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Buvo laikas, kada Jeruza
lės žydams buvo duota pro
ga pasirinkti Kristų ar Ba- 
rabą. Fariziejų ir Rašto ži
novų sukurstytos minios pa- l:OT>rkC 1 7 J
sirinko Barabą. * |Uepos 1/ Q.

Žmonija visada ir visur tu-1 
rėjo ir turi daryti panašius 
pasirinkimus. Bet ne visa
da pasirinkimai būna aiškūs. 
Ne visada gauname rinktis 
vieną iš dviejų — Kristų ar 
Barabą. Kartais priseina
rinktis vieną iš dviejų latrų eitais metais jsiregistravu- 
— iš dviejų blogybių. To- siais. dar nepašauktaisiais
kiame atsitikime protingai vyrais- 
pasielgiame, kai renkamės Kongreso gi žemesniuose 
atgailaujantį latrą, tai yra rūmuose svarstomas draftu 
kai pasirenkame mažesniąją pašauktiems vyrams tarny- 
blogybę I bos termino pratęsimo klau

simas. Sakoma, prezidentas 
Rooseveltas norėtų, jei paDabar geros valios žmonės 

staiga turėjo rinktis vieną iš 
dviejų latrų — Staliną ar 
Hitlerį. Vienoda nuomonė 
čia nesusidarė. Vieniems 
pasirodė, kad Hitleris yra 
yra mažesnysis latras ir jį 
pasirinko. Kitiems pasiro
dė, kad Stalinas yra daug
mažesnis latras. Todėl jį ne , 
vien pasirinko, o ir pažadėjo j SUDuiarinO
3tu”a?ruram4 30 kOVOje su ki Įnevadavimu

WASHINGTON, liepos 10. 
— Senatorius B. C. Clark, 
dem. iš Mo., senate iškėlė 
kaltinimą prieš laivyno sek
retorių Knox dėl jo atsisa
kymo vaduoti nuskendusį 
submariną O-9 su 33 vyrų 
įgula.

Kai submarinas nuskendo 
parama imtų viršų Stalinas, j ir laivyno narai negalėjo 

• pasiekti didelės gilumos, žy-
Kad paklupdyti Staliną, Į mus okeanų dugnų tyrinėto- 

tai Hitleriui nesvarbu tuč- j Jaf _dr- William Beebe pa- 
tuojau pasiekti Maskvą ir ją siūle savo aparatą, kuriuo 
užimti. Svarbiausias čia galima _be baimės _ įsileisti 
daiktas yra išblaškyti ir su- keletą tūkstančių pėdų van- 
naikinti Raudonąją armiją. I dens gilumon. Jis savo. pa- 
O tą atlikti vokiečiams leng- j tarnavimą laišku pasiūlė sek 
viau šiapus, negu anapus retoriui Knox. Bet sekreto-

Anglijos ir Amerikos vy
riausybininkai sako, kad, 
Hitleriui laimėjus, demokra
tijoms nebūtų gyvenimo. To
dėl stoja Stalino pusėn. Bet 
lengva įsivaizduoti, koks bū
tų demokratijų gyvenimas, 
jei su Anglijos ir Amerikos

Maskvos.

Anglijos vyriausybininkai 
skelbia, kad taikos nebūsią
tol, kol nugalėsią Hitlerį ir 33 vyrais yra didelė gėda 

sekretoriui. Nes geri laivaiišnaikinsią nacius. Per aną 
Didįjį Karą alijantai skelbė, 
kad taikos nebūsią tol, kol 
kaizerį nuversią. Tąsyk sa
vo tikslo atsiekė, bet vietoj 
kaizerio turi Hitlerį, kurs 
daug sykių baisesnis, negu
kaizeris. Jei dabar pasiseks Churchillio 
Hitlerį ir nacius nuveikti, tai. 
kažin ar nepasirodys, kad vyriausybe 
turi reikalo su baiseniu prie
šu, negu Hitleris.

Žinios iš rytinio fronto 
skelbia, kad komunistai, 
traukdamiesi iš pagrobtų že
mių, naikina ne vien viso
kias gėrybes, o taip-gi žudo 
tūkstančius žmonių, kurie 
jiems buvo nužiūrėtini. Ang
lija ir Amerika pažadėjo 
Stalinui paramą be jokių iš- 
reikalavimų susilaikyti nuo 
pragariškų darbų.
rpiga^'Su‘XUa^iVmyu Britai puolė Neapolį 

darbo gauti. Dabar progų ęvrnr]1<jP 
įsigauti į gerus darbus yra 1
tiek ir tiek. Kas dar nežino, ROMA, liepos 10. — Bri- 
kur, ko ir kaip stvertis, tai tų lakūnai atakavo Syra- 
tegul kreipiasi į National cuse, Sicilijos saloje, ir Ne- 
Veterans’ Employment Com- apolį. šiame pastarąjam 
mittee, 1608 K st., N. W. i mieste, anot italu, 14 asme- 
Washington, D. C. I nų užmušta ir 30 sužeista.

Naujiems vyrams 
drafto loterija

WASHIXGTON, liepos 10. 
— Liepos 1 d. įsiregistravu
siems kariniam draftui 21 
m. amž. vyrams loterija 
įvyks šio liepos mėnesio 17 
dieną. Po to nauji drafto 
vyrai bus sujungti su pra-

šaukti vyrai dar vieneriems 
metams, arba neribotam 
laikui būtų palikti, atsižvel
gus į nerimą pasauly.

Kongrese tačiau priešini
mąsi šiam sumanymui.

Knox kaltinamas

rius į pasiūlymą nė neatsa
kė, pareiškia šen. Clark.

Šen. Clark sako, kad sub- 
marino O-9 nuskendimas su

pavedami Anglijai, o namie {i veiku rieS bolševikv„ 
vartojami niekam tinkamie- nesustojusi Tik is fronto
P-

Kritikuoja
centro turima mažai žinių.

Vokiečių armija Pabalti
jo fronte baigia užimti Esti
jos sritis ir paėmusi Ostro- 
vo miestą žygiuoja Petrapi
lio kryptimi. Petrapilis (Le
ningradas) sužnybiamas iš

LONDONAS, liepos 10. — dviejų pusių: iš Karelijos 
Parlamento naujas atstovas sąsmaukos, kur vyrauja 
Brabner, kurs dalyvavo Kri-1 suomiai, ir iš Estijos pu-
to salos gynime nuo nacių, 
aštriais žodžiais kritikuoja 
Churchillio vyriausybę.

Anot jo, gintis nebuvo 
įmanoma, nes britų kariuo
menė ten palikta be tankų 
ir lėktuvų. Britų autoritetai 
daugiau rūpinosi kariuome
nės vadavimu, bet ne salos 
apsauga.

VOKIEČIAI MARŠUOJA į MINSKĄ

__ .il£ui /

("Draugus” Acme telephoto)

Čia parodoma panzerinė kariuomenė ma ršuojanti į Minską, baltgudžių sostinę. 
\ Minskas buvo pirmutinis didelis sovietų m iestas patekęs į vokiečių rankas. Paveiks

las atsiųstas radio bangomis iš Berlyno. i

Vokiečiai veržiasi Petrapilio, Kijevo 
ir Odesos kryptimis

Smarkus smūgis užduatar’boiševikų 
užnugario linijoms

BERLYNAS, liepos 10. — 
Iš fiurerio Hitlerio vyriau
sios stovyklos sovietų fron
te kelinta diena trumpai 
pranešama tik tiek, kad “vi
su rytiniu frontu vykdoma 
sėkminga kova.” Tas yra 
oficialūs pranešimai. Berly
ne šie trumpi pranešimai 
aiškinami tuo, kad vokiečių 
karo vadovybė rengiasi už
duoti naują smūgį bolševi
kams svarbiausiose ir gy
viausiose fronto dalyse. Ne
reiks ilgai laukti to bolše
vikams netikėto smūgio.

Neoficialiais gi praneši
mais nurodoma, kad vokie-

sės, kur bolševikai daug nu
kentėjo. Ostrovo miestas 
yra Latvijos šone. Tenai 
bolševikai bandė nutiesti 
naują ginimosi liniją, bet 
vokiečiai aukoneveikė tą jų 
darbą.

DNB (vokiečių oficiali ži
nių agentūra) praneša, kad 
vakar Pabaltijo fronte bol
ševikų užnugario linijoms 
padaryta milžiniški nuosto
liai. Visu tuo frontu sovie
tų kariuomenė atsimeta 
Petrapilio link.

Nežinoma, kas veikias! 
Smolensko srityje. Bet tarp 
Polocko ir Nevelio nacių 
lakūnai bombomis sunaikino 
penkioliką sovietų karinių ir 
prekinių traukinių.

T

Nužudė Vyskupą J. Staugaitį

Pietiniam fronte vengrų 
ir rumunų armijų remiami 
vokiečiai veržiasi ne tik Ki
jevo, bet dar ir Odesos 
kryptimi. Sakoma, netrukus 
šie abu miestai bus paimti.

Svetur
MASKVA. — Britų am

basadorius sovietams Sir 
Stafford Cripps tarėsi su 
Stalinu. Komisaras Moloto
vas ambasadorių pristatė 
Stalinui.

LONDONAS. — Anglijos 
vyriausybė turi sumanymą 
slauges iš Amerikos (U. S.) 
| Angliją siųsti ne jūromis, 
bet orlaiviais, šis sumany
mas įteiktas U. S. vyriau
sybei.

ROMA. Italijos vyriausy-
M „mprendS vis, amerikle- ,^ jei jie t to j.
čių fondus ‘užšaldyti” (su- f (jaus
laikyti). Seniau kai kuriems
amerikiečiams buvo padary- Naciai puola
ta išimtis.

Anglija
LONDONAS. — Kalbama, 

kad britų ambasadorius lor
das Halifaxas, matyt, bus 
atšauktas iš Washirtgtono.
Numatyta siųsti kitą kokį 
valstybės vyrą. Kalbama 
apie užs. reikalų ministrą 
Edeną.

Aberdeen uostus. Be to nu- 
BERLYNAS. — Nacių skandino 3,000 tonų britų 

sluoksniuose spėjama, kad
artimoj ateity J. A. Valsty
bės įsikiš karan ir greta
Anglijos kariaus prieš Vo- Iglandiją, Anglijos ministras 
kieti ją. Į pirmininkas Churohill pa

reiškė, kad artimoj ateity 
numatomas britų laivyno 
sujungimas su J. A. Valsty
bių laivynu.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandie numatomas 
debesuotumas ir vėsiau. ...

Britai ir toliau
kariauja Sirijoje

KAIRO, Egiptas, liepos
10. — Britų vadovybė pra
neša, kad britų kariuomenė 
ir “laisvieji” prancūzai ir 
toliau kariauja Sirijoje su 
neokupuotos Prancūzijos ka
riuomene.

Vadovybė savo biuleteny 
nė žodžiu nemini apie pa
darytas paliaubas su Sirijos 
karo autoritetais.

(žiniomis iš Londono, 
prancūzų vadas Sirijoje 
svarstąs britų iškeltas pa
liaubų sąlygas, kurios dar 
nepripažintos).

28 metų amžiaus
vyrai atidedami

WASHINGTON, liepos 10. 
— Kongreso žemesnieji rū
mai pripažino pasiūlymą, 
kad iki šio liepos 1 d. su
laukusių 28 metų amžiaus 
vyrų nešaukti karo tarny
bon drafto keliu. •

Po to rūmai pradėjo svar
styti kitą sumanymą, bū
tent, pašauktus iki šioliai 
kareiviauti 29 m. amžiaus 
arba senesnius vyrus paleis
ti iš vienerių metų tarny-

BERLYNAS, liepos 10. — 
Vokiečių karo vadovybė pra 
neša, kad nacių lakūnai 
bombonešiais puolė karo 
fabrikus Birminghame, lai
vų dirbtuves Plymoutho sri
ty ir Great Yarmouth ir

LONDONAS, liepos 10. — 
J. A. Valstybėms okupavus
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Nužudytas kanaun. Maciejauskas 
ir trylika kitų kunigų

Lietuvoje iš mokyklų pašalinta rusų 
kalbos dėstymas. Vietomis reiškiasi 
šiltinė. Kraštui reikalingi profesionalai

Bėgdami bolševikai, jau 
paaiškėjusiomis žiniomis, 
nužudė 15 lietuvių kunigų, 
kurių tarpe yra vyskupas 
Staugaitis, kanauninkas Ma
ciejauskas ir kiti.

Vokiečių ryto fronto pra
nešimai vėl lakoniški ir ben
dro pobūdžio, kad operacijos 
eina sėkmingu planingumu. 
Tas reiškia, kad netrukus 
vėl galima laukti didelių 
sensacijų kaip ir pirmoje 
žygio fazijoje.

1 Lietuvoje labai trūksta 
I gydytojų, agronomų bei in
žinierių. Tų specialybių žmo- 

j nės valdžios kviečiami re
gistruotis ir užimti kuosku- 
biausiai vietas.

Vyriausybė iš mokyklų 
prašalino rusų kalbą ir įve
dė visose mokyklose prieš

SUOMIAI ĮSIVERŽĖ TOLIAU 
SOVIETŲ TERITORIJOfo

HELSINKIS, liepos 10. — 
Suomių karo vadovybė va
kar vakarą paskelbė, kad 
vokiečių padedama suomių 
kariuomenė per 35 mailes 
įsiveržė sovietų teritorijon. 
Norima paimti Kandalakšą, 
Petrapilio Murmansko gele
žinkelio svarbų punktą.

Suomiai daro pažangą 
200 mailių ilgio frontu, kurs 
nuo Repola, ties sovietų 
Lekša ežeru, driekiasi šiau
rių link iki Salia. Suomiai 
jau paėmė abu šiuos mies
tus (Repola ir Salia).

Į Salia yra apie už 80 mai
lių nuo Kandalakša. 1940 
metų taikos sutartimi sovie
tai Salia pasisavino. Per tą 
miestą buvo projektuoja
mas sovietų geležinkelis, ku
riuo norėta Kandalakša per 
centrinę Suomiją sujungti 
su Botnijos įlankos galu.

šiaurvakarinėse Ladogo 
ežero pakrantėse suomiai 
lakūnai vakar nutrenkė aš
tuonis sovietų lėktuvus. Nuo 
šio karo pradžios suomiai 
numušė 81 sovietų lėktuvą. 
Patys suomiai vakar prara
do keturis savo lėktuvus 
atakuojant sovietų aerodro
mus, geležinkelius ir susi
siekimų linijas.

t Suomijos įlankoje pasku
tinėmis dienomis suomių 
karo laivai nuskandino pen
kis sovietų laivus, tarp ku
rių du didelius transportus 
su kariuomene ir vieną mi
nų šlavėją apie 5,000 tonų.

Po šių nelaimių jūroje so
vietų lakūnai susimetė pul
ti Helsinkį.

šiais laikais karas taip 
painus, kad palaikymui vie
no kareivio fronfe pramonė
se turi dirbti 18 žmonių.

bolševikų okupacijos dėsty
tas kalbas. Aukštosios mo
kyklos paskelbė visų stu
dentų ir profesorių perre
gistravimą.

