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Bronius Taurupis

Tirpsta Budennyo jėgos Ukrainoje
VOKIEČIAI SUNAIKINO 
JO TRIS ARMIJAS

Siekiama sunaikinti ir kitas liku
sias puolant iš užnugario. - Vo
kiečiams teko daug karo ne- 
laisvių

A. D. federacija 
prieš Maskvą

CHICAGO, rugp. 10. — 
Organizuota protestantų re
ligija ir Amerikos Darbo 
federacija paskelbė bendrą 
įspėjimą visuomenei, kad J. 
Amerikos Valstybių admi
nistracija nieku būdu nesu- 
sidėtų su sov. Rusija. Nes 
susidėdama su bolševikais 
ji gelbės komunistams pra
plėsti Amerikoje veiklą. O 
komunistų veikla yra žino
ma kaipo prieškrikščioniš
ka ir priešdemokratiška.

Abi organizacijos pažy
mi, kad sovietų Rusijos re
žimas yra viliugis. Jis džiū
gauja gavęs Amerikos pa
ramą. Laimėjęs jis tuojau 
atsisuktų prieš pačią Ame
riką. Pasaulio istorijoje ne-1 
matyta ir negirdėta, kad

Bolševikų barabanščikas 
Pruseika užsigeidė, kad lie
tuvių kunigai atlaikytų pa
maldas už Sovietus! — “V”.
Nr. 169.

Na, na, “tovarišč,” kam 
dar volioji tokį savo “dura- 
ctvo”?

•
Anglija “pagelbėjo” Lenki

jai ir Lenkijos jau nebėr.
Anglija “pagelbėjo” Pran

cūzijai, tai iš Prancūzijos pa 
liko tik skutai.

Anglija “pagelbėjo” Nor
vegijai, ir Jugoslavijai, ir 
Graikijai ir kitoms valsty
bėms, — ir rezultatai vis 
tokie pat.

Dabar Anglija pasišovė 
“pagelbėti” Sovietams, — 
tad kas atsitiks su Sovietų 
“rojum”?

O jei Anglija “pagelbėtų” 
naciams, tai būtų ir po na
cių.

Nemanykite, kad didysis 
banditas Stalinas nemoka bū krikščioniškoji valstybė
ti komedijantu! Jisai atiduo
da lenkams Lenkijos teritori 
ją, iš kurios bolševikų gau
jos jau senai išnešė savo ku-'p... i - -
dašių... ir kurion jau neturi Hienas Skinamas 
jokios vilties kada nors su
grįžti.

Stalinas yra pratęs duoti 
“miortvym srobodu, •© - žy- 
vych pod arest” — “miru- 
siems laisvę, o gyvuosius 

»areštuot”... Tą patį jis tei
kia ir nelaimingai lenkų tau
tai. šlykštus komedijantas 
yra tas Stalinas!

•
Bolševikai spaudoje skel

bia, kad vokiečių tankai yra 
mediniai, kad nenugalimoji 
bolševikų armija traiško na-

remtų žudikus 
krauj.agerius.

SOVIETŲ KARO LAUKUOSE

—

("Draugas” Acme teiephotoj

Rusai kareiviai apsijuosę pritaikintais įtaisais vartoja mažus irklelius atlikdami 
sargybinę prievolę kur nors Rusijoje. PaveiĮkslas britų cenzūros perleistas.

LONDONAS, rugp. 10. — 
Anglijos vyriausybės sluogs- 
niuose reiškiasi daug gilaus 
pesimizmo dėl bolševikų ne- 
pavykimų ginti Ukrainą. 
Gauta žinių, kad vokiečiai 
per Ukrainą nesulaikomai 
smogia pietų kryptimi ir pa
siryžę greit pasiekti Nikola
jevą, bolševikų svarbiausią 
javų eksporto uostą Juodo
je jūroje.

Anglijoje spėjama, kad

BERLYNAS, rugp. 10. 
Vokiečių vyriausioji karo va
dovybė paskelbė, kad Ukrai
noje vadinamuoju “blitzkrie 
go” keliu vokiečiai veržiasi 
priekyn. Paėmė Korosten 
miestą, raktą į Kijevą, už 85 
mailių šiaurvakarų link nuo 
Ukrainos sostinės (Kijevo), 
šiuo savo žygiu vokiečiai su
naikino tris bolševikų 6, 12 
ir 18-ąją armijas. Dviejų ar
mijų vyriausieji vadai su sa-

jei vokiečiams teks Nikola- vo štabais ir politiniais ko-

. Ir bolševikų lakūnai 
Maskvos j pUola Berlyną

LIETUVOS PATRIJOTŲ 
SUKILIMAI

šalies apsaugai

LONDONAS, rugp. 10.— 
Iškelta aikštėn, kad Berly
ną pulti britams lakūnams 
padeda ir sovietų lakūnai. 
Sakoma, bolševikų lakūnai 
šiam. žygiui- vartoj ą didelius 
keturių motorų , bombone
šius.

Čia pasakojama, kad nak-

WASHINGTON, rugp. 10.
— Office of Production Ma
nagement paskelbė, kad jis 
ima savo kontrolėn plieno 
gamybą. Didžiuma plieno t
reikalinga Šalies ginklavi- ‘i PrieS Praeit« Penktadie- 

nį vieni sovietų lakūnai 
puolę Berlyną. O naktį prieš

muisi. Tik maža jo dalis 
paliekama civiliniams rei
kalams.

Paskelbime pažymima, 
i kad jei plieno kompanijos 

cius kai muses. Taigi sunku! gauna bet kokius vyriausy- 
įprasti tokią anomaliją Wa užaakymua> joa turi tuo-
kad vokiečiai su ‘ mediniais . e , •jau nutraukti civiliniams 

reikalams gamybą ir imtis 
vyriausybės užsakytų dar-

tankais slenka vis artyn Ma
skvos. Nejaugi bolševikų “ne 
nugalimoji” armija negali at
sispirti prieš nacių “medi
nius” tankus? Nejaugi bolše 
vikai skelbdami tokius non
sensus būtų patapę “sumaše- 
dšije”? Jei taip, tai visi bol- , , . „
ševikiški barabanščikai pri- kymus- paskiau salies ap
valo skubiai dumti į “matuš- saugai ir tik gale civiliniams 
ką” sovietiją ir savo asmeny reikalams, 
be gelbėti žlungančią kacapų

bų.
Nurodyta, kad plieno kom

panijos pirmiausiai turi ga
minti britų ir sovietų užsa-

situaciją.

Vaje, kaip “batiuškos” Sta 
lino fizijonomija dabar stai
ga pasikeitė! Pirmiau jo 
plaukai buvo statūs, o jo di
deli ūsai suraityti; o dabar 
jo plaukai per vidurį suskląs 
tyfi ir jo ūsai žemyn nudri
bę.

Matomai tas kruvinasis 
banditas nusprendė “balto- 
nekalto angelo” rolę lošti. 
Jis net paprašė Rusijos ar- 
chirėjaus, kad cerkvėse už 
Sovietiją melstųsi. Spaudoje 
skelbiama, kad vien tik Ma
skvos sobore 15,000 stačiati
kių meldėsi.

O ar Bimba ir kiti Stalino 
barabanščikai meldėsi tą die 
ną už “nenugalimąją” kaca
pų armija? Nesidrovėkite, 
“tavorščiai”, pasisakykite!

Kadangi plieno gamyba 
civiliniams reikalams var
žoma, tad automobilių ga
myba bus žymiai sumažin
ta — iki 50 nuošimčių. A- 
teinančiais metais gal bus 
sumažinta iki 60 nuošijnčių.

BERLYNAS. — Vokiečių 
oficialiuose sluoksniuose pa 
reiškiama, kad bolševikų ar
mijų Ukrainoje stovis jau 
neišpainiojamas. Yra tik vie
nas chaosas.

Lietuvos gyventojams; esą, 
tai vienintelė spauda kurią 
Sovietai į Lietuvą įsileidžia. 
Melavo “tavorščiai”.

Kad tie laikraščiai Lietu
vos nepasiekia, tai aišku. O 
ar “Laisvė” ir “Vilnis” grą
žino prenumeratoriams pini
gus? Lietuviškieji bolševi-

Kacapiškos minties “Lais- kai, tikrieji liaudies priešai, 
vė” ir “Vilnis” nuolat ragino jau senei pasižymėjo nešva- 
prenumeruoti jų laikraščius i riu bizniavimu.

šeštadienį — britai ir so
vietų lakūnai.

Suomiai atkirto
t

sovietų divizijas
HELSINKIS, rugp. 10.— 

Suomių karo vadovybė pra
neša, kad suomiai sukėlė ki
tą didelę ofensyvą šiaurry- 
tuose nuo Ladogo ežero ir 
atkirto keletą sovietų divi
zijų nuo pasprukimo. Sup
rantama, divizijos bus su- 
koneveiktos.

t

Bolševikai apie
nacių nuostolius

MASKVA, rugp. 10. —
Sovietai oficialiai paskelbė, 
kad per pirmąsias karo še
šias savaites su sov. Rusija 
vokiečiai prarado: 13 sub
marinų, 10 torpedinių laivų, 
daugiau kaip 30 transportų 
ir 3 lydimuosius laivus.

ANKARAS. — Diploma
tų sluoksniuose spėjama, 
kad britai susimes prieš I- 
raną (Persiją), kad jo te
ritorijomis nusikėlus sov. 
Rusijon tenai padėti bolše
vikams prieš vokiečius.

LONDONAS. — Britų 
lakūnai šiandie kai kokia 
bangą pakartotinai puolė 
vokiečių karinius centrus 
okupuotoj Prancūzijoj.

, dėjo miesto valymas. Buvu
siame sunkiųjų darbų kalėji
me lietuvių vietą užėmė Lie 
tuvos išdavikai. Jie dar su
talpinti į buvusios sovietų 
pasiuntinybės rūmus, saugu 
mo policiją ir kitur.

30/000 rumunų žuvo
sovietų fronte

ANKARA, Turkija, rugp. 
10. — Atvykę čia neutrali- 
nių šalių keleiviai pasako
ja, kad sovietų fronte apie 
30,000 rumunų nukauta ir 
apie 120,000 sužeista.

Vokiečių ofensyvoje prieš 
bolševikus dalyvauja apie 
450,000 rumunų. Atkariavę

(Tęsinys iš pr. numerio)
Birželio 23 dien. 2 vai. po 

pietų sukilėliai jau užėmė 
Kauną, visas valdžios įstai
gas. Užplėvėsavo Lietuvos 
valstybinė vėliava Karo Mu
ziejaus bokšte. Suplevėsavo 
tautinės vėliavos ant visų lie 
tuvių gyvenamų namų. Per 
radiją paskelbiama apie Ne
priklausomos Lietuvos Vals
tybės atstatymą ir laikino
sios Lietuvos vyriausybės 
sudarymą. Seka įsakymai ir 
parėdymai. Lietuvių nuotai
ka pakilus, karinga. Gatvėse 
dar verda kova su bolševikų 
sėbrais, kurie, užsibarikada
vę savo namuose, šaudo pro 
langus į sukilėlius. Kraujas 
liejasi. Sukilėlių sanitarinė 
pagalba šimtais veža sužeis
tuosius. Nėra jų kur guldy- _ ... . .ti. Talpinama į privačius Besarabiją rumuną! pasisa

butus. Gydytojų nėra, juos 
išvežė- bolševikai. Steigiama 
si tenkintis vienu kitu gydy
toju ir pora gailestingųjų 
sesučių.

Birželio 22 dien. rytą žū
va vienas iš Berlyno išvyku
sių mūsų kovos draugų, avi
acijos leitenantas Dženkai
tis. Jis nusileidžia su para
šiutu prie Kauno aerodromo 
dideliems uždaviniams. Nepa 
vyksta: besileidžiant lūžta 
koja. Bolševikai peršauna jį 
į krutinę. Didvyris po poros 
valandų miršta Kauno Rau
donojo Kryžiaus ligoninėje.

Birželio 23 į 24 d. naktis 
Kaune audringa. Sukilėliai 
kerta paskutinį smūgį sovie
tų armijai, kurios Kaunė ne
palieka nė pėdsako, ir atkak
liai kovoja su kiekviena bol
ševikų citadele. Nugali.

Išliuosuojami iš kalėjimo 
politiniai kaliniai, kuriuos 
bolševikai beveik metus kan
kino. Deja, dalis išvežta į 
Minską. Paliuosuotiėji kali
niai nepanašūs į žmones, nes 
sunku juos atpažinti. Buvo 
išliuosuoti mažiau žymūs as 
menys, nes labiau žinomus 
bolševikai išvežė. Veik visi 
išliuosuotieji tuojau stvėrėsi 
ginklo prieš jų kankintojus.

Birželio 24 d. rytą prasi-

ką nenorį toliau kariauti.

Britai užplūsta 
visą kraštą

jev, tai jiems klius Odesa ir 
Bugo upės įtaka. Tada jie 
gaus progos pajūriu pasukti 
Dono baseino link, o iš tenai 
į Baku aliejaus šaltinius. 
Nors iš Ukrainos tie aliejaus 
šaltiniai yra gana tolokai, 
bet jiems pavojus neišveng- 
tinas vokiečiams įsigalėjus 
Ukrainoje.

Londone kalbama, kad bri
tai turės imtis priemonių ap
saugoti tuos Rusijos aliejaus 
šaltinius.

MASKVA, rugp. 10. — So
vietų informacijos biuras 
praneša, kad bolševikų ka
riuomenė stipriai sulaiko vo
kiečius visose svarbesnėse 
karo fronto zonose, ypač Ri- 
kisalmi (Suomijoje), Smo
lensko, Korosten ir Bielaja 
Cerkov (Kijevo srity). Vie
nur ir kitur apie 10 vokiečių 
divizijų išblaškyta.

Biuras sako, kad Baltijos 
jūroje vakar nuskandintas 
vienas vokiečių torpedlaivis, 
kiti du sugadinti. Taip pat 
nukentėję keletas vokiečių 
transportų. Oro pajėgos va-NEW YORK, rugp. 10.—

Jūriniu lėktuvu iš Lisabo
nos atvyko Alfred Duff 
Cooper, buvęs britų infor
macijų ministras, ir kiti ke
li britai vesti čia propa
gandą už j. a. valstybių į bolševikų tankas

misarais paimti nelaisvėn.
Kitos raudonųjų jėgos su

naikintos už 60 mailių į ry
tus nuo Smolensko.

Vienur ir kitur, sako vo
kiečių vadovybė, sovietai 
prarado mažiausia 351,000 
kareivių, iš kurių apie 141,- 
000 paimti nelaisvėn. Šian
dien vokiečiai tad jau, .turi 
nelaisvėje daugiau kaip vie
ną milijoną raudonųjų.

Vadovybė sako, kad Koro
sten yra svarbus geležinke
lių mazgas.*Jis yra žemes- 
niąjam Pripeto raistų kam
pe. Korosten paimtas po ke
letas dienų atkaklios kovos.

Karo vadovybė aiškiai ne
nurodo srities, kur sunaikin
tos minėtos trys bolševikų 
armijos. Tik čia spėjama, 
kad tas turėjo įvykti Uma- 
no apylinkėse, pietrytuose 
nuo Kijevo, kur sovietų mar
šalas Budenny buvo sutrau
kęs savo pajėgų didžiumą 
ginti Ukrainą. Jo pastangos 
sukoneveiktos.

Paskutinis vokiečių laimė
jimas Smolensko srtyj įvy- 

kar uždavusios didelį smūgį ko ^o8^avi apylinkėse, už 70
priešui.

Moterys vairuoja

sikišimą karan.

BERLYNAS. — Vokiečiai 
praneša, kad nuo karo pra
džios • su bolševikais iki 
šiandie sunaikinta apie 
10,000 lėktuvų. Neįskaičiuo- 
jami sovietų nuostoliai Suo
mijos fronte.

BERLYNAS. — Praneš
ta, kad vokiečių lakūnai 
kas naktį atakuoja Maskvą. 
Naikinami kariniai fabri
kai, susisiekimai. Sukelia
mi gaisrai.

