
DRAUGAS
Leidžia Lietuvių Katalikų Spaudos 

Draugija.
2334 So. Oakley Avė., Chlcago, Illinois 

Telefonas Canal 8010-8011.

Vienintelis tautines lr tikybinės mlniU-s 
lietuvių dienraštis pasaulyje.

No. 133

UNIJA
Šiuo metu Anglijos ir 

bendrai anglų sluogsniai 
pradeda kaskart plačiau kal
bėti apie Amerikos-Angli- 
jos uniją, apie nepaprastai 
glaudų ypač industrinį ben
dradarbiavimą ir net apie 
pripažinimą bendros piliety
bės Anglijos ir Amerikos pi 
liečiams.

Mums šiandie atrodo, jog 
anglai apie glaudesni ben
dradarbiavimą su Amerika 
prisimena truputį vėlokai. 
Ypač ekonominį bendradar
biavimą. Šiuo metū vis kaž
kaip nemielai prisimena 
prieš karą buvusi Anglijos 
griežta gumos, kai kurių 
metalų ir kitų žaliavų mono 
polizacija, dėl kurios skau
džiai nukentėjo ir Amerikos 
industrija.

Amerikos pilna materiale 
parama Anglijai kitas rei
kalas, bet reikia tikėti, jog 
Amerikos vyriausybė apie 
bet kokias unijas nelabai 
norės kalbėti.

DU DIKTATORIAI
Gaunama pranešimai, jog 

šiuo metu Vokietija daro 
vis didesnį spaudimą į Mas
kvą. Net esą daromi planai 
pradėti prieš Rusiją ataką. 
Tam reikalui esą sutraukta 
Rusijos pasienin milžiniška 
kariuomenė.

Kiek tuose pranešimuose 
tiesos, sunku pasakyti. La
bai galima, jog tai bendra 
Rusijos-Vokietijos propa
ganda.

Tačiau viena aišku, jog du 
diktatoriai — Hitleris ir 
Stalinas — vienas antru ne
pasitiki. Todėl labai galima, 
kad Rusijos-Vokietijos pa
sieniuose sutraukta nemaža 
nacių ir komunistų kariuo
menės.

SUSITARĘ
Kiti pranešimai sako, jog 

paskutiniuoju laiku įvykę 
slapti Hitlerio ir Stalino pa
sitarimai, kuriuose esą dik
tatoriai susitarę dėl Euro
pos ir Afrikos ateities. Kad 
šie du pasaulinio masto ban
dito galėjo “susitarti” (Hit
leris diktavo, o Stalinas pa
rėmė mes labai neabejojame, 
bet kad dėl jų “susitarimo” 
tektų Europai džiaugtis mes 
labai ir labai abejojame.

Sakoma, jog pasitarimuo
se svarbiausiai paliesta Uk
rainos klausimas. Stalinas 
pažadėjęs atidaryti Hitle
riui Ukrainos aruodus. Ir 
tuo mes nė kiek neabejoja
me.
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PRANCŪZAI KOVOJA SU ANGLAIS SIRIJOJE
Pasiųsta kariai 
streiko zonon

Naujieji U. S. tankai

INGLEWOOD, Calif., bir
želio 8 d. — CIO United Au 
to Workers orlaivių gamy
bos skyriaus vadai ir unijos 
vietiniai vadai North Ameri 
can Aircraft korporacijos 
dirbtuvėse nesusitaria dėl 
vykstančio streiko, nors Pre 
zidentas pagrąsino panaudo 
ti kariuomenę, jei šį pirma
dienį streikas didžiausioj ka i 
ro orlaivių dirbtuvėj nebus 
baigtas.

Unijos aviacijos skyriaus 
vadas Richard T. Frankens- 
teen pareiškė, jog jis reko
menduosiąs, kad darbinin 
kai grįžtų į darbą pirmadie 
nio rytą. Su tuo sutinka ir 
CIO pirmininkas Philip Mu- 
rray.

Tačiau Elmer Freitag, uni 
jos derybių komisijos narys, 
pabrėžė, jog darbininkai ne- 
grįšią į darbą tol, kol nebus 
išgauta algų pakėlimo. 
Panaudos kariuomenę
CAMP HUNTER LIGGETT, 
Calif., birželio į d. — Dali
nys penkioliktosios pėstinin
kų armijos keturių regimen 
tų pereitą naktį išvyko į Los 
Angeles ir autoritetingi šiuo 
gsniai pareiškia, jog jie pa 
siųsti streiko vieton — 
North American Aircraft 
Corp. dirbtuvėse, Inglevvood, 
Califomia.

Šie sluogsniai pareiškia,1 
jog esą galma, kad visas re1 
glmentas, 3,100 kareivių, bus 
pasiųstas į pietus.

Sumažins netaksuo- 
jamas pajamas

WASHINGTONAS, birželio 
8 d — Atstovų rūmų komi
sija dbjda suprasti, jog ga
li būti sumažinta netaksuo 
jamų pajamą suma.

Iki šiol buvo nustatyta
$800 pavieniam asmeniui ir 
$2,000 vedusiems.

Taip pat manoma, jog ga
li būti sumažinta ir vaikams 
skiriamoji suma, kuri šiuo 
metu yra $400.

Anglai užėmė svarbias 
pozicijas pietų Sirijoj

"Laisvieji prancūzai" žada Sirijai, 
Lebanui nepriklausomybę

VICHY, birželio 8 d. — J Prancūzijos kolonijų ka- 
Anglų ir “laisvųjų prancū- riuomenė sunkiai kovoja su
zų” kariuomenės, įsiveržu- 
sios Sirijon šiandie užėmė 
svarbias pozicijas Suweodo- 
je, Jebel Druz apylinkėj.

Iškilmingai
paminėta

j
Kun. Paškausko 
sukaktis

anglais ir “laisvaisiais pran
cūzais” pietinėje Sirijoje.

Prancūzijos kolonijų ka
riuomenei vadovauja gen. 
Henri Dentz, Sirijos vyriau
sias komisionierius. Anglai 
ir “laisvieji prancūzai” Siri 
jon įsiveržė prieš pat aušrą 
šį rytą.
Nacių Sirijoj nesą

Gen. Dentz pirmieji ko
munikatai duoda suprasti, 

ROSELAND, III. — Birže! jog Sirijon anglai įsiveržė iš
("Draugas" Actne telephoto!

Nauja 28 tonų U. S. kariuomenės tanka su kitais automobiliais sustoja prieš trafikc
raudonąją šviesą Eddystone, Pa., gatvėje. Iš Baldwin Locomotive Works tanka siun-Į j.q g d _  Kun. Jurgis Paš- Palestinos.
čiamą kariuomenei į Aberdeen, Md.

Pasaulyj

LONDONAS. — Lordas 
Beaverbrook šiandie pareiš
kė, jog ilgai kalbamoji vo
kiečių invazija Anglijon ga
li netrukus prasidėti.

•
SAN FRANCISCO. — H. 

Bridges perrinktas CIO In
ternational Longshormen’s 
and Warehousemen’s unijos 
pirmininku.

•
KAIRO. — Vokiečiai pra 

vedė naujas atakas Aleksam 
drijoje, kurių metu padary
ta “nemaža nuostolių”. Pa
šauta vienas nacių orlaivis. 

•
BERLYNAS. — Bulgari 

jos karalius lankėsi pas Hit
lerį Berchtesgadene.

Taika su naciais

Nacių kariuomene žygiuojanti 
Sovietų Rusijos pasienin

LONDONAS, birželio 8 d. 
— Reuters, Anglijos žinių 
agentūra, 'pratesime iš An
karos sako, jog šiandie Vo
kietijos kariuomenė perke
liama iš Bulgarijos Moldavi 
jon, Romunijos rytinėn pro- 
vincijon, ir užima pozicijas 
Rusijos pasienyje.

Tam pačiam pranešime sa 
koma, jog anglų aviacija 
pastebėjusi didelę kariuome 
nės koncentraciją Rhodes 
saloje, kuri yra viena di
džiausių salų Italijos Dode- 
kanezų salų grupėje.

Kariuomenės transporti
nis laivas Graikijos uoste 
Salonikoj esąs paruoštas per 
kelti nacių kariuomenės bū
rius antradienį į Beirutą, 
Lebane.

Tuo tarpu pranešimai iš

neįmanoma - Grew Gen. Weygandas 

grįžo Alžiran

kauskas, Visų Šventųjų par. ‘ Vichy oficialus praneši- 
klebonas, šiandien iškilmin- mas sako, jog Sirijoj nė Vo 
gai minėjo savo kunigystes kietijos orlaivių nė kariuo 
Sidabrinį Jubiliejų. Iškilmės menės nesą. Todėl anglų 
prasidėjo 9:30 vai., bažny- “agresija yra nepateisinama 
čioje, kur Jubiliatas atlaikė ir mūsų kariuomenė kovos ’.

Aleksandrijos sako, jog gau savo Jubiliejines šv Kfišias, Vichy pranešimuose nemi* 
sūs būriai orlaivių, greičiau agįgtuojant kun. K. Rėklai- nima “laisvųjų prancūzų
šia vokiečių, skrenda Siri
jon, Aleppo aerodromo lin 
kui.

čiui M.I.C. ir subdijakonu bet Londono ir Kairo prane- 
kun. J. Mačiulioniui M.I.C. Simai, sako, jog kartu su 
Apeigų tvarkytoju buvo anglais žygiuoja ir “laisvųjų 
kun. prof. B. Urba. Gražų prancūzų” kariuomenė, 
ir įspūdingą pamokslą paša- Oficialieji sluogsniai pa
ke kun. J. Dambrauskas, reiškia, jog Anglija nors pa 
M.I.C. — Žmonių buvo pri- sinaudoti Prancūzijos nelai- 
grūdusi pilna bažnyčia, me ir perimti Prancūzijos 
Daug ėjo prie šv. Komunijos imperiją.
Didelio įspūdžio darė šv. žada nepriklausomybę 
Vardo Dr-jos vyrai “in cor- 
pore” priėmusieji šv. Komu
niją. Malonu buvo žiūrėti į Į

Rusai išleidžia
amerikiečio žmoną

MASKVA, birželio 8 d. —
Amerikos ambasadoriui Ru
sijai Laurence A. Steinhardt 
tarpininkaujant Rusija suti
ko leisti Marijai Dikarevai
atsisakyti Rusijos piliety- .. ___________ ______  e,

. .... . Afrikoje gen. Beorges Cat-bes ir išvykti iš Rusijos kar vyrų skaitlingas eiles, kurie J °. .... . , . . . . . . . roux šiandie pareiškė, jogtu su jos Amerikoj gimusiu tvarkingai ir dievobaimingai r J °Sirijos ir Lebano žmonėms 
suteikiama nepriklausomybė. 

Jis paskelbė šia proklema

KAIRO, birželio 8 d.— 
Laisvųjų prancūzų” vadas

vyrr John Scott ir dviem artinosi prie Dievo Stalo.
vaikais. Po šv. Mišių atgiedota pa

John, Scott, Amerikos žur dėkos giesmė “Te Deum”. ... «... . . , ... . .... ciją gen. De Gaulle vardu.Vakare įvyko kita jubilie , ,nalistas, ištremiamas iš Ru
sijos, nes jis parašęs Ameri
kos spaudoje Rusijai prie
šingą straipsnį. Jis su šei
ma vyksta Amerikon per Si 
birą ir Japoniją.

jaus iškilmių dalis parapijos 
svetainėje — bankietas, ku
rį surengė dėkingi parapijo * 
nys savo mylimam klebonui

ma, jog gen. Weygand nesu
tariąs su vicepremjeru Dar- 
lanu dėl Prancūzijos bendra 
darbiavimo su Vokietija. 
Weyganda8 sakoma, prime
tęs Darlanui būk pastarasis 
suteikęs naciams orlaivių 
bazes Sirijoje.

Kiek tie pranešimai tikri, 
NESUTARIA nežinoma, nes jie nėra ofici-

Iš Prancūzijos ateiną pra alūs, bet atrodo, jog ne vi- 
nešimai žada kiek Skaistės-! suose prancūzuose žuvo gar
nių vilčių. Juose pareiškia- bės supratimas.

TOKIJO, birželio 8 d. — 
Jungtinių Valstybių ambasa 
dorius Japonijai Joseph C. 

Grew grupei dvasininkų pa
reiškė, jog jia pramatąs, 
kad tam tikroms aplinky
bėms susidėjus Amerika ga
li įstoti j karą ir jog teisin
ga taika su Vokietija šiuo 
momentu “yra visiškai nega 
Įima ’

Misionieriai buvo p9s a;n-

ALŽIRAS, birželio 8 d.— 
Po pasitarimų Vichy su Pran 
cūzijos vyriausybe Alžiran 
orlaiviu grįžo Prancūzijos 
šiaurinės Afrikos kariuome
nės vadas gen. Maxime 
Weygand.

Sakoma, jog jis netrukus 
apžiūrės gynimosi galimu
mus strateginiam Prancūzi
jos vakarų Afrikos uoste

basadoiių atvykę gauti para Dakare> Prancūzų Riuogsniai
šą ant kablegramos John T. 
Flynn, išlaikyti Ameriką nuo 
karo kongreso pirmininkui, 
šioje kablegramoje jie ragi
no rengtis taikai.

ORAS
Giedra ir vėsoka. Vakarų 

vėjai.
Saulė teka 5:13 vai., saulė 

leidžias 8:24 vai.

bet kokių staigių karo veik 
amų vakarų Afrikoj nesiti
ki.

TOKIJO, birželio 8 d.— 
Japonijos spauda, rašo, jog 
prekybos pasitarimai tarp 
Japonijos ir Orlandijos Rytų 
Indijų nutrūkę ir lyg duoda 
suprasti, jog prieš šią Olan
dijos koloniją gali būti pa- 

1 naudota jėga.

Proklamacijoje sakoma, 
jog anglų ir “Laisvosios 
Prancūzijos” kariuomenėms 
įžengus Sirijos ir Lebano te- 
ritorijosna, gen. Catroux 
perima Prancūzijos atstova
vimą šiose vietose.

IR tuo pasinaudodamas 
jis skelbia baigiąs “manda
to režimą ir skelbiu jus lais

Naciai atakavo
Maltos tvirtovę

BERLYNAS, birželio *8 d
— Vokietijos karo vadovybė vais ir nepriklausomais”. 

WASHINGTONAS, birželio Praneša, jog vokiečių bomba 
8 d. — Washingtone plačiai nesiai pravedė naujas ata- ĄngjQį pasiuntė 
skleidžiamos žinios, jog ka- kas Anglų Viduržemio jū- 
riuomenės vadai linkę nūs- ros tvirtovėje Maltoje. Vichy nota
tatyti kariuomenėn šaukia-! šios atakos esančios ašies LONDONAS, birželio 8 d. 
mų vyrų amžių tarp 21 ir 24 valstybių platesnių žygių _ Pranešama ]Og angiai pa

Naujas sumanymas
kariuomenėn
šaukimui

Viduržemio jūroje pradžia.
Beto, pranešama, jog vo 

dovybė ir nori, kad kariuo- ' kiečiW bombanešH nuskandi k;’d į
menėn šaukiamų vyrų įsta , no 15,000 tonų laivą Loch 
tymas būtų palikta spręsti ^we uoste> Škotijos vakari - 
Prezidentui. Jis turėtų nūs- n’am pajūryj.

meti/.
Todėl administracijos va-

tatyti, kurio amžiaus vyrai 
turėtų būti šaukiami.