Lietuvos Žemės Ūkio rū
mai kviečia ūkininkus vieni 
kitus talkininkauti, kad ben
dromis jėgomis nudirbti 
ūkio darbus ir tokiu būdu 
išvengti darbo jėgos ir įran
kių padarinių.

Lietuvoj vietomis pasiro
dė šiltinė.

Minsko kalėjime rasta ne
maža lietuvių kalinių, kurie 
padedant vokiečiams jau 
vyksta Lietuvon. Liepos 11 
d. rytą išvykstu Lietuvon 
ir Latvijon. Kelionėje būsiu 
apie savaitę. Grįžęs galėsiu 
plačiau nušviesti padėtį.

Dr. Pranas Ancevičius.

Amerikoje
VVASHINGTON. — Prez. 

Rooseveltas reikalauja kon
greso skirti $4,770,065,588 
dol. karo departamentui. Tai 
15 bilijonų dolerių progra
mos dalis, Kiti bilijonai bus 
reikalaujami paskiau.

WASHINGTON. — Šen. 
Taftas senate pranešė jis 
seniau nugirdęs, kad J. A. 
Valstybių vyriausybė pla
nuoja Anglijai padirbdinti 
jūros orinę bazę šiaurinėje 
Airijoje.

MEXIC0 CITY. — Radi
kalų organizacijų vadai rei
kalauja Meksikos vyriausy
bės, kad ji tuojau atnaujin
tų diplomatinius santykius 
su raudonąja Maskva.

WASHINGTON. — U. S. 
vyriausybė per savo atsto
vus reikalauja ašies valsty
bių, kad jos išlaisvintų visus 
įkalintus įtariamuosius ame
rikiečius.

WASHINGTON. — Prez. 
Rooseveltas šiandie priėmė 
sovietų ambasadorių Ou- 
mansky.

WASHINGTON. — Žinio
mis iš Londono, britų vy
riausybė Islandiją visiškai 
uždarius nuo visų kores
pondentų.

Panamos kanalas Ameri
kai atsėjo $280,000,000. Da
bar apsiginklavimui Ameri
ka išleidžia per vieną mėnesį 
tris sykius daugiau, negu at
sėjo Panamos kanalas. O 
tos išlaidos kas mėnuo via 
didėja.
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Amerikos lietuvių gyvenimas * ir veikimas
IS DETROIT LIETUVIU VEIKIMO

Iš Federacijos 
4 skyr. sus-mo

per ilgus metus priklauso 
prie choro.

Vestuvių pokylis įvyko 
Union Hali, kur dalyvavo 
daug svečių.

Marytė buvo visų myli
ma mergaitė, pasižymėjus 
gražiais darbais įvairiose 
draugijose, ypač Sodalicijoj, 
kur per kelius metus ėjo 
pirmininkės ir raštininkės

NIAGARA FALLS, NEW YORK
Geras užsimojimas

ALRK Federacijos 4 sk. 
mėnesinis sus-mas buvo bir
želio 30 d., We8t Side Lie
tuvių svetainėj. Susirinkęs 
nemažas būrys atstovų rim
tai svarstė užsibrėžtus sky
riaus darbus. Be to, dar už 
siregistravo panelės M. Jur- pareigas. Sodalicija apgai-
kus ir M. Andrilioniūtė.

Perskaitytas laiškas dien. 
“Draugo” admin. kun. P. P. 
Ciniko, MIC., kuriame reiš
kiama padėka Federacijos 
skyriui ir pasidarbavusiems 
už surengtą “Draugui” va
karą 25 metų jubiliejaus pa
minėjimui ir už paramą ka
talikiškos spaudos. Pelno 
padaryta $200.85.

Sekančiai ėjo raportas iš 
rengiamo koncerto art. A. 
Kaskas. Raportą išdavė O. 
Kratavičienė, papildė P. Me
donienė. Raportas priimtas.

Nutarta išnomuoti kon
certui svetainę Art Insti
tute lapkričio 9 d.

Likęs pelnas bus skiria
mas Lietuvai Gelbėti Fon
dui. Bilietų kainos: $1.50, 
$1.00 ir 75c. Komisijai pa
vesta svetainę išnomuoti ir 
bilietus atspausdinti iki se
kančio susirinkimo.

Komisijon skelbimams 
rinkti šv. Petro parap. iš
rinktas S.
Juškevičienė, Šv 
parap. — V. Markevičius, e- 
nergingas jaunuolis moks
leivių kuopos narys, o Šv. 
Jurgio parap. pasirūpins 
pirm. P. Medonis.

Spaudos komisijon išrink
ta M. Šimonis. Bilietų — 
A. Andrilioniūtė ir M. Jur
kus.

Plačiai kalbėta apie Fe
deracijos centro steigiamą 
informacijos biurą. Susirin
kimas užgyrė biuro steigi
mą ir jo' vedėją prof. K. 
Pakštą. Federacijos 4 sk. 
rems biurą.

V. Markevičius išdavė ra
portą iš susitvėrusios moks
leivių kuopos. Raportas pri
imtas. Pradžiai veikimo vien 
balsiai paskirta iŠ Federa
cijos 4 skyr. iždo $20.00. Be 
to skyrius žadėjo remti 
kiekvieną moksleivių kuo
pos parengimą.

Korespondentė A. A.

lestauja netekus darbščios 
narės. Už tat ir draugės ne
užmiršo jos, nes birželio 24 
d. Viktorija Čepelioniutė su
rengė Marytei “Surprise 
Bridal Shower” Juozo ir Ju
lės Miseliunų puošnioj rezi
dencijoj, prie Mark Twain. 
Skaitlingai susirinkusios įtei 
kė Marytei daug dovanų ir 
linkėjimų.

Po vestuvių jaunieji iš-

Niagara Falls, New York. 
— Praeitą sekmadienį įvyko 
čia Šv. Jurgio parapijos dar
že labai sėkmingas pikni
kas. Surengė jį, su didele 
klebono kun. J. Pauliukonio 
pagalba, parapijos choras 
to paties choro naudai. Tai 
buvo geras užsimojimas, 
nors ne visiems supranta
mas. Mat, choras čia labai 
neskaitlingas ir, savaime 
suprantama, dėl to ir ne
veiklus. Kai kas manė: 
“kam kelių asmenų naudai 
ruošti pikniką, ir dar pava
pu os darže ir salėj?” Bet, 
ištikrųjų, ne kelių choristų

Mass., iš Plymouth, Pa., ir 
iš Thompson, Conn. Gal, hu- 
vo ir iš kitų miestų, Dėt 
reporteriui tik tiek teko su
žinoti. Tas skaitlingumas 
svečių aiškinasi tuomi, kad 
piknikas buvo surengtas 
tuoj po “4 July”, kada žmo
nės, turėdami daugiau tais 
vo laiko, išvažinėj a į toli
mesnes kolonijas savo gi
minių atlankyti. Iš pradžios 
tas piknikas buvo manyta 
ruošti liepos 4 d., bet Nia
gara Falls miesto majoras 
šiais metais uždraudė tą 
dieną daryti bet kokį viešą 
parengimą: Pareikalavo,
kad Nepriklausomybės šven
tė būtų švenčiama su di-

Bendras visų parengintOM
Rugpiūčio pradžioje, kaip 

kitais metais, Niagara Falls 
lietuviai rengia didelį subu
vimą, kuris savo prašmatnu
mu turės pralenkti visus ki
tus parengimus, daromus 
atskirų draugijų, nes visos 
draugijos prie jo prisidės. 
Klebonas ir trustisai smar
kiai prie jo ruošiasi, bet 
kol kas nei diena nei smulk
menos dar nėra skelbiamos.

mo narius Šv. Gabrieliaus PLATINKITE IR REMKITE 
bažnyčioj, South lOth, VVest 
Lapham St.

Po pietų žaidimai, trum
pos kalbos, dainos, šokiai 
prie geros muzikos. Užkan 
džio bus visokio, taip pat 
ir gėrimo.

Gera proga visiems Wis 
lietuviams pamatyti Mil 
waukee lietuvių bažnyčią 
kurioj jau baigta vidaus pa 
gražinimas.

Ali M AKI S - NIW ... BIIUI LT

TYPEVVRITERS
A D D I N G MACHINES

—SMAU MONTHLY TATMINIJ- 

AU MARIS
SOLD, RENTED 
AND REPAIRED
•M ■ ■■■Hl, <>•■, .M.-,... M.W«ACMIH( »UM„I
aCTAD typewriter k3IRIy company

ioiut c. ooimuht. m......
II. W. MADISON ST.
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Atkočiūnas* J.
Antano

EAST SIDE
šaunios vestuvės

Birželio 29 d .Šv. Jurgic 
bažnyčioj kun. J. čižauskas 
surišo moterystės sakra 
mentu Marytę Vaičiūnaitę 
su Theodore Cooper.

Sutuoktuvės įvyko 9 vai 
ryto. Žmonių susirinko 
daug; daug draugų ir drau
gių atėjo pažiūrėt Marytės 
šlubo. Jos tėvelis, broliai: Jo 
nas ir Ignas buvo atvažiavę 
iš Sykesville, Pa., ir sesutė 
Ona Cain iš Du Bois, Pa. 
Vargonais grojo ir solo gie
dojo S. Bukšaite. Choras 
mišias giedojo, nes Marytė

naudai, o tų kelių choristų į džiausiu ramumu, rimtumu 
pasidarbavimu ir pasiauko- Į ir susikaupimu, be jokio 
jimu buvo suruoštas pikni-' triukšmo ir šaudymo. Da-
kas, kad pats choras per

vyko į Niagara Falls, N.- Y., pagyvintą veikimą daugiau 
Sykesville, ir Du Bois, Pa. [ jaunimo prie savęs patrauk -
Grįžę apsigyvens Hamtram- 
cke. Pupa.

Jubiliejinis piknikas
Jubiliejinis Lietuvos Duk

terų Draugystės piknikas 
įvyks nedėlioj, liepos 13 d., 
Birutės darže.

Brangūs lietuviai! 
Malonėkite atsilankyti į šį 

25 metų mūsų Draugystės 
gyvenimo jubiliejinį pikniką,

tų, o iš to būtų didesnė vi
sai parapijai nauda. Taigi 
užsimojimas buvo geras irIVegtuvgs 
Dievas jam palaimino.

Oras pasitaikė labai ge
ras — žmonės atsilankė 
skaitlingai: buvo svečių iš 
Buffalo, iš Rochesterio, iš 
Clevelando, O., iš Norvvood,

bar po pasisekimo pikniko 
neskaitlingas, bet turtingas 
parapijos choras pradės nau 
ją gyvenimą, kuris sužavės 
visą parapiją.

Liepos 5 dį įvyko čia šau
nios vedybos ir vestuvės 
William Ledlingham su A- 
dele Zykaite, dukterim užsi
tarnavusio parapijai veikė
jo Juozapo Zyko, kitą sykį 
gyvenusio Kenoshoj, Wis. 
o paskui Chicago, III. Sve
čiams priėmimas buvo su-

Petras visus vaisiais pavai
šino ir tyrame ore linksmai

pasidžiaugti vasaros gamta, Į laikas praleistas. Pagiryje parapijinėje svetai-
pasilinksminti. Linksmumo skambėjo ir lietuviška dai- 
suteiks Aukštakalniu orkes- nelė. Pyragis su Jackūnu y-
tra, kuri grieš lietuviškus ir 
amerikoniškus šokius. Dabar 
yra visų gražiausias laikas 
išvažiuoti į parkus ir miš
kus, ten gėlės žydi ir paukš
čiai čiulba, kur ir mes ga
lėsime Birutės dainą už
traukti ir su savo gerais 
draugais bei pažįstamais pa
simatyti ir gražiai pasižmo
nėti. Visi važiuokime į šį 
nepaprastą pikniką liepos 
131

Autobusas išvažiuos antrą 
vai. nuo 6v. Jurgio mokyk
los. K. D.

Aplink pasidairius
X Jonas Pyragis, Petras 

Jackūnas paminėjimui var
dadienio birž. 29 d. J. Py- 
ragio ūky buvo surengę pra
mogėlę, kurioj dalyvavo ke
liolika šeimynų. Jonas ir

ra biznieriai — valgomųjų 
daiktų krautuvės vedėjai.

Linkime pasisekimo ir dar 
daug kartų Jonines ir Pet
rines paminėti.

X Alfonsas Petrulis, 2807 
— 24 St., užlaikąs alinę, po
rai savaičių buvo išvykęs į 
Rytines valstijas — Athol, 
Mass., ir apylinkę praleisti 
atostogas. Grįžo pilnas* įspū
džių. Atlankė aavo senus 
draugus,'su kuriais prieš ke
lioliką metų tenai gyveno. 
A. Petrulis yra daug veika
lų vaidinęs, yra scenos mė
gėjas, taipgi senas “Drau
go” skaitytojas. Visados 
prisideda prie kilnių lietu
vių reikalų.

X Karalius-KIng su žmo
na iš Grand Rapids, Mich., 
stambus bisnierius, svečia
vosi Detroite pas gimines, 
bei pažįstamus.

nėję. Toj pačioj svetainėj 
rugsėjo 20 d. įvyks vestu 
vės jaunosios brolio, Jone 
Zyko.

Taking your giri to tho 
movles?

WATCH OUT!

GERKIT TIK GERA ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmos rūšies produktų.

LEO NORKUS. Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monro© 0808

Wisconsino
Lietuviu Diena

Tradicinę Lietuvių Dieną 
rengia LRK Susivienymo 
Wis. apskritis Mihvaukee, 
VVis. Piknikas bus Maple 
Grove Park, 3555 South 13 
St., liepos 20 d.

Kviečiame visų kolonijų 
chorai, nariai, visi lietuviai.

Lietuvių Dienos tvarka 
bus sekanti:

11:15 šv. Mišios už Sus-

Sus-mo narys
ISTIMATfS-FR E 1-DiMONSTIAIION

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI

Res. 6968 So. Talman Ava.
Ras. Tel. GROvehill 0617 
Office tel. HEMIock 4848

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2423 W. Marguette Road

TeL CANaI 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 
2201 West Cermak Rd.

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

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPubiic 7868

PIKM NEGU I’IKKSITK
MATYKITE MUS!

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ 

STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS

Finansuojame namų pastatymų ai 
pataisymų. — Nieko Įmokėti — 3 
metai i&mokėtl — Apkainavlmas 
dykai.

Lietinis Pardavėjas 
Stanley Litwiiias — Vedėjas

Carr-Moody Lumber 
Company

3039 So. Halsted St. 
VIC. 1272

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARds 4787 
Namą tel. PROspeet 1930

Tel. YARda 5921.
Res.: KKNwood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso tel. VlRginia 0036 
Rezidencijos tel: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

Tel. CANaI 0257
Rez. tel.: PROspeet 665,

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

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

6 iki 9 vaL vakara.