LONDONAS. — Anglijos 
vyriausybė pranešė, kad 
mėsos kortelės gyventojams 
nebus panaikintos.

HELSINKIS, rugp. 10.— 
Laidodami žuvusiuosius so
vietų kareivius suomiai su
sekė, kad kai kurius sovie
tų tankus vairuoja moterys. 
Sunaikintuose tankuose 
suomiai radę įvairių mote
riškų drabužių ir toaletinių 
daiktų.

Suomiai praneša, kad va
kar jiems kliuvę keletas 30 
tonų tankų visai sveikutė
lių.

, mailių pietrytuose nuo Smo
lensko. Tenai vokiečių žnyp
lėmis apie 38,000 raudonųjų 
nelaisvėn paimta.

Budennyo armijos
apsiaučiamos

ROMA, rugp. 10. — Vo
kiečių kariuomenė Ukraino
je, rašo fašistų laikraštis 
Regime Fascista, pasiryžo 
sunaikinti visas sovietų 
maršalo Siemiono Budenn
yo armijas. Trys jau su
naikintos. Kitos jau apsiau
čiamos vokiečiams pasie
kus Rogascevą ir Gomelį 
— Budennyo armijų užnu
gary.BERLYNAS. — Nacių

laikraščiai praneša, kad iš j — ■ - ------------- -
sovietų fronto dalis sužeis- Į CHICAGO IR APYLIN- 
tų vokiečių kareivių oriniais Į KĖS — šiandie dalinas de-
t ran sportais parvežama Vo
kietijon.

besuotumas; maža tempera
tūros atmaina.

I
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
LIETUVIAI BRAZILIJOJ

Prieškarinė imigracija. 
Brazilijon kaip ir g. Ame
rikon lietuviai pradėjo va
žiuoti dar devynioliktame 
šimtmetyje. Pirmieji čia at
vyko apie 1880 metus. Kai- 
kurie atvažiavo net tiesiog 
iš Sibiro. Prieškarine imi
gracija buvo negausi, vos 
virš poros šimtų šeimynų,

" kurios išsiskirstė daugumoj 
P. Brazilijoj.

Pakarinė imigracija, pra
sidėjo pabaigoj 1924 metų.

Apgyvendindavo tam tik
ruose barakuose, dažniausiai 
oe langų ir be lubų. Farmų 
administratoriai daug kur 
*abai žiurūs buvo.

Maistas irgi lietuviui neį
prastas. Pagrindinis brazi- 
.o maistas tai ryžiai išvirti, 
cik ne piene ar svieste, bet 
gryname vandeny. Išvirtus 
ryžius nusunkia, sudeda in- 
dan ir neša stalan valgyti. 
Panašiu būdu išverda ir pu
pelių. Valgant, pupelės mai
šomos su ryžiais, sturinama

lietuviai kunigai, tai stengia
masi alhkyti lietuvius gyve
nančius ir tolimiausiuos už
kampiuose. Daugely vietų 
per metus tegalima tik vieną

Koktumas kunigo 
S. Mažeikos

Kad patapus dvasinioku 
Tiktai kuo greičiau,

Tartum Kristaus vietininku, 
Tą gerai žinau!

Philadelphia, Pa. — Prieš
kartą apsilankyti, nes viena1 ^ulą laiką bičiuliai kunigo1 Nūn viengenčiai mūs, 
yra maža kunigų, o antra su. ! Saliamono Mažeikos, kuris Laimei tautos mūs vaikelių, 
siduriam su stoka tolimiems dabartiniu laiku darbuojasi. subrendę bus. 
važinėjimams lėšų. Ir kai į &v- Petro ir Povilo parapijo- jr suaugusių jau žmonių 
farmas atsilanko lietuvis ku- Je» Tamaąua, Pa., per vieną jr iaįmeį senų. 
nigas ,tai lietuviams būna | vietos darbuotoją malonėjo Linkiu Dievo Tau malonių 
tikra šventė. Nevienam iš pagerbti Jį — priminti per nuo savęs ir jų.

spaudą viengenčiams apie jo Tav0 triūse, kunigėli,

Kaip kad sako: kunigėliu

akių per veidą 
džiaugsimo ašara.

nurieda 
Juk nie-

Bei labai graži,
Ir tijara Tau ir skirta . . .

Spėju, dievaži! . . .
Tad dėl motės ir dėl tėvo

Už tą padėkuok,
Kad Tu esi tarnu Dievo . . .

. Ir juos pabučiuok.
Nes jei ne jie, gal nebūtum’

Tuo, kuo nūn’ esi — 
Kunigystės luomai žūtum’,

Kaip žųsta kiti ...”

Raporte rius

-7

kaip kregždės sparnai; ji 
pakelia ditlžitmisį pasaulio 
sunkumą. — Vaičiūnas.

šiemet 3-jų metų kunigystės , , Labui krikščionių.

Tuo metu Lietuvoj darbo 
žmogui nelengva buvo vers-1 košė ir paskui valgoma. Toks 
tis. Darbų, kaipo žemės pat maistas pietums ir vaka- 

i ūkio šalyje, maža ir uždar- rienei. Rytmetį geriama ka-
biai menki. Kraštas karo\ * f '
metu buvb smarkiai nūatlin- 
tas, dar nebuvo atsigriebęs. 
Arčiau prie vokiečių rubežių 
gyveną, ten eidavo uždar
biauti. I

Brazilijoj, kaip tik tuo me
tu buvo labai labai reikalin
gi darbininkai kavos farmo-I
se. ‘ Jų stengėsi parsitrauk
ti iš Europos. Gudrūs 
agentai neaplenkė nė Lietu
vos žadėdami lengvą pra-

t
gyvenimą ir didelius uždar
bius. , Daugelis susigundė, 
kadangi kelionė buvo veltui. 
Ir apie šimtą tūkstančių 
liettMų jiatrsrtikė įstrižai 
Atlanto Pietų Amerikos lin
kui. Apie keturiasdešimts 
tūkstančių apsistojo Brazi- 

j .

Tikra baudžiava ir 
karčios ašaros.

Lietuviai Vos tik išlipo 
Brazilijos ’žemėn, labai 
skaudžiai nusivylė. Vietoj 
lengvo darbo ir didelio už
mokesčio rado tikrą baudžia-' 
vą.

Vos tik išlipdavo iš laivų, 
tuoj būdavo suvaromi į pre
kinius vagonus ,ir lyg koki 
vergai vežami į kavos far
mas. Savo likimą laisvai ga-

vos. Lietuviui įpratusiam 
prie kopūstų ir barščių ne- 
mngva buvo nuryti sausi ry
žiai. . I ' —1 d

O už darbą tiek mokėdavo, 
kiek farmų valdytojai norė
davo. Nemaža yra buvę at
sitikimų, kad šeima su ketu
riais ar penkiais darbinin 
kais dirbusi ištisus metus 
ne tik nieko kad negaudavo, 
bet dar jiems pranešdavo,
kad esą skolingi fameriui ir ! patiems kunigams altorius 
kad skolai atlyginti privalą į pasirūpinti) jį papuošiant, 
dar metus dirbti. | Kgbnas i5 (armų ,

Pirkti tebuvo galima tik iš miestus .,, 
farmų krautuvių. Kainas nu-
statydavo farmų administra
toriai.

Brazilijos bažnyčios nuo 
daugelio farmų yra labai to
li. Brazilija, tai ne Ameri nebuvo gerų 
ka. geresnių kelių labai tna- 
ka. Geresnių kelių labai ma- 
sekmadienį išklausyti šventų 
Mišių, reikia keli desetkai 
mailių eiti pėsčiam saulei ne- 
galestingai kaitinant. O jei 
ir nueisi nemokant svetimos 
kalbos neprieisi išpažinties 
ir nesuprasti pamokslo. Ne
vienas tuomet prisiminęs sa
vąją tėvynę, savo brolius, 
kurie sekmadiepiais susirin
kę į bažnyčias galingai gie- 

i dodavo “Pulkim ant kelių,”
lėdavo apsispręsti tie, kurie apsiverkdavo karčiomis aša- 
atvažiuodavo savo lėšomis, i romis, sakydami, jei ne pla-

kur gal būt kunigas nėra sukaktį. Dabar jis tam dar- tu tautos veidą kėli
taip arti liaudies, kaip Lietu 1 buotojui malonėjo atsiųsti Tarp visų žmonių, 
voje. Ir bolševikams Lietu- sekantį laišką:
vą okupavus su žmonėmis “Gerbiamas pone! Noriu 
pasiliko kunigai, nežiūrint, išreikšti savo dėkingumą, 
kad nevienas už savo šventą ^ad mane atminėte mano Lai tą visi žmonės žino, 
liaudies tarnybą gavo kulką įšventinimo ir primicijų su- ( Kaip kad žinom’ mes, 
kakton, arba buvo įkištas į kaktuvėse. Aš tokios gar*; 
drėgną kalėjimo urvą iš ku bes dar nemanau esu užsi- 
rio jeigu ir grįžtų, tai jau be tarnavįs, kad taip bučiau 
sveikatos. Taip pat ir Bra- aukštai iškeltas. Pereitą 
zilijoj kunigo ir tos pat Lie- mėnesį būnant Massachu- 
tuvos liaudies, darbo žmonių setts ir Connecticut valstijo- 
klasės santykiai yra nuošir- se nei nereikėjo savęs per-j 
dūs, artimi. Ir atsilankiu- statyti lietuviams, pažino iš 
šiam lietuviui kunigui ji vi- paveikslų laikraščiuose, 
sokeriopai padėdavo darant I Dar tardamas ačiū, neuž- 
altorių (kur nebūdavo baž-1 miršdamas Jūsų savo maldo- 
nyčių ir koplyčių reikėdavo! se ir prašydamas Jūsų kar

tas nuo karto pasimelsti už 
mane, pasilieku su gilia pa
garbą,

Kun. S. J. Mažeika.”
Savo laiške, kaip matome, 

tarp kitko, jis rašo: “Aš to
kios garbės dar nemanau esu 
užsitarnavęs, kad taip bu
čiau aukštai iškeltas . . .”

Tai ašen, brėžiantis šiuos
.žodžiusš drįstu pastebėti, 

vis zmoniskesms pra-!. , .. ........
____ įkacl J18 biskutj apsirinka.

i Mes nuo pat kūdikystės jį 
gerai pažįstame, tai ir žino
me, kad yra užsipelnęs dar ir 
didesnės pagarbos, negu kad 
buvo suteikta.

Prie progos pažymiu dar 
ir tą, kad čia, Philadelphijo 
je, yra asmuo, kuris, savo 
laiku ruošdamasis į kun.
Mažeikos primisijinę puotą 
(kurioje dėl tūlų aplinkybių 
neteko dalyvauti), buvo pa
rašęs ir tokį pasveikinimą:

Link padangių, virš žvaigž
dynų,

Aukščiau net saulės.

Viltis graži, kaip marga
sparnė peteliškė, lengva,

Kad Tave, kur’s turi stulą, 
Ženklą kunigų,

Dabins, gal būt, ir infula 
Puošni vyskupų . . .

O gal kartais daug išgirta,

Nuvažiavę į farmas būdavo 
pristatomi prie kavos kaupi
mo (su matikais). Kai nu
noksta, prie jos rinkimo. Lie
tuviui atvykusiam iš Š. Eu
ropos tas darbas saulutei

tusis vandenynas, tai pėsti 
eitų į tėvų žemę, kad bent 
savo kaulus galėtų palaidoti 
smėlėtam Lietuvos kapinyne. 
Ir tik ašaros nevienam susi- 
graužusiam palengvindavo

kaitinant į pat viršugalvį bu-, sunkiąją gyvenimo dalį.
vo sunkiai pakeliamas. Kai jau atvyko Brazilijon

Lietuviai atvažiavusieji sa
vo lėšomis apsigyveno mie
stuose. Su jais pradėjo su
sisiekti ir farmose gyve
ną. Nors mieste irgi 

uždarbių, ta-
y • • wciau
gyvenimas negu prie kavos 
darbų. Daugelis pradėjo 
ieškoti galimybių pamesti 
farmas ir važiuoti į miestus. 
Tačiau tai padaryti buvo ne
lengva. Farmeriai nenorėjo 
nė girdėti apie išvažiavimą, 
nes jie buvo reikalingi darbi
ninkai. Iš kaikurių farmų lie 
tuviai bandydavo naktimis 
pabėgti. Bet nevisada pasi
sekdavo. Dažnai juodokai 
sugaudavo, negailestingai na 
gaikomis plakdavo ir atgal 
grąžindavo. Yra atsitikimų, 
kad nevienas lietuvis per to
kį bandymą pabėgti buvo 
nušautas.

(Bus daugiau.)
ą
Didžiausias pasaulyj gam 

tos mokslų žinovas Fabre, 
— buvo katalikas.

“Tau Mažeiri Saliamone,
Nes tu vertas jos,

Reiškiu didžią pagodonę 
Laike puotos šios.

Kaip dėl doro mūs jaunuolio, 
Žino tą visi

Ir kad mokslę žengei šuoliu... 
Ne taip, kaip kiti . . .

Astbma Nikus «
loosenedFirslDay
ForThousandsofSufforers ;

Choklog, gasplng, »heeilng apasms of
Bronchui Aathma ruln aleep and energy. In-

{:redlenta ln the preacrlptlon Mrndaoo aulck- 
y clrculate through the blood and common- 

ly help loosen the thlck strangllng mucus 
the flrrt day. thus atdlng natureln palltatlng 
the terrlble recurrlng choklng epaams, and 
ln prdmoting freer breathlng and mtful 
aleep. Meatdaru Is net a smoke. depe, er ln- 
įcctlon. Just pleasant, tasteless palltatlng 
tablets that have helped thousanas of euf-a 
ferers. Prlnted guarantee «lth each package 
—money back unless completely satbfactory. S 
Ask your druggUl for Meadaco today. Only 60c,

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
&m. 6968 So. Talman Ava.
Rea. Tel. GROvehiU 0617 
Oflice teL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2423 W. Marguette Road

TaL OANal 6128

DR. S. BIEŽIS
GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS 
2201 VVest Cermak Rd. -

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

6631 S. California Avė. 
Telefoną; REPublic 7868

LENKTYNIŲ GALAS

Arklių lenktynės prie Goshen, N. Y. Parodoma lenktynių pabaiga

Naudokitės pilnesniu 
"Draugo” patarnavimu

Ar reik pašto ženklelių? 
Ar norit registruoti laisaą, 
-pirkti “Money Order”, ad- 
rausti siuntinius? Kreipki

tės į “Draugo” raštinę!

Ar reik notaro parašo an 
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. DI. Canal 8010

OR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

l 4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARda 4787 
Namų tel. PROapect 1930

Tek YARda 6921.
Res.: KENvrood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Otiso vaL nuo 1—3; nuo 6:30—8:30
756 VVest 35th Street

Ofiso teL 0036 
JEVerly 8244

VIRginia 
Rezidencijos teL: BEVa

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS »■ 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

Tel. CAN&l 0267
Res. tel.: PROspect 665.

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

Residencija: 6600 So. Arteaian Avi 
VALANDOS: 11 V. ryto iki 3 fiopi*

« iki 9 vak vakaM.

LIETUVIAI DAKTARAI

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokit Jaa. leisdami 
Ukkfeamlnuotl Jas moderaUkiausla 
metodą, kuria regCllmo mokslas 

gali sutelkti.
U METAI PATYRIMO 

pririnkime akintų, korte pagalina 
visų aklų Įtempimų.Dr. John J. Smetana 

Dr. J. J. Smetana, Jr.
OPTOMETRISTAI

1801 So. Ashland Avenne 
Kampas 18-toa

Telefonas CANAL OMS — Chicaga 
OFISO VALANDO8 

Kasdien t-.OO a. m. Iki S.30 p. m. 
Trefi. 1> AeM: 9:00 a. m. Iki

Tt«e B m.

