtojas. Į karcerį sodina 
ir tardytojai. Prižiūrėtojai 
vienas kito bijo ir į jokias 
pašalines kalbas neįsileidžia. 
Prižiūrėtojai yra faktinai

Kas Laimės Automobili?
"DRAUGO“ MAŠINŲ FONDO

kalinių viešpačiai. Dėl jų 
elgimosi niekam nėra kur 
pasiskųsti, nes skyrių valdi
ninkų etatai panaikinti. Ben
drai jokie kalinių nusiskun
dimai nenagrinėjami.

žiaurus viršininkas
Kauno kalėjimo viršinin- j 

kas, kaip patyriau paskuti
niuoju laiku buvo kažkoks; 
Pocius, Šiaulių miesto siuvė
jas ir komunistas. Tai labai 
žiaurus ir kerštingas žmo
gus. Bet šalia jo pasodintas 
iš Rusijos atgabentas komi- 

1 sąrąs. Jis, matyti, faktiškai 
valdo kalėjimą. Jo pavar
dė — Vološin. Jis turi pa
vaduotoją, taip pat komisa
rą —Utkiną. Kalėjimo in
spektorius yra Borodinskas, 
buv. geležinkelių dirbtuvių 
stalius. Be to, yra dar kaž 
kokie korpusų vyresnieji bet 
jų funkcijų nesuprantu. Pri
žiūrėtojai mano skyriuje bu
vo arba iš Jonavos sentikiai 
arba vietiniai žydai. Yra 
du daktarai, abudu vietiniai 
žydai. Fotografas ir kirpė
jas taip pat žydai. Gailes
tingosios seserys parinktos 
taip pat iš labai neaiškaus

elemento. Jos, greičiausia, 
su medicina niekuomet nieko 
bendro nėra turėjusios. Kai 
kurios yra iš sovietų Rusi
jos. Kaž kokias funkcijas, 
matyti, kontrolės, atlieka 
sovietų čekistai. Jei kada 
atsilanko kamerose, daro 
įvairius patikrinimus ir da
lyvauja prie kratų. Išorines 
sargybas (bokšteliuose ir 
gatvėse) eina sovietų kariš
kiai. _

Šia proga paminėsiu man 
žinomus vietinės politinės 
apsaugos (taip vadinasi 
GPU arba čeką) pareigūnus. 
Jų vyriausias yra Sniečkus, 
Lietuvos komunistų partijos 
sekretorius. Jo dešinioji 
ranka, kvotų skyriaus vir
šininkas yra komunistas žy
das Rozauskas (šis tipas 
dažnai pats dalyvauja ta Ty
muose). Šalia jo stovi, kai
po kontrolierius, čekistas Šu- 
liak. Iš tardytojų man žino
mi sovietų rusas Forstikov 
ir vietinis rusas Zubriakov.

Prieš Kauno kalėjimą 
esančiose buv. Lapėno na
muose yra apsigyvenusi če
kos kariuomenė. Tai daro
ma, matyti, apsaugai. Pana
šūs daliniai apgyvendinti ir 
prie kitų kalėjimų.
Jei ne numirei, tai į Rusiją

Kalėjime daugiausia pri
kankino oro, maisto ir judė
jimo stoka. Asmeniškai ma
nau, kad fiziškai stiprus ir 
sveikas žmogus tokio kalėji- 
minio režimo negali daugiau 
išlaikyti kaip 2 ar pustrečių 
metų. Tie, kurie perėjo per 
tardymą ir susilaukė teis
mo, visumet išvežami sovie
tų Rusijos gilumon.

Apie tikrai nužudytuosius •
nieko tikslaus negaliu pasa
kyti, bet mirusiųjų kalėji
me skaičius yra didelis. Mi
rusiųjų pavardės slepiamos, 
o lavonai laidojami slapta 
naktimis. Daug kalinių mir
šta operacijų metu. Apie iš
vežtuosius irgi sunku ką 
nors tikro sužinoti, nes kali
nius išvedant iš kamerų, nei

patys prižiūrėtojai nežino, 
kur jie vedami.

Mane apkaltino priklausi- 
mu XX organizacijai. Buvau 
apklausinėjamas čekos tar
dytojų Kauno kalėjimo rajo
ne, prie raštinės, o vėliau — 
buvusioje stalių dirbtuvėje, 
kur yra įrengtos tardyto- 

'jams kameros. Jų galėjo 
būti apie 12 14. Tardymas 

' tik retais atsitikimais vyk
davo dieną, o šiaip tiktai 
naktimis. Tardymo proce
dūra yra pagrįsta pateis kal
tinamojo “nuoširdžiu prisi
pažinimu.” Tai ypatingai lie
čia “nusikaltimus” prieš 
okupaciją, iš kurių laikų 
tardytojas neturi liudytojų. 
Išpat pradžių, kaipo įžan
gą, tardytojas pasako kalbą, 
įtikinėja kaltinamąjį prisi
pažinti savo “nuodėmėmis 
prieš liaudį ir sovietų val
džią,” kuri, girdi, esanti vie
nintelė “teisėta valdžia visa
me pasaulyje.”

(Bus daugiau.)

MIDDLE-AGED
PEOPLE

are common offenders

V,

If you’re past 40, the chances are 
that your breath will be offensive 
of tener than that of a young person. 
Fermentatlon of tiny food particles 
caught by partial platės and den- 
tures f reąuently cause this condition 
which you yourself may not detect 
būt vvhich is so offensive to others. 
Why not take the easy, pleasant pre- 
caution that so many fastidious peo- 
ple ūse to halt this fermentation— 
Listerine Antiseptic employed as a 
mouth rinse. It immediately make3 
the breath svveeter, purer, less likely 
to offend. Lambert Pharmacal Co., 
St. Louis, Mo.

Before Any Date U te /
LISTERINE ANTISEPTIC

To Make Your Breath Su)eeter

Už ką baudžia
Kalinius baudžia už viso

kiausius menkniekius, bū
tent, už suradimą paišelio, 
popiergalio, adatos ir tt., už 
“pasišnekėjimus.” Kaipo 
švelniausia bausmė būdavo 
atėmimas kelioms paroms 
čiužinio, tuomet tekdavo gu
lėti ant akmeninių grindų. 
Tačiau dažniausia baudžia 
karceriu. Karceris yra rūsy
je arba kur nors drėgnose 
nekūrenamose patalpose, ku
rių stiklai yra išdaužyti. 
Tokiose patalpose tempera
tūra yra ta pati, kaip ir ore.
Nubaustieji gabenami į kar
cerį taip kaip stovi, neduo

di Idant jiems šilčiau apsireng-
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Laikinoji vyriausybė
Mūsų korespondentas jau kelis kartus pranešė apie 

Laikinąją Lietuvos vyriausybę, susidarusią po birželio 
22—24 d. sukilimo. Tačiau vyriausybės sąstatas nebu
vo paduotas pilnas. Vakar atėjusios žinios tą sąstatą 
šiek tiek papildė. Iš tų žinių matome, kad į vyriau
sybę įeina: pulk. Kazys Škirpa, gen. St. Raštikis, adv. 
Rapolas Skipitis, prof. Juozas Am br oze vičius, prof. 
Balys Vitkus, Vytautas Statkus.

Pirmesniuose pranešimuose buvo minimi — E. Gal
vanauskas, Prapuolenis, Mackevičius ir kiti.

Visi čia suminėti asmenys ir Lietuvos žmonėms ir 
užsienių lietuviams yra labai gerai žinomi. Du iš jų
— adv. Skipitis ir prof. Vitkus yra lankiusis pas mus
— Amerikos lietuvius. Jie visi turi tautoje pasitikė
jimą, nes yra žinomi, kaipo dori, teisingi, patyrę ir 
Lietuvai pasišventę vyrai. Nėra abejonės, kad jie iš 
visų savo jėgų rūpinsis sugriauto krašto atstatymu, 
žmonių gerove ir tautos teisių gynimu.

Laikinosios vyriausybės padėtis nepavydėtina. Jų 
pareigos begalo atsakomingos, uždaviniai milžiniški, o 
darbo sąlygos neapsakomai sunkios.

Reikia neužmiršti, kad bolševikai, per metus nai
kino kraštą, vogė, suardė visą valdžios aparatą, iš
žudė arba Rusijon ištrėmė dešimtimis tūkstančių 
naudingų kraštui darbininkų. Taip pat nedera užmir
šti ir to, kad Lietuva buvo dviejų milžiniškų armijų 
karo lauku. Ir dabar ji tebėra “karo vieškeliu,” ku
riuo gabenamos į karo frontą milžiniškos armijos, 
amunicija. Tai, žinoma, valstybės atstatymo darbą 
nepaprastai daug apsunkina. Be to, vyriausybei ten
ka skaitytis su naujomis apystovomis, su Vokietija, 
kurios vyriausybė dar nepasisako aiškiai, dėl Lietu
vos ateities. Sukilėliai savo kraują liejo už visišką 
Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, o čia, kaip pra
nešime sakoma:

Atrodo, kad vokiečiai sukilimo faktą lyg tai 
ignoruoja.... Iš Lietuvos sukilėlių ginklai atim
ti, o vokiečių intencijos ateičiai bent dabar dar 
nežinomas.

Iš to aišku, kad kova dar nėra baigta. Laikinai vy
riausybei teks tikrai sunkiai padirbėti/ kad apginti 
tautos teises ir jos nepriklausomybę. Prie dabartinių 
sąlygų, žinoma, toji kova bus sunki, nors tauta daug 
ryžtingumo parodė, nors kovos vadai turi tautoje ir 
pagarbą ir pasitikėjimą.

Kiek bus laimėta prie tų sąlygų, sunku dabar pa
sakyti. Ne viskas priklausys nuo vyriausybės. Bet 
tiek drąsiai galima užtikrinti, kad laikinoji vyriau
sybė iš savo pusės viską padarys, kad palengvinti 
žmonių būvį, kad neleisti kitataučiams užimti vieno
kias ar kitokias įmones, kad bolševikų išžudytų ar 
išvežtų ūkininkų žemes neužimtų svetimi, kad į viso
kias valdiškas vietas būtų įstatyti ištikimi Lietuvai 
žmonės. Kaip žymu iš mums prisiųstos žinios, tie 
darbai yra dirbami, nes “Kauno radijas tebeskelbia 
Laikinosios administracijos įsakymus, nurodymus ir 
paskyrimus” — tai mums pranešta iš Europos.

Naujos bolševizmo aukos
Iš daugelio šaltinių buvo pranešta Amerikos spau

dai, kad bolševikai išgabeno iš Lietuvos dešimtimis 
tūkstančių lietuvių. Vakar gautoji žinia tai patvirti
na. Mums rašoma:

“Prieš pat rusų—vokiečių karą bolševikai išga
beno iš Lietuvos kelias dešimtis tūkstančių inteli
gentų ir ūkninkų ištisomis šeimomis, kurių tarpe 
išgabenti Kazys Bizauskas, Voldemaras Čarneckis, 
generolas Nagius-Nagevičius.
Kokioje padėtyje yra į Rusiją išgabenti lietuviai, 

baisu apie tai pagalvoti. Jei bolševikai kankina ir be 
jokio pasigailėjimo šaudo savo žmones, tai, supran
tama, nė mažiausio pasigailėjimo nerodo tremtiniams.