Paskutiniuoju įstatymo, 
priedu, kuri priėmė senato 
karinė komisija šaukiamųjų 
kariuomenėn vyrų amžius 
nustatoma tarp 21 ir 28 me 
tų.

siuntę Vichy vyriausybei no 
tą,, kuria apgalestaujama,

veržti Sirijon.
Sakoma, jog šia nota nu

traukiama paskutinieji užsi- 
’ likę santykiai tarp Londono

ROMA, birželio 8 d. — ir Vichy.
Italijos karo vadovybė šian- Notoje esą pareiškiami ap 
die pranešė, jog Italijos bom gailestavimas, jog šių žygių 
banešiai penktadienio ir šeš anglai turėję imtis, nes kai 
tadienio naktį bombardavo kurios Prancūzijos dalys ne 
anglų garnizonus Tobruke, tekusios nepriklausomumo ir 
Libijoj ir Maltoj. neutralumo.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
Parapija pasmerkta mirčiai
gražiai gyvuoja!

Kilni dvasia - gražūs darbai Donoroje, Pa. 
Šv. Juozapo bažnyčioje kuriai nekart? 
pranašauta galas.

“Nieko nebus iš Šv. Juo- parapijiečių. O Motinos Die 
zapo bažnyčios! Įplaukų nė- noje, geg. 11, tai nepapras- 
ra, klebonai bėga, parapijie- tai malonų įspūdį padarė do 
čiai išsiskirstę, sienos lupa- r.oriečiai kai, per 8 vai. šv.j 
si, pati žemė aplinkui baž- Mišias visa bažnytėlė, kaip, 
nyčią griūna! Matysi, par- vienos šeimos nariai, ėjo prie1 
duos žemę ir bažnyčią... ir Dievo Stalo priimti į savo 
nieko nebeliks iš Šv. Juozą- širdis savo Viešpatį ir savo 
po Donoroje!” Tokių ir pa- Dievą, “Duoną iš dangaus 
našių pranašysčių nekartą nužengusią”. Tą pačią dieną 
girdėjau apie šią mažą lie- vakare, iškilmingose Ketur- 
tuvių-katalikų bažnyčią (gan dešimtės ir Misijų užbaigi- 
aukštai pastatytą netoli gar-' mo pamaldose nepaprastu 
sios Monongahelos upės) a- maloningumu (tarsi norėda- 
pie 30-40 mylių į rytus nuo mi širdingiausiai V. Jėzui 
dažnai fabrikų dūmuose pasJ padėkoti už didžius darbus 
kendusio Pittsburgho. Ta- nuveiktus Donoros bažnyčio- 
čiau, nuvykęs į šią “pasmerk je) giedojo rinktiniai Pitts 
tą mirčiai” vietelę puikią ge- burgho Šv. Kazimiero choro 
gūžės dieną ir penketą die- dalyviai su savo gražiabal- 
nų stebėjęs kilnią Donorie- siu vargonininku Kazimieru 
čių dvasią ir gražius jųjų Bazių. Dalyvavo ir šie sve- 
darbus, pilnai įsitikinau, kad čiai kunigai: M. Kazėnas, J

DENNY SHUTE LEADS NATIONAL OPEN WITH 69

(“Draugas" Acine telephoto)

Densmore Shute, right, of Chicago, former winners of 
British Open, lunches with Bully Burke in Colonial Club, 
Fort Worth, Tex. after turning in a 69, low score for 
first day play in National Open.

virš minėtos pranašystės te- Vaišnoras, E. Vasiliauskas
buvo tikrai netikrų pranašų Kushner (gretimos parapijos 
spėliojimai. klebonas), Pranciškiečių se.

serų kapelionas, J. Skripkus, 
B. Ivanauskas (iš Akron, O.) 
ir dominikonas Kaz. Žvirb 

, lis, vedęs trumpas Misijas ir 
sakęs Keturdešimtės pamoks 
lūs.

Radau ten energingą Dzū 
kijos sūnų (iš Alovės kilusį) 
kun. Vaclovą Sadauską jai 
septynetą metų besidarbuo
jantį Dievo garbei ir dono- 
riečių labui. Matyt kad pa
rapijiečiai tikrai myli savo 
dvasios vadą, nes geg. 10 d 
užprašę šv. Mišias klebono 
intencija, karštai meldėsi ir 
priėmė šv. Komuniją, dau 
giau išprašyti malonių įvai 
rioms jo intencijoms. Be šios 
gražios dvasinės dovanos, 
parapijos moterys įteikė 
gerb. klebonui nemažą pini
ginę dovaną išreikšti savo 
dėkingumą už jo kilnią 7-ių 
metų darbuotę jų tarpe.

Drauge au šiuo uoliu dva 
sios vadu, “gaspadorišku 
klebonu”, donoriečiai yra 
gražiai apsupę bažnyčią ir 
kleboniją puikiai paalumi- 
nuota, stipria geležine tvo 
ra; sumaniai nukasę (vieto
mis) žemę prie bažnyčios 
kad nebegriūtų ant bažny Kulpmont llGtllvių 

** skoningai išdažę baž pareiškimas 
nycios vidų (su naujais Šv.
Petro ir Šv. Teresėlės pa- KULPMONT, Pa. — Mes, 
veikslais prie šoninių alto- Kulpmont, Pa., lietuviai, su-

Taigi, mielas skaitytojau 
sužinojęs donoriečių gražius 
darbus savo bažnyčios pa 
laikymui ir pagražinimui 
manau neabejodamas sutik 
si, kad tikrai pavyzdingti 
“kruta dirba” Šv. Juozapa 
parapijiečiai. Dar, malonėk 
sudėti su šį straipsnelį ra 
šiušiu nuoširdžią maldelę, 
kad Duosnusis Dievas kas 
dien palaikytų Donoros kie 
bono ir parapijiečių širdyse 
gyvą meilės ugnelę. Lai ji 
dažnai pasireiškia kitais kil
niais darbais Aukščiausiojo 
garbei, šv. Bažnyčios nau 
dai ir donoriečių džiaugs 
mui! K. Čiultt

monte gyvenanti lietuviai, 
remsime tą kovą moraliai ir 
medžiaginiai iki Lietuva bus 
išlaisvinta iš bolševikų oku 
pacijos.

Taipgi reikalaujame, kad 
tarpsrovinis komitetas, kaip 
šiaurinėje Amerikoje ir ki
tose valstybėse, nesidarbuo- 
tų su sauvalės režimo — i 
Smetonos sekėjais.

Lietuva per šimtmečius j
B . v 1

kovojo su laisvės varžyto
jais ir uzurpatoriais. Kuo
met bus išlaisvinta iš bolše
vikų nelaisvės, tai turi bū
ti sukurta demokratinė val
stybė. Amerikoje ir Lietu
voje daugelis lietuvių reika
lauja demokratinės valdy- 
mosi tvarkos.

Susirinkimo pirm., 
Juozas J. Lengvinis,
825 Spruce St., 
Kulpmont, Pa.

Kareivį gerbia ne dėl to, 
kad jis kitus žudo, bet dėl 
to, kad jis eina už kitus mir
ti. Filosofas Solovjovas

RED—ITCHY—5CALY

EDEMA
Effective Home Treatment
Promptly Relieves Torturel

' Pirmus užU-pinutA mi stebėtinu
ŽEMO—ilnklari> Išrastas—tuojau 
sustalMln n(-|Utk<-nriamą niežėjimą 
Kalvos Ir tuojau pradeda suglū
mą Jautrios odos. Stebėtinai sek- 
miilgas p<T virs 30 metui Gauna
ma*. visose vals
liuese.

URUGUAY
Urugvajaus lietuviai sako.

Remdamiesi buvusios Lie
tuvos valstybės laimėjimais, 
mes negalime šitaip sakyti: 
“Jei lietuvių tauta tiek su- 
sipraatusi, tai ji savo jėgo
mis išlaikys šitą audrą ir, 
politinėms aplinkybėms lai
mingai susidarius, ji auto
matiškai atgaus savo nepri
klausomybę.” Būtų stambi 
klaida taip manyti. Nepri
klausomybė automatiškai ne 
ateis. Ji reikalinga didelių, 
nežmoniškų pastangų, atkak 
lauš, net akyplėšiško ryžtin
gumo, ir krūvinių kautynių 
ir lėšų, lėšų.... Reikia ne
pamiršti, kad daug, daug 
priešų, išorinių ir vidujinių! 
— pastos Lietuvai kelią Į 
laisvę. Be to reikia visados 
turėti omenyje, kad rusai 
nusistatę ne vien Lietuvos 
laisvę paneigti, bet ir visą 
lietuvių tautą palaidoti. Kas

PASKOLA
ČIA GAUSI 
greit, leng
vais iSmo- 
toėjlmals —

NUO B IKI 20 METU.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION.*

OP CHICAGO

2202 VV. CERMAK ROAD
Tel.: CANAL 8887 

Mokame 3%% Dividendų 
Ben. J. Kazanauskas, Sec.

Čl,000,000.00

ZEIVĮO
rių, ir dviem angelais prie 
didžiojo altoriaus Aušros

sirinkę masiniame mitinge, 
vasario 23 d., 1941, Lietu-

Vartų Marijos paveikslo at-vių svetainėje, kaip ir toji 
vežto iš pat Vilniaus mies-milžiniška dauguma gyve- 
to) tinkamai pakloję visą nančių Amerikoje lietuvių, 
vidujinį bažnyčios taką tvir- stojam sykiu laisvinti' Lie
tu guminiu “linoleumu", be tuvą. Mes kiekvienas gerai

WOIK STiniO
1945 W,5l 35* Street

frVt. •A'V Irt f A r i
fa."**-

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

AKI\l GYDYTOJAS 
SPECIALISTAS

to meistriškai apdengę sank- 
tuarijos grindis ir didžiojo 
altoriaus laiptus nauju bran 
giu raudonu minkštu kilimu 
(karpetu). Dar, geg. 9 d.

žinome iš praeities, kokią 
kainą kainavo Lietuvos lais
vė ir nepriklausomybė' iško
voti iš svetimųjų jungo. Už 
gimtąją savo kalbą ir lais-

ar»% am fp i HOTPd n vi’in 

IOUFST POSSIRI.F PRICFS

PHUNF I.AFAYFTTK 2*11

netikėtai pastebėjau, kad vę ne vieno lietuvio Sibiro 
prieš Išstatymo (Keturde- ir kitur laukuose ir kaulai 
šimtės pamaldoms) Mišias pūva. Kuomet tauta pasi- 
buvo pašventinta balta spin- ryžusi kovoti už laisvę ir 
dinti kapa ir panašios me- nepriklausomybę, tikrai ji
džiagos humerol&s (vartoja, 
mas švč. Sakramento palai

turi atsiekti savo tikslą. 
Taigi, mes esame tikri, kad

minimo apeigoms). Tai vis'Lietuva vėl bus laisva ir 
naujos dovanos kilniaširdžių nepriklausoma. Mes, Kulp-

STANLEY GAVCUS
— Pnnluoda—

JUOD2EMĘ
1 bušelis — 25c; 5 buš. už
$1.00; 10 buš. už $1.50

Perkrausiu llaldtis, Vetloja Anglį*
Kreipkitės prie,;

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

nemato, kad jie skubiai tam 
tikslui darbuojasi? Mes ne
galim abejingai į tai žiūrė
ti. Mes turime vaduoti ne 
tik Lietuvos valstybę, bet ir 
lietuvių tautą, kuri dabar 
gyvena kritiškiausį mnmen 
tą.

Lietuvių katalikų reikalai.

Birželio 16 dieną atvyko 
iš Buenos Aires Tėvas Ma
rijonas J. Kamandulis, jau
nas, energingas ir pasiryžęs 
darbuotis. Jau sutvėrė lai
kiną parapijos komitetą. Ka 
talikų visuomenėje matyti 
didelis entuziazmas. Pamal
dos vyksta Cerroje, Tėvų Ka 
pucinų bažnyčioje.

Daug lietuvių
važiuoja į Poa

Ištisos minios žmonių va
žiuoja kasdien į Poa, kur 
vienas kunigas olandas lai
mina ir gydo. Kasdien į ten 
atvyksta 5-10,000 asmenų. 
Central do Brazil leidžia spe 
cialius traukinius. Ir lietu
viai važiuoja į Poa. buvu
sieji pasakoja savo akimis 
matę nevieną nuostabų pa- 
raližuotų ir aklų pagijimą.

Glasses - Akiniai

Teisingai prirenkame aki
nius. Patarnauja prityręs 
lietuvis daktaras - optomet- 
ristas.
Akių egzaminavimas dykai. 

Akinių kainos:
Full view style — $6.95 
Bifocals — biskį daugiau. 
Paprasti akiniai po $2.95

Dykai didelis katalogas 
Jewlery, Elektriniai 
šaldytuvai. Namams

Baldai

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

3409 S. Halsted St.
Dėl sąžiningo radio patai- 
symyo pašaukite Yards 3088

•
Atsiminkite — krautuvė 

su mėlynu frontu

Bndrlko Radio Programos:
WCFL — 100 K. — Sekmadie

niais 6 vai. vak.
WHFC — 1450 K. — Ketvirtadie

niais 7 vai. vak.
WAAF — 950 K. — Sekmadie
niais 4:50 vai. vak.

Suvlrš 30 metų praktikavimo akly 
taisyme Ir gydyme

GERAI PRITAIKINTI AKINIAI 
pataisys kreivas akle, trumparegyste 
ir toliregystę;
palengvins akly {tempime, praSallns 
galvos skaudfijlme, svaigime Ir ekly 
karitj.

MODERNI AK ĮAUKI, TOBULIAUSI 
EGZAMINAVIMO HUDAI 

SperlalB atyda atkreipiama J vaiky
akis.
Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia. 

VAI AN DOS:
10-tos Iki 8-toa valandos kasdien. 

Sekmadtonlals pagal sutarti.

4712 So. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1273

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora akly visam gy- 
▼anlmul. Saugokit Jaa leisdami 
tiekiamtnuott Ju modernUklausla 
metodą, kurta reglllmo mokalaa 

gali sutelkti.
83 METAI PATYRIMO 

pririnkime aklnty, kurte padalina 
vt«» akly Įtempimą.

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

OPTOM ETRI ŠTAI

1801 So. Ashland Avenue 
Kampaa ll-toa

Telefonaa CANAL OMS — Ohtoage 
OFISO VALANDOS 

Kasdien 1:00 a. m. Iki I.S0 p. m. 
Trefi. Ir •«*»: 1:00 a. m. Iki 

7:10 p. m. ■V

Kunigas sako pamokslą 
prieš spiritizmą, ragina vi
siems tikėti Dievą ir pasiti-l 
keti Jo Apvaizda, o paskui 
kiekvieną palaimina ir duo
da švęsto vandens. Dauge
lis iš tikrųjų pagija.

Dievas tokiu būdu nori a- 
titraukti žmones nuo spiri
tizmo klaidos, kuri pasta
ruoju metu Labai pradėjo į- 
sigalėti. Spiritistai suardy
davo sveikatą. Daug lietu 
vių taip pat liko dėl to ne
laimingi. Atvirkščiai, nė vie

nas nukeliavęs į Poa nepa
sijuto blogiau, negu anks
čiau buvęs. Tai visa rodo, 
kad čia visai kitas sveika
tos šaltinis — Dievo malo
nė.