DR. P. ATKOČIŪNAS
71AUTTRTAH

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 ir 6:30—8:30 vakare

TaL YARda 3146
VALANDOS: Nuo ii iki 12,

——- - 4! iki 4 ir 7 iki 9 
Pirmadieniais: 2 iki 4 jr 7 iki 9

Sekmadieniais 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS -
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

Tel. CANaI 6969

DR. F P wMNaT DR. WALTER J. PHILLIPS
PHYSICIAN AND SURGEON ,
2158 VVest Cermak Road 

Ofito taL OAVal 8346
Ofiso VaL j 8—4 ir 
TradUdUnlaU pagal sutarti,
Rea, Tet: ■KMIilik Al—

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2155 VVest Cermak Roa ' t 

OTISO VALANDOS
1 — 4 ir 4s8« — 8:3© vakare 

--------- k 

N. TARda 6846

DR. C. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

vaL: nno 9 vaL ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal sutartį.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

AKIU GYDYTOJAS 
SPECIALISTAS

Hnvlrt CO metų praktikavimo aklų 
taisyme Ir gytlyme

GRRAI PRITAIKINTI AKINIAI 
pataisys kreivu, akla, tmmparegyatt 
Ir toliregystę;
palengvina ak,p Įtempimų, pragalloi 
galvos skaudėjimų, svaigimų ir akli 
karutį.

MOTIKRNIMUAUSI, TOIUri.IAUSI 
EGZAMINAVIMO BODAI 

9pečiai8 atyda atkreipiama J valku
akla.
Akiniai pritaikomi tiktai kada ralkla. 

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

8ekmadlenlala parai sutartį.

4712 So. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1378

JOS. f. BUDRIK
Furnifure House

3409 S. Halsted Sl.
Didelis pasirinkimas laikrodėlių

Akiniai teisingai prTrenkami 
per patyrusį lietuvį daktarą.

•

Dėl sąžiningo radijo pataisymo 
pašaukite Yards 3088.

Budrlko Radijo Progoramai:
WCFL 1000 K. Sekmadieniais 6:30 
vai. vakare
WHFC 1450 K. Ketvirtadieniais 
7 vai. vakare.
WAAF 950 K. Hawalan — sekma
dienyje 4:30 po pietų.

Telcfofnafl; HEMlock BS«

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki >! Vak. 7 iki • 

Nedėliomis pagal sutarti

Telefonas OANal 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2202 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS: 24 ir 7-9 

ir pagal sntartį.
Res. telefonas REEley 0434.

TeL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos gat. Ir 49th CL
OFI8O VALANDOS:

Nno 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vaL 
ir pngal sutartį.

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

DR. A. JENKINS .
(lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

OFISO VALANDO8:
Nno 1—4 ir ano 7—9 vakare 

Taipgi pagal sutartį.
Ofise Mefoaas PBOcpeel 6737

Ofiso TeLs BsslA TeL:
VIRginia 1886 PROspeet 8634

OR. RAČKUS /
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1858 W«rt 85th Street >
LIGONIUS PRIIMA i 
Kasdien ano 2:0© iki 8:0© v&L 

Trečiad. tr Sekmad. tik ausi tari ua.

DR. V. L SIEDUNSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LATayette 3660

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir , 
Penktadieniais. į

4631 So. Ashland Avė. t 
TeL YARda 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
_________ Jsžisiiaiiaii____________

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

(2-troe Inboe)
TeL MIDway 8880 Chicago, HL 

OFISO VALANDOS:
Nao 10 iki 12 VaL ryto, nno 2 iki 6 
vai. popiet ir nno 7 iki 8t30 vai. vaL 

Rekmad- nno JO įki 12 v<Į. Jyto.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė.

TeL YARda 0994 . s
Rez. Tel. KENuood 4300

VA1xANDO8
Nno 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vaL 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai, dieng

. Kautynėm per nepriklau
somybės karą mes parodė
me pasauliai, kad esame lala 
vėn verta tauta.

Ona. Bkorupakla
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Mūsų

Vienas kilniausių auklė
jimo tikslų yra artimo mei
lė, ir gera motina turi steng 
tis anksti šdiegti į vaiko šir
dį tą gražiausią dorybę ir 
rūpestingai ją ugdyti. Pro
gos tam darbui ji niekuo-
met nepritruks, nes beeida- išbujos ir nustelbs gėles. Ir
mi gyvenimo keliu, sutinka
me artimą, kuriam galime 
tos meilės parodyti. Šventa
jame Rašte randame vieno
je vietoje: “Visa, ko jus no
rite, kad žmonės jums dary
tų, ir jus jiems darykite.” 
Tuose dviejuose sakiniuose 
yra trumpai sutraukta vi
sa, ko reikalauja iš mūsų 
artimo meilė.

“Ar norėtumei, kad tau 
kas taip padarytų?” — tai 
vaikui labai suprantama ir 
ant to pamato galime sta
tyti artimo meilės rūmą.

Kaip tas rūmas stato
mas? Iš vienos pusės nai
kinant priešingus artimo 
meilei jausmus: pavydą, 
pyktį, godumą, šykštumą, 
iš kitos — žadinant ir stip
rinant geruosius jausmus, 
kurie padeda žmogui mylėti 
artimą, kaip antai: gailes
tingumą, duosnumą, atlai

VIENAS IŠ DAUGELIO
Buvo tai mažame Žemai- ieškoti — taskatės galvą

tijos miestelyje, žmonių bū
relis stovėjo susirinkęs pas 
mažą trobelę. Bobos pasa
kojo kažinką viena kitai, 
o visos nelinksmos buvo, 
susirūpinusios. Įėjau į tro
belę. Viduj trobos, ant len
tų keturiomis degančiomis 
žvakėmis apstatytų, gulėjo 
jauna mergina ar moteriš
kė. Priegalvyj stovėjo sena 
moteriškė ir, žiūrėdama į 
mirusią, verkė.

— Bene tamstos duktė?
— paklausiau verkiančios.

— Taip, — tarė — tą vie
ną turėjau, ir tos Dievas 
paieškojo... oi, oi, vienas 
vargas — ne vargas, o kad 
susirinks du, trys — nors
pablūsk. Ot, dabar ir tas i Hu” 
mažas kūdikėlis, cypia var-! mat 
guolėlis, inkščia lopšelyj; 
žinai, gyvas daiktas ėsti no
ri, o ką duosi? Nei karvės, 
nei pieno nėra iš ko nusi
pirkti.... nupirkau kringelį 
ir maitinu, o ką darysi?

Tikrai šoninėje, ant kar
ties pakabintame lopšelyje, 
verkė kūdikis. Priėjau prie 
lopšio. Skuruliuose surai
šiotas gulėjo menkas pagel
tonavęs vaiko kūnelis ir, 
vaipydamas, traukė sultį iš 
mirkyto kringelio, surišto 
į skepetėlę.

— Ot — tarė senoji — 
bliauja ir bliauja, žmogui 
širdį traukia laukan; nieko 
nekaltas, o kenčia. Kad bent 
Dievas susimylėtų ir atsiim
tų — jo vargo pasigailėtų.

— Taip; šešioliktus me
tus ėjo, reikėjo vargo pa-

dumą. Tai ir šitą darba 
pradėkite anksti, kol tie 
blogieji jausmai tebėra silp
ni. 2 Juk jei norite, kad 
jūsų darželis gražiai pražy
stų, anksti imate jį ravėti, 
nelaukdamas, kol pikžolės

vaik siela yra darželis, ku
riame auga ir gražiausių 
gėlių ir biaurių piktžolių 
sėklos. Jei paliksite tą dar
želį be priežiūros, nė kiek 
juo nesirupindamos, tai tik
riausiai piktžolės nustelbs 
gėles, nes jos beveik vnsuo- 
met yra tvirtesnės. Bet jei 
rūpestingai ir sumaniai ra
vėsite piktžoles, joms vos 
tepradėjus dygti, o gėles 
ukdysite, laistydamos, pu
rendamos žemę, saugoda
mos nuo vėsulų — jūsų 
vaikui paaugus, jo siela 
pražys puikių puikiausiai ir 
skies į visas puses malonų 
kvapą.

Kad galėtumėt, kaip rei
kiant, atlikti tą darbą, tu
rite gerai pažinti savo vai
ką. Todėl sekite jį atsi- 
dė jusios, nepraleisdamos
nepastebėjusios dygstant nė 
vienos blogos sėklelės.

padėjo; o ir kūdikis, žinai, 
poniškas vaikas, visoko bi
jo, kaip dabar jj auginsi, ot, 
tik vargą kentės...

» * *
Kaip augo, taip augo, bet 

vis dėlto augo mažulytis; 
ne vešlus buvo, o juk hado 
nekentėjo; močiutė iš pas
kutiniųjų pirko kavos pake
lį už keturias kapeikas ir 
cukraus už penkias ir to re
tai kuomet užteko ilgiau 
kaip savaitei.

— Juk badu nemarinsi — 
mėgdavo sakyti — jis niekuo 
nekaltas.

Praėjo pora metų. Jau 
Jonelis vaikščiojo. Vis atli
kęs buvo ir vaikai “nevėle- 

jį pramanė — vaikai 
gailestingumo neturi.

Kaip gi nepravardžiuos; visi 
vaikai būriais visokius žais
lus sau išrado; didesnieji po 
gatves su žydukais laidosi, 
mažesnieji lakstė, keldami 
kojomis į augštą dulkių de
besius, o Jonelis, susitrau
kęs, ant pamato sėdėjo: tai 
jam dulkės širdį spaudė, tai 
šalta buvo; sėdėjo vargšas, 
iš įdubusios krutinės sunkiai 
kvėpavo ir liūdnai žiurėjo į 
dangų, į lakstančius paukš
telius.

Neilgai ir jis galėjo valiū
kauti, nei juste nepajuto: 
močiutė mirė ir liko pats 
vienas ant šio svieto. Ir pa
ėmė Jonelį svetimi žmonės— 
taip iš gailestingumo; pas 
krosnį leido gulėti; apie pa
galvį nei minėti neminėjo; 
“bene toks išmano!” Drabu-

šilčiau,žius senutės ir motinos iš- lę — čionai, rodos, 
pardavė: už kągi dykaduo- vėjas neužpūtė .. .

Priėjo prie bažnyčios du
rų, paklibino — uždaryta ... 
Sėdos vaikas ant slenksčio, 
priglaudė galvą. .

— Kaip prašysiu Dievo?
'— klausė pats savęs: — sa
ko, jog Dievas esąs visagalįs, 
tik reikia mokėti, kaip pra
šyti. Bet kaip? Nemoku!

čia taip nemoįu; — išdžiuvusias sa
vo rankeles iškėlė ir užklau
sė: — Dieve, Dieve! susimy
lėk ant manęs!

Ir rodėsi vargdieniui, kad 
jo širdelė linksmesnė pasi
darė. Prisiglaudė prie du
rų ... ne, ne prie durų, tai 
jam rodėsi, jog dabar puikia
me kambaryje buvo, pui
kesniame, ne kaip Joškės šo
ninis, kur kitą kartą su mo
čiute šildėsi pas pečių. Ot ir 
lova . . . kokia minkšta ir 
šilta . . . močiutė Jonelį pa
ėmė, priglaudė ir paguldė;

nį laikytų.
Kaulai Joneliui gėlė nuo 

kietų plytų; nesiguodė, nes 
ir kamgi guosis? kentėjo.

Vieną kartą tarė Jonelis 
moteriškei, kuri jį priėmė į 
namus: “oi, oi, kad aš turė
čiau sparnelius, kaip tie 
paukšteliai, lėkčiau prie mo
tinėlės, tenai . . 
sunku!

Boba pradėjo juoktis: I
— Kokius čia darbus dir

bi? Pakirėjo valiūkauti! 
Kad taip lakstyti nori ,bėk 
miestan, duonos bene par
neši.

Ir pasiuvo Joneliui dry
žas kelines iš dviejų senutės 
žiurstų ir išleido jį miestan.

Nežinojo Jonelis, ko pra
šyti reikia, vaikščiojo ne
vaikščiojęs — niekas nieko 
nedavė, širdelę skaudėjo ir 
alpo. Prie pompos ant rin
kos pamatė moteriškę bepi
lant vandenį, ir priėjęs pa
prašė; vandens šalto atsigė 
rė ir, rodos, geriau buvo, tik 
.kojos smilko!

Turgaus dieną Jonelis vis 
galėjo šiek - tiek širdelę at
gaivinti: tai atsitiko rasti 
pabertų uogų, rado vėl pusę 
kringelio ant žemės ir tą 
maž šuo nepagavo, bet jis 
paskubėjo, kitur užtiko žir
nių saujelę — ir tą dieną bu
vo poniškai pavalgęs. Žie
mos laiku sunkiau buvo: 
nieko negalėjo rasti ant rin-> 
kos, nes sniegas visa priden
gė. ,

Brėško jau: žiemos pūga 
ūžė ir kaukė, o Jonelio širde
lėje taip liūdna buvo. Visą 
dieną vaikščiojo, o nieko ne
gavo; jis nemokėjo giedoti, 
kaip tie elgetos prie Plerijo- 
no kryžiaus, — už ką gi jam 
duos kas?

Vakare parėjo namo. Boba 
kažinko pikta buvo; susimu
šusi ką tik su girtu vyru, dar 
tebešėlo.

— Parsivilkai jau, rupu- 
žiuk! žinai, kur būti dieną, o 
sprogti žinai kur pareiti! — 
sušuko pamačiusi Jonelį.

Joneliui širdis apkaiti, lie
somis savo rankomis akis 
sau užsidegė, bet verkti 
negalėjo; kažinkas jam pasi
darė: drebėjo iš šalčio, kaip 
apušės lapelis. Stovėjo va
landą, paskui, sermėgėlę ap
sivilkęs, pro duris išspruko.

— Eisiu — manė sau — 
'eisiu, poną Dievą prašysiu 
duonelės . . .

Ėjo stačiai ant rinkos: te
nai žydų sankrovos šviesu 
dar buvo; pro sankrovas nu
ėjo į bažnyčią. Į šventorių 
įėjo; čionai buvo tamsu, vi
sai tamsu; pro varpinyčią 
eidamas staptelėjo valandė-

oi, kaip molonu, kaip malonu 
kūdikiui; senai jo niekas ne
priglaudė ! Močiutė ranką 
jam ant galvos padėjo ir ta
rė: “migki, migki, Joneli, 
mažulėli!”

Jonelį apėmė šiluma

Bet pas duris jo nebuvo 
matyti, nes sniegas, vėjo va
romas, pridengė vaiką — tik 
iš po sniego skvernelis juo
davo . . .

Ant rytojaus rado elgetos 
pas bažnyčios duris negyvą 
vaiką. Niekas neatsišaukė, 
niekam nebuvo reikalingas. 
Elgėtos įdėjo jį į baltą gra
belį, nunešė į pakapę ir už
kasė . . .

Visų mūsų bendri idealai 
turi būti Dievas ir Tėvynė.

zi-
Doros keliu eidami, pri

eisime tikrosios laimės 
būrį.

y • '
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VYTAUTOPARKE
Prie 115-tos Gatvės Tarp Crawford ir Cicero

Paimti kiaulieną nuo pe
ties, paprašyti, ikad mėsi
ninkas išimtų kaulą, ir jei 
mėsa perdaug atsiskyrus, 
užsiūti tris puses, palie
kant vieną pusę atdarą. 
Išvirti apie dešimts slyvų 
ir išėmus kauliukus kiek
vieną perplauti per pusę. 
Nulupti tris obuolius ir su- 
piaustyti į mažus- gabalė
lius. Ištirpyti du šaukštu
kus sviesto ir prie jo pri
dėti slyvas, obuolius ir vie
ną puoduką sausų duoos 
trupiniu. Patarkuoti apie 
puse citrinos žievelės ir 
įmaišyti. Dar galima pri
dėti pusę šaukštuko rudojo 
cukraus ir truputis cina
mono.

• Pasūdžius ir papirinus 
mėsą, prikimšti paruoštu 
kamšalu ir pakpeti viduti
nio karščio pečiuje. Kepti 
neuždengus.