Ištremtųjų tarpe suminėtieji vyrai — Bizauskas, 
Čarneckis ir Nagevičius yra daug nusipelnę vyrai. 
Pirmieji du ir mums, Amerikos lietuviams, buvo ge
rai žinomi, nes ir vienas ir kitas yra buvę Lietuvos 
pasiuntiniąįs Vašingtone. Jiedu abudu prieš bolševi
kų okupaciją Lietuvos užsienių reikalų ministerijoj 
užėmė aukštas vietas. Generolas Nagevičius yra tik
rai didelių nuopelnų vyras. Kovose dėl Lietuvos ne
priklausomybės jsai yra suvaidinęs labai svarbų vaid
menį. Be to, jo nepaprasta energija ir pasišventini- 
mu įsteigtas Kaune karo muziejus ir išaugintas į di
delę ir puikią įstaigą.

Koks likimas šių vyrų laukia bolševikų ištrėmime, 
nesinori ir pranašauti.

"Joe the Blood”
Chicago Tribūne Sovietų Rusijos diktatorių Staliną 

pavadino “Joe The Blood.”
Tas vardas jam gerai tinka, nes kito tokio krau

gerio, kokiuo yra Stalinas, dar nėra pasauly buvę.
Davęs šį vardą Stalinui, Tribūne rašo vedamąjį 

straipsnį apie jo sutartį su Didžiąją Britanija. Įver
tindamas tą sutartį, šis dienraštis primena kitas 
Stalino sutartis, kurias jis sulaužė. Kiek ilgiau apsi- 
stojama prie “Kruvinojo Juozo” pasibučiavimo su 
Hitleriu, kai buvo sudaryta vokiečių—rusų nepuoli
mo sutartis dešimčiai metų.

Netrukus po tos sutartes, Stalinas įsibriovė į Bal
tijos kraštą, Lenkiją ir Rumuniją.

“Jis tada — rašo Tribūne —gerai jautėsi im
damasis savo dalį nuo apiplėštų, terorizuojamų 
žmonių. Masinio žudymo, mušimo ir aziatiško 
brutaiimo karjera jam tada gerai sekėsi.”

Bet dabar dalykai virto kitaip. Jis, Stalinas, turi 
grumtis su tuo, kuriam savo laiku padėjo užgrobti ma
žesnes valstybes ir pavergti jų žmones.

Rusijos ūkininkai prieš Stalinį
Ir šio krašto adminstracijos žmonės sužinojo ir 

viešai pasakė, kad
valstiečių sluoksniai Sovietų Rusijoje nckooperuo- 
ja karo politikoje.

“N—nos” pastebi, kad Rusijos valstiečiai nekoope
ruoja su Stalinu ir štai kodėl:

“Rusijos ūkininkai, matyt, iš tiesų nenori lieti savo 
kraują už Staliną, kuris atėmė iš jų žemes ir prie
varta suvarė juos į valstybinius dvarus — “sov-cho- 
zus” ir “kol chozus,” kur jie dirba po valdžios komi
sarų priežiūra ir turi už pusdykę atiduoti valdžiai 
produktus, kuriuos jie pagamina. Ūkininkai dažnai tu
ri badauti, o valdžia jų darbo vaisiais maitina milijo
nus biurokratų ir žvalgybininkų, kurie išplėšė Rusi
jos liaudžiai visas jų pilietines teises.

“Jau tuomet, kai Stalinas pradėjo Rusijos žemės 
ūkį “kolektyvizuoti,” Raudonosios armijos vadai įspė
jo Kremliaus diktatorių, kad tokia valdžios politika 
blogai atsilieps tarp kareivių, kurių didelė dauguma 
ateina iš sodžiaus. Maršalas Tuchačevskis tiesiog sa
kė, kad jeigu valdžia tos nelemtos “kolektyvizacijos” 
nesustabdys, tai jisai negalės atsakyti už kariuomenės 
ištikimybę valdžiai. Tuchačevskį parėmė gen. Gamar- 
nik, maršalas Egorov, maršalas Bliucher, gen. Putna, 
gen. Uborevičius ir kiti stambūs armijos viršininkai.

“Bet Stalinas jų įspėjimų nepaisė. “Kolektyvizacija” 
buvo įvykinta. Ūkininkai, kurie atsisakė eiti į “kol-cho- 
zus,” buvo apšaukti “kulokais” ir be pasigailėjimo nu
bausti. šimtus tūkstančių tų “kulękų” žvalgyba iš
gabeno į Sibiro miškus ir Turkestano tyrlaukius, kur 
daugelis jų mirė nuo šalčio ir ligų.”

Lenkai ir valstybę prarado, tačiau nuo imperializ
mo nepasigydė. Dėl to “Amerika” daro tokią pastabą:

“Lenkų generalinio konsulato žinioje veikiąs “Polish 
Information Center” dažnai leidžia savo biuletenius. 
93 biuletenyje lenkai kartoja savo nudėvėtą dainą 
apie Vilniaus miesto lenkiškumą. Šį kartą lenkai skel
bia. kad vokiečių—bolševikų kare nukentėjęs ir “len
kų Vilniaus miestas.”

“Lenkai gali taikintis su jų valstybę palaidojusiais 
bolševikais, jei gali pamiršti tūkstančių savo tautie
čių kančias bolševikų Sibire ir kitose gelmėse, bet jie 
negali pripažinti lietuviams padarytų skriaudų. Jie 
skelbiasi galį ir su velniu susidėti, tačiau apie lietu
viams padarytų skriaudų atitaisymą jie ir galvoti ne
nori.

Naujas TT. Marijonu 
įsipareigojimas
Misijos:

a) namie je: kun. Jonas 
Jančius ir kun. Antanas 
Mąžukna.

b) Argentinoje: kun. Bro
nius Vitkus, kun. Andrius 
Naudžiūnas ir kun. Jonas 
Baltrušaitis.

Švietimas:
Marianapolio Kolegijos 

Rektorius — kun. dr. Juo
zas Vaškas.

Mokytojai:
a) seminarijoje:

Moralinė Teologija —
kun. dr. Vincas Andriuška.

Filosofija — kun. Vincas 
Černis.

Kalbos -— kun. Antanas 
Ignotas.

b) kolegijoje:
Socialiniai mokslai —

kun. Adomas Markūnas. 
Klasinės kalbos — kun.

Jonas šaulys.
c) akademijoje:

Anglų kalba — kun. Juo
zas Kuprevičius.

Atleisti studijoms:
Kun. Antanas Miciūnas 

— Lavai (folosofija)
Kun. Kazimieras Stadal- 

nikas — VVashington (kla
sinės kalbos)

Kl. Antanas Sandys — 
Lavai (teologija)
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Po svietą pasidairius
Fašistinė propaganda

Sandariečių gazieta įdėjo 
tokią gromatą:

“Palmer House buvo su
ruošti priešpiečiai Lithu- 
anian National Relief Fund. 
Į šiuos priešpiečius atėjo vi
sai neprašytas ir “Vilnies” 
atstovas. Atsisėdęs, suval
gė pietus ir neužsimokėjęs 
išdūmė lauk. Komitetas tu
rės dabar už jį mokėti, nes 
kitaip viešbutis patrauktų 
“Vilnį” atsakomybėn už iš
naudojimą pasitikėjimo.”

Balšavikai tam, žinoma, 
nevierija. Jie sako, kad tai 
fašistinė propaganda.

Maskoliai-bolševikai taip 
pat buvo sugužėję į Lietuvą 
skaniai valgyti. Bet lietu
viams pavyko nusikratyti 
veltėdžių-parazitų.

Kunigą permainos
Nevvarko arkivyskupijoj 

įvyko tokios kunigų permai
nos: šv. Onos lietuvių par. 
klebonas, Jersey City, N. J. 
Kun. Mykolas Kemėžis pa
skirtas šv. Mykolo par., Ba
yonne, N. J. klebonu.

Kun. Jonas Šernius, Eli- 
zabetho par. lietuvių par. 
vikaras, paskirtas klebonu į 
Jersey City, N. J.

Kun. Stasys Stonis, Bay- 
onriės kleb. pasitraukė iš 
šių pareigų; jis paskirtas į 
Šv. Petro ir Povilo parapiją, 
Elizabeth, kur klebonu yra 
kun. Juozas Simonaitis.

Visi šie pakeitimai įvyk
dyti praeitą savaitę.

Kai tėvynė pavojuj, jauni, 
sveiki vyrai turi kovoti, se
nesni gaminti kovos prietai
sus, moterys — siųsti ka
riams baltinius, vaikai pa
dėti motinoms. Bareris

taip paaiškina: “drąsiai iš
kelta galva, kupini švento 
pasiryžimo, mes su panieka 
žiūrim į žmonijos išmatas, 
norinčias žmoniją pavergti.”

Žiūrėkiet, žiūrėkite, vyru
čiai, tik akių ir savo kelnių 
nepražiūrėkite! Žiūrėjimu 
niekas karo dar neišlošė. 
Juk ir pati Čikagos balševi- 
kų gazieta kiek žemiau, tą 
pačią dieną redakciniuose 
rašė: “Parama žodžiais yra 
tik veidmainystė.”

Vienas raudonų redakto
rių rašo: “Sovietų sąjunga 
norėjo taikos, bet ją puolė 
fašistinės bestijos.”

Čia norisi pasakyti: “Lie
tuva norėjo taikos (ir Sovie- 
tija jai tą taiką prižadėjo), 
bet ją puolė komunistinės 
bestijos.”

Nekask kitam duobės!

Ašaros nemačys
Brooklyn’o lietuviško krau

jo maskoliai verkia, kad Lie
tuvos liaudis atsidūrė dabar 
baision padėtin. Ne tik Lie
tuvon žmonės dabar badaus, 
ale daugelis žmonių bus nu- 
terioti Škirpos ir Raštikio.

Draugai, kodėl nepaskubė
ti su įsteigimu fondo Lietu
vos liaudžiai gelbėti? Aša
ros jos nei sušelps, nei iš 
Škirpos ir Raštikio išgelbės. 
Siųskite jai aukų!

Spicpirvirvio Dumkos
Ar neturi kas Simaon 

Daukanto Lietuvos Istorijos 
antrojo tomo pasiųsti komu- 
nacių Mizarai ir Bimbai? 
Šie, atsiprašant, lietuviai 
drąsiai savo atvelėms pasa
koja, buk Žalgirio kovą 1450 
metais laimėję “rusai — ir 
jų talkininkai lenkai ir lie
tuviai!”

Kodėl balšavikai žvirblia- 
plunksniai neorganizuoja le
giono (kaip Ispanijai) padė
ti Maskvai? Priežastį ši-

Ką Žadeikis atstovauja? 
Jagminukas klausia:
Bet tegul pasako,
Kuo jis pats burnelę prau

sia?

Pasaulyje esama mokytų 
žvėrelių: Čikago balševik'ų 
gazieta sako: Naujienas re
daguoja “du penktosios ko- 
lumnos kurmiai.”

Prašau Nesijuokti
Vyras: — Žiūrai ką, šir- 

duk, pirkau tikietus į vasa
rinę operą.

Žmona: — Puiku! Tuo
jau einu rengtis ... <

Vyras: — Paskubėk. Nors 
bilietai yra tik rytdienos 
vakarui, bet iki baigsi savo 
toaletą ateis laikas vykti į 
operą. f

— Nesuprantu, kaip tu 
galėjai nuplikti ?

— Matai, taip buvo :
— Kai aš dar su savo žmo

na tebuvom nevedę, tai man 
ji kiekvieną žilą plaukelį iš- 
pešdavo, o kai apsivedėm, 
tai pradėjo juos pešt lauk 
saujomis.