Nei vienoj pasaulio šalyje 
arkliai neturi tokios gražios 
išvaizdos ir tokių gražių 
plaukų spalvų, kaip Kinijos 
arkliai. Kinijoj yra arklių, 
kurie turi plaukų spalvą vi
siškai, kaip tigrų ar leopar
dų.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Res. 6068 So. Talman Avė.
Rea. Tel. GROvehiU 0617 
Office teL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2423 VV^Marųuette Road

TeL OANal 6122

OR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 VVest Cermak Rd.

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

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPnblic 7868

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARda 4787 
Namų tel. PROapect 1930

Tel. YARda 6921.
Res.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiao teL VIRginia 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal autartį.

Tel. CANaI 0267
Rez. tel.: PROapect 6659

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

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

6 iki 9 vaL vakare.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

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

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

Ofiao teL OANal 2346 
Ofiso Vai.: 2—4 iz 7—2 
TreCtadlenlalepagal sntartį.

Hea. T«d.: HKMlock SltO

Tau YARda 2246

DR. C. VEZELIS *
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Telefofnas; HEMtock 5849

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal sutartj

Telefonaa CANaI 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir nagai sutartį.
Res. telefonas SEEIey 0434.

Tel. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal sutartį. 
Ofiao telefonas PROapect 6727

Tel YARda 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12,

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

Sekmadieniais 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

Tel. OANal 5969

DR. VVALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road 
OFISO VALANDOS 

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare 
ir pagal mtartį.

Ofiso ToL: R«14. TeLi
VIRginla 1886 PROapect 8624

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 VVest 35th Street
LIGONIUS PRIIMA i 
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. Ir 8ekmad. tik susitartus.

DR. V. E. SIEDUNSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė. 
TeL YARda 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais.

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

(2-troe lubos)
TeL MIDvtay 2880 Chicago, IR

OFISO VALANDOS:
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nno 7 iki 8:30 vnl. vak.

Sekmad. nuo 10 iki 12 vat ryto.

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

TeL YARda 0994 
Res. teL PLAaa 3200

VALANDOS
Nno 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nno 10 iki 12 vai, dieny

Kautynėse per nepriklau
somybės karą mes parodė

me pasauliui, kad esame lais 
vės verta tauta.

(taa. Skorupaklft

t
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MOTINA

AUKLĖTOJA Mūsų

BBXQGX|

oterys

PRAŠOME Į 
MŪSŲ 

VIRTUVĘ

Rašo — Mokytoja Sallomė Juozelėnaitė
(Tęsinys)

II. Dorinis Auklėjimas.
Dorinio auklėjimo pagrin

du yra doras pavyzdis. De
šimts sykių vaikams žo
džiais kartojami pamoky
mai taip, ne šitaip daryti, 
tiek nepadeda, kaip vieną 
kartą darbu parodytas ge
ras pavyzdis. Visame ka
me vaikai seka vyresniųjų 
elgesį ir kalbą. Jiems atro
do garbinga padaryti taip, 
ką dideli žmonės daro. Se
kant vaikų žaidimus ir tarp 
savęs pasikalbėjimus, mato

mės priemonių! Nusikaltėlį 
išskirti iš žaidžiančių vaikų 
būrelio, laikinai atimti iš 
jo mėgiamą žaislą ir t. t. 
Baudžiant visada reikia 
jam paaiškinti, kodėl tai da
rome.

Dorinio auklėjimo priemo
nės yra dorinio turinio pa
sakos, apyskaitos iš vaikų 
literatūros, pavyzdingų auk
lėjimo įstaigų, teatrų su 
jais aplankymas ir p.

III. Tautinis Auklėjimas.

Moters Vaidmuo Lietuvos Gyvenime
(Tęsinys)

Deja, dabartinės sąlygos 
yra daug sunkesnės, ne 
kaip anais caro laikais, nes 
su bolševikų žiaurumu, jų 
cinizmu ir žvėriškumu dar 
niekas pasauly nesusilygi
no, ir caro žandarų perse-

Vincenta Lozoraitienė
dabartinėmis, kad ir labai 
sunkiomis sąlygomis, aš ti
kiu, kad lietuvė ras vėl nau
ją priemonę tikybai, lietu
vybei ir savo lietuviškiems 
papročiams išlaikyti, tuo 
labiau, kad 22 nepriklauso
mo gyvenimo metai davė jai 
galimybę stoti į naują ko-

terys. Su pasigailėjimu tu
rim priminti, kad tik pa
skutiniame Seime, nežiūrint 
visų pastangų, iš moterų 
pusės, matyti, dėl nesusi
pratimo ir, iš vyrų pusės, 
dėl laiko dvasios nepažini
mo, nei vienos moters nebu
vo. Tai buvo didelė skri.au-

Tėvų pareiga pirmiausiai 
me daug pamėgdžiojimo vy-1 vaikus gražiai gimtosios 
resniuosius. Berniukai, leis- kalbos mokyti ir savo tau- i

klojimai, sulyginant su da- . , . _
, ,. . . v , . , v. vą, geriau kaip pirma apsi- da moterims, nes lietuve,bartiniais čekistų žiauru- , ’ ” r F i , ,, v ginklavusiai: mokslu, paty- kovodama, dirbdama ir atomais, yra lyg vaikų žaidi-1 __ .x.,_ • . .
mas. Per 20 su viršum me
tų bolševikai nieko neišmo

“Graham Cracker”
Keksas

1 puodelis miltų, 2 šauk
šteliai, bakino, truputis drus 
kos, 1 puodelis “graham 
crackers” smulkiai sutrintų, 
pusę puodelio sviesto ar ki
tokių kokių riebalų, 1 puo
delis cukraus, 2 kiaušiniai, 
gerai išplakti, 1 puodelis

pastovėję sudžiūsta. Juos 
galima sutrinti ir pavartoti 
vietoje “graham crackers ”

Senovinis Keksas.
1 svaras sviesto, 1 svaras

išsijotų miltų (apie keturi 
puodeliai), 10 kiaušinių, ku
rių trynius reikia atskirti
nuo baltymų, 1 svaras cuk- 

pieno, ir 1 šaukštelis vani- raus (apie du puodeliai), 1
lijos.

Gerai išsijoti miltus, baki- 
ną ir druską, sumaišyti su 
“graham cracker” trupi
niais. Gerai ištrinti sviestą 
su cukrum, ir įmaišyti kiau
šinius. Paskui pridėti mil

dami popierinį orlaivį į orą, 
žaislinį laivelį į vandenį, nu
duoda lakūnus ir jūrinin
kus. Mergaitės su lėlėmis 
žaisdamos, šnekučiuoja, 
kaip motinos su gyvais vai
kais ir t. .t

Todėl labai svarbu suau
gusiems tarp savęs ir su 
kūdikiais pavyzdingai elgtis 
ir kalbėti, kad jie tik gerą 
pasektų ir išmoktų. Vaikai 
anksčiau supranta, negu vy
resnieji pradeda ko nors 
nuo jų saugotis ir vengti. 
Nieko nėra blogesnio, kaip 
vaikučių papiktinimas! Kū
dikiai neperdaug atskiria 
gera nuo bloga, ir piktas 
veiksnys, įkritęs į jų sąmo
nę, pasilieka, šeimos bar- 

* niai, žiaurus elgesys tarp 
savęs ir su gyvuliais labai
neigiamai veikia vaikučius. 
Net gyvulių piovimą nepa
tartina vaikams rodyti, kol 
jie iš to naudos ir reikalo 
nesupranta. Auklėtoja turi 
stebėti vaikų žaidimą, kal
bą ir elgesį su draugais ir 
įrankiais. Didesni vaikai 
privalo padėti silpnesniems 
pasidaryti žaislelius ir jų 
neskriausti. Mažesnieji rei
kia valdyti nuo rėksmo, 
kaprizų ir užsispyrimų vis
ką turėti. Negalima vaikų 
mušti ir kitaip fiziniai bau
sti. Per tą jie išmoksta muš
tis ir įgyja neapykantą 
auklėtojos. Vaikus reikia 
retkarččiais bausti už nusi-

, kaitimą, tik gerais būdais.
O, kiek yra leistinų baus

tos dvasioj auklėti. Tauti
niam auklėjime vyriausią 
rolę vaidina motina. Kiek 
viena neištautėjusi motina 
natūraliu būdu perduoda 
kūdikiui tautines žymes. Sa
vo meile ir pergyvenimais 
ji sukuria kūdikiui vis nau
jų vaizdų: maitina, moko 
kūdikį ištarti pirmuosius jo 
gyvenimui reikalingiausius 
žodžius, dainuoja dainas, 
seka pasakas, meldžia Die
vulį, džiaugsmo ir skausmo 
ašaras lieja. Visa tai kūdi
kį prie motinos riša tamp
riais ryšiais. Kalba yra 
svarbiausia tautinė žymė. 
Kūdikio ir vaiko aplinku-

ko ir nieko naujo neišgal
vojo be tų žiauriausių prie
monių kankinti ir persekio
ti nekaltus žmones tik už 
tai, kad jie myli savo Die
vą, žemę ir šeimą. Dabar 
ūkininkė net savo ratelio 
paimti negali, nes ir tą iš
plėšė okupantai iš rankų.

rimu, pasitikėjimu savimi ir 
ypač prisirišimu prie lais
vės. Kaimo lietuvė dabar ne
bus viena, jai į pagalbą stos 
jos išaugintos dukros-inteli- 
gentės. Prieš atstatant Ne
priklausomą gyvenimą 1918 
metais, lietuvaičių inteligen
čių nebuvo daug. Caro oku
pacijos laikais mokslas mer
gaitėms buvo sunkiai priei
namas, jis buvo dažniausiai

vedama visuomet greta sa-a
vo vyro, sulig Lietuvos Kon

šaukštelis vanilijos.

Gerai ištrinti sviestą, pa
skui įmaišyti miltus ir ge
rai su sviestu ištrinti tol 
kol pasidarys trupiniai. Ge
rai išplakti kiaušinių try-

. . .... „ nius su cukrum ir vanilija,tus, pieną ir vaniliją. Gali ...., .. ir įslengvo sumaišyti su tru
dar pridėti puodelis smulkiai ... T- , , , . .. ., . „ . . piniais. Išplakus kiaušiniųsukapotų riešutų, jei pagei-' ,, . ,, . baltymus i putelę. pridėtidaujama. . . ............. , , ..prie viso mišinio, ir plakti

Kepti vidutinio karščio smarkiai apie peiikioliką 
pečiuje apie pusę valandos, minučių. Kepti vidutinio 

stitucija turėdama vienodas Kartais pasitaiko, kad at karščio pečiuje apie valan- 
teises su juo, norėjo ir Sei- lieka šmoteliai kekso, kurie dą ir penkioliką minučių.
me turėti savo atstovę. ___________________________________________________

tenka žengti sunkiu akme
ningu keliu. — D. liesk i nas

Lietuvė interesuojasi kiek šelius- Pjudąs, išnuo-

Ramią, dievobaimingą, pa į vyrų privilegija. Bet vis 
triarchalinę, mylinčią savo, ^ėlto jau ir tada turėjom ne

vienu jaunos valstybės klau
simu, o jų yra taip daug. Ji 
pradeda organizuoti namus 
karių našlaičiams, lopšelį 
pamestinukams, klubą ka
riams. Visur reikalinga ini
ciatyva, energija, pasišven

muoti vaikams vasaroti dva 
rus, steigti bibliotekas, klu
bus, leisti knygas, žurna- 
lūs.

Bus daugiau.)

Kelias į gėrį ir išmintį

Pasisekimo paslaptis yra 
ne tame, kad niekad nesu- 
klydus, arba neapsivylus, 
bet tame, kad nenupuolus 
dvasia.

Tėvynę lietuvę nori sulygin
ti su pasileidusią bolševike, 
kuri pasaulyje nieko šven
to, nieko gražaus, nfei didin
go neturi. Gal bolševikams 
pas save po 20 metų pastan
gų ir pasisekė tokią moters 
karikatūrą sutverti, bet pas 
mus tai neįmanoma pasiek
ti ir to nebus. Lietuvė per

tik savo Petkevičaites, Peč- 
kauskaites, Žemaites, bet ir 
vi3ą eilę kitų, baigusių vidu
rinį ir aukštąjį mokslą mo
terų.

1918 m. žybterėjus pirmai 
vilties kibirkštėlei, kad Ne
priklausoma Lietuva gali 
vėl atgyti, moteris tuoj pra

timas. Niekas už šitą darbą niekad neina per žaliuojan 
nemoka niekas už jį nedė- laI,kas, papuoštas leli- 
koja ir moteris to nelaukia
Ji džiaugiasi, kad vaikai 
priglausti, kad mergaitės tu
ri pastogę ir globą, kad ka
riai turi kur susirinkti ir 
kultūringai praleisti laiką.

. Nėra srities, kurioj ji ne
pasireikštų darbu ar patari

Ką amžiai pagadino, mū- 
jų žiedais. Žmogui visuomet sų pareiga atitaisyti.

f

moję turi skambėti graži, (jaUg myli savo Dievą, Tė-|deda raginti savo vaikus, 
vyrus ir brolius eiti kovoti 
už Nepriklausomybę. Ji ne 
tik namuose mezga šiltas 
pirštines ir kojines savo ka
riams ir meldžiasi už jų pa
sisekimą, bet ir fronte da
lina numegztus šiltus daik
tus, organizuoja virtuves, 
net koncertus, kad pakėlus 
karių nuotaiką, o kartais 
net pati dalyvauja kovose.

Nepriklausomam gyveni
mui prasidėjus, moteris sto
ja į bendrą valstybinį dar
bą. Ji aktingai visur daly
vauja. Dirba ministerijose, 
įstaigose, organizacijose. Ji 
dalyvauja rinkimuose į Sei
mą, pati yra renkama. Pir
mąjį Steigiamąjį Seimą ati
daro Gabrielė Petkevičaitė, 
sekretoriauja taip pat mo
teris. Ir vėlesniuose seimuo-

gryna gimtoji kalba Nega
lima kūdikį sykiu ir sve
timos kalbos mokyti. Rei
kia žinoti, kad jam daug 
sunkiau kelias kalbas iš
mokti ir atminti, negu su
augusio žmogaus protui. 
Kada vaikas.gimtąją kalbą 
gerai vartoja ir nebeužmirš- 
ta, tada galima jį svetimos 
kalbos mokyti.

Mūsų vyriausias tautinio 
auklėjimo veiksnys yra lie
tuviška atmosfera šeimoje. 
Kitos antraeilės priemonės 
yra tautiniai žaidimai ir 
žaislai, lengvos patriotinės 
dainelės, pasakos apie did 
vyrius, legendos — padavi
mai iš tautos istorijos, šių 
dienų patriotinė vaikų lite
ratūra, teatras, iškylos ir 
tautinės šventės, įvairios 
tautinio pobūdžio priemo

vynę ir šeimą, per ilgai yra 
prisikentėjusi ir laukusi sa
vo krašto Nepriklausomy
bės, kad nuo to visko galė
tų atsisakyti. O kiekvienas 
naujas kovos būdas iššaukia 
naujų priemonių gintis, ir

nės, vaizdeliai mokyklos ap
linkumoje ir t. t.