Saldžiai-Rūgštus
Liežuvis

Du šaukštukai sviesto, 
du šaukštukai miltų, pusė 
šaukštuko druskos, truputis

pipirų, vienas puodukas 
buliono kuriame liežuvis 
virė, du šaukštukai cukraus, 
du šaukštukai uksuso ir 
aštuonios riekės virto 
kyto liežuvio.

Sumaišyti sviestą, mil
tus ir kitus prieskonius. 
Pridėti bulioną ir virti kol 
autirštės. Dadėjus surai
kytą liežuvį dar truputį pa- 
viritni ir duoti į stalą.

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

PAMOKOS
Anglų Kalbos 

Lietuvių Kalbos
Knygvedystės

Stenografijos
Mašinėle Rašymo 

Aritmetikos
Pilietybės

MOKSLO LAIKAS
Nuo 9 ryto iki 3 vai. p. p. 
ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA

816 W. 33rd Place, 
Chicago, III.

u

NEVIENAS
SKAITYTOJAS

GRAŽINO

NET
KELETĄ
BILIETŲ

KNYGUTES



Pirmadienis, rugp. 11, 1941’

DRAUGAS
Neteisinga klasifikacija

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 
1334 South Oakley Avė.. Chicago, Illinois

Published Daily, cxcept Sundays 
A member of the Catholic Press Association

Subncriptions: One Year — $6.00; Slx Months — $3.50; Three 
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00; 
8ix Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS/
Iieina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tama — $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00; 
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams 
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

- Bendradarbiams tr korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir ncprisiunėiama tam tikslui pašto ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raitus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros.^ Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III.
Under the Act of March 3, 1879. a /

Lietuvių katalikų dienraSčlo “Draugo" rSinCjama lr skaitytojams 
siunčiu sveikinimus lr geriausius llnkSjimus!

Jūsų dlenraStiB ne vien tik patarnauja skaitytojams. Informuodamas 
apie įvairius katalikams Įdomius dalykua bet nurodo tikėjimo tl»

gtn* lr saugo Jgs nuo amUnoJo išganymo prleių.
Daugortopal topadaugeja Jūsų katallkliko dlenraičio skaitytojų skai- 

fltnal
* AMLETO GIOVANNI OIOOGNAN1, 

Laodlcea Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas

Izoliacionistai ir intervenionistai.
Tai du žodžiai, du terminai, kurie paskutiniuoju lai

ku Amerikoje pasidarė labai madingi ir be atodairos 
vartojami. Jie labai parankūs kartais politiniais sume
timais ir dažnai svaidomi šmeižto tikslais. Tačiau jie 
dar dažniau neatitinka savo prasmei.

Izoliacionistai, pagal susidariusią nuomonę, norį ne
atsižvelgdami apie pasaulinę situaciją užmerkti akis 
ir atsiskirti nuo viso pasaulio, kai tuo tarpu interve
nionistai, taip pat pagal populiariąją opiniją, dedą di
džiausias pastangas, kad tik įvelti Jungtines Valsty
bes į karą. Tačiau nė viena, nė antra nėra teisinga.

Jungtinės Valstybės jau per šimtą; su viršum metų 
yra pasaulinė milžiniška valstybė, kurios ekonominiai 
ir politiniai interesai išsiplėtę plačiajam pasaulyj. To
dėl ji negali izoliuotis nuo pasaulio. Tačiau Amerikos 
pagrindiniu principu yra apsisprendimo teisė kitoms 
valstybėms, teisė joms pačioms savitai savo reikalus 
tvarkyti. Todėl Amerika nėra ir intervencionistė ir 
būti negali.

Vien tik dėl to, kad kuris nors asmuo tiki į taiką 
Amerikai, jis negali būti kvailas izoliacionistas. Dėl 
to, kad kuris nors asmuo įsitikinęs, kad Amerika ne
gali išvengti neįeikišus į karą, negalima užmesti jam 
intervencionizmo.

Mes niekados negalime sutikti su tais, kurie primyg
tinai pabrėžia, jog mes turime būti arba vieni arba 
kiti — arba izoliacionistai arba intervencionistai.

Patogumo sutartis
Šis karas iškėlė viešumon didžiausių keistenybių, di

džiausių paradoksų; taikingos valstybės tapo “agreso
rėmis”, agresorės tapo taikingomis; demokratijos ta
po despotizmu, despotizmas — demokratijomis; buvę 
draugai kovoja vienas prieš kitą, o priešai taikos su
tartis pasirašinėja.

Štai per tris savaites Rusijos ambasadorius ir An
glijos oficialieji žmonės tarėsi su Lenkijos vyriausybe 
Londone, kol pagaliau pasirašyta Lenkijos-Rusijos su
tartis, kuria rusai sutinka panaikint sudarytąją su vo
kiečiais sutartį Lenkijos padalinimui. Tačiau rusai aiš
kiai nepasisakė apie Lenkijos rytines sienas, o anglai 
ramybės dėliai apie tai irgi pamiršo.

Jei šiuo metu lenkai nekenčia vokiečių, juo labiau 
mažesne pas juos meilė rusams. Jei lenkai būtų turė
ję laisvą pasirinkimą, tektų labai abejoti, kad jie su
tartį su rusais būtų pasirašę.

Dėl rytinių Lenkijos sienų rusai visados turėjo aiš
kų nusistatymą; jų manymu Lenkijos sienos rytuose 
turėtų baigtis taip vadinamąja Curzono linija, kuri bu
vo nustatyta Versalio konferencijose.

•
Todėl galima atvirai tvirtinti, kad šia Lenkijos-Ru

sijos sutartimi netiki, ne tik pasirašiusieji, bet ir jos 
instigatoriai anglai. Tai paprasta patogumo sutartis, 
kuri galios tik tol, kol atsiras tinkamas momentas ją 
sulaužyti. Tai žino ir Maskva ir Londonas ir Lenkijos 
laikinoji vyriausybė.

Kitos išeities nėra
“Garsas” rašo:

“Svetimi lietuvių tautos priešai ir savieji išgamos, 
bolševikų pavidale, mėgina apkaltinti lietuvius, būk 
jie susidėjo su naciais.

“Pagrindą tokiam kaltinimui davė tas, kad vos tik 
prasidėjus nacių ir raudonųjų karui, lietuviai spon
taniškai sukilo prieš raudonuosius okupantus ir koks 
tik ginklas ar įrankis pateko į rankas didžiausiu at
kaklumu su jais kovojo.

“Kaltinti lietuvius, kad jie kovojo prieš okupantus, 
yra tas pats, jei sakytum, kodėl lietuviai nesutiko 
su raudonųjų dekretu ramiai, be jokio pasipriešini
mo išnykti nuo šios žemes paviršiaus.

“Kuri gi tauta nesigriebtų priemonių gintis, jei 
atėjęs okupantas pradėtų plėšti jos nuosavybes, žu
dyti' šviesuomenę, ūkininkus ir darbininkus, atimtų 
religines, ekonomines, kultūrines laisves, sugriautų 
šeimynas atskiriant tėvus nuo vaikų, arba vaikus 
nuo tėvų, o galų gale pradėtų masiniai žudyti jos 
žmones.”

“...Lietuvių tauta kovodama su raudonuoju oku
pantu vadovavosi ne provokietiškumu, bet savo gy
vybės gelbėjimo reikalu”.

(‘Draugas”, rugpiūčio 11 
d., 1016 m.)

Rusams nesiseka Rygos- 
Dvinsko fronte •••• Kuršo 
šiauriniuose pakraščiuose 
pasirodė daugybė rusų tor
pedinių laivų ir kitokių lai
vų fiotjlla.... Vokiečiai at
mušė rusus prie Dauguvos.

•
Baisūs mūšiai prie Ver- 

dūno.,.. šiaurėje nuo Verdū- 
no mūšiai seka su visu sa
vo pašėlimu.... Prancūzai 
laikosi tik keliose pozicijo
se....

Kuropatkinas paliuosuo- 
tas.... Iš Petrogrado prane
šama, jog caro įsakymu pa- 
liuosuotas iš rusų armijų 
vyriausiojo vado vietos Ry
gos fronte gen. Kuropatki
nas...

•
ftalams teko 20,000 aus

trų.... Londone gauta žinių 
apie itali) didelius laimėji
mus Isonzo karo fronte, kur 
italai paėmė nelaisvėn 20,- 
000 austrų.... -

•
Vokiečiai nori dalyti Bel

giją.... Vokietijoje kilo su
manymas padalinti Belgiją 
į dvi dali: Valoniją ir Fla- 
mandiją....

•
Policmonai žada patrauk

ti { teismą savo viršininką... 
Policmonai Chięagoje sutvė
rė savo klubą, kuris nepa
tiko jų viršininkui. Septy
nis poliemonus, kurie buvo 
klūbo valdyboje viršininkas 
pavarė iš tarnybos. Dabar 
policmonai žada už tai pa
traukti savo viršininką į 
teismą • • ••

Po svietą pasidairius
ATSIŠAUKIMAS f 
BALAAVIKLS

Aš, iš Bruklyno, šaukiu 
jus visus: mases raudonų, 
rausvų, draugus keliaunin
kus, “Sovietų Rusijos drau
gus,” Stalino “saulės” gar
bintojus, “ištikimus” Mark
so įdėjų vykdytojus, viso
kius baubė jus, Bambašvį- 
lius, Šliomus, Mizarus, Ta
mošius ir visus kitus “kul
tūrininkus,” pasaulio demo
kratijų “gynėjus,” visokių 
revoliucijų rengėjus, atleis
kite ir kurių aš čia nesumi
nėjau, kuo skubiausiai vyk
ti Rusijon į pagelbą savo 
“tėvukui” Stalinui ir padė
ti jam išgelbėti jo paltukes, 
kad nepatektų Hitjeriui, ba 
jis lašinius su kopūstais la
bai mėgsta.

Ar girdite jus, “socialis
tinė revoliucija” jau šaukia
si jos prakeiktos kapitalis
tinės demokratijos Ameri
kos pagelbos; ji šaukia pa- 
gelbon visus nuo muilo dė
žių rėksnius, iš Madisono 
Skvero Sodo baulerius ir vi
sus raudonus dykaduonius 
mūšin prieš fašizmą ir na
cizmą — mirti už jos idea
lus ir už “Darbininkų Ro
jų-”

Ko jus tylite ? Kodėl jus 
natsiliepiate ? Kodėl jus 
neskubate į Rusiją savo 

- “saulės” Stalino gelbėti? 
Ko jūs laukiate? Argi dar 
nematote, kad Hitleris nu
pešė Stalinui pusę ūsų?! •

Taip, jūs, raudonieji, jau 
išgirdote mano šaukimą ir 
visi jau skubate savo matu-

ško Rusijos gelbėti! O, 
kaip puiku! 0, kaip malo
nu! Bambašvilpis nuo Ten 
Eick stryto su visu savo 
štabu patys pirmutiniai su 
masėmis Stalino gaTbintojų, 
giedodami “butemaciona- 
lą,” iškeltomis kumštimis 
aukštyn, “Stalino rublius” 
kišeniuose paslėpę, skuba į 
uostą, sėda į laivą ir va 
žiuoja per vendenyną, Rusi
jos komunistus iš vokiškų 
žnyplių gelbėti!!!?

Laimingos kelionės ta
vorščiai ! Laimingai pasiek
ti savo matuškos krantą! 
Jūs dabar savo 25 metų 
darbus — agitacijas už ko
munizmą jau apvainikuoja
te žygiu ir parodote pasau
liui, kad neveltui nuo bačkų 
šūkavote ir rėkėte visiems 
komunistų “rojų” girdami 
ir tą dabar jau savo kelio
ne patvirtinate.

Mes žinojome, kad jŪ3 
nebailiai ir mirsite už Mark 
so idėjas! Gumbai, gumbai 
narsūs nuo Ten Eick stryto 
komunistai! Laimingos 
jums kelionės, ginti Rusijos 
komunistus su savo gerklė
mis »»i S. K- L.

Spicpirvirvio Dumkos -
Raudona Chicago balševi- 

kų gazieta klausia “tuzino 
ir pusės” socialistų, kaip jie 
iš Lietuvos vokiečius išvys?

Ar girdėjo kada toji ga
zieta, kaip bermontininkai 
iš Lietuvos išdulkėjo, kaip 
Klaipėda buvo paimta? Mai
nos rūbai margo svieto!

Dėi paramos Rusijai

Lietuvos tremtiniu reikalu
Pranešimai iš Europos skelbia, jog iš Pabalčio, tuo 

pačiu ir Lietuvos, Rusijos gilumon išgabenta didelis 
skaičius žmonių. Tuo reikalu “Lietuvių Žinios” rašo:

“Jeigu tiems tūkstančiams lietuvių nebus suteikta 
kuo greičiausia parama, tai jie žus nuo bado ir ligų 
Rusijos dykumose.

“Žmoniškumas ir artimo meilė verčia mus tuč
tuojau susirūpinti tų nelaimingųjų mūsų tautiečių 
likimu kurių tarpe gal būt randasi nevieno mūsų ar
timieji.

“Dabar sovietų Rusija ieško paramos Amerikoje. 
Jungtinių Valstybių vyriausybė galėtų pareikalauti 
iš sovietų valdžios, kad ji suteiktų žmoniškesnes są
lygas visiems tremtiniams iš okupuotų kraštų Ir leis
tų tuos tremtinius globoti Raudonajam Kryžiui ar 
kitoms tarptautinėms organizacijoms. Todėl subrus- 
kime visi iš visų kampų prašyti Amerikos vyriau
sybės, kad ji šiuo reikalu padarytų spaudimą į so
vietų Rusijos valdžią.

“Prašymus Amerikos Vyriausybei adresuotus rei
kėtų siųsti Department of State, Washingtone. Bū
tų gerai kad ir grupės žymesnių amerikonų, kaip po
litiškos, mokslo ir visuomenės gyvenimo veikėjų iš 
vietų paremtų mūsų siunčiamus prašymu*.

• “Be vyriausybės reikėtų dar kreiptis į Amerikos 
Raudonąjį Kryžių, kad ir jis darytų pastangų susi
siekti su mūsų tremtiniais Rusijoje ir ten jiems su
organizuotų kokią nors globą bei teiktų būtiniausią 
paramą”.

“Amerika” rašo, jog sąryšyj su Jungtinių Valstybių 
pasižadėjimu,

“New York Times” rugp. 6 d. laidoje reiškia nepa
sitenkinimą Amerikos vyriausybės pažadėta Stalino 
valdžiai parama. Laikraštis nurodo, kad Stalinu ne
galima pasitikėti. Dabar, girdi, bolševikų atstovas 
Washingtone kalba apie reikalą padėti užpultoms val
stybėms, apie reikalą tautoms taikiai sugyventi. Bet, 
sako Laikraštis, kur buvo Stalinas 1939 metais, kur 
jis buvo praeitą žiemą? Ar ne jo kariuomenė teriojo 
Suomiją? ■ >

“Laikraštis siūlo duoti visą pagalbą Anglijai ir 
Kinijai, kurios yra patikimos, o ne Stalinui, kuris 
lengvai gali susitaikinti su Hitleriu ir tapti Hitlerio 
paklusniu vaduku rytų Europąi.”

VORAS ŠILKO TINKLE

Alumino likimas
Iš Richmondo, Va. pranešama, jog ReynoLd Metai 

kompanijos viceprezidentas pareiškęs, kad jau baigta 
pasitarimai dėl persiuntimo Rusijon 2,000,000 svarų 
alumino. Bereikią tik valstybės departamento patvir
tinimo., ’ <4S«Į

Ne taip dar seniai visam krašte buvo paskelbta se
no alumino vajus. Žmonės rinko savo vartotus indus 
ir kitokius namų reikmenis krašto apsaugai. Vadinas, 
Amerikai trūko alumino.