ATSISVEIKINA SU AMERIKA

Vokietijos ir Italijos konsulai sėda į Amerikos laivą West Point grįžti į Europą, >
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Alia Rachmanova

Studentai, Meilė Ir Ceka
*

Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų
Išverta Ant. Pauliukonis 

(Tęsinys)

Rugsėjo 19 d.
Rašau mažoj, senoj, pripelėjusioj Eugenijaus Va- 

siljevičiaus Bieliajevo pirkelėj. Čia, miesto periferijoj, 
mes susiradom sau vietelę, kur galėjom pasislėpti nuo 
pogromo. Mūsų mieste jau trečia diena siaučia sužvė
rėjusi, pasilakusi gatvės minia. Po tų įvykių aš vis 
dar negaliu gerai atsigodėti. Ligi šiol aš niekuomet ne
manydavau, kad “gatvės” reikia bijoti; man vis rody
davosi, kad “liaudis,” “masė” negali sukelti siaubo ir 
pasibaisėjimo. Tačiau dabar viskas apsivertė aukštyn 
kojomis. Seniau aš kiekvienam žmoguje ieškodavau die
viškojo prado, norėdavau, kad jo “širdyje pragystų lak
štingala,” bet dabar pati įsitikinau, kad už žmogų nė
ra žiauresnio, gyvuliškesnio ir biauresnio gyvulio.

Rugsėjo 15 d. buvome teatre. Buvo statomas “Eu
genijus Onieginas” — neturtingiems studentams sušelp
ti. Kai grįžome į namus, viršuj mūsų galvų spindėjo 
gražus, žvaigždėtas dangus, — nuostabusis rusų rudens 
dangus.

Netoli mūs namų pastebėjom krūvą žmonių, apsi
vilkusių kareiviškomis milinėmis. Jie prie vieno van
dentiekio hidranto kažin ką darė. Nors alkoholį var
toti buvo uždrausta, bet nuo jų į visas puses sklido 
aštrus degtinės kvapas. Pasikeitę apie tuos įtartinus 
žmones pastabomis, nuėjom miegoti.

Sportininką tauta išėjo atakon 
prieš bolševikus

- Ką marš. Mannerheimas rašydavo 
laiškuose dukteriai! - Pasigėrei, iš
pumpuos, užsimokėk ir baigta. - Kaip 
suomis socialdemokratas mane ve
dė į bažnyčią. - Ten kur visą vasarą 
saulė nenusileidžia. - Apie suomių 
moteris. - Nakvynė Ladogos ežero 
saloje.

Su gailesčiu mes prieš 
pusantrų metų sekėme pra
nešimus, kaip didžioji bol
ševikų Rusija, kuriai ne
trūksta nei žemių, nei kitų 
gamtos turtų, užpuolė Suo
miją, kėsindamas! į tos 
simpatingos sportininkų tau 
tos laisvę, į jos žemes. Ma
žosios Suomijos narsieji 
žmonės liko nuskriausti, bet 
štai atėjo valanda, kada jie 
pakilo atsiimti tą, kas nuo 
jų buvo atplėšta, kada jie 
išėjo vaduoti iš bolševikų
savo giminaičių — karelų.

Aš, pažadinta kažin kokio neįprasto triukšmo, pa
budau, kai dar buvo visai tamsu, ryto 5 valandą. Lau
ke buvo girdėti baisus klyksmas, keiksmai; netrukus iš
girdau šaudant ir atskirus baisiai spiegiančius balsus.
Ryto prieblandoje vos begalėjau įžiūrėti į visas puses 
bėgiojančius žmones, kurių buvo prisigrūdusi pilna gat
vė. Paskum vienos gatvės lempos šviesoje pamačiau 
kareivį, kuris su savo šautuvu taikė į mūsų langus. Aš 
jį mačiau tik vieną akimirksnį, bet to vaizdo niekuomet 
neužmiršiu. Tai buvo paprasčiausias ruso mužiko vei
das, apskritas, visas apžėlęs, greičiau net malonus, ne
gu žiaurus. Akys buvo visai palindusios po sutinusiais 
antakiais. Tačiau, nepaisant tokio jo nereikšmingo vei
do, jo visoj elgsenoj buvo tiek neapykantos ir tiek žiau
rumo, kad aš jų labiau išsigandau, negu į mane atkreip
to šautuvo vamzdžio. Vos suspėjau pašokti į šalį, kaip 
ant žemės pabiro išmušto lango stiklai ir į vidų siūbte
lėjo šalto oro srovė. Sudaužytas susprogo į gabalėlius 
ir didysis veidrodis, kurį aš taip branginau. Jam kulka 
pataikė į patį vidurį. Pirmą kartą savo gyvenime pa
tekusi į mirtiną pavojų ir ėmiau iš baimės drebėti vi
su kūnu, nes tučtuojau supratau, kad tie žmonės ten, 
gatvėje, mane nužudyti laiko net savo pareiga. Nors jie 
manęs ir nepažįsta, bet vistiek manęs nekenčia ir yra .. .
ištroškę mano mirties. Šūvio išgąsdinti, atbėgo į kam- 1 e^° ne .18 ar‘

barį ir mano tėvai. Tėvelis, pamatęs gatvėje žmonąs, ^ra ir enini4 &1'
tuojau pribėgo prie telefono, norėdamas prisišaukti pa- minU ies ° ir 1 °' 
galbos. Tdčiau jam atsakė, kad pogromai vyksta visam U'
mieste. Kai kareiviai, norėdami susprogdinti fabriką, Mannerheimas — suomių 
pakasė miną. tai didžiosios spirito varyklos visus ai- armijos vadas, 
koholio išteklius suleido į naujai sudėtuosius vanden- Vargiai ar kuris kitas 
tiekio vamzdžius. Tačiau iuos kažin kaip užėjo karei- suomis labiau mylimas sa-

Suomių armija.

Nors savo plotu Suomija 
yra beveik šešis kartus di
desnė už Lietuvą, bet daug 
jos plotų negyvenami ir to
dėl ji teturi maždaug tris 
su puse milijonų gyvento
jų. Europos pavojai Suomi
ją privertė susirūpinti sa
vo armija. Jų kariuomenėje 
buvo 151,300 vyrų, be to 
jie turėjo dar 250,000 pa
ruoštų atsarginių. Aviaci
jos tarnybai buvo paruošta 
apie pusantro
vyrų. Taigi

Suomija j frontą gali iš
statyti netoli pusės mili
jono karių.
Būdama pajūrio valsty

bė, Suomija turi ir savo ka
ro laivyną, kurs vokiečių 
skelbtomis žiniomis, susi-

Mannerheimas berods yra 
protestantas, bet jo duktė

— katalikė. Pereito karo 
metu su bolševikais Man
nerheimas dažnai rašydavo 
laiškus savąjai dukrai vis 
ragindamas melstis. Drą
susis kovotojas dėl savo 
tautiečių laisvės tiki ir 
maldos galybei.
Jei suomis pasigertų..........

Prieš trejetą metų esu 
pervažiavęs visą Suomiją, 
nuo pat jų sostinės Helsin
kio, ligi tolimosios šiaurės, 
ligi Ledinuotojo vandeny
no. Keliavau vienas, taigi 
kiekviename žingsnyyje tu
rėjau pats susidurti su suo
miais. Kokie jie simpatingi 
ir aukštos kultūros žmonės! 
Tai blaivus sportininkų 
kraštas.

Dažnai teko traukinyje 
matyti net pagyvenusius 
vyrus su krepšiais ant 
pečių bekeliaujančius. i 
Suomiai mėgsta savo i 

gražiąją gamtą, yra ištver- ! 
mingi ir užsigrūdinę. Jų |

tūkstančio tautos sveikatingumui ne
mažai padeda blaivūs pap
ročiai. Jei suomis polici
ninkas pamato besvyruo- 
jantį pilietį, ypač jei dar 
tas perdaug linksmas, pri
važiuoja prie jo, pasisodi
na šalymais ir nuveža į li-1 
goninę. Ten išpumpuoja al
koholį, nuprausia, švariai 
aprėdo ir paleidžia, o pa
skui pristato sąskaitą už 
patarnavimą. Biskį gal ne
malonu, bet išeina į sveika
tą — niekas iš girto nesi
tyčioja, nepraranda jis sa
vo jėgų ir kitą syk būna 
išmintingesnis. Tiesą sa-viai, kurie nusilakė iki sąmon?? jietekimo ir paskum iš

ėjo į miestą krautuvių ir buržujų plėšti.
Mama į susidariusią situaciją, kaip J.’ ęati paste

bėjo, pažiūrėjo iš “praktiškosios pusės.” Beregint nu
bėgo į gyv. kambarius, skubiai surišo brangiausius auk- I korįuso vadas. Karui besi

Jo didžiausis laisvalaikio 
užsiėmimas — rinkti pete
liškes. Jis turi vieną iš 
brangiausių kolekcijų visam 
Pabalti jyj. Kiek suomiai 
aukštos kultūros gali paliu
dyti šitas faktas: vienoj 
tarptautinėje laikraštininkų 
ekskursijoje, Vengrijoje, su 
sipažinau su vienu suomių 
socialdemokratu, jų parti
jos laikraščio vyriausiu re
daktoriumi p. Kilpi. Nuvy
kęs į Suomiją užsukau pas 
jį. Priėmė labai nuoširdžiai. 
Nusivedė ir į socialdemo
kratų centro būstinę, paro
dė viską. Supažindino su jų 
partijos sekretoriumi. Jie 
matė, kad esu kunigas, bet 
tas nekliudė, jie rodė, pa
sakojo atvirai, maloniai.

— Kaip jūs laikotės tiky
bos atžvilgiu? — paklau
siau.

— Buvo laikas, kad su 
ja kovojome, bet jau seniai 
metėme tą kvailą kovą ir 
dabar gerai sugyvename su 
tikinčiaisiais, net dirbame 
išvieno.”

Paprašiau jų, kad man 
pasakytų, kur yra artimiau
sia katalikų bažnyčia. Re 
daktorius socialdemokratas 
Kilpi pasisiūlė mane nuvež
ti. Sėdome į gatvėkarį, man 
dar išpirko bilietą ir. .. . so
cialdemokratas katalikų ku
nigą nugabeno į bažnyčią. 
Vėliau to paties redakto
riaus žmona, irgi socialde
mokrate, mano paprašyta 
atsiuntė “XX Amžiui” 
straipsnį, kuriame be kitko 
suminėjo, kad beveik visi 
suomių vaikai lanko tiky
bos pamokas.

Nors Suomijos vyriausy
bėje daugumą turi social
demokratai, bet tikyba mo
kyklose vistiek yra dėsto
ma.
Sunkios kovos uolotuose 
laukuose.

Nedaug yra tokių gražių

kraštų, kaip Suomija: čia 
galybės ežerų, neišsibai 
giantieji miškai, gražūs kai 
nai, vietomis srauniais te
ka upės akmens dugnu ir 
krantais — daugybė uolų, 
kurios kyšo aukštai iš že
mės, taip kad daugelyje 
vietų nė nebandyk pasukti 
šalin iš kelio. Šitaip atrodo 
ir tos vietos, kur dabar ei
na kovos. Kaip tik man ten 
apie Vipurį teko keliauti, 
plaukioti po platųjį Ladogos 
ežerą, nakvoti jo miškuoto
je saloje, kur mus priėmė 
vaišingi rusų pravoslavų 
vienuoliai. Suomija yra ge
rokai šiaurėje. Pačiame Vi- 
pury nakčia jau taip švie
su, kad gatvėse nedega lem
pų, o dar pavažiavus gero
kai į šiaurę, privažiuoji vie
tą, kur vasarą saulė nenu
sileidžia. Tikėti rodos ne
sinorėtų, o taip yra. Kai 
mūsų autobusas sustojo

Ivalos stotelėje, buvo vie
nuolikta valanda nakties, 
saulė buvo žemai, bet nei 
nakties dvyliktoje ji ne
nusileido, o po dvylikos
vėl pradėjo kilti.