Auklėtoja turi vaikams 
visus šiuos veiksnius su- 
prantimai paiškinti ir kartu 
su jais pergyventi, ką skai
to, aprašo, deklamuoja, dai
nuoja, atpasakoja, piešia, 
lipdo ir mato. Tautinio auk
lėjimo talkininkais mums 
yra vaikų darželiai, mokyk
la, liet. Kat. Bažnyčia, ir vi
suomenė, nes šis auklėjimas 
prasideda nuo kūdikio ir tę
siasi iki jaunuolis subręsta. 

(Bus daugiau.)

mu. Jai rūpi vaikų auklėji 
mas ir jų mokslas. Moterų 
globoj auga šimtai naujų 
vaikų darželių.

Matom moteris mokyto
jas, mokyklų vedėja5’. Mote
riai rūpi ir šeimos pasto
vumas. Ji globoja gimdy
ves ir jų kūdikius, globoja 
mergaites, atvykusias į mie
stus ieškoti uždarbio. Ji 
joms padeda surasti darbo, 
priglaudžia tam tikruose,- 
joms įsteigtuose namuose. 
Ji karštai protestuoja prieš 
ištvirkavimą. Čia ji nuolat 
pabrėžia, kad už vienodą 
nusikaltimą turi būti vi
siems, vyrams ir moterims, 
vienoda bausmė.

Pradėjusioms iš nieko, be 
cento rankoj, moterims pa
siseka pastatyti didelius, 
gražius, sulig paskutiniais

se visuomet dalyvauja mo- technikos reikalavimais, lop

By Bob Dan

Q A CI/fM pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.
• O _ namams statyti, remontuoti ar

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!!

TAI IPYk’ITP mŪ9,i istaig°je- Jūsų indeliai rūpes- ■ I M I L. tingai globojami ir ligi $5,000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame 
814%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

MCSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenuskriaudžiant Nei 
Vieno Klijentol

Keistuto Savings and Loai Association yra žymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.

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

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

Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį pasi
sekimu Jūsų biznyje arba profesijoje.
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Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
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polio Kolegiją. Štai, “Amerika” taip rašo:
“Per 15 metų laikotarpį kolegija praleido per 500 lie

tuvių bernaičių, kurių gražus būrys šiandie yra baigę 
ir aukštuosius mokslus. Gausus būrys išėjo kunigais, 
papildžiusiais tėvų marijonų eiles. Keliolika tapo pa
sauliečiais kunigais. Keliolika tebelanko aukštąsias mo
kyklas, besiruošdami įvairioms profesijoms. Visiems 
jiems Marianapolis paliko atitinkamų žymių, atsimini
mų. Gavę aukštą dorovinį auklėjimą, jie paruošti ir lie
tuvių tautiniam gyvenimui.

“Gražus Marianapolis, viliojanti ir žavinti jo gamtos 
aplinkuma. Bet nepalyginamai gražesnė ir žavesnė jo 
vidaus dvasia, jo širdis, jo liepsnojanti meilė, kuri per 
paskutinį dešimtmetį buvo skleidžiama kun. dr. J. Na
vicko prieglobstyje. Nuo ateinančių mokslo metų kole
gijos vadovybę jis perduoda kun. dr. Juozui Vaškui, sa
vo auklėtiniui, nuoširdžiam lietuviui, aukštos kultūros 
asmeniui. Prisimindami kun. dr. J. Navicko įnašus kole
gijai, siunčiame šilčiausius sveikinimus ir linkėjimus 
naujam kolegijos vairininkui, žinome, kad jam seksis, 
nes jis nuoseklus kun. dr. J. Navicko idėjų asmuo”.

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

Lietuvių katalikų dienraščio ••Draugo'’ rSmSjams Ir skaitytojams 
siunčiu sveikinimus tr geriausius linkėjimus!

Jūsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams, informuodama* 
apie jvairius katalikams Įdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo tie- 
•as, gina ir saugo jas nuo amžinojo Išganymo prieSų.

Daugeriopai tepadaugėja Jūsų katalikiško dienraščio skaitytojų skaičius!
AMLETO GIOVANNI CICOGNANI, 
Laodlcea Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas

Marianapolis
Marianapolio Kolegijos 1941-1942 metų metraštyje 

profesorių — mokytojų personale pastebėjome pasikei- 
• timų. Pirmoje vietoje matome, kad kolegija turės nau

ją rektorių, būtent kun. dr. Juozapą Vašką, M.I.C.

Gerb. kun. dr. Jonas Navickas, kolegijos steigėjas ir 
ligšiolinis rektorius, yra šiandien jau gausingos ir pla
čiai besidarbuojančios (šiaurės ir Pietų) Amerikos lie
tuvių visuomenėj Marijonų vienuolijos Amerikos pro
vincijos vadovas — provincijolas. Tos pareigos yra 
sunkios ir reikalaujančios pašvęsti joms visą Laiką.

Džiugu konstatuoti faktą, kad naujasis rektorius kun. 
dr. Vaškas yra tos pačios kolegijos auklėtinis. Linki
me jam geriausių sėkmių vadovauti šiandien vieninte
lei pasaulyje aukštajai lietuvių mokslo įstaigai — Ma
rianapolio Kolegijai.

Marianapolio Kolegija turi keturių metų vidurinę mo
kyklą (High School) ir keturių metų kolegiją. Vieta, 
kaip žinome, labai graži, tvarka gera, mokslas aukštai 
pastatytas. Kas lietuviams svarbu ir brangu, kad auk
lėjimas vedamas lietuviška, katalikiška kryptimi. Litua
nistikos skyrius turi tikrai stiprių profesorių — kun. 
dr. K. Urbonavičius, kun. dr. J. Starkus, rašytojas A. 
Vaičiulaitis.

Mes tik galime džiaugtis ir didžiuotis turį Amerikoje 
tokią mokslo įstaigą šiais Laikais, kuomet žiaurūs Lie
tuvos okupantai naikina viską, kas lietuviška ir kas 
katalikiška. Svarbu tik, kad ja naudotumemės. Tėvai 
aiškiai turi suprasti papildą tautišką nuodėmę neleis
dami savo sūnų į šią įstaigą. Juk ji yra įsteigta mūsų 
vaikams, kad ją Lankydami išaugtų gerais katalikais, 
stipriais lietuviais ir pavyzdingais šio garbingojo kraš
to piliečiais.

Lietuvos okupantai tūkstančiais išžudys mūsų tau
tos veikėjų ir vadų. Mūsų, amerikiečių, pareiga į jų 
vietas išauginti kitus, kurie kovotų už tautos teises, 
čia, Amerikoje, išlaikytų tautines brangenybes ir dirb
tų dėl Lietuvos išlaisvinimo iš priešų vergijos. Maria
napolio Kolegija vadų ir veikėjų paruošimo atžvilgiu 
vaidina patį svarbiausią vaidmenį. Dėl to, Amerikos 
visuomenė tą jos vaidmenį turi tinkamai įvertinti.

IZ I" ■ I ■ ■ ■Keliai skiriasi
Kun. M. Urbonavičius, MIC., "Darbininke” rašo apie 

lietuvių santykius su lenkais ir daro tokią išvadą:
“Tegul sau lenkai savo Vakaruose vienijasi su če

kais, su slavokais, tegul sau atgauna suvokietintus 
silezijiečius, dancigiečius ir mozūrus, tegul sau ten 
visokio pasisekimo ir Dievo palaimos susilaukia — 
nereikia jiems pavydėti — bile tik nusikratytų senų 
svajonių apie Rytų pakraščius, bile neeitų mirusių 
vadų keliais, bile nesiartintų prie Lietuvos.

“Lietuva, kad ir didžiausiu dabar vargu prispausta, 
visgi apsieis be pagalbos lenkų, šiuo laiku bejėgių, ir 
kaip nors, savarankiškai veikiant, ras būdą išsilais
vinti.

“Praeities kartumų užtenka. Ne tik nereikia naujų 
gaminti, bet reikia senus užmiršti ir dėlto geriausiai 
bus, jei, vaizdžiai kalbant, Lietuva ir Lenkija nuošir
džiausiai ir draugiškiausiai paduos sau atsisveikini
mui rankas ir eis prie atgavimo nepriklausomybės 
skirtingais keliais: Lenkija su čekais, Lietuva su lat
viais”.

•

Laiko tamsybėse
N-nos pastebi, kad Hitlerio diktatūra, kaip ir kiek

viena totalitarinė valdžia, laiko žmones tamsybėse ir 
rašo:

“Šituos suvaržymus pirmiausia ėmė praktikuoti
Rusijos bolševikai, kurie pramynė takus visoms šių 
dienų totalitarinėms diktatūroms. Leninas, kuris ža
dėjo laisvę darbo žmonėms; pirmutinis parodė, kaip 
pavergti liaudį ne tiktai politiškai, bet ir protiškai. 
Jisai nepasitenkino spaudos cenzūra, kuri buvo prak
tikuojama carizmo laikais (ir kurią bolševikai keik
davo susiriesdami!), bet paėmė į valdžios rankas vi
sus laikraščius. Paskui jisai uždraudė visas organi
zacijas, išimant tiktai vieną komunistų partiją ir tas 
organizacijas, kurias ji kontroliuoja. Toliau jisai už
draudė sovietijos gyventojams keliauti į užsienį, kad 
jie nepatirtų, kaip gyvena žmonės kitose šalyse, ir 
nepapasakotų tų šalių žmonėms, kas dedasi bolševi
kų “rojuje”.

(“Draugas”, birželio 9 d., 
1916 m.).

Naujas Bulgarijos konkor 
datas su šv. Sostu... Bulga
rija pasirašė naują sutartį 
su šv. Tėvu. Ji pasižada lai
kyti prie popiežiaus savo pa
siuntinį, kurs rūpinsis Bul
garijos katalikų reikalais. 
Dabar, karui su Italija nepa
sibaigus, Bulgarija negali 
siųsti prie popiežiaus jokio 
savo pasiuntinio. Iki karas 
pasibaigs, Bulgarijos kata 
likų reikalus aprūpins šv. 
Tėvo pasiuntinys Viennoje, 
kardinolas Scapinelli...

Kanauninko Prapuoienlo 
santykiai su Šv. Sostu... Ne
seniai buvo pranešta, kad 
Šv. Tėvas Benediktas XV 
paaukavo Lietuvos reika
lams 10,000 lirų. Prie išga
vimo šios aukos ypač prisi
dėjo žinomas lietuvių veikė
jas kun. kanauninkas Kaz. 
Prapuolenis. Jis, gyvenda
mas Romoje, nenuilstančiai 
darbuojasi ir šiuo metu sa
vosios tėvynės labui. Italų 
spaudoje dažnai galima už
tikti straipsnelius apie Lie
tuvą, rašytus kun. Prapuo
lenio.

•
Nusižudė neseniai miru

sio Kinijos prezidento sūnus. 
Pekine nusižudė aną dieną 
mirusio Kinijos prezidento 
Yuan-Shi-Kai vyriausias sū
nus. Jis labai buvo nepaten
kintas, kad jo tėvo vietą už
ėmė vice prezidentas Li- 
Yuan-Hung.

•
Karalius Jurgis priėmė 

Lietuvos atstovus... Kuomet 
pirmoji Rusijos delegacija 
lankėsi Anglijoje, karalius 
Jurgis V ilgai kalbėjo su lie
tuvių ir lenkų atstovais apie 
pavergtųjų tautų klausimą...4

Katė ir lydeka.
(Iš J. Krylovo).

Bėda, jei kepti pyragus pradės siuvėjas, 
O siūti pusbačius virėjas:
Vai, darbas neis tenai;
Be to, yra patėmyta senai —
Jei kas ne savo verslo stverias, 
Karščiuojasi toksai tartum gaidys: 
Tikrai jis darbą sugadys,
Geriau toksai išgveręs,
Patsai liks vertas pašiepimo,
Negu klausys protingo patarimo.

Lydekai dar visai gerų dančių
Užėjo kartą ant minčių
Katės užsiėmimas. Kaip ten būta:
Ar iš pavydo, ar tai valgį ten žuvių tą 
Norėjo .mesti — nežinau, bet ji rimtai 
Katės paprašė, kad vestų
Svirnan su savimi kartu
Pelių medžioti. “Kaip keistai,
Miela, kalbi, ar darbą šitą,
Kūma, žinai?” Katė jai patarimą teikė:
Žiūrėk, kūmut, kad ten gėdos nepadarytum ■— 
Yra aiškiai keno tai pasakyta.
Kad darbui meistro reikia.”
— “Ai man, kūmut! Pelių aš nebijau;. -
Aš ešerius rijau!”
“Gerai!” Ir vakare nuėję, jos susėdo.
Katė prispringus, išmiegojus
Aplankė kūmą ant rytojaus
Ir rado: lydeka gulėjo išsižiojus,
Vo8-vos gyva — jai pelės uodegą nuėdė; 
Pamačiusi, kad lydeka ne savo upe,
Katė ją nutempė atgal į upę.
Gerai! Tai, lydeka,
Tau pamoka;
Nūnai gudresnė tu būsi
Ir pelių gaudyti neisi. J. Martinaitis.

Jis: — Pamatytum dabar 
mūsų bažnyčią, kokia gra
ži, ypatingai didysis alto
rius.

Ji: — Kuogreičiausiai 
vesk mane prie to alto

riaus.

— Joan, ką tu darai? No
sine šluostai lėkštės, — da
ro pastabą motina savo pa- 
gelbininkei.

— Tai kas, mama. Nosinė 
jau nešvari ir reikės atiduo- 

r ti į lendrę....

<•
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Hitleriškas maršas

Mūsų kolegijos sukaktis
Birželio 8 d. Marianapolio Kolegija išleido didoką 

būrį jaunuolių, baigusių vidurinę mokyklą, bendrojo 
ruožo kolegijos kursą ir visą kolegijos kursą. Linkė
tina jiems pasisekimo tolimesnėje gyvenimo eigoje. Ne
abejojame apie tai, kad, jei jie laikysis tų idealų, ku
riais remiantis jie buvo Marianapolyje auklėjami, pa
sisekimas bus užtikrintas.

Ta pačia proga vietoje bus priminti, kad šiemet šiai 
kolegijai sukanka penkiolika metų. Ją įsteigė Tėvai 
Marijonai 1926 m., jos priešakyje pastatydami nepa
prastai didelės energijos vyrą kun. dr. Joną Navicką. 
Jo darbštumu, ypatingai dideliu atsidavimu ir rūpes
tingumu, kolegija visais atžvilgiais pastatyta ant stip
rių pagrindų. Ligi 1931 m. ji veikė Hinsdale, III., kur 
dabar yra lietuvių kunigų seminarija, o per pastaruo
sius dešimts metų kolegija veikia specialiai šiam tikslui 
vienuolijos įgytose patalpose — Thompson, Conn.

Pažiūrėkime, kaip kiti laikraščiai vertina Mariana

Bolševikiška "teisybė”
Kai Jungtinių Amerikos Valstybių kongrese pasirodė 

projektas duoti prezidentui teisę reikale perimti priva
tinę nuosavybę krašto gynimui, lietuvių komunistų laik
raščiai pakėlė didžiausią triukšmą. Mat, ne vienas A- 
merikoj gyvenąs komunistas turi didelių turtų, gyvena 
pertekliuje, yra namų savininkų, važinėja automobi
liais. Būt tikrai nesmagu jiems, jei vyriausybė imtų ir 
perimtų jų privatinę nuosavybę.