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, Treėiadieuiais 
ir Šeštadieniais 

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

Tel YARda 3146
VALANDOS: Nno 11 iki 12,

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

Sekmadieuiais 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

VVatch out that your breath does net 
offend ... you yourself probably don’t 
fcnow whether It’s offensive or otherwlae. 
lt you want to make a hit wlth your 
giri friend, there’s a vray to make your 
breath more agreeable. And it’s easy. 
Simply rinse the mouth wlth Listerine 1 
Antiseptic before you start out. Listerine I 
halts food fermentation ln the mouth, 
the usual cause of breath odors accord- ' 
Ing to some authorltiea, then over- 
comes the odors fermentation produces. 
Lambert Pharmacal Co., St. Louit, Mo.

Mon Any Date Un
LISTERINE ANTISEPTIC

T.<WMVwrl

STANLEY GAVCUS !
— Parduoda—

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

Perkrausto Baldus, VeBoJa Anglis
Kreipkitės prie;

Stanley Gavcus
110 So. Ridgeland Avenne 
VVorth, IU. Tel. Oak Lawn 1ZS-J-1

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora aklų vlaam gy
venimui. Saugokit jaa. tetariami 
llekaaminuott jaa modernUklauala 
metodą, kuria r.ggllmo mokalaa 

gali autelktl.
89 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurte paAallna 
visų akių įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampa. IR to.
Telefoną. CANAL 0893 — Chicago 

OPIHO VALANDOM 
Kasdien 1:00 a. m. Iki 1.10 p. m. 

Treč Ir SeM: 9:00 a. m. iki 
IiSO p. m.

PASKOLA ČIA GAUSI 
greit, leng
vais ISmo- 
Mjlmato —

NUO g na 90 METU.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
md {LOAN ASSOCIATION.’

OF OHICAGO
2202 W. CERMAK ROAD

Tel. s CANAL 8887 
Mokame Dividendų

Ben. J. Kazanauskas, Sec.

£1,000,000.00 
VIKA r ’ ’

DR. F. C. VVINSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGEON
2158 VVest Cermak Road 

Ofiao taL OANal 2846 
Ofiao Vai.: 2—4 ir 7-9 
TratMadlealala pagal zntarų, 
Bea. Tėti fflEMIocfc HM

Tel. CANaI 5969

DR. VVALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2155 VVest Cermak Road 
OFISO VALANDOS 

1 — 4 ir 8:30 — 8:30 vakara 
ir pagal zutąj-tį.

Tai. YARda 2248

DR. C. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Ofiso TeL: Reaid. TeL:
VlRginia 1886 PROspeet 8684

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 VVest 35th Street
LIGONIUS PRIIMA j
Kasdien zuo 2:00 iki 8:00 vaL 

Trečiad. Ir Sekmad. tik susitartus.

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

3409 S. Halsted St.
Didelis pasirinkimas laikrodėlių

Akiniai teisingai prirenkami 
per patyrusį lietuvį daktarą.

Dėl sąžiningo radijo pataisymo 
pašaukite Yards 3088.

Bndriko Radijo Progoramai:
WCFL 1000 K. Sekmadieniais 6:30 
vai. vakare
VVHFC 1450 K. Ketvirtadieniais 
T vai. vakare.
VVAA 950 K. Hawaian — Sekma
dienyje 4:30 po pietų.
f ‘ ; f, - į -t' • * į rf r *, V4 , :f • ‘1

Telef ofiias; HEMIock 684»

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki 1! Vak. 7 iki 9 

Nedėllomis pagal sutartį

Telefonas CANaI 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal sntartį.
Rez. telefonas SEEIey 0434.

Tel Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

DR. V. E. SIEOLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAPayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais. j

4631 So. Ashland Avė. , 
TeL YARds 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
__________ Šeštadieniais.

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

(2-troe lubos)
TeL MIDvray 2880 Chicago, HL

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 val. vak.

Sekmad. nno 10 iki 12 vai. ryto.

DR. A. JENKINS
(Lietavie)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

OFISO VALANDOS*
Nno 1—4 ir nuo 7—9 vakare

Taipgi pagal sutartį. ___
Ofiao telefonu PROspeet 6787

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

Tel. YARds 0994 
Bes. Tel. KENuood 4300

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vsl. dienų

Kautynėse per nepriklau
somybės karą mes parodė
me pasauliui, kad esamo lais 
vėa verta tauta.

flea. &kojniQ«kl*



*

SPenktadienis, liepos 11, 1941
a

LITHUANIA
(Santrauka iš vieno iš pir
mųjų Lithuanian Infor
mation Bureau biuletinų, 
išleisto neseniai Chicago
je). < * jt

Lithuania is a nation 
whose history dates from 
the tenth century, and a 
great power from the four- 
tcenth to the .. sixteenth 
century, federated with 
Poland in 1569 and conąuer- 
ed by Russia in 1795. Over- 
run by German armies in 
1915, Lithuania declared her 
independence at Vilnius on 
February 16, 1918, and was 
recognized de jure by the 
governments of the world. 
One third of the Vilnius 
area was seized by Poland in 
1920 when the Polish army 
violated the treaty of Suval
kai. Lithuania never re
cognized this seizure of its je negali būti pašalinami ne- 
capital and in protest kept I priklausomai nuo senimo.
closed its demarcation line 
tt'ith Poland for 18 years.

Germany seized the dist- 
rict of Klaipėda on March 
22, 1939 and the Russian 
army invaied che ręst of 
Lithuania on June 15, 1940.

Abtut 70% of the popula
tion ot Lithuania is engaged 
in agriculture. The chief 
crops are rye, oats, barley, 
wheat, potatoes, flax and 
sugar beets. Woodworking 
Industries are of consider- 
able importance. The 
greater cities are Vilnius 
210,000; Kaunas 120,000; 
Klaipėda 50,000; and Gardi
nas 50,000. The area of 
Lithuania proper is 33,977 
sąuare miles; population 
<1941), 4,080,000.

During the lašt three 
years of independence Lith
uania imported mainly from 
Great Britain, Germany, 
Russia, Belgium, Holland 
and U.S.A., and her exports 
were directed mainly to the 
šame countries.

About 80% of the Lith
uanian population is Roman 
Catholic, 10% protestant, 
8% Jewish and 2 Ortho- 
dox. There are universities 
at Vilnius and Kaunas and 
six other institutions of 
higher leaming.

The Russian occupation of 
Lithuania is not recognized 
by the Lithuanian political 
parties and groups and by 
the foreign democratic 
governments. Therefore 
Lithuania štili is maint- 
aining fully recognized 
legation in London, Wash- 
ington, Vichy, Bern, the 

’Vatican and Buenos Aires. 
Lithuanian consular Service 
is effectively working in 
the United States, Canada 
Mexico, Argentina, Urugu- 
ay, South Africa, Manchuko

Great Britain, France and 
Switzerland. 650,000 Lith- 
uanians in the United States 
and 100,090 in South Amer
ica with their 30 newpapers 
and relief funds are strongly 
supporting the Lithuanian 
movement for the restora- 
tion of the independence of 
Lithuania . . .

(Red. Prierašas: Kaip aiš
kiai matyt, šis informacinis 
straipsnis buvo paruoštas 
prieš Rusų - Vokiečių karo 
paskelbimo ir Lietuvos suki
limo. Paduoti faktai ir sta
tistika, manome, visgi įdo
mūs ir verti atspausdinimo).

Į ateitį žiūrint
4 < . Aišku, kad ir kiti 

trūkumai lietuvių gyveni
me ir organizacinėje veiklo

Senieji veikėjai ir bendrai 
visa Amerikos lietuvių seno
ji karta vieni kitus į karstus 
lydi ir veda. Ir tai yra ne
išvengiama. Gi to akivaiz
doje kaip tik reiktų šalinti 
visus trūkumus iš jaunimo 
gyvenimo ir veikimo. Lie
tuvių senimui ir senajai vei
kėjų kartai turi nuoširdžiai 
rūpėti, kad lietuviškasis jau
nimas perimtų senimo pa
liekamą testamentą, kad lie
tuvių moksleivija išeitų į vi- 

1 sų amerikiečių visuomeninio 
ir valstybinio gyvenimo vir
šūnes. Senoji lietuvių vei
kėjų karta turi be mažiau
sio pavydo ir su didžiausiu 
tikslumu sudaryti sąlygas 
pasiruošti jaunimui tokiems 
reikalams ir darbams .kurių 
ji pati daugiau negalės ar 
net iki šiol tobulai negalėjo 
atlikti. Jau dabar aiškiai 
jaučiame, kad dabartiniai 
lietuvių tautos gelbėjimo 
reikalai reikalauja iš veikėjų 
kai ko daugiau, negu kelioli
kos lietuviškų laiškų para
pijų klebonams, negu kelio
likos atsišaukimų lietuvių 
senimo skaitomuose laikraš
čiuose, negu kelių bendroj 
sumoj brangiai kaštuojančių 
josėdžių gražiausiems pro- 
;ektams priimti ir jų įvyk
dymą ištisais mėnesiais ar 
metais atidėlioti. Tarp pra
eities, dabarties ir ateities 
turi būti glaudūs ryšys. 
Ateitis statoma ant praei
ties pagrindo. Bet nereikia 
dar užmiršti, kad per daug 
besismaginant praeities pri
siminimais ir konkrečių nau
jų žygių nedarant, švieses
nės ateities nesukursime...”

("Studentų Žodis”).

Energija ir darbai iškels 
mus į pasaulio tautų viršū 
nes ir vėl galėsime grąžin 
ti mūsų tėvynei senovės di
dybę ir šlovę.

& Miliams' Homer Bea+s Na+ionals

Ted VVilliams, Boston Red Sox outfielder being congratulated 
by Joe DiMaggio (5) and Mervin Shea (30) as he crosses the plate 
after his homer in the 9th inning with two out, and two on base, 
had won the All-Star game for the American league team.

[Acme Telephoto.]

Iš studentų
veikimo

Prieš keletą dienų Maria
napolio Kolegijoje, Thomp
son, Conn. įvyko metinis 
Lietuvių Katalikų Studentų 
ir Profesionalų Susivieniji
mo Seimas. Seimo protoko
las atspausdintas šiame 
puslapyje.

* * *

Chicagos Studentų Kuopa 
dar nenutraukė savo veiki
mą kad ir vasara gerokai 
įpusėjus. Paskutinis vasa
ros laiku susirinkimas bus 
laikomas antradienio vaka
rą, Liepos 15 d., lygiai 8:30 
vai. vakare, 2327 W. 23rd PI. 
Liepos 26 d. Studentai ės 
rengia “Birthday Baru 
Dande” apie kurį bus pra
nešta vėliau.

Ant pereito susirinkimo 
buvo nutarta kad pradedant 
Rugsėjo 16 d., nariai kurie 
neatsilankys į tris susirinki
mus paeiliui bus automatiš
kai suspenduoti iš kuopos.

X. X.

Asmeniškumas ir 
organizacija
"... Asmeniškumas or

ganizacijose yra vienas iš 
svarbiausiųjų veikimo kliū
čių. Kiek daug veiklių gru
pių žūsta vien dėl to nelem
tojo asmeniškumo, kiek su
silpnina veikimą, kiek truk
do sklandų darbą!...............
Kuo daugiau organizacinia
me darbe bus užmirštami 
asmeniškumai, tuo veikimas 
bus sklandesnis ir sėkmin
gesnis, tuo greičiau ir geriau 
bus pasiekti užsibrėžti tiks- 
Ilai ” ("Vytis”).

Lietuvos Vyčių 
seimas

Didžiausios Amerikos lie
tuvių katalikų jaunimo or
ganizacijos — Lietuvos Vy
čių — Seimas įvyksta šįmet 
Pittsburgh, Penn., Rugpiūčio 
12, 13, ir 14 dienomis, šių 
metų Seimas žada būti skai
tlingas ir gyvas. Nes netik
tai prisieina savos organiza
cijos tolimesnio orientavi
mosi klausimus neatbūtinai 
išrišti, bet dar ir tarti savo 
žodį ir nusistatyti veikimo 
gaires akivaizdoje naujų įvy
kių lietuviškame pasaulyje.

Amerikos lietuvių visuo
menė gali tikėtis iš Lietuvos 
Vyčių našių nutarimų mūsų 
bendrojo gyvenimo klausi
mais. Ji taipgi gali tikėtis, 
kad, Vyčiai, prašalinę trūku
mus savoje organizacijoje, 
pareikalaus didesnės atsto
vybės ir balso Amerikos lie
tuvių gyvenimo ir veikimo 
vadovavime. X. X.

Prieš-Seiminis Chic. 
Apskr. Vyčiu Sus-mas

Lietuvos Vyčių Chicagos 
Apskritis laikys svarbų susi
rinkimą ketvitradienį, Lie
pos 17 d. Aušros Vartų Pa
rapijos Salėje, 2327 W. 23rd 
Place. šiame susirinkime 
bus galutinai prisiruošta 
prie Metinio Seimo Pittsbur 
ghe, delegacijos reikalai ap 
tarti, ir tt. Kiek jau žino
ma važiuoja į Seimą gana 
skaitlinga delegacija iš Chi
cagos. šiuos žodžius rašan
čiam teko sužinoti, kad Anta 
nas Stankus, Bill Klimas, Al. 
Manstavičius, Eduardas Ku
baitis, Stasys Šimulis ir kiti 
jau yra net savo vietas už
sisakę. X. X.

Amerikos Lietuvių Katalikų Studentų 
ir Profesionalų Sąjungos Dešimtasis 
Metinis Seimas

1941 m., liepos 5-6 dieno
mis, Marianapolio Kolegijo
je, Thompson, Conn., seimas 
pradėtas devintą valandą šv. 
Mišiomis, kurias laikė Mari
anapolio Kolegijos rektorius, 
kun. dr. Juozas Vaškas, asi
stuojant kun. dr. K. Matulai
čiui ir kun. J. Kuprevičiui. 
Pritaikintą pamokslą pasakė 
kun. J. Mačiulionis.

Seimą atidarė vice-pirmi- 
ninkė Valerija Jakštaitė. 
Kun. dr. Jonas Navickas su
kalbėjo maldą.

1) Prezidiumo rinkimai.
Pirmininku išrinktas Ba

lys Laučka. Jam pavaduo
tojais — Sofija Stulginskai- 
t.ė ir Alicija Stasiliūnaitė. 
Sekretoriais — Estera Jok- 
šaitė ir Petras Aikšnoras. 
Rezoliucijų komisija sudarė 
— dr. Pranas Galinis, kun. 
Kazys Barauskas ir Antanas 
Vaičiulaitis.

2) Sveikinimai.

Skanių, sveikų valgių paruošimui

HOTPOINT
ELEKTRINIS PEČIUS

tiktai

$97»
su Jūsų senu pečiu

(Kaina gali būti pakeista be 
pranešimo)

ĮTAISYMAS DYKAI
dėl 1, 2 arba 3 šeimynų grynai 
rezidencinių namų, dabar var
tojančių Edison Service

Kai valgius gamini elektra, reikalingi vitami
nai, mineralai ir skonis sulaikomi-neišgaruoja

Visi
šie
patogumai

• Trys patobulinti Hi-Speed 5 karščių 
Calrod viršutiniai pleitai.

• 5-karščių Thrift Virtuvas su skoniu— 
užlaikančiu dangčiu.