Keistas buvo jausmas, bet 
įdomus — čia ištisą vasa
rą diena ir diena. Užtat to

sinius daiktus ir tarė

— Tik žiūrėkime, kad kokiu nors būdu galėtume iš 
namų ištrūkti!

baigiant jis ėmė organizuo
ti suomių patrijotų armiją 
ir su ja savo kraštą apgynė 
nuo raudonųjų antplūdžio.

Seserys pradėjo verkti, tik viena Irina laikėsi vy- jr gųOmių nepriklausomy- 
riškai. Ją ištraukti iš lovos pasisekė tik per didelę bė į kovoms pasibaigus jis 
dą. Ir net tada, kai pamatė peršautą veidrodį ir sUpra- jautį pavojų iš Rusijos pu
to, kad mieste vyksta pogromai, ji vis įrodinėjo, kad ggg todėl pasirūpino visu 
labai norinti miego ir kad ją paliktų ramybėj. Kai mes
pasibeldėm į dorenlo kambarį, jis mus sutiko panašiai, 
kaip Irina, ir atsakė:

— Pogromas? Charašo! Tačiau aš jokiu būdu ne
sutiksiu, kad mano dienos pradžia nueitų niekais. •

Daugiausia iš visų nerimau tai aš. Aš bėgiojau 
nuo vieno lango prie kito, žiūrinėjau į beprasmę žmo
nių minią ir drebėjau iš baimės kaip epušės lapas. Vi
sa, ką galėjau protingo padaryti, tai sugriebiau Vadimo 
laiškus ir savo dienoraščus. Pasislėpusi už užuolaidų, 
su baime sekiau, kaip minia, apsiginklavusi kuo tik ga
li, praūžė pro šalį.

varne krašte, kaip maršą 
las Mannerheimas. Gimęs kant P®1, sava’čių be-
jisai 1867 metais. Didžia-1 kelįau3ant nė neteko maty- 
jame kare jis buvo vieno suomio.
rusų armijos kavalerijos Konsulas, kuris medžioja 

peteliškes.

Vienas iš pačių simpatin- 
giausių vyrų, kunuos man 
teko sutikti buvo Lietuvos 
konsulas Helsinkyje. Jis 
suomis, bet puikiai išmokęs 
lietuviškai, Lietuvą pamilęs.

jBua daugiau. 1

Sovietų pasieniu pravesti 
garsiąją įsistiprinimų lini
ją, kuri ir padėjo mažytei 
Suomijai kone penketą mė
nesių laikytis prieš Rusijos 
milžiną. Ne kieno kito, tik 
Mannerhelmo vardu ir ta 
garsioji gynimosi linija pa
vadinta.

Tas pats Mannerheimas. 
kirs suomiams vadovavo 
nepriklausomybės kovose ir 
dabar suomius veda į mūšio 
lauką atsiimti išplėštų že- 

mis.
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Thls tama Espert Carai
At the flrst ilgrr of the Dionne Quin- 
tupiete catehing cold—their chesti and 
throats are rubbed with Children'e 
Mild Musterole — a produet made to 
promptly relieve the DISTRESS of 
children’e colds and remlttng coughi.

The Quintg have always had the 
beit o f care, eo mother—>yon may be 
aitured of uilng (uit about the BEST 
produet mede wnen you ate Musterole. 
MORE than an ordinary "salve"— 
nranning, inothing Musterole helps 
break up local congestion. Also made 
in Regular and Eatra Strength for 
thoie pnfetTinf * įtronger prodoct•
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DOCl'OR'S AMAŽMC LKĮUID
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FROM

COAST
TO

COAST!
No matter whet vou've tried witheut 
lureeRRfor im.igf.tIy Rurface pi.nplee, 
blerrnahe« and aimilar .kin irritationa 
here s an amaaingly Rurceealul doc- 
V’r * P^orfully soothing

Žemo—whieh quirkly relieves 
itehmg Roreneee and atarti right in to 
help nature promote FA9T healing.

eontinuous ruccmI Let
Žemo • 10 dHTerent marvelmudy eftec-
175 ”Tr,i*ntt.heIp Y0L'« •‘‘‘n-Alio ointment form. Severe ceaea 
»ay need £«rsStren<th Žemo.

se tundrose uodų kiek pri
siperi, kad jų spiečiai žmo
gų apkimba. Suomiai iš na
mų iškeliaudami, mačiau, 
dažnai prisiriša prie diržo 
buteliuką tokio tamsaus 
kiek dvokiančio skystimo, 
kuriuo išsitepa rankas ir 
veidą, kad uodai nenugrauž 
tų. Nežinau, kaip dabar ka
riai ištvers, jei jiem teks 
gulėti apkasuose miškingo
se vietose.

Bet keleivis atsigauna, 
kai autobusu pavažiavęs 
dar kelis šimtus mylių į 
šiaurę nuo paskutinės gelž
kelio stoties, privažiuoja 
Šiaurės Ledinuotojo vande
nyno krantus ir užlipęs ant 
gryno akmens, gryno gra
nito kalnų žiūri į bekraštį 
mėlynuojantį vandenyną.

Ir moterys talkina 
kariams.

Nedaug tautų turi taip 
stipriai suorganizuotą mo
terų šaulių sąjungą, kaip 
suomiai. Uniformuotos suo
mės jau taikos metu įpra
tinamos gaminti karišką 
maistą, palaikyti ryšius, 
slaugyti ligonius ir t. t.

Sustodamas turistinėse 
Nukeltas j 6 pusi.)

DŽIAUUKIS NATŪRALIA IR 
GRAŽIA IŠVAIZDA!

Gaminame Piritas tiktai ifi 
dantistų receptų.

BO Dienų Išmėginimui. Jei 
nebūsite pilnai patenkinti, tai 
siigiąjliiame kiekvienų (mo
kėtų centų.

* V?KAl’AV TalM,",e lr P,“p<H,bame senas
PI.BITV " pleitas. — Mėnesiniai niokes-

O. P. JOHNSON. Pre«. 1 dienos patarnavimas.
VALANDOS: 
Tolimesni Ofisai: 
Kasdie iki 8 vai. v

A. A.A. Dentai Laboratories
INl'ORPOKATED

IMdtinuaht l’leltų Gaminimo I ■drarstorija Pnmnlyje

1555 Mllwaukee Avenue — Tel. ARM. 5550 
202 Soti t Ii State Street — Tel. vYEB. 4630 
41131 Irving Park Boulevard — Tel. PAL. 4227 
Ko Skle — 404 E 47th St. — Tel. ATI,

Iki 7-toa vai. vak. Nortli Skle — 4731 ni-nąritvay. Tel. LON. 4100 
So. Skle — 6447 S. Halsted St. Pli.: NOK. 3720

Vldnrm. Ofisas: 
Kasdien iki 6 vai 
Antrad lr Ketvirtad.

j

KNYGOSI KNYGOS!

Mūsų knygyne dar galima gauti pasirinkimų lietuviškos 
literatūros ir poezijos rinkinių. Dabar komunistų valdžiai 
užkirtus kelių lietuviškų knygų spausdinimui, LIETUVIŠKA 
KNYGA pasidarys retenybė. įsigykite savo kopijas, kol 
jų dar lieka.

LITERATŪRA
JONO BILIŪNO RASTAI, Tilžė, 1913 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, III t., Vaižganto, 290 pusi................$1.00
VAIŽGANTO RAŠTAI IV t., (Vilniaus ir Kauno laiko

tarpis — 1918-1921 m.), 240 pusi............................... $1.00
V. KREVfiS RASTAI, 1 t., Sutemose-Pasakos ir Dainos. .$1.00 
VARGO MOKYKLA, Literatūros Pasiskaitymai, 175

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

(1914-1916 m.) ................................................................. 75e
MA2IOSIOS LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI —

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

EILfiRAŠČIAI
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
PADANGfiSE, Juozas Sakalas ir Dasaitis, 125 pusi...................M
KRISTIJONO DUONELAIČIO RASTAI, Sutaisė

J. Šlapelis, 90 pusi ................................................................ 50
TfiVYNfiS KELIAIS, Liūdas Gira, 65 pusi........................... »5
RUDENS AIDAI, A. Jakštas, 100 pusi............................... M
GAMTOS PRILYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal

Dr. R. Van der Meulen ......................................................S5
MEILfi, M. Gustaičio, 1914 m.............•....................................... 25 .
BRĖKŠTA. M. Vaitkus, 1915 m..................................................25 *

DRAUGAS'
2334 S. Oakley Ave. Chicago, I1L

i/«
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Dariaus ir Girėno atminčiai
Rašo Dr. S. Biežis

Tauta, kuri turi. sūnų pa
siryžusių net savo gyvybę 
paaukoti už ją; tauta, kurios 
sūnūs eina kultūros ir moks
lo keliu, nors ji būna ir ne
didelė, negali būti amžinai 
pavergta ir ji niekuomet ne
gali išnykti.

>
Lietuvių tauta didžiuojasi 

abiejų rūšių sūnumis. .Ti, 
nors per ilgus, ilgus metus 
buvo pavergta ir visaip 
persekiojama, tačiau prie 
pirmos progos parodė savo 
gajumą bei stiprų pasiryži
mą būti laisva ir nepriklau
soma. Be pasiryžimo, • be 
pasiaukojimo to viso nega
lima pasiekti.

Prieš aštuonis metus drą
suoliai lakūnai, Darius ir Gi
rėnas, visai nesuabejoję pa- 
kįla oran savo orlaiviu, Li
tuanica, kuris, deja, dėl sto
kos pinigų nebuvo tinkamai 
jrengtas tolimai ir pavojin
gai kelionei. Tačiau jie, ap
sišarvavę neišpasakyta drą
sa, bei plačiu patyrimu, nu
stebino visą pasaulį tiksliai 
skrisdami virš klastingo At
lantiko linkui savo mylimos 
tėvynės, Lietuvos. Viso pa
saulio laikraščiai ir kritikai 
teigiamai nupiešė jų žygį’ 
nemažiau kaip bile kokių ki
tų lakūnų pirmą arba pas
kui jų skridusių panašion 
kelionėn. Jie Lietuvą ir lie
tuvius išgarsino daugiau, ne
gu kas kitas.

Kad jų tas niekados neuž
mirštinas žygis buvo įkvep 
tas idealo ir meilės Lietuvos, 
o ne kokiais komercialiniais 
sumetimais, parodo jų gar
susis pareiškimas, prieš pa
kylant jie pareiškė: “Šį žygį 
mes aukojame jaunajai Lie
tuvai!” Jų skridimas, kaip 
visi žinome iš rekordų, buvo 
be jokių priepolių. Pasiekę 
Europos kontinentą visai lai
mingai, rodėsi, kad tikslas 
jau pasiektas. Bet, štai, 
prie pat slenkščio savo tėvy
nės, dėl kokios tai abejoti
nos ir nužiūrimos priežas
ties, kurios net iki šiol nie
kas dar neišaiškino, jie tra 
gingai žūna, kuomet visi lie
tuviai net kvapą sulaikę ne
kantriai laukė juos nusilei
džiant Kaune.