Tačiau tie patys lietuvių komunacių laikraščiai pri
tarimą ir didelį džiaugsmą reiškia, kai Maskvos geng- 

steriai visai apiplėšė Lietuvos žmones, panaikindami 
visokią privatinę nuosavybę. Vadinas, kai koks daly
kas paliečia juos pačius, tai negera, skaudu, bet jei ki
tus — iš džiaugsmo rankas trina. Taip tai bolševikų 
laikraščių redaktoriai rūpinasi darbininkų ir visų žmo
nių reikalais. Čia visai gerai galima pritaikyti bolševi
kams pritinkantį posakį — kas mano tai ne tavo, o kas 
tavo, tai mano.

Amerika yra stipri ne tik medžiaginiais ištekliais, 
bet ir savo vieningumu.

••• •

MNMRSU V/ByC^ND, WMIMLDWA.AN, pataiu
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Alia Rachmanova

Studentai, Meilė Ir Ceka
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

Išvertė Ant. Pauliukonis 
(Tęsinys)

Aš nepaprastai nustebau, pamačiusi, su kokiu ape
titu žmonės kirto valgius. Juk jie visi dar taip neseniai 
verkė kapuose, net ir vyrai, o dabar raumenų darbas 
virė visu tempu, rankos nuolat iminėjo čia vieną, čia 
kitą daiktą, dėjo į lėkštes juodąjį kaviarą, sijomgą ir 
balyką (rūkyta žuvis), o riebūs, sultingi blynai nyko 
“odiniuose krepšiuose” vienas po kito.

Ir su kokiu rūpestingumu, su kokiu atsidėjimu jie 
stengėsi juos pasidažyti į tirpytą sviestą arba smetonė- 
lę. Ir kaip gėrė! Jie gėrė tiek daug vyno, kad beregint 
atgavo senąją nuotaiką, ir tuo būdu šermenys galop 
virto puota.

Mano įsitikinimu, mirusiojo garbei kelti tokias vai
šes ir ėsdinti svečius yra labai žiaurus, pagoniškas pa 
protys. Apie vargšą Kolią dabar jie tikriausiai mąstė , 
kuo mažiausia, užtat žymiai daugiau ir daug maloniau j 
apie kaviarą, erškėtrą, žuvų sriubą ir šimtus kitų ska
nėstų. Tiesa, kartais vienur kitur, daugiau dėl žmonių 
akių, pasigirsdavo vienas kitas gilesnis atodūsis, leptel- 
davo kuris iš svečių graudų žodelį, bet po poros sekun 
džių kalbėjusio veidas vėl tikriausiai parodydavo, apie 
ką jis iš tikro galvoja ir kaip smarkiai mirusiojo gaili
si. Parėjusi namo, apie vargšą Kolią parašiau ilgą, liūd
ną eilėraštį. O, kad aš turėčiau galią! Aš tuojau baigčiau 
karą!

Kovo 26 d. I

Šiąnakt sapnavau labai keistą sapną. Ypač man gi
liai įstrigo į atmintį tas jausmas, kurį sapnuodama jau
čiau. Aš įsivaizdavau, kad sėdžiu savo kambary, atsi 
lošusi sėdimojoj kėdėj, ir kažin ką skaitau. Gretimajam 
kambary kažin kas skambino pianinu; visai gerai atsi
menu, kad tai buvo “Patėthiąue.” Tada atsidarė durys, 
ir į kambarį įėjo profesorius Weidlė. Mane užliejo ne
paprasta džiaugsmo ir laimės banga, nors drauge aš jo 
ir bijojau. Jis priėjo prie manęs artyn, paėmė mano 
rankas ir ilgai, ilgai žiūrėjo man į akis. Aš stovėjau 
prieš jį tyli ir nusižeminusi, negalėdama nuo jo ati
traukti savo akių. Mano krūtinę užliejo džiaugsmas. Aš 
pajutau kažką, ko ligi tol nežinojau, kažką netikėto, 
baisaus, bet kartu ir malonaus. Džiaugsmas įsisiurbė ne 
tik į mano širdį, bet ir į visą kūną; savo kūnu jutau 
geriau, negu siela. Paskum jis mane apsikabino. Aš no
rėjau ištrūkti, bet jis spaudė mane prie savęs vis tvir
čiau ir tvirčiau ir tyliai kartojo: “O, tu, mažoji, išdi
džioji mergyte!”

Tada aš pabudau. Kambarys buvo visas užlietas 
saulės, lauke buvo šviežiai pasnigę, ir ant mano lango 
tupėjo karvelis, kuriam aš kiekvieną rytą pro langelį iš- 
mesdavau lesalo. Atsisėdau ant lovos ir pradėjau gai
lėtis, kad tas žavusis sapnas taip greit pasibaigė. Pro
fesorius Weidlės artumą aš buvau pajutusi taip tvirtai, 
jog ėmiau ilgėtis jo akių, jo balso ir norėjau nors dar 
kartą pajusti, kaip jis mane apkabina ... Tačiau galop 
visai išsiblaiviau. Tada paraudau ir pati sau tariau: 
“Kvaila žąsis.” Tačiau, nepaisydama tokio subarimo, vis 
dėlto pasiryžau jį šiandien truks-pliš pamatyti. Per
žiūrėjau paskaitų tvarkaraštį; jo kaiedžas buvo devin
tą valandą. Nė minutės nelaukdama, skubiai apsirėdžiau, 
prisisegiau gėlę ir, negėrusi arbatos, išėjau į universi
tetą. Aš troškau jį pamatyti ir sau išsiaiškinti, ką tas 
žmogus turi man reikšti ir kodėl apie jį sapnavau.-------

Kai jo mažą, žemą pavidalą vėl pamačiau šalia pro
fesorių gerdcrofcos, tai manęs šį kartą jau nė kiek ne
nustebino.

Pastebėjęs mane, jis priėjo artyn, stipriai paspau 
dė man ranką ir tarė:

— Aš šiąnakt jus sapnavau, jūs, mažoji, išdidžioji 
mergyte!

, Bet aš iš jo ištrūkau ir užbėgau laiptais aukštyn, 
drauge jausdama, kad jis seka mane savo akimis. Sten
giausi pati gerai susigaudyti savo mintis. Taigi, jis šią
nakt mane sapnavo, ir aš jį. Ką tai turi reikšti?

Susiieškojau sau vietą viename iš paskutinių suolų 
ir vos tik spėjau atsisėsti, kaip į auaitoriiją įėjo ir jis 
pats ir pradėjo kalbėti. Tačiau šiandien jam nesisekė: 
dažnai darė pauzas ir buvo labai išsiblaškęs, lyg nebūtų 
galėjęs suvaikyti savo minčių. Galų gale tarė:

— Šiandien skaitysime “Chanson de Roland.”

XBu> daugiau,).

STREIKAS, LĖKTUVŲ FABRIKAI UŽDARYTI

(■'Draugus" Acme telephoto,

11,500 darbininkų streikuoja North American Aircraft fabrikuose, Inglewood, Cal 
Fabrikai uždaryti ir sulaikomi skuboti dariai. Fabrikuose gaminami U. S. ir Anglija 
karo lėktuvai.

Švietimo padėtis okupuotoje Lietuvoj
Dar nepriklausomos Lie

tuvos laikais bolševikų a- 
gentai, dirbdami pogrindyje, 
skleisdavo propagandą, kad 
tiktai bolševikijoje esą rū
pinamasi liaudies švietimu. 
Tad, okupavę Lietuvą, mas 
koliai praktikoje ėmė rody 
ti savo “susirūpinimą švie 
timu”.

Mokslas Maskolijos 
pagrindais

Nuo pat pirmos okupaci
jos dienos raudonoji Lietu
vos valdžia, vykdydama bol
ševikų partijos instrukcijas, 
ėmė tvarkyti švietimą Mas
kolijos pagrindais. Pirmiau 
šia bolševikai dideliu įnirši
mu pradėjo “valyti” mokyk
las nuo labiausia pasižymė
jusių ir veiklesniųjų lietuvi! 
mokytojų. Daugelis jų, ypa 
priklausę Šaulių Sąjungai ar 
kurios mokytojų organizaci
jos vadovybei, atsidūrė už 
kalėjimų grotų, kiti neteKo 
savo vietų, o treti buvo nu
grūsti į menkesnes provin 
cijos mokyklas ir pažeminti 
kategorijoje su žemesniu at
lyginimu. Tokiu teroru bol 
ševikai siekė sudemoralizuo- 
ti laisvėje likusius mokyto 
jus ir padaryti juos paklus
niais naujajai okupacinei 
santvarkai. Į mokyklų vado 
vybę skiriami mokytojai, su
gebą daugiau ar mažiau pri

sitaikyti prie bolševikų ar 
ba bent nereiškią atviro pa 
sipriešinimo okupantams. 
Lietuvių mokytojų garbei 
reikia pasakyti, kad tiktai 
labai menkas nuošimtis at
sirado tokių, kurie nuėjo su 
okupantais. Tokios padėties 
akivaizdoje į daugelį lietu
viškų mokyklų buvo patL:r- 
ti žydų mokytojai, kurių 
dauguma atvirai dirba su 
okupantais. Tokiu būdu oku
pacinė valdžia per žydų mo
kytojus turi lietuviškose mo
kyklose savo “akis ir au-1 
sis”... i

Mokytojų neužtekdavo
Metais iš metų plečiantis 

mokyklų tinklui, nepriklau
somoje Lietuvoje mokytojų 
niekuomet neužtekdavo. Mo 
kytojų seminarijos, Pedago 
gijos Institutas ir universi
tetai nepajėgdavo paruošt 
reikalingo mokytojų skai 
čiaus. Ypač aktualus ta 
klausimas pasidarė, atgavu 
Vilniaus krašto dalį, nes tei 
tebuvo veik vieni lenkų mo 
kytojai, atsiųsti lenkinimo

tikslams. Tad dabar, suėmus 
ir atleidus šimtus veikliau
sių lietuvių mokytojų, jų 
trūkumas ypatingai jaučia
mas.

Okupantai varo 
melagingą propagandą

Jie skelbia apie mokyklų 
bei mokinių skaičiaus padi 
dėjimą. Tenka prisiminti, 
kad okupuotoje Lietuvoje y 
ra atidaryta dešimtys gry 
nai maskoliškų mokyklų, ku 
riose mokosi okupantų ka
rininkų, GPU žvalgybininkų 
ię, kitokių obrusitelių vaikai. 
Pridėjus dar prie okupuoto
sios Lietuvos priskirtus ke 
lis Vilniaus krašto valsčius,; 
nesunku išvesti skaičius a- 
pie “tūkstančius naujų mo
kinių”, kaip tai skelbia bol
ševikų propaganda. Tikro
vėje lietuvių mokinių bei 
mokyklų nėra padidėję dau 
giau, kaip tai būdavo kas 
met, normaliai plečiantis 
mokyklų bei mokinių skai 
čiui. Tas skaičius bus dar 
sumažėjęs, nes. kaip žinoma, 
okupantų valdžia įvedė mo 
kestį už mokslą visų “Iiau 
dies priešų” vaikams, o to
kiais “priešais” yra užskai

tyti tūkstančiai žmonių, ku
rie okupantų buvo ne tik 
begėdiškai apiplėšti, bet 
jiems neduodama nė jokio 
darbo. Savaime suprantama 
kad tokie “liaudies priešai ’ 
savo vaikų į mokyklą negali 
leisti. •

Mokslą apvertė 
aukštyn kojom

Dar blogesnis vaizdas su
sidaro, paėmus dabartinių 
mokyklų švietimo ir auklė
jimo lygmenį. Kaip jau sa
kyta, šimtai mokytojų su
imta. Tad daugelyje mokyk
lų nėra pakankamai moky
tojų. Lietuvos mokyklos per 
22 nepriklausomybės metus 
buvo padariusios žymią pa 
žangą, o kas svarbiausia — 
įsigijusios savo lietuvišką 
auklėjimo bei švietimo me
todą. To galima buvo pa 
siekti tik per metų eilę. Da 
bar gi okupantai, kaip ir ki
tas sritis, mokyklų darbą y- 
ra pastatę aukštyn kojomis 
Jeigu kiekvienas santvarkos 
pasikeitimas skaudžiai atsi
liepia normaliniam mokyklų 
darbui, tai biauri maskoliš
kai - mongoliška okupacija 
su gerai žinomais stachano-1 
viškais dezorganizacijos ga
bumais Lietuvos mokyklas 
stumia į tą patį lygmenį, ku 
riame stovi Maskolija.

Kam yra tekę susidurti su 
maskoliais, balusiais bolše 
vikų mokyklas, tas, be abe 
jo, turėjo progos įsitikinti j 
kokius neįtikėtinus nemok 
šas Bolševikijos mokyklos 
gamina. Tai savo rūšies rau
donų papūgų gamyba, kurios 
iki įkyrumo viena tekarto
ja: nėra kito mokslo, kaip 
leniniškai-staliniškas “mark 
sizmas”, o “genialusis” Sta 

(Pabaiga ant 6 pusi.)

Pasodinom dobilėlį
Pasodinome leliją, 
žalią rūtą, pinaviją; 
pasodinom dobilėlį 
ir raudoną bijūnėlį.

Aug ant kapo tos gėlelės; 
lanko jas laukų bitelės, 
saulė spalvomis aprėdo 
lapelius ir širdį žiedo.

Nors žemelėj miega kūnas 
bet gėlelės ir bijūnas, 
su žiedais ir lapais savo, 
kalba apie sielą tavo.

Mes, bažnyčioj šventą dieną, 
degsim jai žvakelę vieną; 
už ją maldą pasakysim, 
danguj vietos jai pražysim.

Eglės šaka

Sakoma, kad Mahometo 
kapas yra apdėtas deiman
tais, zafirais ir rubinais vi
sokio didumo ir vertybės 
Žinovai sako, kad šis prana
šo kapo papuošimas kainuo
ja 35 milijonai dolerių ir y- 
ra didžiausia mahometonų 
aukso atsarga.

lei tame Reik,
PAS

VILEIŠĮ
EIK!

• »!«.. PETRAM 
VILEIKIS. 
Atstovą*

The Prudential Ins. 
Co. of America

OEF1CE-
175 W. JACKSON BLVD.

SPITE A-1H20 
Home Orflce: Newarlt, M. J.

RERIPEN'-TJA:
5922 W. Roosevelt Rd. 

Phone: Anstin 1175

DAR 5 METAMS

("Draugas" Actne teiepnoto( 

Stephen I. IVitmanski, Chi 
igos parkų distrikto komi 
•onierius, kurs tomis dieno 
lis toliau penkeriems me- 
ams paskirtas komisionie 
ium. Septyneri metai jis y 
a parkų distrikto komisic. 
ierium. 1 , J

PARSIDUODA PASLĖPTAS TURTAS!
ANTANO LALIO 

LIETUVIŠKAS-ANGLIŠKAS 
ir

ANGLIŠKAS-LIETUVIŠKAS

ŽODYNAS
Trecias, Išnaujo Taisytas ir Gausiai 

Papildytas Spaudimas!