• Visokio kepimo, akonj-užlaikantis pečius.
• Calrod kepimo vienetą su karščio atmuša.
• Patobulintas “Broileris”.
• Vidus ir laukas — pilnai porceliuotas.

Matykite šiuos modemiškus Elektrinius Pečius pas Jūsų pardavėją, 
arba vienoje iš mūsų 11 krautuvių

COMMONWEALTH EDISON COMPANY

Seimą sveikino kolegijos 
rektorius kun. dr. Juozas 1
Vaškas, išreikšdamas viltį, 
kad seimas bus sėkmingas 
ir našus.

Kun. J. Mačiulionis savo 
žodyje pabrėžė reikalą vifą 
gyvenimą vairuoti pagal 
Kristaus pavyzdį.

Kun. Kazys Barauskas sa
vo karštoje kalboje priminė 
Lietuvos kovas del savo lais
vės ir nepriklausomybės. Jis 
ragino visus prisidėti prie ši
to Lietuvos atstatymo dar
bo. ; *

Po kun. K. Barausko kal
bos seimo pirm. B. Laučka 
pakvietė seimo dalyvius 
atsistojimui pagerbti tuos 
lietuvius, kurie birželio 
22-24 dienomis žuvo del Lie
tuvos laisvės Kaune.

Toliau sveikino kun. dr. 
Kazys Matulaitis, savo kal
boje ypač išreikšdamas reli
ginį momentą studentų ir

kiekvieno žmogaus gyveni
mui ir veikimui.

Garbės pirmininkas dr. 
Pranas Galinis sveikinda
mas reiškė mintį, kad sei
mui pasisektų kuo geriausia 
pasiekti savo uždavinius.

Kun. dr. Jonas Navickas 
sveikindamas, tarp kitų da
lykų, palinkėjo studentams 
ir geros asmeninės laimės.

Nuo atskirų kuopų sveiki
no sekantieji: Valerija Jak
štaitė, Waterbury, Conn., 
Elena Katinaitė, Worcester, 
Mass. (Aušros Vartų parapi
jos) ; Adelė Įvaškaitė, Wor- 
cester, Mass.

Raštu sveikino: kun. dr. 
Jonas Starkus, Lietuvos Pa
siuntinybė Vašingtone, Juo
zas Laučka, Jonas šakočius, 
Petras Bernotą, ir Hinsdale 
studentų kuopa.

3) Toliau sekė Antano 
Vaičiulaičio paskaita, tema 
"Lietuvio kovos tikslai.” Sa
vo paskaitoje iškėlė tris 
bruožus, būtent: Lietuvos 
tradicingumą ir senovišku
mą, Lietuvos kultūros vava- 
rietišką ir krikščionišką po
būdį, ir pagaliau jos meniš-

(Nukelta į 6 pusi.)

✓
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LaotUcea Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas

Ukrainai
Ukrainiečių spauda labai plačiai rašo apie dabartinę 

Ukrainos padėtį.
Kaip žinome, ukrainų teritorijoj dabar eina baisūs 

mūšiai, kurių pasekmės nežmoniškai yra skaudžios. 
Kraštas naikinamas ir žmonės žudomi ne tik karo fron
te, bet ir toli už fronto. Besitraukdami bolševikai, pil
dydami Stalino įsakymą, viską degina, naikina ir uk- 
rainus masiniai žudo.

Amerikos ukrainų laikraščiai patvirtina anglų spau
dos pranešimus iš Lvovo ir kitų Ukrainos miestų, iš 
kurių pasitraukus bolševikų armija, paliko dideles griu
vėsių ir žmonių lavonų krūvas.

Per dvidešimtį su viršum metų Ukrainos žmonės bu
vo naikinami: įtariama, kad dabar, besitraukdami rau
donarmiečiai, šiai tautai nori užduoti tokį smūgį, iš po 
kurio ji niekuomet nebegalėtų atsikelti.

Tačiau, šio krašto ukrainų vadai tvirtina, kad tauta 
pakels ir tuos sunkumus ir skausmus, ar anksčiau ar 
vėliau ji atsikels iš griūvėsiu ir iškovos sau laisvę ir 
nepriklausomybę.

Pažadų laužytojai

Propagandistu lenktynės
Vieną dalyką komunistai ir naciai turi puikiai suor

ganizavę — tai propagandą. Tai propagandai vesti ir 
vieni ir kiti turi speciales ministerijas, biurus, gerai 
paruoštus propagandistus.

Diktatūrų propaganda visada buvo vedama intensy
viai ir planingai. Bet ji niekuomet nebuvo vedama taip 
plačiu mastu, kaip dabar, kuomet komunizmas ir na
cizmas susikibo mirtinon kovon ir viens kitą nori nu
stumti nuo žemės paviršiaus.

Vokiečių-rusų karo pradžioj daugiau žinių ateidavo 
iš nacių šaltinių. Buvo gaunama daug ir nufotografuo
tų karo vaizdų. Vokiečiams pavyko nuimti sovietų ka
reivių atvaizdų, iš kurių pasaulis galėjo matyti, kaip 
mizernai atrodo raudonarmiečiai, kaip Stalinas milijo
nus jaunų vyrų stumia į karo ugnį neparuoštus, nudris
kusius, išbadėjusius.

Maskva susigriebė, kad tokie vaizdai jai daug kenkia 
ir dar labiau nustato prieš pasaulio viešąją opiniją.

Dėl to pastaromis keliomis dienomis prisiuntė Ame
rikos spaudai parinktų vaizdų iš savo kariuomenės gy
venimo. Nieks neabejoja, kad komunistų propagandis
tams buvo įsakyta nufotografuoti tą raudonarmiečių 
dalį, kuri bolševikiškų švenčių proga paroduoja Krem
liaus kieme. Reikia neužmiršti, kad tarp paraduojan
čių kareivių sostinėj ir kariaujančių fronte yra labai 
didelis skirtumas.

Taigi, kaip ir vakar jau rašėme, kariaujančių tarp 
savęs diktatorių propagandos biurų skleidžiamas ži
nias reikia priimti dideliu atsargumu.

Chicago Tribūne korespondentas rašo iš Suomijos 
sostinės apie tai, kaip Sovietų Rusija laužė savo duo
tus pažadus 1940 m. kovo 12 d. sutartyje. Ne tik iš
kilmingi pažadai buvo laužomi, bet visas suomių vals
tybės gyvenimas paraližiuojamas. Padėtis susidariusi 
visai nebepakenčiama.

Suomių tauta norėjo gyventi taikoj su visais savo 
kaimynais. Ji nieko neužpuldinėjo, niekam blogo neda
rė. Tačiau Sovietų Rusija prieš porą metų buvo už
puolusi, kad ją sunaikinti. Dabartiniame rusų-vokiečių 
kare suomiai norėjo išlaikyti griežtą neutralitetą, ta
čiau sovietų armija pradėjo ją pulti ir griauti jos mies
tus ir sodybas. Tuo būdu jie buvo ir vėl priversti gin
tis nuo žiauraus užpuoliko.

Suomiai, darydami su Maskva sutartis, turėjo žino
ti, kad Stalino duoti pažadai nieko nereiškia, kad jo 
pasirašytos sutartys nevertos nė tos popieros, ant ku
rios jos yra surašytos.

Tą labai gerai patyrė ir Baltijos valstybės.

Apsisaugojimas
Šiomis dienomis daug rašoma ir kalbama apie tai, 

kad veltui yra norima suderinti amerikoniškas idėjas 
su europiejiškomis tradicijomis. Tokių galimumų nesą. 
Geriau esą visas savo jėgas įtempti prisirengimui rei
kale savo kraštą apginti ir išsaugoti respubliką nuo 

vidujinių priešininkų, kurie po priedanga kara siekia 
privesti kraštą prie diktatūros.

Suprantama, kad daugelio dalykų nėra galima su
derinti. Suprantama ir tai, kad pirmoje vietoje reikia 
rūpintis krašto saugumu ir ypač akylai sekti “penk
tosios kolonos” veikimą, kurio tikslas yra sugriauti 
demokratinę santvarką Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse ir iškelti čia komunistišką arba fašistišką vėliavą.

Dekanozovas pavojuje
Lenkai ir bolševikai

V. G. Dekanozovas, buvusis Sovietų Rusijos ambasa
dorius Berlyne, gautomis žiniomis iš Turkijos, griež
tai atsisakė grįžti į Maskvą. Atvykęs į Bulgariją, pa
sisakė toliau nebevažiuosiąs. Į sovietų teritoriją ir ko
jos nebekelsiąs.

Kodėl Dekanozovas atsisako grįžti į savo tėvynę?
Jisai bijo būti sušaudytas.

z Tasai “gudrusis” bolševikų diplomatas “nesuuodęs” 
galimo nacių puolimo Rusijon ir Maskvos neperspėjęs. 
Už tat Stalinas jį skaudžiai nubaustų, kaip jau jis yra 
padaręs su daugybe kitų sovietų diplomatų ir aukštų 
valdininkų.

Pranešama, kad ne tik Dekanozovas, bet ir daug ki
tų bolševikų vienokių ar kitokių agentų užsienyje ne
grįžta Rusijon.

Ta proga bus vietoje priminti, kad Dekanozovo var
das buvo aukštai iškilęs Maskvoje po Baltijos valsty
bių užgrobimo. Jisai buvo bo biauriojo smurto Lietu
voj, Latvijoj ir Estijoj įvykdytojas. Jam vadovaujant 
atsirado Paleckio “vyriausybė” Lietuvoj, pravesti “liau
dies seimo” “rinkimai”, Lietuva prijungta prie Sovietų 
Rusijos ir tūkstančiai mūsų tautos veikėjų sugrūsta į 
kalėjimus arba ištremta.

UŽ šiuos “nuopelnus” Maskva Dekanozovą paaukšti
no ambasadorium Berlyne pas “brolį” Hitlerį. Bet varg
šas čia surado savo diplomatinės karjeros galą ir da

bar turi drebėti, kad kruvinoji Maskvos ranka nepa- 
.iekta {o gerkit*. --------- ...---------------

N-nos rašo:
“Lenkų valdžia ištrėmime veda “taikos derybas” 

su Sovietų Rusija. Gen. Sikorskis kalbėjosi*su sovie
tų ambasadorium Londone, Maiskiu. Sakoma, kad 
susitarimas greitai įvyksiąs.

“Lenkai reikalauja, kad Maskva paleistų lenkų be
laisvius, atsisakytų nuo saVo pretenzijų į tas lenkų 
sritis, kurias ji pagrobė 1939 m. rugsėjo mėnesį, ir 
pripažintų Rygos sutartyje nustatytas Lenkijos sie
nas. * * {

“į tas sienas buvo įjungtas ir Vilniaus kraštas. Tai 
kas dabar pasidarys su tąja Stalino “dovana”, kurią 
jisai davė Lietuvai 1939 m. spalio 10 d.?”

("Draugas”, liepos 11 d., 
1916 m.).

Vokiečiai perkirto liniją 
prie Verdūno.... Iš Paryžiaus 
pranešama, kad vokiečiai 
perkirto prancūzų liniją ties 
Dumlaup, iš kur jau visai 
arti Verdūno tvirtovė. Bet 
prancūzai pašėlusiai gina 
savo paskutines pozicijas. 
Seka negirdėti mūšiai...

Streikai Ispanijoje... Kai 
kuriuose Ispanijos provin
cijose prasidėjo generalis 
geležinkeliečių streikas. Apie 
streiką pranešama iš Bar- 
celona, Oviedo, Valencia ir 
Bilhao. Kai kuriose vietose 
ištinka smarkūs darbininką 
su policija susirėmimai...

2,000 carranzistų sukėlė 
revoliuciją.... Chihuahua 
mieste sukėlė riaušes apie 
2,000 Carranzos kareivių. 
Gen. Trevino prieš sukilė
lius pasiuntęs būrį kariuo
menės. Ištikę kruvini susi
rėmimai miesto gatvėse. A' 
bi šąli panešusi didelius 
nuostolius. Keli šimtai suki
lusių kareivių pabėgę į pie
tus, kad ten susijungti 3u 
villistais. Carranza aštriai 
uždraudė meksikonu laik
raščiams rašyti apie tą ka
reivių sukilimą....

Vokiečių submarinas 
plauks atgal... Vokiečių pre
kybinio nardančio laivo 
"Deutschland” — dabar e- 
sančio Baltimore, Md. — ka
pitonas Paul Koenig prane
šė, kad jo laivas su prekė
mis iš čia į Vokietiją iš
plauks už dešimtį dienų. 
Nežiūrint Anglijos ir Pran
cūzijos protestų, Washing- 
tone paskelbta, kad “Deuts
chland” negali būt priskai- 
tomas prie karo laivų rū
šies; nes neturi jokių gink
lų. Todėl jis čia nebus su
laikomas....

Kėsinosi nužudyti Argen
tinos prezidentą.Iš Bue
nos Aires praneša, kad tū
las anarchistas kėsinosi nu
žudyti Argentinos preziden
tą. Kuomet prezidentas sto-

Po svietą pasidairius Spicpirvirvio Dumkos
Rykšte nepalietus nei 
vieno clcilisto

So. Bostono malkinių cici- 
listų koks tai nesveikų vi
durių žmogus, kiti spėja kad 
tai pats cicilistų čytas Mai- 
kis, ištlumočiojo, jog di
džiausia ant šio svieto žmo
nijos rykštė yra — religija.

Toks maikiškas ištiumoči- 
jimas net kaikuriems cicilis- 
tams, kaip jie išsireiškė, pa
sirodė labai durnas. Girdi, 
pačiam Bostone, kur religi
ja, kaip ir kituose Amerikos 
miestuose, gražiai klesti, ci
cilistų čyfui nei žvaigždė 
nuo kepurės nenukrinta; šo- 
ble švaistosi, munšainą ver
dasi, kai kada net ir kapita
listą tai ant elektros, tai ant 
ki tko apgauna, ir gyvena 
sau kuo puikiausiai. Ale, 
sako, tegul jis būtų gyvenęs 
Rusijoj, kurią dabar valdo 
be religijos žmonės. Senai 
ne tik šoblė būtų surūdijus, 
ale ir jo paties kauleliai kur 
nors patvory supuvę.

Tai bent sudžia

“Anaconda, Mont., sudžia 
Hubert Le Jeune nubaudė 
jauną patogią moterėlę ant 
dolerio už greitą važiavimą 
per miestą. Kada moterėlė 
stačiai jam atsakė, kad baus 
mės neužmokės ir veluk per
sėdės bausmę kalėjime, tada 
sudžia jai pasakė: "Mūsų 
kalėjimas yra netinkamas 
dėl taip patogios moterėlės, 
nes jame randasi daug blu
sų.” Su tais žodžiais išėmė 
iš savo kišeniaus dolerį už
mokėdamas už ją bausmę. 
Moterėlė su saldžiu nusišyp
sojimu padėkavojo jam ir 
apleido sūdą.” (S.).

vėjo ant balkono jis šovė į 
jį iš revolverio. Abu šovi
niai nepataikė. Piktadaris 
suareštuotas....