Tačiau, jei Jungtinėms Valstybėms taip maža alu
mino, jog reikia kreiptis į visuomenę senų puodų ir 
indų, tad, kuriems galams siųsti aluminą į Rusiją? 
Abejotina, kad nuo to sustiprėtų krašto apsauga ir 
padidėtų alumino kiekybė.
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Alia Rachmanova

Studentai, Meilė Ir Ceka
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

Išvertė Ant. Pauliukonis 

jj n. TOMAS

(Tęsinys)

Gegužės 29 J.
Slaptojo tarėjo žmona atsidūrė labai sunkiam padė

jime. Mat, rupvodo komisaras pajuto jai simpatijos ir 
pasisiūlė susituokti. Kai ta jam atsakė, kad jau yra iš
tekėjusi, komisaras tik pastebėjo:

— Nu, tai nieko, mes galėsim jį sušaudyti!
Todėl ji nežinojo dabar ką daryti ir iš baimės stačiai 

iš galvos eina, bijodama, kad komisaras gali tikrai save 
velnišką planą įvykdyti.

1918 m. birželio 3 d.

Maša šiendien papasakojo apie vieną čekistę, kuri yra 
tiek žiauri, jog žmogus nenori tikėti ,kad iš viso galėtų 
tokių žiaurių padarų būti. Ji pasiima kokį areštuotąjį 
savo žinion, prisiriša jį prie baslio, tm tikslui pastatytoje 
vienoje kameroje, ir tol marina badu, kol tas galop nu
miršta. O ji patį tuo tarpu prie mirštančio iš bado suim
tojo akių kelia sau tikras vaišes. Kai tas ima prašyti, 
kad ir jam duotų, ji pakiša jam po pat nosia geriausius 
skanumynus ir paskum staiga vėl atima, kol vargšas visai 
pamyšta. Tikriausiai, tai yra Grizelda Nikolajevna.

\ Birželio 5 d.

Pas mūsų kaimyną, inžinierių, vėl buvo krata. Kai jį 
suėmė ir išsivedė, jis mėgino pabėgti, bet nukrito nuo 
laiptų ir mirtinai užsimušė. Žmona, pamačiusi jį taip iš- 
tiesūsį ant grindų, tarė:

— Verčiau taip, negu nuo budelio rankų!
Tada suėmė ir ją.

\ Birželio 13 d.

Šiemet aš išlaikiau keturioliką egzaminų ir atlikau 
aštuonius seminarus. Net dekanas, peržiūrėjęs mano

DRAUGAS

SUŽEISTAS, BET VADOVAUJA

.u.VbtlOT*
Šis vokiečių karininkas su sužeista ir aprišta ranka tebevadovauja savo karei

viams kovoje prieš rusus.

TRIS DIENAS IR TRIS NAKTIS 
TRATĖJO SUNKVEŽIMIAI

Per miestus ir kaimus išrinko iš namų ir 
gatvių vyrus, moteris su mažais vaikais 
gabendami į Omsko ir kitas šaltas sritis

Lietuvos laikraščiai pra
neša, kad bolševikai birže
lio 14 d. pradėjo masinę lie
tuvių “medžioklę”. Po visą 
Lietuvą ėmė siausti čekis
tai, suiminėti lietuvius, net 
ištisomis šeimomis su vai
kais ir naujagimiais kūdi
kiais, ir gabenti Maskolijos 
link. Apie tai laikraštis

šeima; 2) Buvęs Ateitinin
kų Sąjungos generalinis sek
retorius Jonas štaupas su 
šeima; 3) Inžinierius Vla
das Stankūnas su šeima; 4) 
Voldemaras Čarneckis su 
šeima; 5) Lietuvių Katali 
kų Vyrų Sąjungos pirminin
kas Jonas Valadka; 6) Bu-

Į vęs Seimo narys Jonas Do
gelis; 7) Katalikų Mokyto
jų Sąjungos pirmininkas dr. 
Klemensas Ruginis; 8) Pa- 
pečkys; 9) Kauno Univer
siteto profėsorius Kazys 
Dausa; 10) Buvęs švietimo 
ministras Kazimieras Jokan

kas reikia žinoti
Apie Defense Bonus

Kl. Kur geriausia lai
kyti Defense Bonus?

Ats. Saugioje vie-oje 
j dėlto, kad jų vertė nuolat::!
' auga. Jei nori, tai Tr?asu->
ry Department arba Fedc-| 
rai Reserve Bank išduos 
jums kvitą ir jūsų bonus 
saugiai užlaikys be joki > at 1 
lyginimo.

Kl. Ar Albumas, prųa*.- 
dytas stampėmis automati
škai tampa bonu, mokančiu 
nuošimčius ir prinokstan

čiu per 10 metų?
Ats. Ne. Pripildyta al

bumą reikia pakeisti bonu. 
Nežiūrint kiek pinigų į 
stampes investuotum, jie 
nuošimčių neneš tol, kol ne
pakeisi juos į boną ar bo 
nūs.

Pasabta. — Bonų ar tau
pymo stampių galima pirk
ti pašte, banke arba taupy
mo ir skolinimo bendrovėse, 
arba tiesiai iš Treasurer of 
the United States, Wash- 
ington, D. C. Taupymo 
stampių galima pirktis 
“Draugo” ofise.

LIETUVOS LIETUVIŲ PAREIŠKIMAI

studijų knygelę, iš pasitenkinimo nusišypsojo. Mat, šie- Laisvę” praneša:
met dar niekas tiek neišlaikė, kaip aš . . . . . .

Mūsų docentas jau profesorius. Jo knyga turi mili- i ’ 6r . lemsa,rS1^st P61" 
v. .. i komjaunimą, per politrukus,
zimską pasisekimą. ' . ... ,r per kompartiją buvo suda-

\ Birželio 19 d.

Džeržinskis paskelbė, kad jis savo priešams nežinąs

ryti sąrašai. Pagal juos bu
vo atrinkti, išvežti arba at
skirti žmonės arba visos

kas Bernardas Jagminas; 
24) Atsargos kapitonas Gi
neitis, buvusio Lietūkio 
Maisto ir Pienocentro Lon
done atstovo brolis; 25) 
Studentas Juozas Stepšys; 
26) Ihžinierius Skripaitis su 
žmona; 27) Studentas Vy
tautas Guobys; 28) Studen
tas Sirutis; 29) Studentas 
Algirdas Kuosa; 30) Kun. 
Jonas Vailokaitis; 31) Kun. 
Mažonas; 82) Grafas Fla
teris; 33) Inžinierius Minut 

i ka su žmona; 34) Buvęs Lie 
; tuvos konsulas ir vėliau į- 
galiotinis Vilniaus Kraštui 
Trimakas su šeima; 35) Lie- 

1 tuvos pasiuntinybės Rygo- 
I je buvęs valdininkas Leo
nardas Maziliauskas.

Pirmoje eilėje buvo de
portuojami dar ir šie žmo

nės:

1) Visų rangų buvusieji 
policininkai; 2) šaulių Są-

— 1941 m. birželio 23 d. 
buvo paskelbtas toks Lais
vos ir Nepriklausomos Lie
tuvos atstatymo aktas:

Susidariusi Laikinoji, vėl 
naujai atgimstančios Lietu
vos Vyriausybė šiuo skelbia 
atstatanti Laisvą ir Nepri
klausomą Lietuvos Valsty
bę.

Prieš viso pasaulio tyrą
ją sąžinę jaunoji Lietuvos 
Valstybė entuziastingai pa
sižada prisidėti prie Euro
pos organizavimo naujais 
pagrindais.

Žiauraus bolševikų teroro 
iškankinta Lietuvių Tauta 
ryžtasi kurti savo ateitį tau
tinės vienybės ir socialinio 
teisingumo pagrindais.

Vilnius, Kaunas 
1941 m. birželio 23 d.

vo gyvenamoje vietoje pe- 
rimkite viešąjį saugumą į 
savo rankas.

Informacijos ir instrukci
jos skelbiamos nuolat per 
radiją ir spaudoj.

Lietuvių Aktyvistų Štabas
— 1941 m. birželio 24 d.

jokio pasigailėjimo. Dėl to dabar visi dreba jau to žmo- šeimos. Ir to šlykštaus dar
gaus tik vardą išgirdę, 
vojęs.

Kalbama, kad jis ir čeką sugal-

Birželio 20 d.

Šiandien vėl sutikau gatvėje Vadimą. Bet kaip! Jis 
vedė į psichijatrinę ligoninę savo pamišusį tėvą. Iš jų 
atėmė namus ir visa kita; jo tėtis negalėjo to smūgio 
iškęsti ir dėl to pamišo. Vedimas, jis visą laiką šaukė:

— Aš noriu važiuoti į Kaukazą, aš noriu į Krymą! 
O, kam jūs mane gabenat į Kaukazą!

Tas vaizdas tiesiog draskė širdį.

- . Birželio 30 d.
Vakar buvau nuėjusi į psichipatrinę ligoninę, aplan

kyti Zinočkos, Vadimo sesutės. Ji mane pasitiko apsi
supusi ilgu melwu chalatu ir prisijuosusi baltą prijuostę. 
Dabar ji jau visai aprimo, priepuoliai praėjo. Aš jai nu
nešiau gėlių. Ji jas priėmė, padėjo ant suolo, atsisėdo 
ant jo pati ir netarusi nė žodžio, išsitraukė iš kišeniaus 
siūlų su adata in ėmė megzti. Po kojinės galą jai kyšojo 
iš visų kišenių, bet visos numegztos labai nevykusiai.

— Aš turiu numegsti jų šimtą porų, — paskum pa
sakė ji. — Kai baigsiu šimtąją porą, tada išstips visi 
bolševikai! w

Sargė pasakoja, kad ji mezga be jokios pertraukos, 
dieną ir naktį. Jei kas jai nori iš rankų tą darbą atimti, 
tada ji padūksta ir ima baisiausiai daužytis.

1918 m. lepos 3 d.

bo ėmėsi birželio 14 d. nak
tį tie nakties paukščiai. 
Tris dienas ir naktis tratė
jo sunkvežimiai per mies
tus ir kaimus, griebdami iš 
butų ir retkarčiais iš gat
vių. Moterys su kūdikiais 
ant rankų lietaus plakamos 
buvo vežamos ir kemšamos 
į vagonus. Buvo atsitikimų, 
kad jie griebė ligonius iš 
lovų su 40 laipsnių tempe
ratūra, moteris tik antrą 

1 dieną po gimdymo kišo į at
skirus vagonus; dažnai net 
vaikai atskiriami. Vagonuo
se po porą dienų išbuvo už
kaltais langais, negaudami

tas; 11) Klaipėdos Krašto Jungos vadai iki būrių va- 
lietuvių veikėjks Jurgis Stik dW 3) Aktyvesnieji katali-
liorius; 12) Buvęs Švietimo 
ministras ir Dotnavos Že
mės Ūkio Akademijos rek
torius profesorius Tonkū
nas; 13) Stanišauskienė; 14) 
Dotnuvos žemės Ūkio Aka
demijos profesorius Vilkai
tis; 15) Buvęs Spaudos Fon
do direktorius Balys Žyge 
lis; 16) .Buvęs Šaulių Są
jungos žurnalo “Trimitas’ 
redaktorius Jonas Kalnė
nas; 17) Generolas Nagius- 
Nagevičius; 18) Generolas 
Galvydis - Bikauskas; 19) 
Buvęs Finansų ministras ge
nerolas Jonas Sutkus; 20)

kų veikėjai; 4) Aktyvieji 
tautininkų veikėjai; 5) Stam 
bieji pramonininkai ir ban
kininkai; 6) Nepatikimieji 
ir kur nors kuo nors prieš 

(Nukelta į 6 pusi.)

nė vandens. Dalis išvežtųjų, Buvęs Ministras ‘FfonbUn- 
kiek žinių gauta, nuvežti į kas Nepriklausomybės
Molodečną. Iš ten gabensią Akto signataras profesorius 
juos, jei teisingai kalbėjo, Dovydaitis su šeima; 21) 
GPU valdininkai, į Omsko Kauno “Aušros” gimnazijos

mokytojai Spūdai; 22) Kau- 
buvo atga- no Mergaičių Aušros gim

nazijos mokytojas Sek mo
kas; 23) Studentas chemi-

Zinaida Vasiljevna visai neteko vilties beišgelbėti ca- džiau, kad tarp tų vadovų 
rą; jį jau nugabeno į Ekaterinburgą, kur jis dabar turi buvo net lietuvių inteligen- 
gyventi Spatjevo namuose. Sargyba pastatyta tokia di-, tų laikraštininkų, 
dėlė, jog apie kokį nors pabėgimą negali būti nė kalbos. Ką gabeno? Inteligentus, 
Visi darytieji planai nuėjo šuniui ant uodegos, kadangi pažangesnius darbininkus, 
žmonės, kurie ėmėsi to darbo, negalėjo susitarti, kuriuo! ūkininkus, amatininkus. Per 

‘būdu jį reikia vykdyti; kiekvienas vis norėjo dirbti savaip,Į tas tris dienas esą išvežtų 
o kai reikėjo iš tikro veikti, tai, užuot dirbęs, tik pasiti- apie septyniolika tūkstan- 
kėjo kitais ir paskum suvertė jems visą bėdą. Zinaida čių. O šiuo tarpu bent mažą 
Vasiljevna bijosi, kad carą gali sušaudyti. dalelę galima ir suminėti.

1. Buvęs Susisiekimo mi- 
jBui daugiau.) , nistras Jonas Masiliūnas su

sritį, į šaltąsias sritis.
Suėmimams

vbenta čekistų iš Ukrainos 
ir Gudijos. Jiems vadovavo,
nurodinėdami kelią, mūsų i _________________
vietiniai komjaunuoliai, dau|
giausia nelietuviai, bar skau ;!«■■■■■■■■■■■■■■■
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AMERICA ON GVARD!
Above is a reproduetion of the 

Treasury Department's Defense 
Savings Poeter, showing an exact 
duplication of the original “Minute 
Man” statue by famed sculptor 
Daniel Chestei Frencb. Defense 
Bonds and Stamps, on sale at your 
bank or post offiee, are a vital part 
of America’s defense preparalions.

Pirkite “Defense štam
pas” šiandien ir taupykite 
rytojui! Stampos parsiduo
da po 10, 25 ir 50 centus. 
Kiekvienas pirkėjas gauna 
knygutę, kurioje gali tau
pyti “Defense Stamps”.

Sustokite “Draugo” ofi
se ir nusipirkite nors kele
tą “Defense Stamps”!

Būkite nuoširdūs ameri
konai!

— Lietuvių Aktyvistų 
Štabas birželio 23 d. paskel
bė tokį atsišaukimą:

Vokiečių armija raudonuo 
sius gruobonius iš Lietuvos 
baigia vyti. Lietuvių tauta, 
išvaduota iš jungo, ryžtasi 
gyventi vėl laisva, nepri- 
kLausoma. Jau sudaryta lai
kinoji vyriausybė ir jau pe
rima valstybės vairą ir j- 
staigas į savo rankas.

Gruobonys bėgdami plė
šia turtą, naikina jmones, 
šaudo gyventojus.

Tautiečiai, saugokite vi
suomenės ir privatų turtą.

Darbininkai, organizuoki
te įmonių apsaugą.

Valstybės tarnautojai, 
saugokite savo įstaigas ir 
neišnaudokite jų dokumentų 
bei turto.

Lietuviai policininkai, sa

“Į Laisvę” numeryje pa
skelbtas toks atsišaukimas, 
kurio svarbesnius šūkius pa
duodame :

Viskas Lietuvai! 
Raudonieji budeliai žiau

riai kankinę mūsų kraštą, 
rodę savo drąsą prieš be
ginkles moteris ir vaikus, 
kurie dar ir dabar dūsta 
nuo troškulio užkaltuose va
gonuose, šiuo metu siaubo 
apimti netvarkingai bėga... 
Artėja visų Lietuvos žemių 
išvadavimo valanda.

Broliai Lietuviai! Imkitės 
ginklo ir padėkite krašto, 
vadavimo darbe.

Neatsiliepkite į bolševikų 
mobilizacinius šaukimus ir 
slėpkite nuo jų maistą, pa
šarą, gyvulius.

Neleiskite padeginėti ir 
naikinti turto! Saugokite į- 
mones ir darbo įrankius, 
kenkite raudoniesiems oku
pantams kaip ir kuo galė
dami.

Tegyvuoja Laisva ir Ne
priklausoma Lietuva!