Šiomis dienomis teko mums įsigyti mažą skaičių An 
tano Lalio “Žodynų”, kurie tikrai yra paslėptas turtas. 
Tai yra paskutinieji egzemplioriai šio labai svarbaus vei
kalo! Kiekvienas knygynas turėtų turėti nors vieną eg
zempliorių “Antano Lalio žodyno”! Nėr geresnio Lietuviš- 
ko-Angliško ir Angliško-Lietuviško Žodyno spaudinto vi 
Boję Amerikoje.

Šis 834 puslapių “Žodynas” yra vienas iš svarbiausių 
knygų Amerikos lietuviams.

Visi egzemplioriai puikioje padėdyje, su kietais virše
liais, ir parduodama už prienamą kainą.

Žodyno ir kitų knygų reikalais kreipkitės prie:

"DRAUGA S"
2334 So. Oakley Ave. Chicago, Illinois

Tel. CANAL 8010

Visa Chicago Yra Kviečiama Vykti
Dienraščio "Draugo"

Su Laivu —
"CITY OF GRAND RAPIDS"

SekmadįenLUepos-July 6 d., 1941

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

Grįžta Tą Pačią Dieną 9:45 Vai. Vakare

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

Visais Ekskursijos Reikalais Kreipkitės į: —

"DRAUGA S"
2334 So. Oakley Ave. Chicago

' if fc
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Švietimo padėtis 

okupuotoj Lietuvoj
(Atkelta iš 5 pusi.)

linas yra vienintelis to 
“mokslo” pranašas. Net tarp 
sovietiškųjų ministeriu uz-, 
sienyje galima sutikti žmo
nių, kurie apie Maskvos po-’ 
žeminį traukinį jums prikal
bės pilnas ausis. O kai to
kiam storžieviškam nemok
šai atkerti, jog Europoje ir 
Amerikoje tokie požeminiai 
traukiniai vaikščioja jau dau 
giau kaip 50 metų, tai jis 
tik išpučia akis ir sušunka: 
“Ne možet byt” (negali bū 
ti).

Lietuvių kalba — 
klerikalų sukurta

Visa, kas sudarė lietuvių 
mokyklų švietimo ir auklė
jimo pagrindą, iš programos 
išmesta. Lietuvos didieji ku 
nigaikščiai paversti “feodą 
lais, kurie slėgė darbo liau 
dį”. Tuo tarpu maskolių ca
rai ir generolai, kaip Petras 
I, Suvorov, Kutuzov ir t.t. 

daromi “karžygiais”, kurie 
gynė didžiąją mūsų tėvynę 
nuo svetimųjų pasikėsini 
mo”. Maskolių kalbą sten 
giamasi iškelti į aukštybes 
nes ji esanti “didžioji kalba 
kuri riša galingojo SSSR 
tautas”, o lietuvių kalba pa 
verčiama “lokaline, regiona
line kalba”. Lietuvių litera
tūra esanti sukurta “kleri
kalų” ir “klasiniai nesusipra 
tusių” rašytojų. Tad jos vie 
tą turi užimti maskolių ra 
rytojai su savižudžiu Maja-I 
kovskiu priešakyje, tuo pa | 
čiu Majakovskiu, kuris nu 
sivylęs beprotiškais bolševi
kų eksperimentais, savo va
lia pasitraukė iš gyvenimo. 
Bet juk Stalino politikoje 
tiktai negyviesiems ir lei
džiama konkuruoti su “pa-| 
šaulio genijum” — juo, Sta
linu. Lietuvių mokinukai per 
geografijos pamokas gauna 
dvejetukus, jei nežino, kaip, 
vadinasi “broliškųjų” res-l 
publikų — Kirgizijos, Kaza
chstano, Baškirijos, Mongo
lijos, Uzbekistano ir kitų 
mongolų tautų sostinės. O 
ką bekalbėti apie “visuome
nės mokslus”, per i;unuo3 
mokiniams per prievartą ka
lama į galvą, kad tik “genia, 
liojo” Josifo Visarionovičio 
vergija esanti “tikroji lais-

Lletuvos mokyklos 
pilnos rusų

Štai bendrais bruožais pro
grama, kuria kvaršinamos 
vargšų lietuvių mokinių gal
vos. Į tuos pačius bolševi
kinio obskurantizmo rėmu3 
yra įsprausti ne tik moks
leiviai, bet tuo labiau stu
dentai bei mokytojų semina
rijų auklėtiniai. Jų tarpe bu
vo įvykdytas pagrindinis 
“valymas”: iš universitetų 
bei mokytojų seminarijų bu
vo pašalinti visi “naua-33 
priešai”. Į Lietuvos aukštą
sias mokyklas prigrūsta 
Kruglovų, Košelevų, Svistu- 
novų, Laptuchovų ir kitokių 
vyžuotų “profesorių”, kurie 
dėsto “marksizmą -‘leniniz
mą”. Studento pažangumas 
moksle vertinamas pagal tai, 
kiek jis įsikalė į galvą šių 
“progresorių” paskaitas.

Jeigu dar pridursime, kad 
mokyklas valdo žydeliai “pi
onieriai” ir “komsomolcai” 
kurie terorizuoja net moky 
tojus, kad mokyklos palik 
tos be vadovėlių, nes ligšio 
liniai paskaityti “buržuazl 
niais”, ir t.t. ir t.t., tai gaiė 
sime susidaryti vaizdą, koks 
“švietimas” varomas subol 
ševikintose okupuotosios 
Lietuvos mokyklose.

Tačiau lietuvių mokyto
jai, tėvai ir patys mokiniai 
ginasi, kiek išmanydami nuo 
bolševikų raudonojo maro 
bacilų. Esame tikri, kad o 
kupantai bus iš Lietuvos 
greičiau išvyti, negu jie sus
pės užnuodyti lietuvių tautą

— Kažkoks pil. žiiaitis 
laikraščiuose nusiskundžia, 
kad autobusai taip retai 
vaikščioja, jog darbininkai 
nesuskumba į darbą, o už 
pasivėlinimą atleidžiami iš 
darbo. Todėl darbininkai daž 
nai laikosi už autobusų ran
kenų, nukrinta ir sunkiai su
sižeidžia.

Litten to

vė”.

PALANDECH’S 
Y U G 0 S L A V - A M E RIC A N 

RADIO BRDADCAST
Bvery Saturday, 1:30 to 2:30 P.M.

STATION WHIP
1480 UlocyelM 

(Ftrat Statloa oa Yoar DUI) 

Featuring a program of
Yugoalav Folk Mūšio

ONA STEPONAITIENE 
(po pirmu vyru Ramanauskienė)

(po tėvais Delininkaifė)
Gyveno 2727 W. Evergreen Avė.)

Mirė birž. 7, 1941, 2:50 vai. ryte, sulaukus 52 m. amž. 
Gimus Lietuvoje, Šiaulių apsk., šakių parap., Bu-

blelių kaime.
Amerikoje išgyveno 33 metus.
Paliko dideliame nuliūdime vyrą Vincentą, bro

lienę Eleną Kupšienę ir jos vyrą Kazimierą; gimi
naitį adv. Albertą Liddy ir jo šeimą ir daug gimi
nių ir Labai daug draugų ir pažįstamų.

Velionė priklausė prie Chicagos Lietuvių Dr-jos. 
Kūnas pašarvotas koplyčioje. 2246 W. North Avė. 
Laidotuvės įvyks antradienį, birž. 10, iš kopi. 8:30 

vai. ryto bus atlydėta į Šv. Mykolo par. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges 
ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Vyras, Brolienė ir Giminės.
Laidotuvių direkt. Julius Liulevičius, tel. Laf. 3572

PIKETUOJA PIKETAVIMĄ

'fon ta to# to tei

(•‘Draugas" Acme telephoto*

Kongreso atstovas L. Patrick, dem. iš Alabama, skuta 
bulves piketuodamas “American Peace Mobilization” 
piketavimą Baltųjų Rūmų priešakyje.

KOMUNISTAI APIPLĖŠĖ 
LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGĄ

Visą turtą pagrobė komunistinio jaunimo 
draugijos, o visą skautišką literatūrą 
Stalinas įsakė paversti į popierių.

Sąjungos neliesti ir siūlė va
dovybei veikti ir toliau. Ta
čiau netrukus Maskolijos 
generalgubernatorius “tova
rišč” Pozdniakov susidomė
jo skautais ir liepė juo3 be 
jokio pasigailėjimo likviduo
ti.

Tuomet į Skautų Vadovy
bę buvo paskirtas specialus 
likvidatorius Petronis. 5kau 
tų Sąjunga buvo uždaryta, 
o jos leidžiami skautų laik
raščiai : “Skautų Aidas”. 
“Vadovė” ir Skautybė” už
drausti. Sąjungos turtą pa
sidalino daugiausia komu
nistinės jaunimo organizaci
jos, kaip tai sovietiškieji 
komsomolcai ir pionieriai. Į 
skautų padalinius atvyko 
izraelitiškieji komsomolcai 
ir liepdavo viską jiems ati
duoti. Skautų vadovybės pi 
nigus perėmė pats švietimo 
komisariatas.

Visos skautiško turinio 
knygos bei vadovėliai buv) 
neatidėliojant įsakyta per 
duoti... popieriaus fabrikui 
kuris juos perdirbo į popie

Turtas Virš$6,000,000,00
Apart Apsaugos, Turime Q 17c nf|
ATSARGOS FONDĄ Virš MI djUUU.UU

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

FED iYINGS
LOAN ASSOClATIONof Chicago 
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

4192 Archer Avenue
Vlliyinia HM

Skaitykite Katalikišką Spaudą

OARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

'Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS 

ŽEMOS KAINOS 
TEISINGAS PATARNAVIMAS

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

Kaip ir kitas lietuviškas 
organizacijas, okupantai lik
vidavo taip pat Lietuvos 
Skautų Sąjungą. Jau pirmo
mis okupacijos dienomis bol
ševikinė valstybės kontrolė 
paskyrė specialų kontrolie 
rių revizuoti sąjungos rei
kalų. Tačiau revizorius vi
sus atskaitomybės dokumen
tus rado tvarkoje, todėl tuo 
pagrindu prie Skautų Są-' 
jungos prisikabinti nebuvo 
kaip. Sąjungos vadovybėj

matydama, kad šią organi 
zaciją rengiamasi likviduoti 
kreipėsi į marionetinę “lais 
vosios” Lietuvos vyrrausy 
bę: pirmoje eilėje į “drau 
gą” J. Paleckį, o pasKum 
švietimo komisarą A. Venc 
lovą. šie pažadėjo Skautų

ALL M*KIS-NIW.», REBUILT

TYPEWRITERS
ADOING ’ MACHINES

PIRM NFGC PIRKAITE 
MATYKITE MUS!

PIRMAUSIĄS PASIRINKIMAS 
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ 

STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS

Finansuojame namų pastatymą ai 
pataisymą — Nieko įmokėti — 3 
metai iSmokėtl — Apkainavltnas 
dykai.

I.lėtutis Pardavėjas 
Stanley I.itvvlnas — Veikėjas

Carr-Moody Lumber 
Company

3039 So. Halsted St. 
VIC. 1272

— EMALI MONTHIT PAYMENTt —

AU MAKIS
SOLD, RENTED 
AND REPAIRED
-ŪMAI T1A04-M AUOVAMCS —
•M IIMHUI (AMT OMI-TIAR NIVE-BACHIMI •VAIAMTII

±CTAD TYPEWRITER KDIAAI\. COMPANY
KOIIIT C. OOlDtLATT. MaMf—

U4 W. M ADUOS ST.

Phone DEARBORN 8444
Į ESTIMATES— FREE — DEMONETHATIOM Į

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

MYKOLAS VIRBISKAS
Gyveno 3520 So. Emerald Avė.

Mirė Birž. 7. 1941. 2:15 vai. 
ryte. sulaukęs pusės amž.

Gimęs Lietuvoje. Šiaulių ap
skr.. Pašventinių parap.. Gau- 
bų kaime.

Amerikoje išgyveno 37 m.

Patiko dideliame nullfldtme 
moterį Pauliną (po tėvais 
Krumplaitę); dukterį Bronis- 
lavą: 3 sūnus: Adolfą ir mar
čią Lucille. Aleksandrą ir An
taną; 2 anūkes Patsy Lou ir 
Martene: brolj Juozapą, švo
gerj Antaną ir švogerką The- 
odorą Uksus ir šeimą; švoge
rj Juozapą ir šeimą ir kitas 
gimines ir pažįstamus Ameri
koje, o Lietuvoje paliko dvi 
seseris Amiliią ir Oną; brolj 
Joną ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Antano M 
Phillips koplyčioje, 3307 So. 
Lituanica Avė.

Laidotuvės (vyks Antradienį, 
Birž. 10, iš koplyčios 8 vai. 
.ryto bus atlydėtas i Sv. Jur
gio paran. bažnyčią, kurioje )- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio siela. Po pamaldų bus 
nulydėtas J šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dal.vvnuti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris. Duktė. Kū
nai. Marti, Anūkes, S<*scrys, 
šiiogcrlal ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius Anta
nas M. Phillips. Tel. YAItds 
4908.

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

o

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Nakt|

4005-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE
Tel. YARDS 1741-1742

4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 
Tel. LAFayette 0727

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir šeštadienio rytais, 
iš Stoties VVHIP (1520), su P. Šaltimieru.

Nesiduok blogam įveikti 
bet įveik tu blogą geru.

S. Marden

N. KANTF.R. Sav.

IA vežiojame 
po visą 
ClilcaKO

REMKITESENĄ
LIETUVIŲ
DRAUGĄ

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 S. Halsted St
Tel. ROULEVARD 0014

IUAPCUTIT
RADIO LAIKRAŠČIO JO-ti METAI
APTARNAUJA CHICAGOS Ir APYLINKES LIETUVIJĄ

Vienintčlis Vakarinis Lietuvių 
Programas Amerikoje —

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

WHFC-I45O kil.

VISOSE MIESTO DALYSE
KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE

DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS 

3354 South Halsted Street 
Skyrius: 710 W. 18th St. 

Visi Telefonai: YARds 1419
ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6312 So. Western Avenue 

Tel. GROvehill 0142
J. LIULEVIČIUS 

4348 S. California Avė. 
Tel. LAFayette 3572 

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue 

Tel. YARds 4908
LACHAWICZ IR SCNAI 

2314 West 23rd Place 
Tel. CANal 2515 

42-44 East 108th Street 
Tel. PULlman 1270

S. P. MAŽEIKA 
3319 Lituanica Avenne 
Tel. YARds 1138-1139
ALBERT V. PETKUS 

4704 So. Western Avenue
Tel. LAFayette 8024
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Labor Day pikniko tikietėliai 
platinasi po visą Ameriką

V. Mozerienė gražino 
net 4 knygutes!

Didelė garbė Ciceros ko
lonijai, kad turi tokių nuo
širdžių darbuotojų, kaip Vi.
Shemetulskis, V. Mozerienė 
ir kiti.

V. Mozerienė, kun. Dama
zo Mozerio ir Keistuto “spul- 
kos” sekretoriaus motinėlė, 
labai nuoširdžiai darbuojasi 
“Draugo" Labor Day pikni
ko tikietėlių išplatinimui. J .

, ir tekniką ir dabar reikiajau gražino pinigus net ke- ... * .