Nors jie taip nelauktai ir 
netikėtai žuvo ir pasiekė sa
vo jaunąją Lietuvą šaltuose 
karstuose; nors jie nebejau

čia ne tik lietuvių, bet ir vi
so pasaulio apgailestavimo; 
nors jie ramiai ir garbingai 
ilsisi savo numylėtos tėvy
nės žemėje, bet jų kilni dva
sia, jų didvyriškas pasiryži
mas, jų tikra meilė savo tė
vynei gyvens amžinai; jie 
pasiliks gyvi visiems lai
kams. Jų garbingi vardai 
yra įamžinti visokiais pa
minklais. Chicagoje, Mar
ąuette parke, pastatytas 
ypatingos architektūros jų 
garbingai atminčiai impo
nuojantis paminklas, prie 
kurio kas met susirenka 
tūkstantinės minios atiduoti 

i tinkamą pagarbą. šis pa
minklas, galima teisingai pa
sakyti, yra lietuvių tautinė 
šventovė. Pakartotinai ma
čiau savo akimis, ypač pir
maisiais metais, kaip šis pa
minklas pastatytas, pavie
niai ar mažais būreliais lie
tuviai atsilankę suklaupia, 
sukalba maldelę ir prieš at
sistosiant pabučiuoja patį 
paminklą. Tokioje aukštu
moje, tokioje pagarboje lie
tuviai laiko mūsų didvyrius, 

j Darių ir Girėną.

Lietuvių tauta turėjo pra- 
* eity, dabar turi ir ateity tu

rės tūkstančių tūkstančiais 
Darių ir Girėnų. 16 vasario, 
1918 metais, Lietuvių Tary
bai paskelbus Lietuvą nepri
klausomą, tūkstančiai jos 
sūnų saunoriai ėjo ginti ją 
nuo priešų. Štai, birž. 22, 19 
41, prie pirmos progos pasi- 
liuosuoti iš žiauriausios bol
ševikų vergijos, kokios svie
tas dar iki šiol nėra matęs. 
Lietuvos sūnūs, vedini Da
riaus ir Girėno dvasios, su
kilo prieš savo pavergėjus, 
nors reikėjo dideles aukas 

Į pakloti. Tačiau ateis laikas, 
ir reikia tikėtis, kad trum
poje ateityje Lietuva vėl 
pataps visiškai laisva ir ne
priklausoma.

Ką gi mes, čia laisvi bū
dami, darome? Kaip mes 
rengiamės pagelbėti savo 
vargstantiems broliams, ka
da ateis lemiama valanda? 
Juk tai yra mūsų tiesioginė 
pareiga, užmiršus nesusipra
timus, susitelkti krūvon ir 
nešti visokiariopą pagalbą. 
Mes turime rimtai pagalvo
ti, kaip atliksime savo už
davinį, kad neapvilus Da
riaus ir Girėno kilnių idėjų.

ANTROJI NAUJOKŲ 
LOTERIJA

dama ir mano pavardę. Nu
stebau. Kaip suomė tą gali 
žinoti?!

Esu aš Lietuvos konsulo 
Helsinkyje sekretorė ir Tam 
stos raštai konsule ėjo per 

| mano rankas. Aš norėjau 
' pamatyti, koksai gyveni- 
1 mas yra ežero saloje, tai 
i savo atostogose stojau už 
tarnaitę vienuolyno viešbu
tyje. Mano pavaduotoja iš 
konsulato laišku pranešė 
apie Tamstos atvažiavimą.”

Taupykite Vartotus 
Pašto Ženklus

Ar norite prisidėti prie 
tikro misijonieriško darbo1. 
Taupykite vartotus pašto 
ženklus? Štai lengvas ir vi
siems prieinamas būdas, ku
ris neša misijoms didelės 
naudos, o bendradarbiams 
gausių nuopelnų.

Šioj srity daugiausia ga
li pasidarbuoti tie, kurie

Stebėjausi, kad suomės dirba krautuvėse, bankuose,

DAFFY DRAMAS

7 IT'S A '------- v
[ROBINSON CRUSPEJ

A CAST-AWAY "fe

TKVirš$G,000,000.00
Apart Apsaugos, Turime 

ATSARGOS FONDĄ Virš.
MB.Oi.M

Prisirengimas prie nau
josios naujokų loterijos, ku
ri įvyks liepos 17 d., Wash- 
ingtone.

SPORTININKŲ TAUTA 
IŠĖJO ATAKON PRIEŠ 
BOLŠEVIKUS

(Atkelta iš 5 pusi.)

inteligentės nesibaido pap
rasto rankų darbo; bet tu
rėjau įsitikinti, kad jos ne 
tik darbščios, bet ir vaišin
gos: kai mūsų garlaivis su 
kaukė prieš apleisdamas sa
lą, atbėgo dar ta suomė ir 
atnešė šiltą tik ką iškeptą 
pyragaitį lietuviui, pirmą ir 
gal paskutinį kartą jos ma
tytam.

Visi užsidegę prieš 
bolševikus.

ofisuose ir panašiose vieto
se, kur kasdien pereina 
daug pašto.

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

Marian Hills Seminary, 
Hinsdale, Illinois.

SKAITYKITE “DRAUGĄ I

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų
Valandos: Kasdien — 9 vai. iki 4 vai. p. p.

Trečiadieniais — 9 vai. iki 12 vai. 
šeštadieniais — 9 vai. iki 8 vai. vak.

FED
LOAN ASSOCIATION of Chicago 
JUSTIN MACKIEWICH. Pres.

4192 Archer Avenue
VIRginia 2/4/

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnanja

Phone 9000 620 W. 15th Ave.

stotyse stebėjausi iš kur tos I Teko kalbėtis eu vienu 
jaunos suomės, valgyklų pa- ! kitu suomių karininku. Jie 
tarnautojos, moka svetimų davė suprasti, kiek jie 

skriaudų yra patyrę nuc 
bolševikų. Rusija jiems bu-

kalbų.
— Esu aš baigusi univer

sitetą, — pasisakė viena. — 
Būsiu mokytoja, bet vasa
ros metu mes daugelis suo
mių inteligenčių einame pa
tarnauti keleiviams, ypač 
užsieniečiams. Atlyginimą 
gauname neblogą, dar pa
sipraktikuojame svetimose 
kalbose, ir turistai paten
kinti, kad gali susikalbėti.”

Taigi suomės auga ne pa
naitėmis, o jos nesibaido 
kad ir iš paviršiaus papra
sto valgyklos pardavėjos 
darbo.

Ladogos ežero saloje tu
rėjau dar vieną netikėtinu
mą — ryto ateinu į valgyk
lą, nieko joje nėra — aš 
kiek pasivėlavau besikalbė
damas su provoslavų vie
nuolyno viršininku, — tik 
mergaitė pritūpusi šluosto 
grindis.

— O, Tamsta iš Lietuvos 
........— prabyla ji pasaky-

vo kaip ir vienintėlis prie
šas.

Tolimoje šiaurėje kalbė
jau su suomių žvejais. Jie 
pasakojo, kaip aklinai už
daryta sovietų siena, kaip 
rusų žvejai labai suvaržyti, 
kokias baisias žinias atne
ša retai tegalį pasprukti 
pabėgėliai. Ladogos ežero 
pakrantėse sutikau ir vie
ną barzdotą karelą, kurs 
reiškė ilgesį kad ir kiti jo 
tautiečiai greičiau prie Suo
mijos prisijungtų.

K. J. Prunskis.

Kas į akis giria, už akių 
duobę kasa.

CONRAD
Fotografas

Studija jrengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

Juk Lietuva tikisi ir laukia 
visokeriopos pagalbos. Tat 
neapvilkime jos!

420 W. 63rd Street
Tel.: Biznio - ENGlewood 5883 

Rez.: - ENGlewood 5840

Everybody ravės about your 

salads, Peg.What’s the secret?

MILLIONS AORH—Mirade Whip does work u/onders 
with salads! A uniųue combination of old-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnaise, Mirade Whip is 
by far America’s favorite salad dressing.

*******************

MIRACLE WHIP! 
Its "different” flavor 
always makes a hit.

ITIAPCUTI^
RADIO LAIKRAŠČIO 10-ti METAI
APTARNAUJA CHICAGOS Ir APYLINKES LIETUVUI

Vienintėlis Vakarinis Lietuvių 
Programas Amerikoje —

Leidžiamas 9 Sykius j Savaitę
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTAD. ir ŠEATAD. 7 v. v.

WHFC-l450 kil.

this cheese 
food that’s digestible 

as milk itselfl

SPREADS! SUCES! TOASTS! 
' MELTS PERFECTLYl ~

Rheumatic Happy; 
Relieves Pain Quick

Thousands who suffered from the torturing 
pains of rheumattsm. scmtica. lumbago, neu- 
raleia and neuritis—are ccrtainly happy over 
their discovery of NURITO. Now they hava 
found a quiclt-acting formula which epeedily 
relieves those eshausting muscular aclies and 
pains. NURITO is trustworthy and dependable 
—contains no opiates. If you want to feel again 
the joy of relief from pain—«o you can work in 
peace and sleep in comfort—be wise and try 
NURITO under this ironclad guarantee. If the 
very first three doaes do not relieve that cruel 
pain to your satisiaction—your money will be 
refundea Don't sufler. Ask your druggist today 
fur NURITO on this guaraalee. (T.N.C.)

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save

PAMINKLAI

J 1- -r’ '

MENISKAS DARBASŽEMOS KAINOSTEISINGAS PATARNAVIMAS
Venetian Monument Co.

527 N. Western Ave. Tel. See. 6103
K

RED —ITCHY-SCALY

ECZEMA
Effective Home Treatment 
Promptly Relieves Torture!

t Pirmas užteplmas su stebėtinu 
. ŽEMO—daktaro Išrastas—tuojau 
sustabdo nepakenčiamą niežėjimą 
galvos ir tuojau pradeda engia
mą jautrios odos. Stebėtinai sėk
mingas per virš 30 metui Gauna
mas visose vais
tinėse. -,ZEMO

VISOSE MIESTO DALYSE

*5'"

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

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

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS 

.8354 South Halsted Street

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

ANTHONY b. PETKUS 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. VVestern Avenne 

Tel. GROvehill 0142

J. LIULEVICIUS 
4348 S. California Ave. 

Tel. LAFayette 3572

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue 

Tel. YARda 4908

LACHAWICZ IR SCNAI 
2314 West 23rd Place 

Tel. CANaI 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULIman 1270

8. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenne 
Tel. YARda 1138-1139
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Iš Federacijos Chicigo1 «•
Apskrities veikimo

Fed. Chieago apskr. su-. .... , „ name naują amžiną ARDinkimas Įvykęs liepos 9

lienė, kuri ARD 2 sk. įsi
steigus 1919 metais, buvo 
pirmoji pirmininkė. Sveik5.•

sir
d. buvo gyvas ir padaryta 
naudingų nutarimų.

Į susirnkimą atsilankė 
svečias dr. Vileišis su pa
skaita. Jis vaizdžiai nupie
šė, kaip Lietuva norėjo 
būti neutrali ir ne dėl sa
vo kaltės buvo įstumta į 
pasaulinį konfliktą, kaip 
per trumpą rusų okupaci
jos laiką Lietuva nustojo 
viso valstybinio aparato. 
Didžiausiu savo sūnų pasi
aukojimu, Lietuva atgavo 
tik dalį nepriklausomybės.