Viskas Lietuvai.
Pasirašė Lietuvių Akty

vistų Fronto Štabo 
viršininko įgaliotas

- Leonas Prapuolenis

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

p A CIX I C — namams statyti, remontuoti ar 
I AO l\ V-' L VmZ O pirkti, ilgametis ISmokė įimo Planas.

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!U
.  ■ i ■ ■ —i ■ ■ ■ .. — i . ■

TAI IPYtflTP “a”1 JŪBų indeliai rūpee-
I Avi I 1X1 I L. Ltngal globojami Ir ligi $5,000 ap

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

MCSU PASITIKSIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, NMONkrlsadilant Nei 
Vieno Klijentol

Keistuto Savtnga and Loaa Association yra tymlauala, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė ištaiga

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

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

1.

\
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1

3 dienas ir 3 naktis 
tratėjo sunkvežimiai

(Tęsinys iš 5 pusi.)
bolševikų jungą pasireiškę 

mokytojai, darbininkai, val

dininkai ir ypač daug dar

bininkų; 7) Visi dvarinin

kai, kurių visas turtas bu

vo atimtas. Ir eilė dvarinin 

kų, kurių dalis turėjo tur

to buvo suvalstybinta.

Kam juos bolševikai išve
žė? Bolševikai žino, kad bol
ševikiška tvarka ten gali 
laikytis, kur žmonės yra 
užguiti, prigąsdinti, neturi 
savo minties. Tas, kuris no
ri savarankiškai gyventi, jų 
santvarkai netinka. Dėl to 
jie pažangiuosius savaran
kiškuosius darbininkus, in
teligentus ištremia į Rusi
jos gilumą. Taip jie pada
rė su suomių karelais. Taip 
padarė su gudais, ukrainie
čiais, lenkais. Paskutinė da
lis teko lietuviams. Į jų vie
tą turėjo būti atgabenta ru 
sų kolonistų, kolchozninkų 
ir tarnautojų. Ir jau buvr 
jų daug atgabenta. Vadina 
mojoj policijoj ne tik vir 
šininkai buvo rusai, bet ir 
eilinių tarpe jų buvo nema
ža. Teisėjų buvo jau rusų. 
Net (krautuvių pardavėjų 
jau buvo kariušų, su kurio
mis klijentai nesusikalbėda
vo. Rusai turėjo pakeisti 
visus lietuvius atsakomin- 
gesnėse vietose. Ir vėl tu
rėjo susidaryti viena “ne- 
ditlimaja Rossija”, o Lietu
va virsti tik vakarine Rusi
jos dalimi, žiauriai išgrob
dami ir išveždami lietuvius, 
bolševikai nieko naujo ne
išgalvojo savo režimui pa
laikyti. Jie tik pamėgdžiojo 
savo pirmtakų caristinę žan 
darinę Rusiją. Carų žanda
rai jau ne vieną sykį lie
tuvius buvo nugabenę į Si
birą už Uralo, “žemės ga
lo”. Bolševikų čekistai tik 
šimtą kartų pasirodė žiau
resni už savo mokytojus ca
ro ochronkos žandarus. Tik 
žandarai taip žiauriai nesi
tyčiojo iš kankinamų. O 
Maskvos radijas paskelbė, 
kad ištremiamieji iš Lietu
vos važinio j a su džiaugsmu. 
Tai, ką bolševikai išvežė 
birželio 14-16 dienomis, bu
vo tik dalis numatytų iš
vežti.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Sųjungiečių veiklaWest Pullmano

1
naujienos

Po sunkios ligos mirė Juo
zas Kavaliauskas ir liepos 
28 d. iš ŠŠ. Petro ir Povilo 
parap. bažnyčios palaidotas 
Šv. Kazimiero kapinėse. Ve
lionis ilgus metus priklau
sė prie parapijos. Gaila dar 
jauno vyro.

Parapijos vasarinis pikni
kas, kuris įvyko liepos 27 
d., Vytauto parke, puikiai 
pavyko. Nors tą dieną bu
vo labai karštas oras, be to 
buvo daug įvairių piknikų- 
piknikėlių, bet ir pas mus 
buvo daug žmonių ir gerb. 
svečių. Padaryta parapijai 
gražaus pelno.

Negalima praleisti nepa
žymėjus nepaprasto įvykio, 
būtent, kad piknike virtu-1 
vėje ir valgykloje darbavo
si ir gardžiais valgiais bei 
užsigardžiavimais * svečius 
r pikniko darbininkus vai

šino Moterų Są-gos 7 kuo
pos veiklios šeimininkės. 
Valgykloje tą dieną pada
ryta $167.99 ir buvo many
ta, kad bus bila apie $50 ar 
$60, bet klebonas ir parap. 
komitetas nustebo, kad vei
kėjos vietoj padaryti bilą 
atnešė į raštinę dar $11.00 
“cash” pinigais.

Labai esame dėkingi Mot. 
Są-gos 7 kuopai ir pirm. E- 
vai Mateišienei už pasidar
bavimą. Taip pat ačiū vi
siems aukotojams ir mūsų 
biznieriams.

Mūsų naujo kleb. kun. M. 
Švarlio pastangomis pirmas 
atliktas darbas — uždėta 
ant parap. mokyklos naujas 
stogas ir aptaisytos mokyk
los mūras, kas kainavo 
$287.00.

A. t
MAGDALENA

ROMANSKlENft
(po tėvais PMihiknltė)

Oyveno 833 W. 33rd Plaee 
Mirė rugp. 10, 1941, 2:30 vai. 
ryte. sulaukus pusės amž. 

filmus Anglijoje.
Paliko dideliame nuliūdime

2 tetas — Oną Schuklevę Ir 
Elzbietą Mikalatnlenę lr Jų 
šeimas ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Priklausė prie S. L. A. 36 
kuopos.

Kūnas pašarvota Mažeikos 
koplyčioj. 3319 Lituanica Avė.

laidotuvės įvyks ketvirtad.. 
rugp. 14 d. li koplyčios 8:00 
vai. ryto bus atlydėta Į ftv. 
Jurgio parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta } šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines. draugus Ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

lAldotuvėmls rūpinasi Ona 
Rehuklenė.

Nuliūdę Tetos h- Jų šeimos 
Ir visi Giminės.

Laidotuvių Direktorius 8. P. 
Mažeika. Tel. YAltds 1138.

Brighton Park. — Mote
rų Sąjungos 2U kuopus su
sirinkimas įvyko 4 d. rug
piūčio. Narių dalyvavo skait Į 
lingai. Pasirodo, mūsų kuo
poj randasi dvi sergančios 
narės: Ona Paukštienė, jau 
kuris laikas kaip serga ir 
Marcelė Jakaitienė jau ant
ra savaitė kaip randasi li
goninėj po sunkios operaci
jos. Abi narės buvo uolios 
rėmėjos mūsų kuopos. Lin
kime greitai joms pasveikti.

Volterienė išdavė raportą 
iš buvusio kp. išvažiavimo 
3 d. rugpiūčio. Pasirodo, iš
važiavimas pasisekė. Žino
ma, jeigu visos narės būtų 
dalyvavusios, tai jis būtų 
dar geriau pasisekęs. Net 
netikėtina, būrelis dalyvių 
per kelia? valandas padarė 
keletą desėtkų gryno pelno 
Už pasisekimą nereikia pa 
miršti ir komisijos, kuri Į 
taip nuoširdžiai dirbo nežiū J 
rint jokių sunkumų.

Dabar laukiam grįžtant 
narių iš seimo, būtent Stat
kienės, Paukštienės ir Pet
rošienės. Tikimės, kad jos 
mokės perduot mums savo 
įgytus įspūdžius. Gal, dar 
bus radusios naujų būdų, 
kaip sėkmingiau galėtumėm 
pasidarbuoti mūsų tai gar
bingai ir didžiai Moterų Są- 
gai. Vienutė

Taupykite Vartotus 
Pašto Ženklus

Ar norite prisidėti prie 
tikro misijonieriško darbo"! 
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 
dirba krautuvėse, bankuose, 
ofisuose ir panašiose vieto
se, kur kasdien pereina 
daug pašto.

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

MARIAN MISSION CLUB 
Marian Hills Seminary, 
Hinsdale, Illinois.

Gaus gerą renda
Dėdė Šamas paėmė globon 

Chicagos Navy Pier. Už tai 
Dėdė Šamas Chicagos mie
stui rendos mokės per pir
mus metus $120.000, o per 
antrus — $60.000.

PADftKONft

PAULINA YVJRGAITIENft
kuri mirė rugp. 4, 19,41 Ir ta
po palaidotu rugp. 7. Dabar 
ilsia ftv. Kazimiero kapinėse 
amžinai nutilus ir negulėdama 
atidėkoti tiems, kurie sutel
kė jai paskutinį patarnavimų 
ir palydėjo Ju į tu neišven
giamu amžinybės vietų.

Mes atmindami Ir apgailė
dami jos prasiftalinimu Iš mū
sų tarpo dėkojume mūsų dva
siškiems tėveliams kun. kleb. 
Al. Baltučiui, kun. F. Kataus- 
kut, kun. A. Valančiui Ir kun. 
A. Zakarauskui, kurie atlaikė 
įspūdingas pamaldas už jos 
sielų. kun. A. Baltučiui už 
pritaikintu pamokslu ir kun. 
Petrauskui už nuvykimą į ka
pus. Dėkojame Sv. Mišių au
kotojams ir gėlių aukotojams, 
už pareikštu nuoširdumu. Dė
kojame laidotuvių Direktoriui 
Antanui M. Phillips už tvari 
kingų laidotuvių surengimu. 
Dėkojame grabnešlams ir vi
siems, kurie paguodė mus mū
sų nuliūdime. Dėkojame rre- 
tlnlnkų Brolijai, Maldos Apaš
talystės Draugijai lr Catholic 
Order of Foresters Orgtuilza- 
cijui už pribuvimu laidotuvėse. 
Ir pagailos, dėkojame visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse
žmonėms; o tau mūsų žmo
nai lr motinai linkime amži
nai ilsėtis Viešpaties globoje.

Nuliūdę lieka Vyras And
rį- "s. Duktė Kotryna Gulbinas.

DOMINIKAS BALIS
Gyveno 6558 S. Morgan Street

Mirė rugp. 10 d., 1941, 12:30 vai. ryte, sulaukęs pusės amž.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskr., Liažavos parap., 

Purplių kaimo.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Barborą (po tėvais 

Šumpaitė), sūnų Dominiką, marčią Oną, anūką Thomas, bro
li ir brolienę Joną ir Magdaleną Valius, brolio dukterį Bernice 
Beacon, 2 sesers dukteris Prudenciją Račiūnas ir Magdaleną 
Kraučiūnas ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų, o Lietu
voje brolį Juozapą, 3 seseris — Marijoną Katelienę, Oną 
Dargienę, Ievą Paulikienę ir jų šeimas ir gimines.

Priklausė prie Tėvynės Mylėtojų dr-stės.
Kūnas pašarvotas Mažeikos koplyčioje, 3319 Lituanica Avė.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugp. 13 d, iš koplyčios 8:30 

vai. ryto bus atlydėtas į šv. Jurgio parap. bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų 
bfcis nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris, Sūnus, Marti, Brolis, Brolienė, Brolio Duk
tė, Sesers Dukterys ir visi Giminės.

Laidotuvių Direktorius S. P. Mažeika, Tel. YARd3 1138.

r^=

Dabar remontuojamas mo 
kytojų seselių namas. Dar
bą apsiėmė atlikti Karolis 
Raila ir V. Galdikas.

Bažnyčion jau sudėta gra 
žūs spalvoti langai, tuoj bus 
pradėta vidus dažyti. Rap.

A. A
JONAS KAIKARIS

Gyveno 1400 S. 48th Ct. Ci
cero, III.

Mirė rugp. 8. 1941, 10:34
vai. vak. sulaukęs pusės amž. 
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Šiau
lių apskr., Žagarės parap.. 
Veršių kaimo.

Amerikoje Išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

moter) Apoloniją: 4 sūnus: 
Joną Ir jo žmoną Feliciją, 
Stanislovą. Vladislovą Ir Juo
zapą, seserį Agniešką lr jos 
vyrą Stanislovaitį ir Jų šei
mą. pusbrolius: Juozapą Pa- 
terabą lr Jo šeimą, Jurgį Bl- 
člušą. tetą Eleną Balčiūną, 
pusbrolius Kazimierą ir Joną 
Balčiūnus lr jų šolm.; pusse
serę Eleną Rudytę, sesers 
dukterį Prancišką Tarvldlenę 
lr jos šeimą; sesers sūnų Vi
limą Juoeapalt) ir Jo žmoną 
lr sesers dukterį Bernadlšaitę 
Ir daug kitų giminių lr pa
žįstamų. O Lietuvoje paliko 
brolj, 2 seseris Ir jų šeimas.

Kūnas pašarvotas namuose 
1400 Ho. 48th Ct.. Cicero. III.

Iztldotuvės įvyks antradienį, 
rugp. 12, iš namų 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas J ftv. An
tano parap. bažnyčią, kurioje 
Jvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamald'ų 
bus nulydėtus į ftv. Kazimie
ro kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines. draugus Ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris. Sūnal, Bro
liui. Seserys. Pusbroliai, Tetą, 
Pusseserės. Sesers Valkai Ir 
Gimta ės.

laidotuvių Direktorius Char
les 8yrevlcze. Tel. Cicero 
881 M.

MENIŠKI — VERTINGI 
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

PASITIKftJIMO MUMIS 
REKORDAS

Ši firma virš 50 m. tos pačios 
šeimynos rankose!

(Įsteigta 1889 m.). .

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

Ką sumokėjo 
rūkytojai

Per liepos mėnesį Illinois 
valstybės rūkytojai valdžiai 
naujomis taksomis sumokė
jo $1.881.806. Nuo liepos 1 
d. rūkytojai cigaretų turi 
mokėti taksų po 2c. nuo pa
kelio. Valdžia tokių taksų 
tikėjosi . tegauti $833.333 
per mėnesį. Reiškia gave 
dvigubai daugiau, negu ap
skaičiavo.

KREIPKITĖS Į

LIETUVĮ VICE-PREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
OFISAS IR PARODA: 

4535 W. Washlngton Blvd. 
Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA:
5919 South Troy St. 
Tel. REPubllc 4298

VALANDOS: Kasdien 9 iki 9 v. vak.; šeštad. ir Sekm. 9 iki 6 vai.

fBAFGLTIT
RADIO LAIKRAŠČIO 30-ti METAI
APTARNAUJA CHICAGOS Ir APYLINKftS LIETUVUA

Vienintelis Vakarinis Lietuvių 
Programas Amerikoje —

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTAD. Ir ŠEŠTAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.
6755 So. Western Avenue 

Phone: GROvehlll 2242

VISOSE MIESTO DALYSE

S5OO.OOO.9GApart Apsaugos, Turime 
ATSARGOS FONDĄ Viri

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.

LOAN ASSOCIATION ofGUcage 
JUSTIN MACKIEVVICH, Prea.

4192 Archer Avenue
Vlliginia liti

MS

OART, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Otriatulu PaUruTlmu — Moteris patarnanja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS 

ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

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

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

OI

■ i

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotmrig Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayetto 0727

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

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

P. J. RIDIKAS 
3354 South Halsted Street

J. LIULEVICIUS 
4348 S. Caiifornia Avė. 

Tel. LAFayette 3572

ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. Western Avenae 

Tel. GROvehiU 0142

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

j

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

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

LACHAWICZ IR SUNAI 
2314 West 23rd Plaee 

Tel. CANai 2515
42-44 East 108th Street 

Tel. PULlman 1270

ANTANAS M. PHILIPS 
3307 Lltnanlca Avenue 

Tel. YARda 4908
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Automobiliai ir «
nolnimacįTUluilIIvl

Šiemet Chicagoj automo-
mobilių yra 14.636 daugiau, j 
negu jų buvo pernai. Bet 
nelaimių dėl automobilių 
katastrofų šiemet dviem 
nuošimčiais mažiau pasitai- 
taiko, negu pernai.