“Draugo" Mašinų Fondui 
Šis fondas yra įnešęs daug 
pataisų į dienraščio turinį

tūrių knygučių ir pasiėm 
10 knygučių daugiau. Tai va 
lio V. Mozerienei ir valio Ci
cerai

Per “Draugo” Labor Da; 
pikniką $1200.00 vertės 194 
Buick automobilis bus duo 
damas dovanomis ir tų do 
vanų tikietėliai dabar visu 
platinami. Visas pelnas šii

baigti tų mašinų mokėjimą.
Šiomis dienomis sekantie 

ji sugražino tikietėlius su
pinigais:

V. Mozerienė iš Cicero, III., 
4 knygutes.

DRAUGAS

VVILLKIE UŽ SKUBOTĄ GINKLŲ GAMYBĄ

fDraugaa” Acme telephoto j

Wendell Willkie tomis dienomis atsilankęs Chicagoj gavo progos atlankyti Pettibone-

Komunistai apiplėšė 
Lietuvos Skauto sų-ga

CLASSIFIED
I PARDAVIMUI
| Tikrai pigiai pirkti ar mainyti, 

1**4 jūs turite?
| 2 nauji mūriniai namui po 4 ir
! 5 kambarius; bus atdari dėl apžiū

rėjimo kiekvieną dienų. Itundaal 
gražioj vietoj prieš Marųuettu 1'urk,

Hlrima'4’07 lr 3011 Wust 7lbt st 
UKimą, Taipgi stutom naujus namus ir

crraihato tal8o“‘ M'*ius ant lengvų išmokėji- 
gldlUSlt ulų Apskuitliuvimas veltui.

Kas norite pirkti lotų gražiausioj 
vietoj Marųuetle l'arke ir apylin
kėje? Parsiduoda labui pigiai. 

CUAlll.ES P. SI ItOMSKlS CO., 
0021 So. \Vn-tern Avi*.

Tel. REPubllc 3710 
Vakarais PltOspeet tilt

(Tęsinys 6 pusi.)
rių. Išgirdę apie tokį skau 
tiškos literatūros 
skautai išsijuosę
skautiškas knygas ir jas 
kaip prie caro žandarų, su 
slėpė.

Tačiau skautiškojo židinit
išardymas ir okupantų van keikai.ingi vaikinai

I Reikalingi vaikinai, nuo 17 m. iki dalizmas nei kiek nepakirto 23 m., dirbti ant išvežiojimo truko.
. 'Atsišaukite 7-tų vai. ryte J 329 W.lietuvių jaunuomenės vilčių! istu st. — Mr. wiikin: i, 3919

ir energijos. Ji tvirtai tiki,!--------------------------------------
. , ... I KE1KALINGI ANGLUkad neužilgo jų sąjunga pardavėjai

prisikels, kaip prisikels 
Tėvynė Lietuva!

Rekulingi vyrui parduoti anglis, prl- ir tyrimas pageidautinas. Alga ir ko
misas.

Kreipkitės;

— Patirta, kad maskolių iu,i 4019. mis.' oAui.y Avė.
okupuotosios Lietuvos ūki- Tvl' CANAt *0,"‘

PAKOAVIMl I GROSE,UNI2S 
BIZNIS

• 1 • 1 Parsiduoda grosernė, 3S47 W. GtithneS Valdžios privalomą įsa- y t. Rezidencijos apylinkė. Biznis ge-

ninkai yra gavę iš bolševiki-

kymą suvežti į 
sandėlius nustatytą 
kiekį. Jau pereitą žiemą ūki-

įzolHičViia ral ISd'rbtas per daug metų. i’ur- 
VaiOlSKUS priežastis — savininkai ar

ia vi I lcidžia Chicago.
Jd,vl 1 Atsišaukite tuojau viršmlnėtu ad-

Po vieną knygutę: kun j Mulliken ginklų fabriką. Tenai jis kalbėjo į darbininkus. Ragino juos energingai iii ninkai įvairiais grąsinimais 
KT t 1 buvo ver£įami važiuoti į ko

operatyvus su “raudonomi

tikietėlių yra skiriame 4 III.

Kelmelis iš Newark, N. J. skubotai gaminti ginklus, kurie reikalingi Anglijai karą laimėti 
A. J. Sutkus iš Waukegan'
III., B. Žilinskas iš Chicago 
III., J. Šiupenius iš Chicago?

GERI BARGENAI
Parsiduoda nebrangiai 2-jų fletų po 
4 kauib., naujas moderniškas mū
ro namas Marųuctte Parke.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Palaidotas 
Dominikai Šemaitis

Po neilgos, bet sunkios, Ii 
gos mirė Dominikas šernai 
tis 1 dieną birželio šių metų 
sulaukęs pusės amžiaus. Lai 
dotuvės įvyko 4 dieną bir

idealas buvo — išauklėti pa 
vyzdingą šeimyną. Jis buv 
vedęs ir liko našlė Amilia 
po -tėvais Vitkaitė, Užaugi 
no 7 sūnus ir 3 dukteris, ku 
riems padėjo siekti aukštes

Eina prisirengimas prie Anglija eksportuoja 
"Muzikos Žiniii" gelumbę j Ameriką 
pikniko

Liepos 6 d., Willo-West 
darže įvyks metinis “Muzi
kos Žinių” piknikas. Kad jis 
būtų sėkmingas, prisirengi
mo darbas eina iš anksto. 
Mūsų biznieriai apdovanojo 
redakciją gražiomis dova
nomis, kurios bus išleistosnio mokslo, išmokti naudin

go amato ir tapti pavyzdin i šiame piknike. Dovanų lai- 
gais piliečiais bei pilietėmmėjimui padaryti specialiai 

želia. Skaitlinga minia jo gi Gal būt, vienas, kitas tų sū tikietai po 5c. ir pardavi- 
minių, draugų ir pažįstamų nų užims Dominiko vietą ir nėjami po visas kolonijas

Anglijoje paskelbti naujų 
drabužių įsigijimo varžy
mai. Pažymėta, kad gelum
bės ir įvairių rūšių audeklų 
gamyba susiaurinta. To esą 
trys priežastys. Trumpa 
tekstilių fabrikams medžia
gos, žymioji dalis audeklų 
gaminama kariuomenei ir 
pagaliau darbininkai reika-

Suspenduotas policijos 
kapitonas

Chicago policijos viršinin 
ko Allman nuosprendžiu 
suspenduotas pareigose 
West North avė. policijos 
nuovados kapitonas Ch. G. 
McGurn, kadangi jo polici
niam distrikte susektas 
gambleriavimas — “book- 
ies.”

0 kainb. nauja mūro rezidencija ge
roj vietoj Marąuette Parke.gurguolėmis” ir suvežti ja 

vų. Dabar, okupuotojon Lie 
tuvon prigrūdus naujus šim 
tus tūkstančių raudonarmie 
čių, Lietuvos ūkininkai dar 
kartą apiplėšiami. Paskirti
javų kiekiai yra dideli, todėl! servų d5žu{ių! Tuo pačlu į.

Atsišaukite greitai. Turime ir dau
giau gerų pirkinių. Taipgi statom 
ir naujus namus gražiausio ir vė
liausio stiliaus, už prieinamas kai
nas.

.JOSEPH VILIMAS CO.,
6753 So. Itockuell St.,

Tel. HEMlock 2323

palydėjo jį į amžinos ramy- darbuosis su Peoples kcm 
bės vietą — šv. Kazimiero panija
kapines.

Velionis paėjo iš Taura
gės apskr., Numininkų kai 
mo, Kalinėnų parapijos. A 
merikoj išgyveno 45 metuc.

Velionio Šėmaičių gyveni 
mo istorija graži, pavyzdin 
ga ir įdomi. Kaip ir dauge

Kuomet Peoples bendrov 
džiaugėsi sulaukus 25 meti

Jų galima įsigyti pas muzi-" 
kos vargonininkus ir komi
sijos narius.

Muzikalė programa taip-
sekmingo visuomenei tarna- ^us įvairi ir įdo-
vimo ir kuomet Šėmaičių šei sudarys kolonijų at-
myna suaugus, sveika gėrė
josi gyvenimo laime, mirti 
to nematė: ji atskyrė bran

lis lietuvių užaugo tarpe ne- paliko tik liūdną atmintį, 
turtingųjų. Bet, būdamas c

sižymėjusieji dainininkai ir 
dainininkės. Kas atvažiuos 
į šį pikniką, jausis kaip

gų vyrą ir tėvą nuo visų ic Dainų šventėj. Pasisotini-
mui bus skanių valgių, gė 

Brangus Dominikai, ilsėk gera muzika, šokiai ir
ramiai. Tavo darbai buvo žaidimai.
pavyzdingi ir gražūs. Tu Rengėjai.

Pranešimas
juos atlikai gerai ir pilnai.
O šeimyna: našlė, sūnūs 
dukterys ir draugai nusira
minkite, nes tokio likimo i Į Bridgepcrt. — Dr-stės Šv
kiekvienas iš mūs sulauksi f Onos pusmetinis susirinki
me. Drauga mas įvyks antradienį, birže
• -------------------- lio 10 d., 7:30 valandą va

Mylėk savo artimą, kaip kare, parapijos salėj, antro
pats save. — Kristaus žo- Lubos. Narės malonėkite su į kentėjo. Nuostolių api

daugeliui ūkininkų, o ypač 
“buožių”, nebeliks nieko nei 
pavasario sėjai.

— Okupuotoje Lietuvoje 
išleistas įsakymas, pagal ku
rį visose statybose reikia 
vengti naudoti geležį. Tik

sakymu liepiama visomis 
priemonėmis taupyti plytas, 
cementą ir kitą statybos 
medžiagą.

lingi karinėms pramonėms. Qerį įr patrįjotįngi Chica ] tais atvejais, kai tai neiš- 
Aiškėja, kad taip nėra, i gos piliečiai kariuomenei dt vengiama, bus duodami n- 

kaip Anglijos vyriausybės vanojo 41 pijaną. Dar apie boti geležies kiekiai. Ne vel- 
skelbiama. Chicagoj, pav., 66 pijanai pageidaujami. Įtui visa armija žmonių iš
stambiosios vyrų ir moterų
Irabužių parduotuvės kaip 
seniau, taip ir šiandien dauc' 
įvairių rūšių audeklų ir ge
lumbių importuoja iš An
glijos.

Anglija pas save naujų 
drabužių įsigijimą varžo, 
kad palaikius normalią pre
kybą su užsieniais, sako ži
novai. Ir jai tas kol kas 
sekasi.

Sudegė dvi dirbtuvės
Chicagoj sudegė dvi dirb 

tuvės: Carton Finishers
Ine., 2251 No. Knox avė., ir 
Poray, Ine., 3403 W. Grand 
avė. Iš žmonių niekas nenu

nergingas, sukūrė gražų i 
pavyzdingą gyvenimą.

Atvykęs į Ameriką, užsi 
dirbęs keletą dolerių griebė 
verslo — prekybos. Bendra 
darbi a vo organizacijų tveri 
me ir budavojime koopera 
tyvių įstaigų tarp lietuvių.
Jis buvo vienas pirmųjų prie 
įsteigimo Peoples Furniture 
Co. ir veik per 25 metus dar
bavosi ir buvo tos įstaigos džiai. 
direktorium ir vice pirmi 
ninku. Būdamas nuoširdus, 
draugiškas visur įsigijo drau 
gų, kurie jį gerbė. Dirbda
mas Peoples krautuvėj par-Į 
davėju daugeliui jaunų ir 
pagyvenusių suteikė naudin-i 
gų patarimų. Dominiko mir-| 
tis atnešė didžiausį liūdesį 
jo bendradarbiams. Tas aiš
ku buvo iš to, kuomet šeši 
likusieji Peoples Bendrovės 
direktoriai giliai nuliūdę da
lyvavo kaipo grabnešiai ir 
teikė savo mylimam bendra
darbiui paskutinį patarnavi
mą. Tas davė taip pat su 
prasti, kad Peoples bendro
vės nariai gražiai sugyveno, f. <
kad viens kitą gerbia ir at
jaučia ir dėl to šiemet Peo-
plės krautuvė mini Sidabrinį] <i>raum." Acme tapnoto,
gyvavimo jubiliejų, kaipo While crovvds watched from under umbrellas and vvater formed puddles on the green 
lietuvių Amerikoj seniausia Sam Snead .dropped a birdie on the ninth, Lloyd Mangrum (right) looking on, in the 
kooperatyve įstaiga. second round of the National Open at Fort Worth, Texas. Snead made the course on

Velionio kitas didžiausias par-70,
* I >- s

•t > •.

sirinkti. Valdyba 60,000 dol.

A BIRDIE IN THE RAIN

Bailus žmogus miršta 
daug kartų; drąsus — kartą.

Ad. Mickevičius

UNIVERSAL
RESTAURANT
Suteikiam Patarnavimą 

Vestuvėms, Krikštynoms ir 
kitokiems Bankietams 

Linksmas Patarnavimas 
Visiems

756 W. 31st Street
A. A. NORKUS, Sav. 

Tel. Victory 9670

CONRAD
Fotografas

Studija Įrengta pir
mos rūšies su mo- 
dfemiškoinls užlaido
mis lr Hollywood 
šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

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

Res.: - ENGletvood 5840

Energija ir darbai iškels 
mus į pasaulio tautų viršų- 

siuntinėta po provinciją ran- nes ir vėl galėsime grąžin- 
kioti patvoriuose geležies ti mūsų tėvynei senovės di- 
atmatų ir surūdijusių kon dybę ir šlovę.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
UININti KOOM SETS — PAK
LOK SETS — BEDKOOM SETS 
— RIGS — KADĮ CMS — 11E 
FR1GERATORS — WASHERS —

MANUKLS — STOVĖS.
Ali NeUuoally Advertlaed Itema

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. Western Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

AGENTAI: 
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas 
Ant. Labanauskas 

H. Rajewski 
“Shorty”

Rez. Tel. VICTORY 2499

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 West 31 st Street 
Chicago, III. 

Telefonuokite: 
VICtory 16 9 6

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:

907 WEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

CUAlll.ES


t
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Apskrities šerifas yra priešingas, 
kad teismai mažintų taksas

1935 metais teismas pri- ma šerifui išmokėjo 1,000
teisė iš Rothenberg and 
Schneider Brothers firmos 
(90 No. Green gat.) iškolek- 
tuoti užvilktų personalinių 
taksų 1,643 dol. 80 c. sumo
je. Cook apskrities iždinin
kas to priteisimo neįvykdė 
ir firma gražiuoju nemokė-

dolerių, o likusią sumą pasi
žadėjo išmokėti į 30 dienų.

Kai tas atlikta, Circuit 
teisėjas T. J. Lynch panai
kino senąjį, 1935 metų, pri
teisimą ir padarė naują 
taip, kad firma vietoje 2,163 
dol. 37 centų turi užmokėti

jo taksų teisindamosi, kad tik 1,035 dol. 41c. Po šio
taksai per dideli, kad turtų 
įkainotojas iš savo galvos 
tuos taksus paskyrė, savo 
akimis nematęs firmos per
sonalinio turto. Savo rėžtu 
už neišmokamus taksus mė
nesinė bauda kaskart didė
jo.

Paskutiniais laikais iždi
ninko įgaliotas apskrities 
šerifas O’Brien pranešė tai 
firmai, kad ji užsimokėtų 
taksus, kurie kartu su au
gančia bauda padidėjo iki 
2,163 dol. 37 centų. Firma 
kreipės Circuit teisman, pra 
šydama sumažinti minėtą 
taksų sumą.