Susirinkusių veiduose ma 
tesi troškimas pagelbėti sa
vo užjūrio broliams. Tad 
nutarta:

a) siųsti prašymą Ameri -

narę.
2 sk. platina pikniku lai

mėjimo bilietėlius. Skyrius 
per metus laiko prisiuntė 
$122.90 narių mokesčių, 
reiškia turi 122 narius.

Pirmoji šv. Kazimiero 
Akademijos alumnės duktė 
lankyti akademiją iš Sv. 
Jurgio parapijos bus Lcret- 
ta Šegždaitė. Jos motiua 
Bronė Nausedaitė-Šegždic 
nė buvo. pirmoji iš Šv. Jur
gio parapijos mergaičių įs
toti į naujai tuomet įsteig
tą Šv. Kazimiero Akademi
ją

Dviejų pirmųjų aliumnių 
— Angelos Evaldaitė3-ši
mutienės ir Bronės Nause- 

kos Raudonam Kryžiui, kad daitės.gegž,tienė8 dukte. vs 
dabar mokinasi Šv. KaJ-suteiktų pagelbą Lietuvoje 

nuo karo nukentėjusiems;
b) atsikreipti į vyskupus 

kad pagreitintų siuntimą 
aukų surinktų bažnyčiose;

c) siųsti prašymą šios ša
lies valdžiai, kad darytų 
spaudimą į Sovietų Rusiją 
— grąžinimi Lietuvos trem
tinių.

Taip pat planuojama sių
sti delegaciją į Washingto- 
ną svarbiais mūsų tautos 
reikalais.

Išrinkta komisija iš žy
mių veikėjų, kad sudarytų 
planus kaip sukelti pinigų 
nukentėjusių sušelpmui. Į 
komisiją įėjo kun. Albav?- 
čius, dr. P. Vileišis, P. Ci- 
žauskas, M. Paukštienė, R. 
Baliauskas, A. Valančius, P. 
Vaicekauskienė. Turint to
kią komisiją, tikimasi dar
bas eis gerai.

Susirinkusieji piktinosi 
tais biznieriais, kurie remia 
komunistinį judėjimą, skelb 
damiesi jų spaudoje. Lai
kas jau bent kartą susi
prasti ir neremti didžiausių 
demokratijos ir mūsų tau
tos priešų. E.

miero Akademijoje.

Bridgeporto žinutės

Religijos mokymas 
viešose mokyklose

Chieagoj buvo pakeltas 
klausimas įvesti tikybos 
mokymą viešose high 
schoolėse. Tas mokyklas 
lankančių yra 135,000.

Chicagos Board of Edu- 
cation buvo užvedęs viešus 
tuo klausimu pasikalbėji- 
muu. Tuose pasikalbėji
muose dalyvavo 42 asme
nys. Iš jų vieni įrodinėjo 

, reikalą įvesti tikybos pa
mokas, kiti ginčijo, kad to 
nereikia.

Viešos diskusijos tuo 
klausimu baigėsi ir atsinau 
jins tik mokslo metams 
prasidėjus. Galutinai daly
ką išspręs Board of Edu- 
eation, kurs susideda iš 11 
narių. Boardo pirmininkas 
ir didžiuma narių religijos 
dėstymui viešų mokyklų 
mokiniams pritaria. Todėl 
gal jau ateinančiais me
tais ta naujenybė prasi
dės.

Religijos pamokos nebus 
dėstomos pačiose mokyklo
se, o kiekviena tikyba savo 
mokiniams turės vietas ir 
mokytojus, kurie ir atliks 
tą darbą.

Šv. Jurgio parapijonai 
džiaugasi sulaukę naujo asi
stento, kun. P. Lukošiaus, 
kurs pas mus atkeltas iš 
Gimimo Panelės šv. parapi
jos, kur visų guvo mylimas 
“Father Luke.” Kun. P. Lu-’f- 
košius Chieagoj gimęs ir ‘
augęs, labai draugiškas, ia- .... . _, „ . ’Olcott avė., įsejęs gatvėn,kalbus ir puikiai kalba lie-. x t °... . T i , ,1 lužatakavo moterį ir įkirtotuviskai. Jo pamokslo klau- . . , , . , , . . .jai į koją, į šlaunį ir į ran

kos pirštą. Moteris pranešė 
apie tai policijai. Du polic- 
nai buvo pasiųsti gaudyti 
gaidį. Policmonams pavy- 

iko užvožti “garbage can” 
ant gaidžio.

Pasižymėjo gaidys
Didelis gaidys, kurio sa

vininku yra B. Loerzell, 3354

sant net širdį džiugina gry
na lietuvių kalba ir, žino
ma, taiayklingiausia angliš
ka. Galime didžiuotis nau
jąja karta lietuvių kunigų 
o mūsų parapijos tai tikrai 
rinktiniai vikarai kunigai: 
Gaučias, Prunskis ir Luko
šius.

TRYS BROLIAI RKVOLIUCIJON1KRIAI

Šie vyrai yra trys broliai
("Draugas” Acuie leieunnu.

Dunnes, suareštuoti Minneapolis mieste. Jie buvo 
unijų vadai. Jie yra trockininkai ir rengėsi prie sukėlimo Amerikoje kruvinos revo
liucijos, kad nuversti Amerikos vyriausybę ir įsteigti sovietišką vyriausybę. Iš viso 
tokių revoliucijonierių suareštuota 29.

A.ft.D. XXII Seimo 
Protokolas

(Tęsinys)
North Side: ARD 3 skyr.: 

V. Daugirdienė, O. Rugienė, 
Kišonienė, Šv. Mykolo dr-ja: 
T. Macys, J. Srubas, šv. Ro
žančiaus dr-ja, M. Adomai-, 
tienė, V. Daugirdienė, Šv. 
Juozapo dr-ja: J. Baudaus- 
kas, K. Rauskinas, S. Bitau- 
tas, Šv. Cicilijos dr-ja: L. 
Maskolaitis, V. Rėkus, V. 
Daugirdienė. Ministrantų 
dr-ja: E. Daugirda.

Roseland: ARD 4 skyr. O. 
Žilienė, M. Jokubauskienė, T.

kiūtė. L. R. K. Susiv. Ame
rikoj 160 kp.: L. Valantinas, 
M. Tverijonienė. Tretininkų

CLASSIFIED CLASSIFIED
D1DEUS BARGENAS! !I 

Didelis, Pelnu NeSantls, 22-jų kam
barių Kooming Namas. Pilnai fur- 
nlSi uotus. Su krautuve, kuri tin
ka grosernei ar kitam bizniui. Ran
dasi ant kampo, 18 Ht. kolonijoj, 
arti bažnyčios, i'arduos su visu Ha
lini labai pigini

E1)W. G. fKItNAt'NKAS 
1000 S. I nimi A»e. CANai 21113

PARDAVIMI I MOI)i:KMAK.W 
APARTMENIAS

Parsiduoda niodernlSj'.as 5-klų « 
partmentų namas. Du 3-jų kamba
rių,, du 5-kių kuinbarlų, vienus 
7-nių kambarių. 50 pėd. lutas. Ht.o- 
kerlo Sllurtia. Greitam pardavimui 
$15,000.

FLYNN
710 W. Garfield Blvd.

AUKSINE PKOGA 
Tam, kas nori mainyti savo namą 
ant 6 ar 10 fletų namo Marųuette 
I’arke. Čia yra geri namai, aukš
tos randus, krautuvės ir gatveka- 
rlai. Turime Ir daugiau visokių rū
šių namų ir gerų lotų.
PASTATYSIM JUMS NAM > PAGAL 

JTSV REIKALAVIMA
Rašykite ar matykite asmeniškai: 

J, VILIMAS CO.
6753 So. .Koekmell St.

Tt4. HEMIock 2323

P. Dubinskienė. Mergaičių 
Sodalija: A. Mikšytė, H. ;2ošo
Druktenytė, B. Ružinskaitė.

dr-ja: M. Pakeltienė, A. Ba-1Marijonų Rėmėjų 5 skyr.: 
lerienė, U. Sadauskienė, O. K. Beraitė, T. Petroševi-
Meškienė, S. Jucevičienė, J. 
Petkūnienė, O. Glumbienė, S. 
Manstvilienė, M. Marušienė 
Šv. Teresės dr-ja: O. Žiliene,? 
A. Gurrister. Apašt. Maldom 
dr-ja: S. Delinkevičienė, E. 
Navickienė, O. Gubinskienė, 
M. Bliudžienė, M. Baliūnie- 
nė, E. Čepienė, A. Zalumskis, 
M. Ramanauskienė, S. Visoc- 
kienė, M. Tolušienė, V. Mi
siūnienė.

West Pullman: S. Sinkevi
čienė, O. Urbonienė, E. Judi-

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

PARSIDUODA

Parsiduoda Brighton Parke 4 fletų 
mūrinis namas, po 4 kambarius fle- 
te ir pečiu šildomi: rendų atneša 
kasmet $1160 ir dabar parsiduoda 
už $9,0011.00.

K relpkltės:

NAMŲ — FARMŲ UAUGENAI
10 fletų, Marųuette Parke įmo

kėti $5000. 4 fletų mūrinis, $12.-
500, 2 fletų mūrinis po 4 kamba
rius $*>,800. 0 kambarių mūrinis
bangaloW $4,900. 5 kambarių me
dinis cottage kuiną $2,7 50.

Turimo taipgi gana dideli pasi
rinkimų bizniavų namų

Turime visokių kitokių bargenų 
po visų Chieagų. Taipgi apie 150 
labai gružių fut-mų, prie vandenų, 
tinkamos dėl resortų. Galima pi
giai pirkti arba mainyti.

Kas norite naujų namų pastaty
ti, senų pataisyti, upskaitliavimas 
dykai.

Jeigu norite greitai parduoti ar
ba pigiai pirkti. Išmainyti bile kų 
Jūs turite, kreipkitės pus:
CHARLES 1*. 81 ROMSKIS & CO.

6921 S. W esteru Avė.
Tel. REP. 3713 Vak. PKOs. Uit

REIKALINGAS DARBININKAS 
SPAUSTUVĖJE

Reikalingas tuojau prityręs spaustu
vės darbininkas. Pastovus darbas.

KreipkltSs;
2334 So. Oakley Avė.. Chieago. III.

PARDAVIMUI M ŪKINIS NAMAS 
MAJRŲlETIE PARK 

Parsiduoda 2-jų ffetų niūrnis na! 
mas gražiame . Maj ųjuette • Park. Ant 
dviejų Jlotų. Karštu vandeniu api 
šildomas. 2-jųkarų. guradžius. DoĮ
platesnių informacijų kreipkitės: 

6036 S. Talman Avė.

PARDAVIMUI NAMAS 
SOUTH SIDE

JoIulsoii, REPubilc ' Parduosiu gražų. 2-jų fletų namų
ui

čienė, F. šnekutienė, P. Gai
lius ,R. Andreliūnas.

(Bus daugiau.)

Moteris težiūri į pasaulį 
motinos akimis, tegu ji jau
čia motinos širdimi.

Uekentėkitl Žemo per S0 
metų gelbėjo žmonėms. Pa
šalina eczema, išbėrimus, 
spuogus ir kitokius odos 
negalavimus. Pirk Žemu 
šiandieni Visuose aptieko 
ne Sftc. Me. U OO

AIL MAKIS-NEVV.n. RfBUILT

pietinėje Chicagos dalyje. Mūrinis 
pagrindas. Cemento grindinys ir 
skalbyklos įrengimai belsmonte. Už
daryti penčiai.