Vietos reikalai
Nauji įvykiai Europoj ir kitur tenenukreipia mūsų 

viąo dėmesio nuo vietos (Amerikos) lietuvių tautinių 
ir religinių reikalų. Neužmirškim, kad kuo stipriau mes 
čia būsime susiorganizavę, tuo didesnę paramą galė
sime suteikti nepriklausomos Lietuvos atstatymui. Dau
giau galėsime padėti ir šio krašto saugumo ir apsi
gynimo galimumų stiprinimui.

Metraštis ■
Kunigų Vienybės centro valdyba rengia medžiagą 

metraščiui, kuris žada būti įvairus ir turiningas. Nėra 
abejonės,’ kad tasai leidinys plačiai apims Amerikos 
lietuviu kataliku visuomeninį gyvenimą ir veikimą.

Amerika sako, duosianti 
pagalbą Sovietijai “paskoli
nimo - išnuomavimo” įsta
tymu . Pirmu žygiu privalė
tų būti paskolinimas Sovieti
jai visų Amerikos komunis
tų ir visų mūsų bimbalų, 
vabalų, ir kitų raudonos rū
šies išverstodžių. Per dvi* 
dešimtį metų jie pasirodė 
Stalinui labai ištikimi, o jam 
dabar tokių ištikimų žmonių 
labai reikia.

“Deginkite viską,” Stali
nas savo kareiviams įsakė. 
Pirmiausia privalėtų išde
ginti savo širdyse žvėrišką 
neapykantą “buržujiniam” 
žmoniškumui ir paprasčiau
sioms demokratinėms tei
sėms. L

Prašau Nesijuokti
Jonas: — Agotėlė, tu man 

nemeluok, jau tu turėjai ke
lis jaunikius; aš iš tavo kal
bos numanau . . .

Agota: — U-gi ką tu Jo
nuti, kalbi! Dievaži, tu esi 
pirmutinis.

Jonas: — Tai, tai, kalbėk 
sveika, aš netikiu.

Agota (inpykus): — Jau 
tie vyrai, tai visi nužiurus!... 
Ana, Baltrus .dreiveris, ana 
dien tą patį kalbėjo ir kriau- 
čiukas užvakar įlindęs į akis 
tą patį zaunijo, o šiandien 
vėl tu! . . .

Juozas Varšva vienam 
piknike suėjęs savo pažįsta
mą Džimį Skaptuką sako:

— Gaš! Jau bus metai, kaiv
tave mačiau. Ar gi jau nie
kur neišeinate, neišvažiuoja
te — nei į vakarą, nei į pik
niką.

— Ištikrųjų, — atsakė 
Skaptukas. — Nuo pavasa
rio mokame daugiau rendos, 
tai norime kuodaugiausiai ir 
namie būti. Jei moki, turi 
atsiimti.

‘ VOKIEČIŲ LAKŪNAI S OVIETŲ NELAISVĖJ

(“Di-auias" Acme telephoto*

Čia parodoma keturi vokiečių lakūnai, patekusieji kokiu tai būdu į sovietų nelais
vę. Vienas raudonarmietis juos saugoja. Paveikslas atsiųstas radio bangomis iš Mask
vos.

/
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Alia. Rachmanova

Studentai, Meilė Ir Ceka
Romanas iŠ Rusijos revoliucijos laikų

Išvertė Ant. Pauliukonis 

(Tęsinys)

Rugpjūčio 7 d.
Pas mane buvo užėjęs Vadimas ir vėl išvažiavo — 

viskas baigta. Kiek aš jam savo širdyje išsaugojau 
gražiausių jausmų, svajonių ir lūkesčių! Ir kaip visa 
tai turėjo įvykti! . Kai jis į mus atėjo, aš buvau savo 
kambaryje. Jis įėjo į vidų apsivilkęs savo uniforma, 
ištiesė man ranką ir visas paraudo. Paskum mes abu 
atsisėdome.

— Mane siunčia į A’atyrą, — tarė jis. — Rytoj iš
važiuoju.

Ir vėl tik “pusė valandos.” Ir aš vėl turėsiu laukti.
— Alia, — sako paskum jis tyliai, — būkie tokios 

geros, paskaitykite man nors vieną iš savo eilėraščių, ku
riuos man parašėte.

— Su mielu noru, — atsakiau, paėmiau sąsiuvinį, 
atsiverčiau ir buvau jau bepradedanti skaityti.

Bet — jei aš ajm perskaitytsiu, tai jis supras, kad 
aš jį myliu. Todėl vėl užverčiau sąsiuvinį.

— Ne, aš negaliu skaityti! — atsakiau.

— Gerai, aš išeinu į prieškambarį. Ten jūs manęs 
nematysit, ir jums bus lengviau!

— Gerai.
t

Jis išėjo. Bet aš ir iš ten girdėjau, kaip jis visa 
krutinę alsavo. Jis buvo labai susijaudinęs, ne mažiau 
ir aš.

— Laukiu, Alia! — išgirdau jį sakant.
Bet — jei aš jam perskaitysiu, tai jis supras, kad 

paskaityti!

— Alia, aš laukiu! — vėl tarė jis, kiek palaukęs. 
Man akys pasruvo ašaromis. Ir kodėl gi nagalėčiau jam 
pasakyti? Juk aš šios minutės taip laukiau!

— Alia, po penkių minučių man reikia išeiti!
K

> — Alia, beliko tik dvi minutės, ir man reikia išeiti!

Tada imu tyliai skaityti ...
Aš žinau, jis suprato kiekvieną žodį. Iš mano eilu

čių ir iš balso skambėjo meilė. Galop aš pabaigiau ir
ėmiau laukti.-----------Prieškambaryje išgirdau žingsnius.
— — — Bet jis pas mane negrįžo! Ne! Jis nuėjo į 
salę, paskum išėjo į koridorių. Girdėjau, kaip jis apsi
vilko paltą ir visai išėjo.------- Aš likau vienų viena.
----------- Nuo mano kelių nuslinko sąsiuvinis su eilėraš
čiais ir Vadimo paveikslu. Jis išėjo. Kodėl? Kodėl? 
----------- Pamažu išėjau iš savo kambario ir nuėjau į sa
lę, į koridorių. Ten gulėjo rusva odinė pirštinė, kurią jis 
išeidamas užmiršo pasiimti. Viskas žuvo. Jis manęs 
nemyli.----------- v v K

'i ' Rugpiūčio 8 d.
Ant mano stalo guli atverstos knygos. Krūvos kny

gų. Aš galvoju, kad mylėti ne man skirta, o užuomaršą 
galiu susirasti tik studijose ir moksle. Mokslas nė vie
no neapvilia. O laimės turiu išsižadėti — ji ne man. Pa
žiūrėti, aš atrodau rami, net linksma. Ir niekas nesuži
nos mano skausmo, man taikyto įžeidimo, niekas, nė jis.

jjįl A \ \ ~ Rugpiūčio 9 d.
Šiandien rinkimai į miesto dūmą. Visi baisiausiai 

sujudę. O ypač jaudinasi mūsų Maša, kuri nelauktai ga-1 
vo teisę balsuoti ir visiškai sumišo, nežinodama ką da
ryti su ta didele atsakingumo našta, kurią dabar turi 
nešti valstybės labui. Todėl ji kreipėsi į mane:

— Barišnia, už kurį sąrašą man reikia balsuoti, kad* 
būtų nei Dievas nenuverstas, nei tikėjimas, ir kad mū
sų tėvelis caras vėl sugrįžtų?

— Tokio sąrašo visai nėra!
— Na, bet tada jau, mažų mažiausia, įsakinėti turi 

tik ne mužikai, nes jie Rusiją tai tikrai skradžiomis Že
mę nuvarys!

— Taigi, žiūrėk! — aiškinau jai. — Sąrašas Nr. 1 
yra namų savininkų. Tas tau netinka. Nr. 2 yra demo
kratinio bloko, Nr. 3 — socijalistų revoliucininkų ir so- 
cijaldemokratų ir Nr. 4 — kareivių ir darbininkų at
stovų. Taigi, tu gali balsuoti už Nr. 2 arba Nr. 3, bet 
jokiu būdu ne už Nr. 4, nes juo eina bolševikai, kurie, 
jei tik įsigalėtų, tuojau nuverstų ir Dievą, ir panaikin
tų tikėjimą. I • fe..... •

.(Bus daugiau. 1

SOVIETŲ ATSARGINIAI Į FRONTU

V l* I I

« —
("Draugui Ac.ut u-.epiiuuv

Naujai sumobilizuoti rusų kareiviai trau kiniu vyksta į frontą.

Salazaras ir Portugalijos atgimimas
“malonia” paskola. Salaza
ras pasiryžo vien tik tautos 
ištekliais išrišti sunkią eko
nominę problemą. Visa tai 
jam pavyko padaryti.

Kadangi visokie tamsūs 
elementai mėgino drumsti 
atgimstančios valstybės gy
venimą, Salazaras 1932 m.

Liberalams įsigalėjus Por 
tugalijoj, visą šimtmetį tę
sėsi riaušės ir revoliucijos, 
o su jomis materialinis ir 
dvasinis skurdas. Jau anks
čiau Porubalo grafas buvo 
davęs didelį smūgį Katali
kų Bažnyčiai, bet tai buvo 
menkniekis palyginus su 
1820 ir 1910 metų revoliu
cijomis. 1910 m. paskelbus 
respubliką, prasidėjo tikra 
anarchija.

1918 m. prezidentas Sido- 
nijus Pais griebėsi energin
giau valdyti šalį, bet po ke
lių mėnesių buvo nužudytas.

1926 m. gegužės 28 d. e- 
nergingas ir pajėgiąs pa
traukti visų simpatijas, ge
nerolas Gomes da Costa 
griebėsi jėga už valdžios 
vairo. Iš pačios Portugali
jos šiaurės, su maža kariuo
mene, į kelias dienas perėjo 
visą kraštą ir sėkmingai 
pasiekė Lisaboną, kur nu
vertė ištižusius valdovus.
Visiems buvo įgrisusi iki 
dantų betvarkė ir visai nu
smukęs tautos prestižas.

Dr. Oliveira Salazaras, 
dar jaunas Koimbros uni
versiteto profesorius, buvo 
pakviestas tvarkyti pairu
sius valstybės finansus. Po
litiniame gyvenime lig šiol 
nebuvo dalyvavęs, bet visuo
se buvo sukėlu8ios susido
mėjimo jo knygos gvilde
nančios ekonominius klausi
mus. Tačiau Salazaro pa
teiktos, kai kurios esminės 
sąlygos finansams tvarkyti 
buvo atmestos ir šis tuoj 
atsistatydino.

Portugalija, nors ir ge
riau valdoma materialiai 
tebeskurdo. 1928 m. prezi
dentas Karmona ^asmeniniai 
apsilankė pas Salazarą ir 
antru kart pakvietė patar
nauti valstybei sutvirtinant želius ir prieglaudas. Pra-

palengvinimų katalikų mi
sijoms. Katalikų misijonie- 
riai yra valdžios užlaikomi. 
Visos personalo paruošimo 
įstaigos Portugalijoj bei jos 
kolonijose gauna valdžios 
pašalpą. Balandžio mėn. bu
vo išleistas “Misijų Statu
tas”, kuris aiškiai išdėsto 
kiekvieną Misijų Sutarties 
su Šv. Sostu punktą.

Balandžio mėn. taipgi dr.

Žinelės iš laišku
X Viename laiške mums 

rašo iš Berlyno gegužės m., 
kad su emigrantais atvyko 
į Berlyną prof. Eretas, dr. 
Leimono šeima; dr. Leimo- 
nas buvo sulaikytas prie 
sienos antru kartu. Kalba, 
kad nori pasigydyti, nes y- 
ra labai nukankintas ir vos 
pastovįs ant kojų.

X Iš Italijos laiške rašo, 
kad vysk. Brizgys Kryme. 
Jo brolis kalėjime.

X Buvęs “Saleziečių Ži
nių” redaktorius gyvena E- 
voroj, Portugalijoj. Ir dau
giau lietuvių salaziečių gy
vena Portugalijoj, kur dar
buojasi išsiskirstę po visą 
kraštą. Ten gyvena ir kun. 
A. Sabas. Pabėgęs iš Lietu
vos kun. dr. Jonas Puišys 
gyvena Vokietijoj. Kun. dr. 
P. Petraitis, šv. Trejybės 
parap. Kaune klebonas, bu
vo pasodintas į kalėjimą.

Bolševikų
žvėriškumas

paėmė valstybės vairą į sa- į Salazarui sukako 52 metai 
vo rankas, tapdamas minis- -amžiaug Visa tauta įvertin-
terhi pirmininku ir paim
damas keletą kitų portfelių.

dama jo didelį darbą tiek 
vidaus, tiek užsienio politi-

Vienu žodžiu tapo diktato-• koje gukžls labai didelea 
rium. Tik šis diktatorius y- viešag manifestacijas. 
ra skirtingas nuo kitų, nes . Ir kitog tautog neužmir. 
neturi jokių totalistinių šie-1 So šiog Portugalijai bran. 
kimų. Pilna sąžinės laisvė; giog dienog ir paaukojo u. 
visiems. Po jo energinga ir,gug straįpsniua taip garbin- 
grynai krikščioniška valdžia gam vyrui pamin5ti Ne tik 
Portugalijoj buvo užtikrin- stebimaai nepaprastu Por
tas saugumas, taika, ekono-|tugalijog atgimimUi bet ne.

viena tauta gyvai studijuo-minis gerbūvis, prestižas 
prieš kitas tautas. Savo po
litikos priešininkams užtik
rino laisvę, saugumą ir dar
bą, kaip ir kitiems pilie
čiams.

Ekonominėj srityj įvedė 
visokių pagerinimų: buvo 
atlikti dideli darbai įvai 
riuose miestuose, ypač pa
statyta daug namų darbi
ninkams ; įkinkyta vandens 
jėga; pagerinti keliai, arba 
geriau sakant iš naujo nu
tiesti, nes pirmiau žmoniš
kų kelių kaip ir nebūta; pra 
ilgintas gelžkelių tinklas; 
praplėstas telefono ir teleg
rafo susisiekimas; tiltai, ka
nalai, aviacija, radijas po 
Salazaro valdžia gavo visai 
kitą išvaizdą.

Socialinėj srityj, korpora-

ja jos korporatyvinę siste
mą ir nori ją pasekti.

K.A.S.

Saleziečiai
Portugalijoj

Saleziečiai Portugalijoj, 
kur dabar prisiglaudžia ir 
6 lietuviai, buvo įsikūrę jau 
pabaigoje praeito šimtme
čio. Per 1910 m. revoliuciją 
turėjo apleisti Portugaliją. 
1926 m. vėl sugrįžo ir da
bar turi 7 įstaigas. Dvi a 
matų mokyklas, vieną že
mės ūkio mokyklą, dvi pa
rapijas su pradžios mokyk
lomis ir dvi personalui pa
ruošti įstaigas. Prie kiek
vienos įstaigos veikia ir 
šventadienio oratorija ir ap-

tyvinė sistema įvedė visiš- J jeįaĮį vaikai gali išmokti bet 
ką klasių bendradarbiavimą. kokį amatą ir vėliau gali
Uždraudė straikus ir įvedė lengvai užsidirbti duonos
sistematišką ir sąžiningą bu kąRnį
cialinių ginčų sprendimo _____________
studiją. Užtikrino apsaugą, UždraUsk sau bet kokią 
šeimoms. Įsteigė vaikų dar- mint| apie aenimą.