Savo keliu šerifas, nelauk 
damas teismo sprendimo, 
su savo pavaduotojais nu
vyko į firmos ofisus ir ten 
pareiškė, kad jis užimąs jos 
visus personalinius turtus
Nuosavybių vadavimui fir- gai ir yra žmoniški.

W. Wi!!kie kalbėjo Chicagoj 
patrijotiniam susirinkime

Masinis patrijotinis pilie- , saugojama. Anot jo, šian-

nuosprendžio firmos advo
katas kreipės į šerifą rei
kalaudamas, kad jis grąžin
tų firmai tą 1,000 dol. ir 
firma savo rėžtu tiesioginiai 
iždininkui išmokėsianti teis
mo priteistą sumą.

Šerifas atsisakė grąžini i 
firmai 1,000 dol. Ir priede 
dar sukėlė triukšmą, kad 
teismai kišasi į taksų ko 
lektavimą ir priteisimais 
mažina taksus.

Teisėjas Lynch pranešė, 
kad šerifas be reikalo sielo
jasi. Iiiinoiso vyriausias teis 
mas, sako teisėjas, anais 
metais nusprendė, kad teis
mų priteisimai turi būti vyk 
domi ir prie nustatytų su
mų neturi būti prijungia
mos begalinės mėnesinės 
baudos. Mėnesinių baudų at- 
žėrimas nėra taksą mažini
mas, jei taksai skirti teisin-

čių susirinkimas įvyko Chi
cago Stadium penktadienio 
vakarą. Kalbėjo respubliko

dien apie 10 nuošimčių siun 
čiamos medžiagos nepasie
kia Anglijos. Vokietija skan

nų partijos buvęs preziden- dina prekybinius laivuo su 
tinis kandidatas Wendell medžiaga. Berlynas tvirti- 
YVillkie, kurį miesto mayo- na, kad Amerika, remdama
ras Kelly specialiai pakvie
tė.

Willkie kalbėjo apie ka
rą. Jis pasiūlė šalies vy
riausybei įkurti orinę bazę 
Islanadrcj. Sakė, tas rei 
kalinga « A. Valstybių ap 
saugai * ’' Hitlerio pasikė
sinimų

Taip pat jis pritarė, kad 
iš Amerikos siunčiama į An

Angliją, užsiima karine kon
trabanda. Taip neturėtų bū
ti, sako vokiečiai.

gliją karinė medžiaga būtųcija jas numalšino.

ti

MOKOSI SKLANDYTI

(“Draugas'’ Acme telephoto)

Lewis Institute, Lockport, III., airporte kariuomenės 
lakūnai pradėjo mokintis skrajoti sklandytuvais (be- 
mot.oriniai lėktuvai). Sklandytuvų iškėlimui oran kol 
kas naudojamas traktorius.

Unistai sukilo prieš 
unijos vadą

Cooko apskrities prokuro
ro policija ima nagai; Max 
Caldvvell, Retail Clerks’ In
ternational Protective Asso
ciation viršininką .diktato
rių, prieš kurį sukilo Hill- 
rcano krautuvių 600 klerkų 
ir nusprendė sudaryti nau
ją uniją, kad nusikračius 
Caldwellu.

Sukilę unistai turėjo su
sirinkimą tikslu patraukti 
ir kitus Hillmano krautu
vių klerkus, kurių yra apie 
1,100. Sukilėliai kreipės į 
Amerikos Darbo federaci
jos prezidentą W. Green,

Namuose nutvėrė 
pieno išvežioloją

Vyriausybės agentai imasi 
tirti naturalizuotus piliečius

Angliška spauda praneša, į Pasak žinių iš Washing 
kad J. A. Valstybių teisin- tono, tokie naturalizuoti pi-
gurno departamento įsaky
mu federaliniai agentai 
imasi patikrinti įtariamus 
naturalizuotus piliečius, ku
rie nėra išsižadėję kitų ša
lių pilietybės naturalizuo- 
damies Amerikoje. Kalba
ma, kad Chicagoj ir viduri
nėse vakarų valstybėse esa
ma tūkstančiai tos rūšies 
piliečių. Agentai bandys iš
tirti jų praetį ir dabartį, jų 
visą veiklą ir tuos rekordus 
įteiks teisingumo departa
mentui.

Federaliniai autoritetai 
turį paskutinių kelerių me- 
tų naturalizuotų piliečių są
rašus. Įtariami ypač ašies 
valstybių subjektai, kurie 
r.aturalizavosi iškilus šiam 
karui ir kurie neišsižadėję

Plumberi8 kontraktorius 
Morris Katz, 55 m. amž., su 
žmona ir sūnum, 28 m. amž., 
vakare parėjo namo, 50 No. 
Long avė., ir viduje rado 
įsilaužusius du vagis. Vie
nas jų pabėgo, o kitas nu
tvertas. -

Nutvertas vagis pasirodė 
yra Capital Dairy kompani
jos pieno išvežiotojas Ber-v 
man, kurs per paskutinius 
penkerius metus kas rytą 
į Katzo namus atveždavo 
pieną. Katz negalėjo atsi
stebėti.

Suimtojo kišeniuje polic’-
kad gauti naujai unijai čar- ja rado kaukę, kurią, ma- 
terį. tyt, jis naudojo, kad “kos-

Sukilę unistai paasakpja, tumeriai” jo nepažintų.
kad tas jų diktatorius Cald- 
well uniją valdo taip, kaip 
jam patinka, šaukia susirin
kimus, kada jis nori ir į 
juos sukviečia daugiausia 
tik savo šalininkus. Jis ne
paduoda jokių unijos finan-

Paskutiniais laikais toj 
apylinkėj keletas namų ap- 
kraustyta. Policija tikisi 
daug ką iškvošti iš suimto-' 
jo. Jis turės išduoti ir sa
vo sėbrą.

Willkie nepasisakė už ainių sąskaitų. Jis grasina 
Amerikos aktualų įsikišimą! tiems, kurie jam priešinasi, 
karan. Jis pažymėjo, kad šį
klausimą pati vyriausybė te
sprendžia.

Moterų grupės susirinki
me bandė triukšmauti prieš 
šalies vyriausybę. Eet poli-

Kuria šeimos židinį
George Montvilas, Mary 

Kizelevičius, 45—36.
Alex Moskus, Genevieve 

Boroviak, 26—23.
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Priešlėktuvinis dalinys 
skubotai grįžo

Iš Camp Forrest, Tenn., 
skubotai į Fort Sheridan 
grįžo 61-ojo pakrančių arti
lerijos (priešlėktuvinis) pul
ko dviejų tūkstančių karei 
vių dalinys.

Neseniai jis buvo išvykęs 
į Camp Forrest dalyvauti 
karo pratimuose.

Piečiai gali netekti piliety
bės teisių ir uždaryti atitin
kamose stovyklose.

Kad susekus tokių žmo
nių dviveidiškumą, agentai 
turės įsigilinti ir į kai ku
rių svetimšalių organizacijų 
veiklą ir į jų rekordus.

Visoj šaly imamasi šių 
žygių. Tuo keliu norima su
sekti ir išgaudyti ypač 
ašies valstybių šnipus, ku
rie toms valstybėms tarnau
ja, prisidengę Amerikos pi
lietybę. Bus išgaudyti ir 
penktosios kolonos nariai, 
jų vadai ir rėmėjai.

Tačiau geri ir ištikimi 
šios šalies vėliavai natura
lizuoti piliečiai neturi bijo- 
t. Geras ir teisingas žmo
gus gali būti ramus. Tok-

mu
X Irena Aitutytė, Aušros 

Vartų parapijos choro narė 
ir plačiai žinoma dainininkė 
grįžo iš atostogų po Rytines 
valstybes pilna gražių įspū
džių ir užmezgusi naujų pa
žinčių.

X Kad “Draugo” ekskur
sijoj į Milvvaukee skambės 
lietuviškos dainos, nei kiek 
neabejojame. Turime žinių, 
kad vienas choras “in cor
pore” žada dalyvauti. Apie 
tai vėliau pranešime.

X Brightonparkietės vei
kėjos: Pranciška Laurins-
kienė su dukrelėmis Elena 
ir Ona buvo išvykusios į 
Springfield, III., kur birže
lio 1 d. Laurinskienės duk-

savo giimtinių kraštų pilie-1 sai ir pačių autoritetų yra relė vienuolė kazimierietė se-
tybės. gerbiamas.

Eucharistiniam Kongrese ir iš 
Meksikos bus šeši vyskupai

Per radijų bus girdimas popiežiaus 
Pijaus XII kongresui laiminimas

ST. PAUL, Minn. — Kiek 
anksčiau pranešta, kad šven 
tasis Tėvas Pijus XII savo 
atstovu (legatu) Devintą- 
jam Nacionaliniam Eucha-

vaus 14 arkivyskupų ir 57 
vyskupai. Didžiojo suvažia
vimo (kongreso) trijų die
nų tema bus “Mūsų Eucha
ristinis Karalius Pasiaukoji-

ristiniam kongresui pasky- mu Glorifikuotas.” Visuose 
rė Jo Eminenciją Kardinolą 24-se sekcijų mitinguose, iš-
Dougherty, Philadelphijos 
arkivyskupą.

Eminencijai oficialus pa
lydovus sudarys: prelatas J. 
Carroll McCormick, Phila- 
delphia arkivyskupijos kanc 
leris; kun. Salvator M. Bur
gio, C.M., iš Šv. Vincento 
seminarijos, Germantovvn, 
Pa.; jis bus ceremonijų mis- 
tras; Aloysius Fitzpatrick, 
K.S.G., iš Philadelphia; be 
to dar ir St. Paul arkivy
skupijos bus paskirti du pa
lydovai, vienas kunigas, ki
tas pasaulietis.

Priėmė kvietimą ir pasi
žadėjo kongresan atvykti 
šeši Meksikos vyskupai. Be 
to, tikimasi, sulaukti keleto 
vyskupų iš centrinės ir pie
tinės Amerikų.

Bus vyskupas Thomas A.

ėmus vieną, kalbės vysku; 
pai. Eucharistiniam centre 
bus celebruotos keturios iš
kilmingos mišios, neskai
tant maronitų ir bizantinų- 
slavonų ritu mišių. Bus vyk
domos ir šventosios valan
dos. Be to, kongreso metu 
kasdien bus laikomos visų 
dalyvių vyskupų ir kunigų 
mišios.

Pasibaigus Eucharistinei 
procesijai birželio 26 d. po
piet, kaip paprastai, kongre
so centre bus suteikta Eu
charistinė benedikcija susi
rinkusioms minioms. Ir po 
to per garsintuvus bus gir
dima iš Vatikano radijo 
stoties šventojo Tėvo kalba 
ir apaštališkas laiminimas 
kongresui ir jo dalyviams.

Kalbama, dalinys bus pa
siųstas į Panamos perkase Emmet, S. J., apaštalinis vi-
juostą.

Plėšikai mažai pelnė
Plėšikai įsilaužė į Henry 

Burkhardt Beverage Co. ofi
są, 606 W. 18 gt. Susprog
dino geležinę spintą, kurio
je rado tik 7 dolerius.

karas Jamaikai, ir vyskupas 
J. B. Kevenhoerster, O.S.B., 
iš Bahama salų.

Kongrese aktyviai daly-

Kas į akis giria, už akių 
duobę kasa.

šuo Imeldina baigė slaugių 
mokslą.

X Iš Mundelein seminari
jos parvyko atostogų klieri
kas V. Mikolaitis, tovvnofla- 
kietis. Mikolaičių šeima pa
vyzdinga. Mirusi klieriko 
motina buvo žymi M. S. 21 
kp. veikėja, tėvas, taip pat 
miręs, irgi buvo žymus pa
rapijos veikėjas. Brolis ro
do gražų jaunimui pavyzdį 
— puikiai darbuojas šv. Kry 
žiaus parapijos komitete ir 
jaunųjų draugijose.

X Povilas Kurpis, tovvnof 
lakietis, aukštesnės mokyk
los studentas šiomis dieno
mis sunkiai susirgo. Išvežtas 
į Šv. Kryžiaus ligonrnę dr. 
S. Biežio priežiūroj.

X Moterų choras šauniai 
pasirodė per kun. Linkaus 
bankietą. šį chorą sudaro iš 
Tovvn of Lake sąjungietės. 
Choras turi gerų balsų ir 
dėl to daug galime iš jo ti
kėtis. Pianistė O. Skiriūtė- 
Metrikienė veda šį moterų 
chorą.

X Arlauskų (iš Cicero) ir 
Ivanauskų (iš Dievo Apvaiz
dos) dukrelės taip pat buvo 
tarpe su virš 80 akademikių, 
baigusių šią šaunią lietuvai
čių mokslo įstaigą.

X Broliai Sabaliauskai, 
6923 So. Pampbell Avė., birž. 
3 d. išvyko į Dėdės Šamo 
kariuomenę. Linkime, metus 
ištarnavus laimingai sugrįž
ti.

PRADEDI PLIKTI? 
PLAUKAI SLENKA?

GALVA NIEŽTI?

MATYKITE. FOI.bETT 
EKSI’ERTI’S!

Lietuviška Radio Įstaiga

MEISTAS
1854 W. 47th SL

RADIO SERVICE 
— REPAIRING —

Darbas Pilnai Garantuotas

HOUSE or CAR RADIOS

SUGEDO RADIO?...

Šaukite Yards 4693

Follett’s Garsūs Plauki, Ir 'Skalpo 
Ekspertai (rodys Jums, knd galima 
turėti sveikus, Kražius plunkus.

PraSnlInklte Dnndruff. Onlvoa Nie
žėjimų, Plaukų Slinkimą. Mūsų kai
nos nepalyginamai žemos. Pavieni 
trytmental, arba 30 trytmentų už 
$35 ($45 ant lAmokėjimų).

DARBAS OA RANTUOTAS

LIETUVIAMS YPATINGAS 
PASICI.YMAS

Įsigyti naujų lietuvių knstumerln. 
mes siūlome nepaprastu nuolaidų. TS 
klrpklte A) pngarsnlmų ir atneškite 
| mūsų ofisų ir duosime Jums $5 
nuolaidų ant 30 trytmentų kurso.

FOLLETT HAIR F.NPF.RTS 
17 NO. WABASH 

Tel. RANriolph 9827

AR DAUG KŪRO SUDEGINAT 2IEMOS METU?

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij^] 
Sutaupysite Daug Pinigų.

Laikui bėgant, Jūs vistiek insnliuosite savo namus, nes:|
1. Sutaupysite 40% kūro;2. Apsaugo gyventojų sveikatą ;|3. Padidina namų vertę;4. Taupo namų šilumą;5. Duoda gerą apsaugą nuo gaisrų;
6. Greitai ir lengvai įtaisoma.| 

Apskaičiavimas Dykail

now r»« DOCK WOPL

3ur%bn
IU ve Wbo»-4St» r* Q$«e Fi

MaMRVV. CoROmutvc. Parflplname F.H.A. Paskoltnfmna 
ar UmokėJImna.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir sienų j 
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAOO REPRE8ENTATTVE

6343 S. Westem Avė. Republic 6051|
WarahonM: 9401 So. Stony Ialand Atc, tai.