šaukite; Tel. BOUIevard 5868

„ , , . _ .krane. Moterų Są gos 7 kp.:Žukauskiene, M. Jonush. Ide- >r ^ ... - . . -.. . , ,-v xt. 'E. Mateisiene, A. Novak. Sv.
Juozapo dr-ja: A Šlažas, K. 
Alvinskas, J. Andruška.

alų Moterų klubas: O. Nor- 
vainienė, E. Čepulienė. Šv. 
Onos dr-ja: P. Dabulskienė, 
O?-Mockienė, O. Zntau^kfe
ne,, M. Norvainienė, E. Nor- 
vainienė, A. čepulionienė. 
Mergaičių Sodalija: M. Jan
kauskaitė, F. Griniūtė.

Dievo Apveizdos parap.: 
T. Stučinskienė, F, Ivanaus-

Tėvynė — tai tas šventas 
žodis, kuris atplėšia ūkinin
ką nuo arklo; darbininką 
nuo darbo; mokslininką nuoARD 2 sk. rengiasi prie

pirmojo išvažiavimo į Holy , . . ... ...
Family Vilk. liepos 20 d. ««««kU Jau-
Naujoji sk. pirm. Ona Kaz 
lauskaitė yra amžina narys 
ARD. Jos a. a. mamytė Ag
nietė Kazlauskienė taipgi 
buvo amžinas ARD narys. 
Pastaruoju laiku įsirašė į 
amžnus ARD narius ir su

nikai^ iš mylimosios ar su
žadėtinės rankų ir surenka 
visus įmones prie vienos vė
liavos, j kurią jie žiūri did 
vyrio drąsumu ir kankini! 
meile.

N. KANTER, Sav.

Išvežiok* n»e 
po visų 
Chieago

REMKITE
SENA

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 S. Halsted St 

Apašt. Maldoš dr-ja: O. Šlu- i—rJ'el" BO’IIKVARn 00,4-- ’-’/s -C-'".-- .ij.' iU-žiene ,S. Sinkevičienė. Labu. -------
Są-gos 10 kp.: P. Gudžiūnie- 
nė, A. Šlažas. S. Sinkevi-' 
čienė.

Marųuette Park: ARD 8 
skyr.: A. Radžiukinas, B.
Strodumskienė, M. Zarom-

Jūsų Gražus
Apsirėdymas 

-Mūsų Specialybė
kienė, F. Vatkaitė, E. Jere- bienė, E. Andreliūnienė, P.
minaitė, V. Galnaitė. Šv. 
Onos dr-ja: U. Jucienė, F 
Vaitkaita, T. Stučinskienė. 
Tretininkų dr-ja: E. Jeremi- 
naitė, C. Sereikienė.. Minist
rantų dr-ja: A. Reiškis, R. 
Garbašauskas. Apašt. Mal
dos dr-ja: A. Grikšienė, O. 
Slausgalvienė, O. Augaitė, 
M. Kavaliūnaitė, O. Urbonie
nė. Jaunųjų Moterų klubas: 
M. Vabal, A. Balvitz. Mer
gaičių Sodalija: L. Berevi- 
niūtė, E. Christoff.

Brighton Park: ARD 6 
skyr.: B. Rudokienė, O. Ru
dokienė, E. Paulienė, V.

Mažonienė, A. Raštutienė, E. 
Karnauskienė, P. Lileikienž, i 
V. Trust. Labd. Są-goe 23 
kp.ė A. Remidaitė, R. Andre- J 
liūnas, T. Atroškienė. Mims- 
trantų dr-ja: A. Phillips, R. 
Kinas. Motinų klubas: M 
Tamkutonis, A. Panavas, A. 
Wolk, H. Phillips, B. Am
brose. Apašt. Maldos ir Tre 
tininkų dr-jų: M. Varkalienė, 
V. Lukošienė, O. Kazragienė, 
N. Sokaitė. Piliečių klubas. 
Wm. Birgelis, F. pakutis. 
Šv. Rožančiaus ir Altoriausį 
Puošimo dr-jų: B. Lazdaus- 
kienė.T. Goberienė, N. Šamo-

ŽAVIAUSIAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ 

BLIUSKELIŲ 
PIRATINIŲ 

KOJINIŲ
I’OCKET’BOOKŲ

KORSETŲ
KfDIKIA.MS DRABUŽIŲ 
V. VILEIŠIENE, SAV.

GLAMOUR
FROCK SHOP

5922 W. Roosevelt Rd. 
Tel. AUSTIN 1175

TYPEWRITERS
ADOING MACHINES

Keršulienė, P. Vilimienė, M škienė, M. Puplas, O, Paleliu 
Stankiūtė, A. Balienė, M J niūnė. šv. Taresės dr-ja: V
Mikšienė, O. šakunienė, B 
Lindžienė, E. Rudienė, A. 
Graibienė, M. Svenciskienė. 
Mergaičių Sodalija: H. Pau- 
lytė ,M. Rudokytė, Šv. Kaz. 
Karalaičio dr-ja: P. Dargela, 
B. Nenartonis. Moterų Są
jungos 20 kp.: M. šriupšienė, 
M. Pakeltienė, S. Jonikienė, 
E. Sirvinskienė, A. Stirbienė. 
šv. Pranciškaus Seserų Rė
mėjų: Ą. Graibienė. Marijo
nų Rėmėjų 35 skyr.: M. 
Navickienė, V. Misiūnienė, 
T. Atroškienė, J. Petkūtie- 
nė. Labd. Są-gos 8 kp.: O. 
Ivinskaitė, J. Klimas, M. Sa
dauskienė, J. Misiūnas .Mo
kyklos Merg. Sodalija: G

Trust, S. Knapp, A. Radziu- 
kinas Mokyklos Merg. Soda
lija: T. Putrokaitė, D. Lozut. 
ka. 13 Wardo Demok. klū- 
bas: K. Balaišis, S. Cibuls
kis, J. Vilkišius. Moterų 
Są-gos 67 kp.: M. Paulienė, 
H. Daujoaienė, A. Jonaitenė. 
V. Trust, N. Adams, šv 
Barboros dr-ja: B. Strodum 
škienė, L. Druktenienė, E 
Svenciskienė, A. Jonaitienė

vYoik STimio
1945 35* Street

Krutkevičiūtė, B. Jankaus- 
Italų prof. Mantegacca į kaitė, G. Vastakaiėt, B. Vii'
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AU MAKK

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED

Gyventi tautai ne tik šven 
čiausia pareiga, bet ir di
džiausia laimė.

a ai vara caaav oni-viai miw-machini •mabamtii

TTPEWRITER 
O M P A N Y

»Oim C. OOlDtlATT. M.n.,.,
1SV W. MADISON ST.

♦STAR ?
Phone DEARBORN P444

=^1
n r

VVHOLESALE
FURNITURE

BROKER
DINING ROOM SESTS — PAR- 

• LOK SETS — BEDKOOM SETS
— RIGS — RADIOS — KE 
FRIGEKATORS — WASHERS —

MANGELS — STOVĖS.
AU NMiouMtfy Advertlaed lt

AL£X ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern A ver f
Telefonas REPUBLIC 6051

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

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

AGENTAI: 
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas

H. Rajeuski 
“Shorty”

Rez. TeL VICTORY 2499

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 VVest Slst Street 
Chieago, III.

Telefonuokite: 
VlCtory 16 9 6

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022



I « DHsaasB Ketvirtad. liepos 17, 1941

Arkivyskupo laiškas 
klebonams

Šią savaitę Chicagos ark. j
S. A. Stritch išsiuntinėjo ! 
visiems arkivyskupijos 
klebonams laiškus su pri-I 
minimu apie lankymą para-, 
pijonų ir apie vedimą para
pijonų surašo.

Parapijonų surašąs paro
do parapijonų skaičių. Iš vi
sų parapijų sueina parapijo
nų surašai į arkivyskupijos 
kanceliariją. Toks surašąs' 
daromas visoje Amerikoje ir 
visame pasaulyje. Tokiu bu- 
du sužinoma tikinčiųjų skai
čius visose vyskupijose ir 
arkivyskupijose ir visame 
pasaulyje. Tokio surašo rei
kalauja Bažnyčios kanonai. 
Vyskupai, arkivyskupai ir 
pats šventasis Tėvas reika
lauja ko pilniausio parapijo
nų surašo.

Kasmet parapijonų sura
šąs papildomas ir patikrina
mas per kalėdojimus. Pagal 
išgalės parapijonai privalo 
kunigams tame darbe padėti.

Bankai rengiasi prie 
visko

Illinois valstybės bankai 
rengiasi prie visokių gali
mybių. Jei bus karas, tai 
būti gataviems tai galimy
bei, jei tvers taika, tai tar
nauti taikos reikalams. To
liau bankai numato pokari
nius reikalus. Tąsyk pra
sidės persiorganizavimas vi
so gyvenimo. Todėl bankai 
žiūri, kad tąsyk prisidėti ir 
pasitarnauti tokiems reika
lams. *

Illinois bankai tam reika
lui yra sudarę bendrą vykdo
mąjį komitetą. Tas komite
tas dažnai turi posėdžius ir 
numato artimiausius ir toli
miausius reikalus.

Mina Cantv/ei’. 35 m. 
dirbdama aptiekoj sufalsi
fikavo daktaro receptą. Ji 
prisipažino prie kaltės. Sakė, 
kad receptų blanką pasivogė 
iš daktaro ofiso ir tada ji 
pati parašius receptą. Prie 
kaltės prisipažino. Už tai 
gavo 6 mėnesius kalėjimo.

‘THAT LITTLE GAME” Tuufh LikK j

Y«e onl.1 ~C\jjO T.mBS 
HE hEld IhE ‘JokER’ 

ALŲ JMlGHT į
f

OFFvJHKTS coaAiN 
HEHE ’
Are Yoo Guvs 
STACKlN’ 'CM ON (VlE ?

THĄTŠ Ta/«C£ NOvJ 
That CvE Got THE 
Jok E (7. o N ThE GO 
And Such bum 
CAtT-DS UMTH »T 
THAT i‘vE ONLY (HADE 
A PAlf2 Č>F SEVENS 
Botu TiMES,

Kai kurie fabrikai 
turi užsidaryti

Dabar karo laikais daug 
fabrikų turi darbų iki ausų. 
Bet ne visiems fabrikams 
dabar rugiapjūtė. Yra to
kių fabrikų, kur darbai ma
žėja ir kur darbai vis labiau 
mažės. Kaikurie fabrikai 
turės net užsidaryti. Taip 
yra ne dėlto, kad jų išdirbi
niams nebūtų rinkos. Ne. 
Tie fabrikai šlubuoja dėlto, 
kad ima trukti žaliavos. Jau 
senai ėmė šlubuoti tos pra
monės, kurios vartopa aliu- 
miną. Mat aliumino daug 
reikia orlaivių statyboje ir 
to metalo neliko kitiems rei 
kalams. Panašiai darosi ir 
su kaikuriomis kitomis pra
monėmis. Todėl tokių pramo 
nių darbininkai ims netekti 
darbo. Yra apskačiuota, 
kad Chicagoj ir apskritai 
Illinois valstybėje bėgyje se
kančių trijų mėnesių užsida
rys 24 firmos. Tokiu budu 
neteks darbo 3.569 darbinin
kai. Kad Chicagoj ir Illi
nois valstybėje neprasidėtų 
nedarbas dėl tokių reiškinių, 
tai pradedama iš Washing- 
tono vyriausybės reikalauti, 
kad parūpintų toms firmoms 
žaliavų, arba duotų joms ka
rinių užsakymų.