Gautomis žiniomis bolše
vikai ne tik žvėriškai ka
muoja savo politinius prie-

šus, bet nepalieka ramybė
je net senesnių moterų.

Taip, pavyzdžiui, jie be- 
tardydami Ukmergėje Ma
rytę Tarvidaitę, 58 metų 
amž., sulaužė jai ranką ir 
koją. Taip žvėriškai sužalo
tą ligonę jie be jokios prie
žiūros paliko kaime. Po 
dviejų mėnesių vienas gai
lestingas asmuo mirštančią 
atvežė Kaunan ir slapta pra 
dėjo gydyti.

Redakcija gavo laišką iš 
vieno Lietuvos pabėgėlio, 
kuriame tarp kitko ražo:

“Žemės ūkio draugija Ma- 
rijampolėj gavo įsakymą 
perimti savo žinioj visą šio 
miesto pramonę. Aš kaipo 

! žemės ūkio draugijos tar
nautojas pardavinėjau mė
sos produktus, tai labai tiks 
liai žinojau visą prekių kie
kį. Patiems pardavėjams bu
vo įsakyta stachanoviškai 
dirbti, bet stengtis kuo ma
žiausiai per dieną žmonių 
atleisti, kad kuo mažiausiai 
parduoti prekių. O žmonių 
rėdai vargsta lauke už du
rų, galų gale žmogus per 
dieną išstovėjęs eina namo 
nieko negavęs, nes jau jam 

1 neišteko”.

DŽIAUGEIS NATŪRALIA IR 
GRAŽIA IŠVAIZDA!

Gaminame Fleitas tiktai iš 
dantistų receptų.

60 Dienų Išmėginimui. Jei 
nebūsiu* pilnai patenkinti, tai 
siigrųiiname kiekvienų. įmo
kėtų centų.

* IntVi'Y' n*i*iwBE ralso,,,c lr perdirbame senas 
PI.bitų pleitas. — Mėnesiniai niokes-

G P. Johnson. Pres. ėiai. i dienos patarnavimas.
VALANDOS: 
Tolimesni Ofisai:
Kasdie iki 8 vai. v

Vidurm. Ofisas: 
Kasdien tkl 6 vai. 
Antrad tr Ketvirtad.

A.A.A. Dental Laboratories
INCOKPOKATEU

niiiiluuKlu Piritų Gaminimo I '■.boralorija Panaulyje

1555 Milvvaukee Avenue — Tel. ARM. 5550 
202 South State Street — Tel. «VEB. 4630 
4M81 Irving Park Boulevard — Tel. PAL. 4227 
Mo. M»de — 404 E 47tll St.—Tel. ATI. «««O

iki 7-tos vai. vak. North Side — 4731 BnNUiwa>’. Tel. DON. 44»o 
So. Side — 6447 S. Halsietl St. Pli.: NOK. 3720

KNYGOS! KNYGOS!

J?

jos finansus, šį kart gavęs 
pilną galią, Salazaras visa 

[energija griebėsi, darbo. 
Svarbiausias dalykas, tai vi
sos, bet kurios ministerijos 
nepaprastos išlaidos turėjo 
priklausyti nuo finansų mi
nisterijos. Darbas sekėsi, 
bet spartesniam vystymuisi 
reikėjo daugiau kapitalo 
Portugalija kreipėsi į Tau
tų Sąjungą. Ši “mielu noru’ 
sutiko duoti paskolą, tik šių 
pinigų paskirstymui pati 
Tautų Sąjunga norėjo pa
skirti savo komisiją. Portu
galai baisiai užsigavo tokia

džios mokslą pastatė ant 
krikščioniškų pagrindų.

Gerai ir tiksliai įvertin
damas Katalikų Bažnyčios 
svarbą, Ją išlaisvino iš il
gos vergijos. Užtikrino sau
gumą dvasiškiams ir galų 
gale, praeitais metais, ne
paisant kai kurių laisvama
nių priešinimosi, pasirašė 
Konkordatą ir Misijų Sutar 
tį su šv. Sostu.

Kad Portugalija liktų iš
tikima savo tradicijoms ir 
galėtų lengviau skleisti Kris 
taus mokslą ir kultūrą mi
sijų kraštuose, davė daug

S. Marden

DOltf’T

NEGLECT 

A COLD

I

K rfl 11 nė* *lng<>*, korto* gali IMt 
»y«lyll i nelalnvę, paprastai po 
icntfvrja pavartoj,!* raminančių 
šildančių Miiatrrole. Muatreole nė 
rų liktai mo*tė Jinai yra “Omui 
lrr-irrita.it.” Milijonai yra larln 
R Jų per 15 m. Daktarai reknmen 
rtuoja. < lai Ima ■auil aotlrkonr

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

LITERATŪRA
JONO BILIŪNO RASTAI, Tilžė, 1913 m. 150 pusi........ $1.00
2EMAITĖS RASTAI, I t., Vilnius, 1914 m. 390 pusi........ $1.00
LIETUVIŠKOS PASAKOS, II t., surinko Dr. J.

Basanavičius, 260 pusi......................................................$1.00
PRAGIEDRULIAI, IU t., Vaižganto, 290 pusi............... $1.00
VAI2GANT0 RASTAI IV t., (Vilniaus ir Kauno laiko

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

puslapiai ................................................................................ $1.00
DID2IOJO KARO UŽRAŠAI — Pr. Žadeikis, I t,

(1914-1916 m.) ................................................................. 75c
MAŽIOSIOS LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI —

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

EILRRAŠČIA1
SU BALTU NUOMETU — J. Augustaitytė-Vaičiūnienė,

225 pusi....................................................................................$1.00
VAINIKAI, Naujesniosios Poezijos Antologija, Paruošė

K. Binkis, 230 pusi.............................................................. $1.00
JAUNOJI LIETUVA, MAIRONIS, 130 pusi................................50
PADANGĖSE, Juozas Sakalas ir Dasaitis, 125 pusi................... 50
KRISTIJONO DUONELAIČIO RASTAI, Sutaisė

J. Šlapelis, 90 pusi ........................................................... ..  .50
TĖVYNES KELIAIS, Liūdas Gira, 65 pusi............................ 55
RUDENS AIDAI, A. Jakštas, 100 pusi................................ .55
GAMTOS PRILYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal

Dr. R. Van der Meulen .......................................................85
MEILĖ, M. Gustaičio, 1914 m.......................................................26
BRĖKŠTA, M. Vaitkus, 1915 m. ...............................................25
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Lietuviu kataliku 
studentu seimas

(Atkelta iš 3 pusi.)
kąjį savitumą. Seimo daly
viai džiaugiasi gražia pas
kaita.

Padaryta pertrauka iki 
antros valandos.

4) Seimo sekretorius per
skaitė pereitojo seimo proto
kolą.

5) Sekė Centro Valdybos 
raportai.

Dvasios Vadas kun. dr. J. 
Starkus savo raportą pri
siuntė laišku. Sekantieji sa
vo raportą pranešė paeiliui: 
Garbės pirmininkas dr. P. 
Galinis; Vicepirmininkas 
Pranas Skeivis; Vicepirmi
ninkė Valerija Jakštaitė, Iž
dininkas Vincas Šaulys; Ad
ministratorius Eduardas Ga 
levičius; Socialinė Sekreto
rė Jadvyga Stulginskaitė.

Padaryta 15 minučių per
trauka nusifotografavimu).•

6) Toliau ėjo kuopų val
dybų pranešimai. Iš Water- 
bury, Conn., kuopos prane
šė kuopos veikimą Jadvyga 
Stulginskaitė. Iš So. Wor- 
cester, Mass., kuopos prane
šė Elena Katinaitė. Iš Wor- 
cester, Mass. (Šv. Kazimie
ro parapijos) pranešė Ade
lė Ivaškaitė. Marianapolio 
kuopos darbus atpasakojo 
Stasys Grafas. Pagyrimo 
žodis buvo tariamas Water- 
bury kuopai, kadangi ji pa
sirodo viena iš veikliausių. 
Abi WorcesterTio kuopos ir 
gi pasirodo stropiai dirban
čios.

7) Seimo priimtos rezo
liucijos.

a) L. K. Studentų Seimas, 
įvykęs šių metų liepos 5 d., 
Marianapolyje, paveda val
dybai pasveikinti dabartinę 
atsistatančios Lietuvos vy
riausybę.

b) L. K. Studentų ir Prof. 
Sąjungos atstovai, susirinkę 
į dešimtąjį metinį seimą 
1941 m. liepos 5 d., vienbal
siai nutarė išreikšti Jo Eks
celencijai Jungtinių Valsty
bių Prezidentui savo gilus 
ištikimybės jausmus šiais 
neramiais ir chaotiškais lai
kais, ir taip pat dėkingumą 
dėl šios vyriausybės viešai 
pareikšto pasmerkimo dėl 
tos smurtiškos okupacijos, 
kurią Sovietų kariuomenė 
1940 m. birželio 15-16 dieno
mis įvykdė prieš Lietuvą, 
Latviją ir Estiją. Taip pat

dėkoja Prezidentui už jo pa 
drąsinančius žodžius, išreik
štus Lietuvos delegacijos 
nariams baltuose rūmuose 
1940 m., spalių mėnesį.

c) Laiškas Sovietų, An
glijos ir Vokietijos ambasa
doms :

Kadangi Sovietų Sąjunga, 
laužydama savo sutartį su 
Lietuvos Respublika, smur
tu užėmė Lietuvą, pateisin
dama šią okupaciją suklas- 
tuotais ir prievartos keliu 
pravestais “rinkimais” 1940 
m., liepos 14 d.;

Kadangi Sovietų Rusija 
Lietuvoje tesurado nepilnus 
tris tūkstančius komunistų, 
palankesnių sovietiškąjai 
okupacijai ir aneksijai;

Kadangi didžioji Lietuvos 
gyventojų dauguma nori sa- 

l vo gyvenimą tvarkyti pagal 
krikščioniškus pagrindus, 
pagal šventas šeimo teises 

, Ir pagal privatinės nuosavy
bės teisę;

i Kadangi komunizmas pla
čioms Lietuvos gyventojų 
masėms yra visiškai sveti- 

, mas ir nekenčiamas reiški
nys;

Kadangi Lietuva yra daug 
senesnė tauta negu Rusija 
ir Be maž 240 metus valdė 

Į didesnę Rusijos dalį, tuo 
! tarpu kai Rusija Lietuvoje 
I turėjo galios tik 120 metų,
I Todėl iš viso to seka, kadI
komunistinės Sovietų sąjun
gos vyriausybė neturi jokios 
teisės kalbėti vardu Lietu
vių tautos, kuri brangina 
savo pačios politinę nepri
klausomybę, ir be to reika
lauja, kad 40,000 lietuvių, 
tapusių baisiojo G.P.U. au
ka ir kurie dabar yra var
ginami Sovietų kalėjimuose 
Sibire, Kazakchstane, ir ki
tuose tolimuose užkampuo- 
se, būtų grąžinta laisvė ir 
leista grįžti į savo tėvynę.

d) Nutarta pasiųsti vietos 
ganytojui, Hartford’o vysku 
pui, pasveikinimą.

e) Studentų seimas nuta
ria, kad kiekviena L. K. 
Studentų kuopa iki Naujų 
Metų surengtų vieną kokį 
nors paruošimą, iš kurio 
gautą visą pelną aukotų Lie 
tuvos reikalams.

f) L. K. Studentų seimas, 
atsižvelgdamas į eiles kuo 
pų veiklumą ir visišką iširi
mą, įpareiguoja sąjungos 
valdybai:

1. sustiprinti silpnai gy
vuojančias kuopas.

r 2. steigti naujų kuopų kur 
tai yra galima.

g) Seimas kreipia naujo
sios valdybos dėmesį imti 
realių žygių, kurių paseko-

(je prie L. K. Studentų ir 
i Prof. Sąjungos būtų prijung 
ta katalikų draugovė Bos
ton, Mass.

h) Kad pagyvėtų organi
zacijos veikimas, seimas nu
tarė:

1. kad seimai kasmet bū
tų laikomi įvairiose vietose.

2. kad artimesnės kuopos 
savo tarpe rengtų susiva
žiavimus.

3. kad būtų plečiamos pa
žintys tarp atskirų kuopų ir 
tarp jų narių.

INDIANA LIETUVIU ŽINIOS
Naujas asistentas

D A C IX I C — namams statyti, remontuoti ar 
pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

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

Tapkite Finansiniai NepriklausomilII

TAI IDYI/ITC tD0BU įstaigoje. Jūsų indeliai rūpea-
I T 1x1 I C tingai globojami Ir ligi $5.000 ap

drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame 
3H%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

MUSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

45 Metai Sėkmingo Patarnavimo. Neminkrtaudtlant Nei 
Vieno Klijentol

Keistuto Savings and Loaa 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.

Indiana Harbor, Ind. — J.
E. vyskupas J. F. Noll pas
kyrė mūsų kleb. kun. K. Bič
kauskui naują atsistentą 
kun. Jurgį J. Naudžių, kurs 
buvo įšventintas į kunigus 
birželio 7. d., Nekalto Prasi
dėjimo katedroje, Fort 
Wayne, Ind., primicijas lai
kė birželio 15 d., Šv. Kazi
miero parapijoje, Wetfield, 
Mass., kur klebonu yra kun. 
Vincas Rudokas.

Kun. Jurgis gimė spalių 
19 d., 1908 m., Holyoke,

4. kad visi studentai savo Mass. Pradžios ir aukštesnį 
rašytu žodžiu aktyviau da mokslą išėjo Westfield’e. 
lyvautų “Studentų Žodyje.” Ruošdamasis kunigystėn lan 

9) Centro valdybos rinki- kė St. Charles’ College, 
mai. Catonsville, Md.„ Seminary

Garbės pirmininkas — dr. of Philosophy Montreal, 
Pranas Galinis. Canada, in ten pat Grand

Pirmininkas — Petras Seminary. Mokslus baigė 
Aikšnoras. Tėvų Marijonų Seminarijoj,

I Vicepirmininkė — Elena Hinsdale, III. Jis užima vie
Katinaitė. tą kun. Igno C. Vaičiulio,

II Vicepirmininkė — Va- kurs nukeltas į South Bend,
lerija Jakštaitė. Ind.

Iždininkas — Vinc&ntas Linkime kun. Jurgiui pasi- 
Šaulys. sekimo. Labai malonu gir-

Sekretorius — Jonas Na-' dėt, kad darbuosis su jauni- 
vickas.

Administratorius — Ed
uardas Galevičius.

Socialinė sekretorė — Ali
cija Stasiliūnaitė.