Per pirmuosius septynis 
šių metų mėnesius Chicagoj 
nuo automobilių žuvo 3453 
žmonės, o pernai per tą lai
ką žuvo 353.

Bendrai imant visą šalį, 
tai šiemet nelaimės nuo au
tomobilių padidėjo 17 nuoš. 
Imant vien Illinois valsty
bę, tai čia tos rūšies nelai
mės sumažėjo 5 nuoš.

Susekė munšaino 
fabriko

Adresu 1844 No. Damen 
avė. valdžia užėjo munšaino

Apgavo darbininką CLASSIFIED
Art Muller, 26, 2834 So.'• gera proga pirkit į maboeite pak k ik apylinkei

Union avė. ieškojo darbo. 
Pasitaikė sueiti su nepažįs
tamu žmogum, kurs tuoj

Nepakentė skausmo
Edward Wolf, 50 metų 

amžiaus, 4920 Montaųa ot. 
rastas negyvas. galia jo 
besąs revolveris ir toks raš-

fabriką. Įtaisymai besą ge-Į čiukas pačiai. “Aš ilgiau pasisiūlė galįs įtaisyti dar- 
ri, jie galėjo atseiti $1,000. nebegaliu pakęsti gėlimo. | bą prie VVestern Union Tele- 
Suareštavo penkis žmones Mano kairioji koja jau ne- graph Co. Tik reikiet $65 įsto

Du viršininkai liks 
savo vietose

gyva.” Tuo tarpu jo pati šu 
dukterim buvo išvykusios 
pas gimines į Syracuse, 
N. Y.

Buvo pasklidę gandų apie 
tai, buk Chicagos policijos 
viršininkas Allman ir ug Į nforado laisnius

nioriun •

Du tavernai

niagesių
Corrigan
Majoras

komisijonierius 
busią pašalinti.

I Pirkite ift senesniųjų namų, kuriuos 
gailina pigiau nupirkti su mažes
niu Jių-ftimu. Kurio atneša didesni 
nuoftimt) pelno. Turime visokių na
mų, didelių ir mažų — pigiai. Tei
singas patarnuvlmas. Kreipkitės prie
CHARLES VRNICH (VRM K AK) 

2500 W. 63rd St.. Ant 2-m' aukAtu
Telefonas: PKOspevt 6025

jimui uniją. Muller įdavė 
minėta suma, o geradėjas 
nei, su darbu, nei su pinigais 
nepasirodė

PLATINKITE “DRAUGĄ”

KAS KĄ TIKITE MAINYTI AKB.l 
NORIT PIGIAI PlltKTI:

Rastas skenduolis
Prie Benvyn avė. ežeras 

išmetė nuogą negyvą žmogų 
Charles Freeman, 1314 W.1 apįe 45 metų amžiaus. Jokių

Kelly paskelbė, 79 st., ir Primo Bachielli

PIRM NEGI’ l’IRKSITE 
MATYKITE MUS!

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ 

STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS

Finansuojame namų pastatymu at 
pataisymų — Nieko (mokėti — t 
metai Išmokėti — Apkainavtmae 
dykai

Lietuvis Pardavėjas 
Stanley Litninae — Vedėjas

Carr-Moody Lumber 
Company

3039 So. Halsted St. 
VIC. 1272

Sumažėjo reliefininkų 
skaičius

Chicagos Relief o adminis
tracija skelbia, kad reliefi- 
ninkų skaičius vis mažėja. 
Per liepos mėnesį dar turėjo 
135.000 kostomerių, bet tai 
buvo 7.500 mažiau, negu jų 
buvo birželio mėnesį.

Bruno Mussolini, sūnus 
Italijos diktatoriaus, kurs
žuvo orlaivio katastrofoj.

. *

Negrai nori eiti 
armijon

Chicagos negrų vadai pa

kad permainų neįvyks ir ,453 E. 43 st. neteko savo
ženklų apie tai, kas jis dar 
nesurasta. •

abu viršininkai 
savo vietose.

pasilieku

įtariamas antru sykiu

Apvogė aptiekę
Dailiai pasirėdęs jauna? 

vaikinas apie 17 metų am
žiaus, iėjo į aptieką adresu 
3627 W. Lawrence Avė. Iš 
registerio pasigrobė $35 ir
bėgo lauk. Aptiekorius šo J 
vė du sykiu į vagili#, be*' 
tas sėdo automobiliun ir nu j 
dūmė.

Dr. Charles Bėrais, 44 
metų amžiaus, buvo įtartas 
daryme nelegalės operaci- 

, . .... » , įjos balandžio 18 d. Dabar
tą'užfta’i, TadVpemažai BtBi° B*™?BB' ^gegužes 

14 d. vėl daręs tokią opera-įmama armijon. 1 ..
.. . .. . 'ciją. Todėl buvo arestuo-Valdzia ketino negrų im- , , , , , ,tas. Daktaras sako, kad jis 

nei vieną, nei antrą sykį 
tokių operacijų nėra daręs.

tavernų laisnių. Pirmutinis 
neteko dėlto, kad pardavė 
alaus nepilnamečiui H. Pau
linui, 16 m. amžiaus, kurs po 

suvažavinėjo moterį. Ant. 
rasis tavernos savininkas 
neteko laisnio dėlto, kad 
vienam negrui pardavė re
volverį.

tjsth lr S. Campbell Avė. 5 kam
barių mūrinis coliage kuiną $3.500, 
{mokėti 1300.

Ant Kockwelf Kt. ir 64th ii kam
barių mūrinis bungalow, 2 karų 
mūrinis garadžius. kaina $5,85o.

& kambarių medinis coliage — 
reikia patuisyti, kuiną $1,250.

4 fletų kampinis mūrinis namus 
po 4 kambarius, kaina $12.500.

2 fletų po 6 kambarius — 2 boi
leriai — but»galow stogas, kaina 
$8,500. 4 fletų mūrinis numas po
5 kamburius. ant 2 lotų pastatytas, 
{mokėti $1,600.

| Uiznlavas namas, randasi tarp di
delių dirbtuvių — taverno ir lunch 
biznis — 5 gyvenamieji kambariai, t Kaina $4,500. Savininkas priims {

' mainus lotus arba didesnį namų— 
pridės pinigais.

Taipgi turime dldel} pasirinkimų i visokių namų po visų Chicagų: pn- 
vatiftkų ir bizniavų, farmų mažų ir 
didelių, galima pigiai pirkti arba
mainyti.

I Jeigu norite greitai parduoti ar
ba pigiai pirkti, išmainyti bile kų 
jūs turite, kreipkitės pas;
CHARLES P. SIROMSKIS & CO„ 

6921 S. VVestern Avė.
Tpl. Rep. 37Į3 Pros. 1114
2 » ■ ... š'l.........................Į.

Kairiarankiu
furnamenfas

ti armijon 69.633. Negrai 
protestavo ir vyriausybė jų 
kvotą pakėlė iki 92.846. Ir 
tuo negrai nepatenkinti. 
Sako, kad jų daugiau turi 
būt paimta armijon. Sako, 
kad negrų armijoj turi būt 
143.000.

Prilygino prie 
žmogžudžio

REIKALINGAS DARBININKAS 
SPAUSTUVfeJE

Reikalingas tuojau prityręs spaustu
vės darbininkas. Pastovus darbas.

Kreipkitės; >
2334 So. Oakley AveJ Chicago. Iii.

PAIEŠKOMA SENA PORA 
Paieškoms senų porų ir duodame 
kambarius uždyka, už prižiūrėjimų 
krautuvės nakties metu.

Kreipkitės;
OVERLING TAII.OR SHOP 

4602 So. W(xxl St.
Tęl. VUt. tP9Ų

PARSIDUODA GERAS NAMELIS
PĄKSIDUODA — 6 kambarių cot- 
tąge, karšto vandens šiluma. Ap
taisytas porėtus. Randasi netoli 47 
St. ir Wentworth Avė.

Kreipkitės telefonu — VINccnnes 
3784.

Chicagoj įvyko ketvirtas 
metinis kairiarankių golfi
ninkų turnamentas Illinois

. .Socializmo idealai teorijoj 
labai gražiai skamba, bet 
jie labai toli nuo gyvenimo 
praktikos. — Gintautas.

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

Suareštavo už 
laišku vogimą

Joseph Czapski, 36, 4035 
No. Kenneth avė., tapo su
areštuotas ir perduotas pa 
što vyriausybei. Jis buvo 
pagautas x bevagiant laišku3 
iš pašto dėžės prie 22<H) 
Carmen avė. Jisai pripažino 
prie kaltės.

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

H. KANTER, Sav.

RED — IYCH Y—9C AL Y

ECZEMA
Effective Home Treatment 
Promptly Retieves Tortnrel
Pirmas nžtoplmas sn stebėtinu ! 
ŽEMO—daktaro išrastas—tuojau 
sustabdo nepakenčiamų niežėjimų 
galvos ir tuojau pradeda suglū
mu jautrios odos. Stebėtinai sėk
mingas per virš 30 metų! Gauna
mas visose vals- _______  „

±1________.ŽEMO

PASKOLOS
GREIT IR PIGIAI

ANT 1-mų MORGIČIŲ 
Mėnesiniais atmokėjimais

Mutual Federal 
Savings

and'LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO 

2202 W. Cermak Rd. 
EEN. J. KAZANAUSKAS, See. 

Tartas virš $1,000,000.00

Išsigelbėjo moteris 
ir šuo

Gaisras buvo kilęs penkių 
augščių name 6320 Stony 
Island avė. Pavojuje buvo 
viena moteris ir jos šuo. 
Bet abiem pavyko išsigelbė 
ti. Gaisras nuostolių pada
rė už $15.000.

Išveilojame 
po visų 
Cbicago

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄJames Lowell, 14 metų 

amžiaus negras rastas su 
perskelta galva ant geležin 
kelio prie Kindzie ir Pauli
na gatvių.’’1 {

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 S. Halsted St.
Tei. BOULEVARD 0014 SKAITYKITE “DRAUGĄ!išty-

metų
nelai

Koronerio teismas, 
ręs žuvimą devynių

Liko automobiliaus 
mėje, draiverį prilygino prie 

Per rugpj. mėnesį Illinois žmogžudžio. Nelaimė atsi- 
valstybėje kvota į armija tiko prie 1425 Ogden avė 
nustatyta 4.111 naujokų. Bu- Atsirado trys asmenys, ku- 
vo pienuota teimti 3.311, bėt ’ rie liudijo, kad draiveris bu- 
kadangi per liepos mėnesį vį vo girtas.
sai nedaug tepaimta, todėl I 4--------»--------------

Padidino naujoku 
kvotą

rugpj. mėnesio 
pakelta.

kvota tapo; Šoko nuo tilto
I

Suliejo šeimynas
Frank Hofer, 60

Bruno Gutgeit, 50 metų 
amžiaus, 826 So. Wabash 

’ aven nušoko į vandenį nuo 
metų Outer Drive titlo. Tą ma-

I

Prapuolė mergina
East Chicagoj liepos 31 d 

prapuolė Mary Abbett, lb 
metų amžiaus ir vis neatsi
randa. Minėtą dieną jos mo
tina ir jos sesuo išėjo į 
krautuvę, o Mary liko viena 
namie. Kai motina sugrįžo, 
taį dukters nerado ir ikišiol 
jokių pėdsakų nesuranda.

CONRAD
Fotografas

Studija Įrengia pir
mos rūšies su mo
tom tfik omisĄ-.užlai - 
domis lr Hollyvvood 
šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

$”

amžiaus, gyv. 5351 So. Laf- J tė kun. Paul A. Borchardt, 
lin st., buvo našlys ir turėjo šv. Sebastijono par. vikaras.
šešis vaikus, o Helen Kom- 
mer, 59 metų amžiaus, gyv. 
5415 So. Laflin st., buvo

Jisai nutvėrė plūdę ir mete 
skęstančiam, bet tas nepai
sė. Tada kunigas pašaukė

našlė ir turėjo tris vaikus. 1 tilto sargus, kurie sėdę į val- 
Tai našlys ir našlė sutarė tį leidosi gelbėti skęstantį, 
sulieti dvi šeimynas į vieną., bet jis panėrė ir neiškilo. 
Taip ir padarė. Vaikai ži- j Vėliau jo kūnas buvo iš- 
nojo, kad jų tėvai drauga-i trauktas. Jo kišeniuje be- 
vo, bet nežinojo, kad jiedu1 santi bankinė knygutė ro- 
vestuves iškels. danti $382 depozito.

Pavogė abrusų 
už $1.000

Iš skalbyklos troko, sto
vėjusio prie 54 W. Illinois 
st., vagiliai pavogė abrusų 
už $1.000. Tas trokas išva
žinėjo abrusus valgykloms 
ir hoteliams.

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

Rez.: - ENGletvood 5840

UHIK 4THIN0
|r.4T ?■;" St-e»t
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Jūsų Gražus 
Apsirėdymas

-Mūsų Specialybė

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

ŽAVIAUSIAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ

BLIUSKELIŲ
PIRŠTINIŲ

KOJINIU 
POCKET*BOOK V

KORSETŲ
KŪDIKIAMS DKABl MŲ 
V. VILEIŠIENE, SAV.

GLAMOUR
FROCK SHOP

5922 W. Roosevelt Rd. 
Tel. AUSTIN 1176

DINING ROOM 8ET8 — PAR
LOR SETS — BEDROOM SETS 
— RŪGS — RADIOS — RE- 

FR1GEKATORS — WASHEKS — 
MANGELS STOVĖS.

AU Nationally Advertised

Alf X ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenr
Telefonas REPUBLIC 6051

*

J?

Jonas Kaikaris, Ciceros 
Duonkepys, Mirė!

Vėlai penkt ad. vakare, t. 
y. rugpiūčio 8tą d. žymus 
Ciceros lietuviškos duonos 
kepėjas — Jonas Kaikaris, 
mirė po trumpos ligos. Tai 
buvo plačios labdarybės 
žmogus, kuris niekados ne
pasigailėjo didesnių ar ma
žesnių lėšų vargšams savo 
kolonijoje.

Per 15 metų ponas Jonas 
Kaikaris uoliai ir nuošir
džiai darbavosi savo koloni
joje su duonos kepimu ir iš
auklėjo keturius sūnus. 
A. a Jonas buvo senas Cice
rietis ir visados tą koloni
ją uoliai rėmė. Jis paliko 
dideliame nuliūdime žmoną

Apoloniją, keturius sūnus ir 
visą eilę giminių. Velionio 
kūnas yra pašarvotas na
muose po adresu 1400 South 
48th Court, Cicero, III. Lai
dotuvės įvyks antrad., rugp. 
12 d., 1941 iš švento Anta
no bažnyčios.

Peniskėlė galvą
Katberine Rili, 55 metų 

, amžiaus moteris, gyvenusi 
12036 Bissell st., nusirito 
trepais ir persiskėlė galvą. 
Nelaimė atsitiko dėlto, kad 
turėklas, į kurį ji buvo įsi
kibusi, truko. Vieną dieną 
dar pagyvenusi mirė. 
__________________________
REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

ARCHER STOKER SALES 
FREEMAN STOKERIAI

ATYDA. Laike dabartinio Išpardavimo iki Grand 
Opening, kiekvienas pirkėjas FREEMAN STOKE- 
RlO gaus veltui gražų Stewart-Warner Radio.
Įsigykite FREEMAN STOKERĮ Ateinančiai žiemai. 
Sutaupysite pinigus, laiką ir šilumą.

JOKIA PRIEŽIŪRA NEREIKALINGA 
VIENODA ŠILUMA

GALIMA VARTOTI PIGIAUSI KURĄ
NESUGENDAMAS (sūtriušKina akmenis be 

sugedimo)
šalia Freeman įrengiame dar kitų keturių 
išdirby sčių stokerius.

TAIPGI PARDUODAME:
Refrigeratorius 

Radios
Plumbing Įrengimus 

Aliejinius Pečius 
Skalbiamas Mašinas

JOSEPH BAGDON
— Savininkas —

4704-06 So. VVestern Avė., Chicago, III.
Tek: LAFayette 3138

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

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

AGENTAI:- 
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas

H. Rajewski 
“Shorty“

Rec. ToL VICTORY 2499

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 VVest 81st Street 
Chicago, III.