Kitas balsavimas
Nesenai Chicago Tribūne 

padarė didelį išbandymą. 
Chicagoj ir Illinois valstybė
je atsiklausė piliečių karo 
klausimu. Kas dešimtas pi
lietis - balsuotojas laišku bu
vo paklaustas ar pritaria 
Amerikos kišimuisi į Euro
pos karą. 80 nuoš. balsuo
tojų pareiškė esą priešingi 
karui. .

Dabar Chicagos universi
teto prez. Hutchins paskel
bė savo tyrinėjimą tuo pat 
klausimu. Jisai tą darė ne 
vienas, o turėjo daug talki
ninkų. Atsiklausta buvo ne 
vien Illinois valstybės pielie- 
čių, o po visą Ameriką 
Gauta atsakymai ir 5.031 
piliečio. Jų tarpe buvo žmo- 
nių visokių luomų. Prieš ka
rą pasisakė 75 nuoš.

G'vUan Home

And u£t A 
FEULA get it 

\NrlO HN0UJS 
HO\N to 
PlAY

HAVE Yoo got 
-That JokER 
AGAIN ?
You LuckY 

Stiff

r K'CKS v^rtEN b

f
HE DONT 
GET IT 
AND KlCKS

vTHErl HE DOtS,< 
YOU CANT CURE j

1 A Got uKE
That,
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KlUt- HlM-
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FĄcE » 
vmOuM •

HE uuiNS THE
\NtCKEQ.

FQTiN' RAM.

Skandalinga byla
Chicagos kriminaliame 

teisme prie teisėjo Sbarbarc 
prasidėjo skandalinga byla. 
Teisiamas policmonas Mon- 
arty, kurs bal. 29 d. nušovė 
Ada Martin, 24 m. Jos moti
na Ada Martin buvo virši
ninkė didelės aborcionistų 
šaikos. Kad save apsaugo
ti, tai ta šaika turėjo pa 
pirktus du prokuroro pagel- 
bininkus ir keletą detektyvų., 
Mariarty ir buvo vienas to
kių papirktų policmonų. Ji
sai sako, kad jis norėjo nu
šauti ne dukterį, o motiną, 
kuri žinojus visas paslaptis. 
Ją norėjęs nušauti, kad ne
turėti liudininkės prieš save.

Bylos “grand jury” susi
deda iš penkių moterų ir 
septynių vyru.

Į liudininkus yra šaukia
mas ir pats prokuroras 
Courtney.

Kas yra propaganda?
Visi girdite ir dažnai lai

kraščiuose matote žodį pro
pagandą. Ar žinote, ką pro
paganda reiškia? Jei ne, tai 
įsigykite šios savaitės ‘Lai
vo” numerį. Ten rasite to 
žodžio išaiškinimą ir be to 
rasite daug kitokių svarbių 
ir indomių pasiskaitymų. 
Ten rasite vyskupo P. Bučio 
išaiškinimą apie tautų lais
vę, apie katalikybės plitimą 
Japonijoj ir tt.

Chicagiečiai “Laivą” at
skirais numeriais gali pirk
tis pas “Draugo” agentus, 
kurių yra visose lietuvių pa
rapijose.

Sudegė dirbtuvė
Antradienį sudegė Ogden 

Tire & Rubber kompanijos 
dirbtuvė, 4900 Flournoy st. 
Nuostolių padaryta už 
$35,000.

Sutrupino koją
Prie La Šalie st. geležin

kelių stoties traukinys par
bloškė paštininką Albert 
Brizoularą ir sutrupino jam 
koją. Nelaimė atsitiko be
uždarant paštinio vagono 
duris.

sz4ElL,—
C-(AON - c’MON.

vvlHO'S S AT IS IT? 
CHinP, somebody.-

ckirp.

JUBILIEJAUS PROGA
10 Savaičių Prenumerata Siūloma 

UZ VIENĄ DOLERĮ

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS mu

X Br. Šamas, žinomas 
Tovvn of Lake biznierius ir 
veikėjas, grįžo iš Kanados, 
kur mėnesį praleido pas 
savo brolį, turintį didelį ta
bako auginimo ūkį. Bruno 
grįžo pasilsėjęs ir fiziniai 

1 sustiprėjęs.

Štai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams: 
Užsisakykite dešimčiai savaičių “susipažinimui “Draugą” 
už vieną dolerį.

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

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

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

Užsakymus siųskite šiuo adresu:
"DRAUGAS"

2334 So. Oakley Avė. Chicago, Illinois
arba šaukite

$1,160 per metus 
lietuvių dukterims

Tai ARD dovana stipen
dijomis gabiausioms para
pijų mok. mokinėms.

Sulyg ARD centro rapor
to 22 seimui, per pereitus 
metus išduota 24 stipendi
jos (mokslas dykai šv. Ka
zimiero Akademijoj) 960.00 
ir 8 muzikos mokinių sti
pendijos $200. Iš to galima 
spręsti, kad ARD daro mil
žinišką naudą mūsų išeivi
jai, padedama jaunajai kar 
tai šviestis ir lavintis.

Už tai, kiekvienas geros 
valios lietuvis neatsisako 
rėmęs ARD parengimus bei 

\ pramogas.
Kiekvienoj parapijoj, kur 

randasi ARD sk., klebonas 
turi geras pagelbininkes sa
vo darbams, o parapija ga
li džiaugtis, kad viena jau
nų dukterų turės progos 
laimėt kasmet vieną sti
pendiją.

Kad tas stipendijas ga
lima būtų ir toliau tęsti, 
reikia, kad nei vienas ne
atsiliktų neparėmęs įvairių 
parengimų kilniosios ARD.

Pirmas metinis išvažiavi
mas ARD skyrių įvyks Ho
ly Family Vilią, prie 123 
and Bell avė., liepos 20 d.

Visi, kaip vienas, ARD 
skyriai prie to išvažiavimo 
dedasi ir rengiasi. Tik pra
šoma visuomenė skaitlingai 
išvažiavme dalyvauti. Do
vanų bus visiems ir “good 
times” užtikrinta iš anksto.

C.

Kvietimas ARD. 9-to 
Skyriaus!

CICERO. — Nuoširdžiai 
kviečiami visi Cicero ir 
apylinkės lietuviai atsilan
kyti liepos 20 d., sekmadie
nį, į Šv. Kazimiero Akade
mijos Rėmėjų pirmą šiais 
metais išvažiavimą Holy 
Family Vilią, prie 123rd ir 
Belle Avė.

Kurie neturi automobilio, 
prašomi užsiregistruoti pas 
Millaucką, 1425 So. 49 avė. 
Sekmadienį, apie 12:30 po 
pietų busas bus prie Šv. Ar. 
tano mokyklos. Nuveš ir 
parveš.

CANaI 8010

Rengkimės visi į šį gra 
žų parengimą naudai sese
lių Kazimieriečių.

Piknike bus daug dovanu 
ir visako. Užtikriname ge
rus laikus. A. V.

Susirinkimai
I

Dariaus-Girėno Paminklo 
Statymo Komiteto labai 
svarbus susirinkimas įvyk
sta “Margučio” redak., lie
pos 17 d.. 8 v. v. Visi komi
teto nariai būtinai turi at
silankyti.

V, Bekus,
Komiteto sekretorius

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

Jtt JAU ČIA - JŪSŲ PERŽIŪRĖJIMUI!!

Nauji 1941 Elektriniai Refrigeratoriai
Skaisčiai Nauji . • • Žavėtinai Gražūs

Pasirinkimas Visokių Kainų

Susižavėsite pamatę — nudžiugsite peržiūrėję 
— šiuos naujus 1941 Elektrinius Refrigerato- 
rius, kurie visi turi ką nors naujo. Blizgan
čiai balti, moderniško stiliaus — jie pagra
žins jūsų virtuvę — sutaupys ir laiko ir pi
nigų, sustabdys eikvojimą, užlaikys valgius 
geriau.
Kokio didumo? Kokį tiktai norite nuo 
mažiausio mažam apartmentui iki didžiau
sio didelei šeimynai — kainos ir lengvi iš-

. mokėjimai jums pritaikomi.
Neatidėliokite. Ateikite pamatyti šiuos gra
žius naujus 1941 Elektrinius Šaldytuvus 
dabar!!

Pasiteiraukite Apie
LENGVUS IŠMOKĖJIMO PLANUS 

kurie palengvins 
nupirkimą tokio 
Šaldytuvo kokio norite

Randas prie jūsų Elektrinių Šaldytuvų pardavėjo dabai

X ARD 1 skyr., Tovvn of 
Lake, išvažiavimas rengia
mas sekmadienį, liepos 20 
d. į Labdarių ūkį. Trokas 
nuo parapijos salės išeis 11 
vai. ryto. Visi kviečiami 
dalyvauti.

X Richard McP. Cablen, 
Chicago Tribūne filatelistų 
skyriaus vedėjas, rašo, kad 
laiškus į Lietuvą galima 
siųsti oro paštu. Laiškai 
pirmiausia kliperiu siun
čiami į Hongkong, o iš ten 
į Lietuvą. Pusę uncijos sve
riančio laiško persiuntimas 
kainuoja 70c. Jokio daikto 
laiške negalima siųsti.

X Klierikas Čepams, iš 
Tovvn of Lake, šiomis die
nomis lankosi pas savo tė
velius ir mamytė tikrai 
džiaugiasi, nes sūnus-klieri- 
kas studijuoja Marianapo
lio Kolegijoje, Thompson, 
Conn. Popularus jaunkaitis. 
Po trumpų atostogų vėl 
grįžta į kolegiją tęsti stu
dijas.

X Vargonininkų Ir Para
pijų Chorų Sąjungų Chicago 
provincijos priešseiminio 
pikniko tikietai jau sklei
džiami parapijose. Piknikas 
bus šeštadienį, liepos 26 d., 
Vytauto parke. Į pikniką 
taip pat pakviesti chorai: 
Waukegan’o, Gary ir lnd. 
Harbor.

X Pas veikėjus P. ir B. 
Čižauskus vieši viešnia — 
Albina Brusokaitė iš She- 
boygan, Wis. Baigus Wis- 
consin universitetą ji gavo 
iš Chicago Tribūne kvieti
mą į skelbimų departamen
tą.

X Kun. J. Rupšis, buvęs 
Spring Valley, III., lietuvių 
parapijos klebonas, dėl ne
sveikatos pasitraukęs iš tų 
pareigų ir apsigyvenęs 
Ohio, III., lankydamas pa
žįstamus Chicagoj aplankė 
ir “Draugo’’ redakciją.

X Ateitininkų draugovė, 
nesenai įsisteigus Chicagoj, 
sekmadienį šaukia susirin
kimą nepaprastoj vietoj — 
Pramonės Muziejuj, Jack
son parke. Susirinkimas 
šaukiamas 2 vai. po pietų.

X Kun. Jurgis Naudžius, 
naujasis šv. Pranciškaus 
par. vikaras, Indiana Har- 
kor, antradienį lankėsi mū
sų redakcijoj. Džiugu pa
žymėti, kad jaunas ir ener
gingas kunigas įstojo į 
dienraščio bendradarbių 
skaičių.

X 17d. Liepos Dariaus- 
Girėno žuvimo diena. Pa
minklo statymo komitetas 
renkasi iškilmingam posė
džiui ir kviečia visus lietu-I
viu3 į “Margučio” red.