Seimas pareiškė

Brookfield Zoo 
Jūsų korespondentas pe

reitą sekmadienį lankėsi 
Brookfield Zoo (šalę Chica
gos,. Buvo malonu susitik
ti ten su kitais, atvykusiais 
žvėrino pamatyti, parapijie
čiai iš Indiana Harbor. Grįž
tant namo Cravvford Avenue 
sustojau Vytauto darže, kur 
buvo Chicago Heights lietu
vių piknikas. Ir ten buvo 
mūsų parapijos žmonių. Aiš
ku, indianharboriečiai moka 
gražiai liuosą laiką praleisti 
ir paremti netik savo koloni
ją, bet kitų kolonijų parengi
mus. Labai girtina ir lin
kime visuomet palaikyti 
glaudžius santykius su bro- 
liaisUietuviais. Čia ir kitur.

Liepos 27 d. Vyčiai turės 
išvažiavimą Waverly Beach, 
o rugpiūčio 11 — antras pa
rapijos piknikas.

Motiejus.

mu.

Turtas Virš$6,000,000.00
5495,000.00 įApart Apsaugos, Turime 

ATSARGOS FONDĄ Vinį
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų. 

PARDUODAM U. S. DEFENSE SAVINGS BONDSFED
Į LOAN ASSOCIATlONofCEicag* 
f JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.

Į 4192 Archer Avenue
Vlliginia Mt

y INGS
i

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge*

OARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
GerUūsiaa Patarnavimu — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Ave.

Marianapolio vyriausybei, 
kun. dr. J. Navickui ir kun. 
dr. J. Vaškui už svetingu
mą rankų plojimu.

Seimas baigėsi kun. dr. J. 
Vaškui sukalbant maldą.

Petras Aikšnoras, 
Seimo sekretorius.

Vėsus oras
Šią vasarą malonu yra da

lyvauti bažnytinėse pamal- 
padėką dose, nes karštis daugiau

Halsted Exchange Natio
nal bankas vakar minėjo 15 
metų gyvavimo sukaktuves., 
1926 m. tas bankas depozi
tų turėjo $60.138, o dabar 
turi $10.409.909.

'Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save'

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS 

ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

Venefian Monument Co.
527 N. VVestern Ave. Tel. See. 6103

• Llittn to
PALANDECH'S 

T U60SUV-AMER ICAI 
RADIO BROADCAST

Bvery Saturday, 1130 te 2:30 PJL

STATION WHl^
1480 kflocyclM

(na statu* Tw duq 

Peaturin| a program ot 
Yugoslav Folk Musie

jau nekamuoja. Pasišventę 
parapijonai įtaisė “cooling1 
systemą,” kurs susideda iš 
dviejų “eleetrie fans.”

Gimimai 
Sveikiname Petrauskus,

kurie pereitą savaitę susi 
laukė dukrelės šv. Katarinos 
ligoninėje. Taipgi geriau
sius linkėjimus teikiame S. 
Kubiszok, kuriuos ir gi 
Dievas palaimino dukrele.

Išvažiuoja į rytus 
Liepos 15 d. į atostogas

išvyksta Dubickai su šeimy- 
l na. Lankysis pas Dubicko 
tėvelius, Worcester, Mass. 
Su jais važiuoja ir P. Jur- 
gučiai, Dubickienės tėve
liai. Linkime laimingos ke
lionės ir linksmų atostogų.

Everybody ravės about your
*

salads, Peg.VVhat’s the secret?

VINCENTA MIELIUNIENE 
(po tėvais Miliutė)

Gyveno 4015 Lincoln Ave.

Mirė Liepos K>, 1941. 12:30
vai. ryte, sulnukus 39 fn. amt.

Gimus Lietuvoje, Tauragės 
apskr.. Eržvilko parap., Rlm- 
šių kaime.

Amerikoje Išgyveno 18 m.
Paliko dideliame nu- ūdime 

vyrą Joną. tėvą Joną. motiną 
Liudoviką (po tėvais Pau
lauskaitę), brol) Feliksą, d^dj 
Petrą ir dėdienę Gertru le 
Milius, dėdes: Juozapą ir An
taną Milius ir jų Seiman: te
tas: Petronėlę Cud.'-.vičlcttę ir 
'Magdaleną Zamvlo'ičiene ir 
jų šeimas, gimines Laurinai
čius ir jų šeimą, ir daug kiti) 
giminių, draugu ir pažįstamų, 
o Lietuvoje tetą Oną Brozle- 
nę ir jos šeimą ir kitas gi
mines.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu
deikio kopi.včioie. 4G05 bo. 
Hermitage Ave. Laidotuvės )- 
vyks Liepos 12 d. iŠ koply
čios 8:30 vai. ryto bus atly
dėta J Sv. Kryžiaus par baž
nyčią. kurioje ivyks gedulin
gos pamaldos už veilonės sie
lą. T’o pamaldų bos nulydė
ta ) Sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus gimines, d raugus .ge-t Ir 
paž|stamus dalyvauti Slo»e lai
dotuvėse.

Nuliūilę Vyras. Tėvas. Mo
tina.. Brolis, Dėdės, Tetos Ir 
Gimines.

Laidotuvių Direktorius J. F. 
Eudeikis, Tel. YA lt ls 1741.

rti

Ift

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

i\t

JOHN F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE

Tel. LAFayette 0727

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

’ r

y

MIRACLE WHIPI 
į Its 'different" flavor 

always makes a hit.

jb , >?.• •- ■ .* '-.k
t / b g M

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIEN4 IR NAKTĮ

LAIDOTUVII) DIREKTORIAI
MILLIONS AMU-Miracle Whip doe» work U’ondtrs 
with salads! A uniųue combination of old-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip is 
by far America’s favorite salad dressing.

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

IBARCUTI^
RADIO LAIKRAŠČIO 10-ti METAI

APTARNAUJA CHICAGOS Ir APYLINKES LIETUVIJĄ 
Vienintėlis Vakarini. Lietuvių

Programas Amerikoje — 
Leidžiamas 9 Sykius J Savaitę

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

WHFC-I45O kil.

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. Western Avenue 

Tel. GROvehiU 0142

LACHAWICZ IR SUNAI 
2314 West 23rd Place 

Tel. CANal 2515 
42-44 East I08th Street 

Tel. PULIman 1270

J. LIULEVIČIUS 
4348 S. California Ave. 

Tel. LAPayette 3572

S. P. MAŽEIKA 
8319 Lituanica Avenne 
Tel. YARda 1138-1139

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Litnanica Avenue 

Tel. YARds 4908

P. J. RIDIKAS 
3354 South Halsted Street

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



Penktadienis, liepos 11, 1941 DRAUGAS

ARKIVYSKUPAS STRITCH SVE1KIN A "DRAUGO" PERSONAIA UZ GRAŽU PASIAUKOJIMĄ VISUOMENEI! CLASSIFIED

Žadėjo dalyvauti "Draugo" jubilieji
niame bankiete per Kristaus 
Karaliaus šventę!

Vakar, Liepos 10 d., 1941 pražūtingas klaidas, sklei
džiamas kitose šalyse, kėsi
nantis šventoje Lietuvos 
žemelėje prigydyti naujosios 
santvarkos ter jojantį mate
rializmą, siekiantį pašalinti 
Kristų iš žmonijos tarpo, Aš 
šiuomi noriu išreikšti jums 
ir jūsų bendradarbiams savo 
sveikinimą už ligšiol atliktus 
jūsų gerus darbus ir kartu 
siunčiu palaiminimą jūsų 
darbams ir jūsų užsimoji
mams religijos reikaluose. 

Jūsų Kristuje,
Samuel A. Stritch, 

Chicagos Arkivyskupas.

Dalyvaus "Draugo" 
Jubiliejiname 
Bankiete

Kaip darbavosi 
darbininku labui

m., Jo Ekscelencija, Arkivy
skupas Samuel A. Stritch 
prisiuntė “Draugo” Admini
stratoriui ir visam “Drau 
go” redakcijos štabui svar
bų ir reikšmingą pasveikini
mo laišką. Tame laiške Jo 
Ekscelencija vaizdžiai nupie
šia katalikiško laikraščio 
tikslą ir pažymi, jog dien
raštis “Draugas” tikrai gra
žiai savo pareigas eina Lie
tuvių katalikų visuomenėje.
Karštais ir nuoširdžiais žo
džiais Jo Ekscelencija asme
niškai sveikina “Draugo”
Administratorių ir visus re- 
torius, kurių yra jau 
net penki: Redaktorius Leo
nardas šimutis, kun. Juozas 
Prunskis, p. Ignas Sakalas, 
p. Petras Tumasonis ir p.
Jonas Pilipauskas. . „1 Pirmadieni, Jo Eksecelen-

Visi tokie paakstinimai Į cija, Samuel A. Stritch Chi- 
duoda jubiliejaus bankieto. cagos Arkivyskupas, priėmė 
rengėjams daug energijos į kun. Kazimierą Rėklaitį,

J. E. Arkivyskupas S. A. Stritch

paruošti šaunų paminėjimą. 
Kol kas visi planai dar nė-

M.I.C., Vyriausi Marijonų 
Spaudos Redaktorių ir kun.

nys: L. šimutis, J. Laučka, 
kun. J. Balkūnas, kun. P. 
Juras, kun. A. Ežerskis.

Bendrai važiuojam!

ra baigti. Tai reiks laukti Petrą P. Ciniką, M. I. C., 
kiek laiko, kol bus galima “Draugo” Administratorių,
paskelbti visuomenei.

Štai, Jo Eksc. 
paveikinimo laiškas!

privačion audiencijon ir pa
sikalbėjimuose parodė didelį 
susirūpinimą Lietuvių Kata
likų spauda ir pačios Lietu
vos padėtimi. Kai kilo klau
simas apie dalyvavimą
Draugo .Jubiliejiniame Moterų ir Vyrų, sulaukė 25

Apie visokius “ratketuc” 
ir išnaudojimas darbininkų 
unijose esame daug girdėję. 
Dabar tenka išgirsti apie 
naujas vienoje unijoje šuny
bes.

Į įvairias unijas įlenda vi
sokie išnaudotojai ir tokie 
daro visokias suktybes.

Štai dabar teisman pat
raukta Retail Clerks’ unijos 
valdyba. Unijos nariai teis
me įrodinėja indomių daly
kų. Pavyzdžiui įrodinėja, 
kad unija rengdavo šokius ir 
visokias pramogas sergančių 
narių naudai. Aprokūojama, 
kad tokių įplaukų galėjo 
būt $910.000. O tame fonde 
dabar nei cento. Sergantie
ji ir neišgalintieji nariai tu 
ri kreiptis į Cook County li
goninę.

Ta unija Chicagoj narių 
turi 5.300. Per keletą metų 
unijos valdybos parėdymu 
būdavo kasmet rengiami šo
kiai ir iš visų narių už šo
kius būdavo iš anksto iškc- 
lektuojama po $2.50. Todėl 
minėta suma galėjo būt su
daryta.

Su unijos narinėmis mo-

Nesusekė mirties 
priežasties

Shirley Philave, 9 metų 
mergina užsimušė krisdama 
iš lango 1869 W. Madison st. 
Tyrinėjimai buvo daromi, 
kad susekti kaip ta nelaimė 
įvyko. Bet to susekti nepa 
vyko.

CLASSIFIED

100 Dol. Dovanų
Tam, kuria jrodya, kad pirkti namą, 
lotą. arba failui} nėra aaugua iu- 
veatmenlaa.

Pašaukite, kurie norite nusipirkti 
arba lAinuinyti. nauja na1114 pasta
tyti, feną pataisyti. Taipgi turime 
keletą desėtkų senesnių namų po 
visų Cnleagų, visokio didumo, biz- 
niavų Ir privati&kų. Kainos nuo 18 
Mintų iki 185 tūkstančių. Galima 
pirkti arba statyti su mažu Jinokė- 
Jlmu, kitus mokėti kaip rendų. 
CHARLES P. SUROMSKIS & CO.

6921 S. Weatern Avė.
Kep. 8718 — Vakarais Prtm. llll

REIKALINGAS DARBININKAS 
SPAUSTUVĖJE

Reikalingas tuojau prityręs spaustu
ves darbininkus. Pastovus darbas.

Kreipkitės;
2334 So. Oakley Avė.. Clilcatfo. 111.

DIDELIS BARGENAS!!! 
Didelis, Pelnų Nešantis, 22-jų kam
barių Itooming Namas. Ptlnui fur- 
nišiuotas. Su krautuve, kuri tin
ka grosernei ar kitam bizniui. Ran
dasi ant kampo, 18 St. kolonijoj, 
arti bažnyčios. Parduos su visu na
mu labai pigiai

EDW. G. CKR.NAI SK AS 
1900 S. Vilkui Avė. CANal 2163

PARDAVIMUI VIODI'.RN IfiKAS 
APART.MJEN T.VS

Parsiduoda modęrnURtas 5-kių « 
panmentų namas. Du 3-jų kainui- 
rlų„ du G-kių kambarių, vienas 
7-nių kambarių. 56 pėd. lotas. Sto- 
kerlo šiluma. Greitam pardavimui 
115,000.

FLYNN
710 W. Garfield Blvd.

Alt NOKI ĮSIGYTI NUOSAVI 
N.UIA IK »1OO (EIGŲ | MĖNESI?

Jei taip, šauk:
JOHNSON — REPubUe 2030

11 kambarių rezidencija — 3-jų ka
rų garadžius — lotas 35x125 pp. 
Kaina tiktai $5500.
PARDAVIM IT MTRINią. NAMAiį
y r MARŲV^Tlt VaBX
rarsidiloda 2-}Ų rietu, .mūrnls na
mas gražiame Marųuette Park. Ant 
dviejų lotų. Karštu vandeniu ap
šildomus. 2-jų karų garadžius. Dėl 
plutesnlų informacijų kreipkitės:

6636 S. Talman Avė.

Marųuette Park. — Ma- 
kun. M. Kazėnas, kun. Švag- rijonų Bendradarbių 5 sky- 
ždys, kun. A. Baltutis. Run. . rius rengia bendrą išvažia- 
I. Albavičius ir M. Vaičū-j vimą į apskričio pikniką, j 
nienė. A. Valančius kuris įvyks sekmadienį, lie- i

pos 13 d. Marijonų ūkyje, kestimis pasielgta panašiai, 
Hinsdale, III. Kas nori va- kaiP su sergančių narių fon- 
žiuoti troku, jis prie baž- du. Užrašų nėra. Pinigų 
nyčios stovės 10 vai. Tro- taip-gi nėra.