Telef onuoki te: 
VlCtory 16 9 6

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

4-
Nauja Vieta:

907 WEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022
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LITHUANIAN CHAMBER OF COMMERCE 
OF ILLINOIS REIKALAI

(Joseph P. Varkalos, sek tokios lietuviškos įstaigos ir
retoriaus, kalba iš radio 
WHFC, pasakyta rugp. 7 d.)

Vardu Lithuanian Cham
ber of Commerce of Illinois, 
arba Lietuvių Vaizbos Bu
to, sveikinu visus klausyto
jus.

Praeitą ketvirtadienį aš
nurodžiau, kad svarbiausiu✓
tikslu šios organizacijos y- 
ra — išplėsti gerbūvį tar
pe lietuvių Chicagoje.

šiandien kalbėsiu apie 
antrą tikslą. Ši organizaci
ja pasiryžus įgyvendinti ir 
išlaikyti teisingumą ir do
rybės principus biznyje ir 
profesijoje. Kad išvengti ne 
susipratimų tarpe biznierių 
ir profesionalų, daryme biz
nio, stengsimės prieiti prie 
vienodų metodų.

Tikslas šios organizacijos 
yra įgyvendinti ir palaikyti 
gerą vardą ir pasitikėjimą
lietuvių biznierių ir profe-} 
sionalų ne tik tarpe lietu
viškos visuomenės, bet ir 
tarpe pačių lietuvių biznie
rių ir profesionalų.

Įkūnijimui minėtų princi
pų, kurie užrašyti šios or
ganizacijos čarteryje ir kons 
titocijoje, nariais Lietuvių 
Prekybos Buto gali būt tik.

PIRKITE DABAR
Pečius, Rakandus, Parlor 
Setus, Karpetus, šaldytu
vus, Skalbyklas ir Radios. 
Budriko krautuvė dar kai
nų nepakėlė. Dabar pirksi- 
te žemomis kainomis, o to
liau bus brangiau.

Galite pirkti įmokant 
$1.00 depozitą dėl tolesnio 
palaikymo ir pristatymo.

Išsirinkite dabar sau 
žieminį, Gesinį, Anglinį ar 
Aliejinį Pečių. Sutaupysi
te vieną trečdalį!

Atsilankykite pamatyti 
visus naujus radios 1942 
metų išstatyti ilgiausiomis 
eilėmis. Išsirinkite naują 
radio dabar.

Išmainykite savo seną 
radio.

JOS. F. BUDRIK 
Furniture House
3409-11 S. Halsted

Td. Yards 3088

firmos, tik tokie lietuviai 
biznieriai ir profesionalai 
lietuvių kilmės, kurie prisi
laiko viršui minėtų princi
pų.

Štai dėl ko Lithuanian 
Chamber of Commerce of 
Illinois rekomenduoja dary
ti biznį su liettiviais biznie
riais ir profesionalais, ypač 
su tais, kurie yra nariai šios 
organizacijos, nes jie yra 
pasiketinę visuomenei tei
singai tarnauti.

Kad įgyvendinti užbrėš- 
tus tikslus šios organizaci
jos, direktoriai įvairioms ko
misijoms skiria pirminin
kus, kurie be jokio atlygi
nimo atlieka skirtus jiems 
darbus.

Šiandien aš išvardysiu ke
lias veikiančias komisijas. 
Iš jų darbų turėsite progos 
dar plačiau pažinti šią or
ganizaciją.

Štai, Narių Priėmimo Ko
misija, kuri turi ištirti pra
eitį ir būdą kiekvieno apli
kanto prieš, negu direkto
riai balsuoja už jo priėmi
mą į narių skaičių.

Pirmininku šios komisi
jos yra narys ir direktorius 
Michael Narvid. Jis turi duo
nos ir pyragų kepyklą ad
resu 242$ W. 69th St.

Yra komisija, kad pagel
bėti biznieriui biznį pradė
ti ir jį išlaikyti. Ta pati ko
misija riša nesusipratimus 

'biznio tarpe. Šios komisijos 
pirmininku yra adv. Anta
nas A. Slakis. Jo raštinė: 7 
S. Dearborn St.

Parengimų, būtent pas
kaitų, išvažiavimų ir balių 
komisijos pirmininku yra 
narys ir direktorius Anta
nas Valonis, pagelbininkas 

| kasierius Metropolitan State 
Banko, 2201 W. Cermak Rd.

Atletikos ir Sporto komi
sijos pirmininku yra narys 
ir direktorius Al. Kumskis, 
vienas direktorių Chicago 
Parkų. Raštinė: 6825 So.
Western Ave.

Spaudos ir Pranešimų ko
misijos pirmininku yra na
rys ir direktorius Wmį Se- 
bastian, elektros instaliaci
jos kontraktorius. Jis turi 
krautuvę ir ofisą 4104 Ar
cher Ave.

Finansų komisijos pirmi
ninku yra narys ir direkto-

BOMBONEŠIO IŠMĖGINIMAS

4/į V--

("Draugas'’ Acme teiepnote*

Naujas Amerikos bombonešis išmėginamas Newarko, N. J. airporte. Tai greičiau
sias ir didžiftusias bombonešis pasaulyje.

Nepavyko moterims
Dvi moterys, Virginia 

Cook, 23, ir Irene Laszew- 
ski, 27, sumanė paskraidyti 
ore. Bet bekylant augštyn, 
jų orlaivis smuko žemyn ir 
nukrito prie Wolf Rd. ir

Vietoj cigaretų 
japoniška degtinė

Kinietis Him Toy, 65 
metų amžiaus, tėvas 12 vai
kų, atsirado bėdoj. Valdžia 
susekė, kad jis pardavinė-

Grand ave. . Orlaivis sudu- ‘dav0 Palietus, ant kurių 
žo ir abi moterys buvo su- ^uv0 Paženklinta “cigaret- 
žalotos. Nugabentos į Elm-ites”’ ° ištyrimas vėliau
hurst ligoninę. Virginia 
Cook veidas labai subraižy
tas. Reikėjo padaryti 17 
stičių. Kitos moteries krū
tinė sužalota.

Viena moteris netoli or
laivių stoties gyvenanti, sa
ko, kad minėtų moterų orlai
vis, bekylant atsimušė į 
medį ir krito žemėn.

Nepaklausė motinos
Thomas Jordan, 28 metų 

amžiaus, buvo susilaukęs to
kių negerumų, kad ėmė šne- J gerystės. 
keti apie saužudystę. Jo1 Paslaptis 
motina bandė jį nuo to at
kalbėti. Bet jis nepaklausė 
ir perpiovė sau gerklę. Jie 
gyvena 3520 So. Wallace 
st.

parodė, kad tuose pakietuo- 
se ne cigaretai buvo, o ja
poniška degtinė, vadinama 
“sakė,” padaryta iš ryžių 
Ta degtinė yra labai popu- 
lerus gėrimas rytinių tautų 
tarpe. z

Valdžios agentai jau nuo 
senai buvo tą kinietį nužiū
rėję ir viską sekė. Paga
lios padarė kratą jo biznio 
namuose, 228 Alexander st., 
ir ten rado visą fabriką. 
Kinietis tapo suareštuotas. 
Jis prisipažino, prie bootle-

aikštėn

imu
X I Lietuvos Vyčių sei

mą, kuris prasidės pirma
dienį Pittsburgh, Pa., iš 
Chicago vyksta skaitlinga 
delegacija.

X Ieva Lazauskaitė iš 
Great Neck, N. Y., lankėsi 
“Drauge” ir ta proga užsa
kė dienraštį savo giminaitei 
— Onai Lazauskaitei.

Protestas prieš karą
Evanston High School au

ditorijoje rugp. 7tą dieną 
įvyko massmitingas, kur 
kalbėjo Illinois republikonų 
vadas Richard J. Lyons ir 
buvusis Wisconsino gub. La 
'Fallette. Lyons nurodė, kad 
jei Amerika įšsikiš į karą, 
tai prarasime ne vien turtus 
ir daug gyvybių, o neteksi
me ir laisvės. Buvusis gub. 
La Fallette nurodinėjo, kaip 
dabartinė Amerikos vyriau
sybė vienaip kalba, o kitaip 
daro. Žmonėms žada taiką, 
o veikimais veda prie to, kad 
Apieriką įvelti į karą. *

Massmitingas priėmė griež 
tą protesto rezoliuciją prieš 
karą.

Sudriko Radio Pro£hunai:
W(»'L 1000 K. Nedėlios vaka

rais 6:30.
WAAF 940 K. Nedėliomis 4:30 

vakare.
WHFC 1450 K. Ket vergo va

karais 7:00.

Iš ARD 6 skyriaus 
veikimo

Brighton Park. — ARD 6 
skyriau laikytam susirinki
me narės gavo progos su
žinot, kaip pasisekė bendras 
išvažiavimas. Kiek teko gir
dėt, sėkmės net netikėtinos. 
Džiugu visoms buvo tai gir
dėt.

rius J. A. Kibort, Real Es
tate brokeris. Su juo galite 
susisiekti adresu 6436 Black 
stone Ave.

Sekantį ketvirtadienį šiuo 
laiku iš šios stoties prane
šiu apie santykiavimą šios 
organizacijos su Lietuva ir 
kitomis organizacijomis, ir 
pranešiu vardus kitų direk
torių bei narių.

Visais šios organizacijos 
reikalais malonėkite kreip
tis į raštinę: 3241 S. Hals
ted St. Telefonas Calumet 
7358.

Neatsiekė tikslo
Henry Ness, 39 metų am

žiaus, gyvenantis adresu 
7033 Sheridan Rd., buvo 
biznyje. Bet nesisekė ir jis 
neteko vilties atsigriebti. 
Per tai inėjo tokion despe- 
racijon, kad sumanė dviem 
budais nusižudyti — pasi
karti ir nusižudyti. Palei
do savo flato virtuvėje

6 skyrius begalo dėkin- gesą ir diržu apsijuosę ka-

gas sveteliams, kad nepa
miršo mūsų aplankyti. Taip 
gi komisijai tenka padėko
ti, nes jos nemažai dėjo ir 

I darbo iv rūpesčio, kad tik 
viskas pasisektų. Vienutė

klą. Bet buvo užkluptas

Remkite “Draugą”, nes jis 
tarnauja Bažnyčiai, Tėvynei 
ir Jūsų reikalams.

Iškrito per langą
Earl Cell, 6 metų vaikas, 

iškrito pro langą nuo antro 
augščio, 1428 W. Harrison. 
Vaikas nugabetnas miesto

netikėtai: Tas kinietis savo ligoninėn. Daktarai spėja, 
prekes siųsdavo per expresą.
Expresso kompanijos vienas 
darbininkas pajuto, kad pa- 
kietas su paženklinimu 
“cigarettes” stipriai atsi
duoda. Tada pakietas buvo 
atidarytas ir paslaptis išėjo 
aikštėn. Buvo duota žinia 
valdžiai ir ta savo darbą 
atliko.

kad gal but pasirodys, kad 
galvos kaulas bus trukęs.

X Ona Vaznienė, žinoma 
Town of Lake idėjinių drau
gijų veikėja, su šeima išvy
ko atostogų.

»
X K. žirgaitis, ilgametis 

Cicero gyventojas, sutiko 
nelaimę: nukrito nuo kopė
čių ir nulaužė koją. Dar teb- 
guli ligoninėj.

X E. Motejaitienės, 2122 
W. 24 St., su A. Kazakai- 
čiu vestuvėse dalyvavę turė
jo linksmą pobūvį. «

X Mikas Povilonis, “Drau 
go” intertepistas, po smagių 
atostogų šiandie grįžo prie 
savo pareigų. Visuomet gy
vas, linksmas po atostogų 
dar gyvesnis.

X Po kongresų ir seimų
grįžta namo Chicago veikė
jai, veikėjos. Moterų Są-gos 
seimo atstovės vienos jau 
grįžo, kitos sustojo pakely 
pas gimines pasisvečiuoti. 
L. šimutis iš Federacijos 
kongreso išvyko į Wilkes 
Barre, Pa., į LRKSA šau
kiamą Pildomojo Komiteto 
posėdį.

X D. gerb. prel. M. L. 
Krušas išvyko sveikatos pa

taisyti į rytines valstyybes, 
lydimas kun. A. Deksnio. 
Pakeliui buvo sustojęs Pitts 
burghe, kur dalyvavo pui
kios Šv. Pranciškaus akade-

■ŠS į mijos šventinime. Iš Pitts
burgh D. G. Prelatas nuvy
ko į New Yorką. Keletą die
nų buvo numatęs praleisti 
ir Brooklyne, Atlanto van
denyno pakrantėse. Kelionė
je išbus apie porą savaičių.

X Bridgeportiečiai jau 
ruošiasi parapijos pramogai 
— piknikui. Visu smarku
mu platinami tikietai laimė
jimui leidžiamo gražaus nau 
jo automobilio. Daug dar
buojasi pavieniai asmenys, 
ir draugijos. Pažymėtinos 
gražios Liet. Gelbėti Fondo 
pastangos. Šv. Kazimiero 
Akad. Rėmėjos per vieną 
dieną išplatino net 25 kny
gutes tikiėtų.

4

Socializmas — tautos do
rovinio nupuolimo ir dvasi
nės didybės sumenkėjimo 
priežastis.

Hazen Cuyler, naujas Chi
cagos Cubsų vadas.

CHICAGO. — Geh. Sir 
James Charles, Britų' Alu
mino kompanijos direkto
rius, per Chicagą pravažiuo
damas pareiškė, kad Anglija 
reikalinga kuo daugiausia 
alumino. Ir tikisi pakanka
mai jo gauti iš Amerikos.

Padaugėjo gimimai
Chicagos Sveikatos De- 

partmentas skelbia, kad 
šiemet gimimų skaičius žy
miai padidėjo. Per pirmuo
sius septynis šių metų mė
nesius gimė 29.821 kūdikis. 
Tai 2.437 daugiau, negu per 
tą laiką pernai.

New Yorko mayo

ras turi būti savo 

vietoje
NEW YORK, rugp. 10.— 

Šio miesto majoras Fiore- 
llo La Guardia pasirengęs 
ir vėl būti miesto mayori- 
niu kandidatu.

Taksų mokėtojų unija 
(gausinga piliečių organi
zacija) mayorui pranešė,

LONDONAS. - Kalbama, 
britai planuoja smarkiau 
atakuoti Italiją, kad tuo 
būdu gelbėti Maskvai.

e Ltefoit to e

PALANDECH’S
TU60SLAV-AMERICA!

RADIO BROADCAST
fvary fatorday, 1:30 te 2:30 PJL

STATION W H1R
A 1480 kflscyelM .| (Vfcte BtattM m T«w DM| | 

• 7«ateriag a pragraa to • 
Yugoslav Folk Mušto

JUBILIEJAUS PROGA
A 10 Savaičių Prenumerata Siūloma 

UŽ VIENĄ DOLERĮ

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
Štai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams: 

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

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

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

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

Užsakymus siųskite šiuo adresu:
f/1DRAUGAS'

2334 So. Oakley Ave. Chicago, Illinois 

arba šaukite CANai 8010

kaimynų ir nugabentas li-1 kad ji jo kandidatūrai nė- 
goninėn, kur daktarai pa- ra priešinga. Bet jei mayo-
reiškė, kad jo gyvastis nėra 
pavojuje.

Mat kam nesiseka, tai ne
siseka.

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

ras nori toliau pasilikti ma 
yoru, jis turi nutraukti vi
sus šiandien turimus paša
linius darbus ir tarnauti iš
imtinai miestui. Kitaip gi

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

Remkite “Drangą”, nes jis 
tarnauja Bažnyčiai, Tėyynel 
ir Jūsų reikalams.

Socializmas, eidamas prie 
dabartinės visuomenės san
tvarkos pakitimo, vfyuo- 
met pradeda nuo knisimos!

unija darbuosis palaužti jo j Kristaus Bažnyčios pama- 
išrinkimą mayoru. tuose. — Gintautas.

MARGUTIS
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