, kas nuveš į pikniką ir par- Dabar kriminalio teismo 
Draugystė Visų šventųjų, veš nebrangiai. parėdymu visos unijos ban-

Marijonų Bendradarbių 5 kinės sąskaitos tapo užaręs-

Jubiliejų pradedam 
pikniku

Liepos 8 d., 1941 
Gerbiamas Kunige Cinikai:

Mane pasiekė žinia apie Bankiete, jis mielai priėmė metų jubiliejaus. Jubiliejinį skyrius nuoširdžiai kviečia! tuotos. 
tai; kad jūsų katalikiškas pakvietimą ir net padarė ki- programą dr-ja pradeda pik rėmėjus ir svečius market-
dienraštis Draugas netrukus tų pasiūlymų jubiliejaus 

'minės savo Sidabrinį Jubi-įšventime- Už kiek laiko pri- 
liejų. Gerai žinodamas tą žadėjo prisiųsti “Draugui” 
vertingą darbą, kurį tas laik ypatingą ir specialų palaimi-
raštis nuveikia šios šalies nimą Jubiliejaus proga, 
lietuvių tarpe, gindamas Konferencijoje paaiškėjo, 
Katalikiško Tikėjimo tiesas jOg Jo Ekscelencija labai se- 
prieš niekšiškas bedieviško- ka įvykius pačioje Lietuvoje 
jo komunizmo atakas, prieš ir gerai supranta Lietuvių 
laisvamanišką liberalizmą iri veikimą musų tarpe čia Chi- 
išstatydamas dienos švieson cagoje.

Iš Federacijos 12 skyriaus veikimo

nikų, kuris įvyks liepos 13 parkiečius dalyvauti Mari- 
d., Kubilių darže, 83rd ir jonų Bendradarbių Chicago 
Kean Avė., Justice Park, apskrities metiniame išva- 
111. Pradžia vienuoliktą žiavime. A. P.
vai. ryto. Pirm. J. Šileikis,
vardu komisijos, užtikrina 
visiems atsilankiusiems ge
rą laiką. Sako, piknikas bus 
tikrai žemaitiškas. Visus 
kviečia atsilankyti.

Rašt. E. W. Mikutis

Šio pasaulio žmonėms pa 
prastai virsta džiaugsmas 
kančią, o Dievo vaikams — 
kančia į džiaugsmą. — Ri
ihard Oetll.

wnik studio
I941; VVesLlT’' Street

Jūsų Gražus
Apsirėdymas 

-Mūsų Specialybė

“DIIAI.'GO” SKAITYTOJAMS 
NG'I'ARY PUBLIC DYKAI

Kurie norite pirkti savo barnų, 
didelj ar mažų. farmų ar biznį, ar
ba norite išmainyti bile kų ti.tae 
ant kų kito, kreipkite* pas Uli.arle« 
Urnieh (Kuz| Vrnikų), 2500 VVest 
63rd St. Tel- Prospect 6025. Arba 
rašykite tr gausite gerų bargeitų, 
teisingų ir draugiškų patarnas :m:j 
ir sutaupysite pinigų.

Parsiduoda 4-rių fletų mūrinis 
namas, 13.500;

kitas 4-rių fletų mūrinis namas, 
$8.000,

2-jų mūrinis namas arti 63-čtos 
ir VVestern Avė., $7,9a0.

l’askolas prirengiame be '.škašėtų

CHAHI.ES VRNICII 
2600 W. 63r<l Stęeet,
Tel. PROspeet 6025.

PAltDAVl-MlI namas 
SOUTH SIDE

Parduosiu gražų, 2-jų fletų namų 
pietinėje Chicagos dalyje. Mūrinis 
pagrindus. Cemento grindinys ir 

skalbyklos Įrenginiai beismonte. Už
daryti porčiai.

šaukite; Tel. BOUIevard 5866

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

Montesųuiet /

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
DINING ROOM SETO — PAR
LOR SETS — BEDROOM SETS 
— RŪGS — RADIOS — KE- 
FHIGERATORM — WASHERS — 

MANGELS — STOVĖS.
All Kattanally Adverttaed Itrmz

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

Išvoilnjame 
po vi»ų 
Chieago

REMKITE
SENA

LIETUVIŲ
DRAUGAN. KANTER, Sav.

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

> Į
/V

v

Cicero. — Susirinkimas 
buvo 30 d. birželio. Kadan
gi susirinkimas atkeltas iš 
sekmadienio į pirmadienio 
vakarą, dėl tos priežasties 
buvo neskaitlingas. Kažin 
kodėl draugijų atstovai ma
žai kreipia dėmesio į Fede
racijos reikalus. Juk dabar 
ypač turėtų visiems rūpėti, 
ne vien draugijų atstovams, 
bet ir kitiems veikėjams. 
Deja, kažkodėl visi lyg at
šalę. Jei ne moterys, tai ne
būtų galima net susirinki
mų įvykdinti. Šiais laikais 
veik vienos moterys ir vei
kia. O vyrai? Nežinia ką 
veikia. Vyrai, pabuskim ir 
pajudinkim žemę! Juk vy
rų yra priedermė organiza
cijose darbuotis. Vyras yra 
galva ir gaspadorius ir vi
sus svarbiausius organiza 
cijų darbus turi užimti. Y- 
patingai šiais laikais. Da 
bar, pažvelgus į mūsų veiki
mą moterys užima organi
zacijose net ir valdybų vie
tas. Taip pat ir dainos sri
ty. Visą veikimą jos ima į 
savo rankas. O vyrai visų 
moterų užpakaly stovim.

Jeigu taip, kam mes ir vy
rai? Kam vyro vardą nešio- 
jam? Gėda, vyručiai taip 
tinginiui pasiduoti! Kelki
mės iš saldaus miego ir pra
dėkim veikti! Lietuva, mū
sų tėvynė, šaukias mūsų 
pagalbos ir darbo. Visiems 
vyrams stojus į tautos dar
bą,, mūsų organizacijose di
desnis judėjimas pasidarys.
Federacija šaukia visus vy
rus į darbą!

Susirinkime pranešta, kad 
jau sukelta aukomis $311 
steigimui Kryžiaus Kelių 
Marianapoly. Koplytėlė bus 
pastatyta atminčiai a. a. 
kun. J. Vaičūno. Prie to su
manymo ir skyrius prisidė
jo $5.00 auka, ir Šv. Antano 
draugija taip pat $5.00 au
ka. Manome, kad ir kitos 
draugijos tai padarys.

Daug kalbėta apie Fede
racijos kongresą ir ar gali 
ma skyriui siųsti atstovas. 
Pasirodė, kad nėra lėšų. Jei 
aplinkybės leis, tai mūsų 
klebonas važiuos ir atsto
vaus 12 skyrių. Centro val- 
dybon nominuoti šie asme-^

PLATINKITE “DRAUGĄ’

. z./.

ZlH 'UcM*

(Su senu valytuvu)

Niekad pirmiau nebuvo galima 
nupirkti tiek Valytuvo verty
bės kiek dabar siūloma šiuo 
Hoover Valytuvu, vėliausio sti
liaus ir su moderniškiausiais 
prietaisais. Pašaukite mus iš
mėginimui Jūsų namuose dy
kai. Valymo prietaisai už mažą 
primokėjimą.

The Hoover Co.
Sales — Service

LIPSKY’S RADIO STORE 
4936 W. 14 St. Cicero, 11. 

Tel. Cicero 1329
DYKAI! Apkainavimas ir

išmėginimas namuose!

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenc^*
Telefonas REPUBUC 6051

ŽAVIAUSIAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ 

ULIUSKELIŲ 
PIRŠTINIŲ 

KOJINIŲ 
I’OCKET’nOOKŲ 

KORSETŲ
KŪDIKIAMS DRABUŽIŲ 
V. VILEIŠIENE, SAV.

GLAMOUR
FROCK SHOP

5922 W. Roosevelt Rd. 
Tel. AUSTIN 1175

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

AGENTAI: 
Jonas Kodinas 

Jonas Jasinskas 
Ant. Labanauskas

H. Rajewski 
Shorty*

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

Rez. TeL VICTORY 2499

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 VVest 31st Street 
Chicago, III. 

Telefonuokite: 
VICtory 16 9 6

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

7
k

CHAHI.ES


s
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GERA MUZIKA
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DAINOS - ŠOKIAI

SEKMADIENĮ, 
LIEPOS 13,1941

Visų Šventų Parapija, Roseland
RUOŠIA NEPAPRASTAI ĮDOMŲ

JUBILIEJINI
Svečiai bus pavaišinti žemaitišku kugeliu ir midumi, lietuviškuoju gėrimu, kuriuo Vytau
tas Didysis vaišino savo dvare savo garbinguosius svečius: Ciesorius, Karalius ir Kuni

Penktadienis, liepos 11, 1941

PIKNIKĄ
LAIMĖJIMAI. 

Įvairios Linksmybės į;j

VYTAUTO
PARKE

gaikščius. Dalyviai bus nufilmuoti ir jų linksmus veidai pasiliks įamžinti. Po kelių die
nų jie galės patys save pamatyti judamuose paveiksluose.

KLEBONAS IR PARAP. KOMITETAS

Kainos kyla
Pragyvenimas nuolatai 

brangsta ir nėra vilties, kad 
kainų kilimas apsistotų.

Pragyvenimo kainos da
bar kyla taip, kaip praeito 
karo metu.

Kviečių bušelis dabar te
kainuoja $1.07. Bet pernai 
buvo veik 30c. pigiau. 1917 
m. kviečių bušeliui mokėta 
$3.45. Taigi dar toli iki ano 
karo kainos, bet niekas neži
no, ko galime sulaukti.

Cukrus pakilo 75c. ant 
šimto svarų. Bet dabar šim
tas svarų tekainuoja $5.30, o 
ano karo metu buvo pasie
kęs $19.00.

Naujokų loterija
Tie, kurie užsiregistravo 

liepos 1 d., netrukus bus 
šaukiami armijon. Jų lote
rija įvyks liepos 17 d. Nau
jokai gaus numerius ir, 
kaip visada, gavusieji že
miausius nuvierius pirmuti
niai bus šaukiami.

Iš viso naujokų užsiregis
travo visoje Amerikoje 
750,000. Per pirmąją regis
traciją praėjusį rudenį užsi
registravo net 16,500,000 vy 
rų. Tada registravosi vyrai 
nuo 21 iki 36 metų amžiaus. 
Dabar pagal naują parėdy
mą vyrai nuo 28 metų am
žiaus nebus šaukiami į ar
miją. į ,

ŽUVO SU LAIVU Pašto ženklu paroda
Chicagos pašto viršinin

kas skelbia, kad liepos 22 d. 
Chicagoj prasidės Amerikos 
pašto ženklų paroda. Tai 
bus indomu ypač tiems, ku
rie pašto ženklus renka. Su 
tų ženklų rinkiniu Chicagon 
atvyks Post Office Depart 
ment Philaletic Truck. Ji
sai stovės prie Congress st. 
ir Michigan avė. Pirmą pa
rodos dieną bus nuo 12 vai 
iki 5 vai. vak., o po to per 
keturias dienas
iki 5 v. v.

Mirė režisierius 
ir aušrininkas

("Draugas” Acme telephoto) 

Dorothea L. Koehn, 35, iš
Oshkosh, Wis., kuri vyko 
karo laivu į Angliją. Laivas 
buvo sutorpeduotas ir ji nu
skendo. Ji buvo slaugė. Ki
tos penkios slaugės išsigel
bėjo.

Jauniems ir seniems pro- 
' ga pamatyti pilną rinkinį 
Amerikos pašto ženklų ir 
taipgi pamatyti mašinas, ku
riomis pašto ženklai spauz- 
dinami. Visi atsilankiusieji 
gaus atminčiai po dovaną.

Kaune mirė Vilniaus val
stybinio teatro aktorius ir 
režisierius Algirdas Jaksevi- 
čius. Paskutiniuoju laiku 
jis vadovavo Vilniaus “Vai
dilos” teatrui. Alg. Jakše 
vičius buvo dar jaunas, bet 
talentingas teatro darbuoto
jas. Prieš kelerius metus 
velionis buvo nuvykęs į 
Ameriką, kur tobulinosi pas 

nuo 9 vai. režisierių A. Oleką-Žilinską.
šakiuose mirė senas auš

rininkas, knygnešys ir ko
votojas Pranas Kriaučiūnas 
Jo laidotuvėms ruošti suda 
rytas specialinis komitetas.

mu

Prapuolė vaikas
Policija tyrinėja, kur din

go James F. Tilton, 10 metų 
vaikas. Jis prie savo namų, 
2043 Howe st., sėdo į vaisių 
pedlioriaus vežimą. Pedlio- 
rius sako, kad vaikas pava
žiavęs tris blokus, nulipęs 
nuo jo vežimo ir nuėjęs sa
vo keliais.

Reikalauja $100,000
Malla Blatherwick pa

traukė į teismą Paul Otto, 
tavernos savininką 8305 W. 
North avė. Ji sako, kad jos 
duktė, kuri yra aktorė ir šo-. 
kėja, jo tavernoj nusigėrus 
ir po to jodama nukrito nuo 
arklio ir nusilaužė koją. Per 
tą nelaimę šokėja sugadino 
savo karjerą, o jos motina 
sako, kad už tai turi atsa
kyti tavernos savininkas, 
kurio įstaigoj ji prisigėrė.

Chicagoj projektuojama 
statyti naują “armory” už 
tris milijonus dolerių. Da
bar Illinois Armory Board 
jau ieško tai įstaigai tinka
mos vietos.

X E. Samienė, Federaci
jos Chicago apskr. sekreto
rė, praėjusiam apskrities 
susirinkime išrinkta atsto
ve į Federacijos kongresą 
būsimą Marianapoly rugp j. 
mėn. pradžioje.

X Federacijos Chicago 
apskrities susirinkime, pra
ėjusį trečiadienį, nutarta pa 
siųsti prašymą Amerikos 
Raudonam Kryžiui, kad jis 
teikdamas paramos kitų ka
ro paliestų kraštų žmonėms, 
nepamirštų ir Lietuvos žmo
nių.

X Praeitą sekmadienį į 
Bass Lake, Indiana, vizitą 
padarė vestsaidiečiai p-nai

Klikūnai, jų dukrelė Febro- 
nija ir sūnus Pilypas, Lo
yola universiteto medicinos 
fakulteto studentas. Mat Iš
mėgina savo naują automo
bilių, kaip greitai gali bėgti.

X M. šimkaitės su W. 
Nakrošu iš Brighton Park 
iškilmingas šliūhas Šv. Kry
žiaus bažnyčioj bus liepos 
12 d., 12 vai. dienos. Vestu
vių puota įvyks Sherry Ho- 
tel. Jaunoji yra duktė žino
mos Town of Lake veikėjos 
Stelos Šimkienės, kurios na
muose 4640 So. Hermitage 
Avė. įvyko ypač turtinga 
“bridal shower”.

X l 24 valandas, Bass 
Lake, Indiana, prie Ansel- 
mo ir Agnietės Kudulių va
sarnamio pastatytas kitas 
namukas. Generaliu archi
tektu buvo plačiai žinomas 
buvęs namų statytojas iš 
Marąuette Park, Kazimie
ras Vilimas, o kontrakto-

rium patsai savininkas, An- 
selmas Kudulis; talkininka
vo Ciprijonas Druktenis ir 
Matas Ališauskas.

X “Know Your Neighbor 
Day”. Tai antras metinis tos 
rūšies piknikas, kurį rengia 
John Pakel, building con- 
tractor, ir Chicago Savings 
and Loan Ass’n, liepos 13 
d. Forest Preserve Buffalo 
No. 2 (Kean Avė. keli blo
kai į pietus nuo Archer av.)

X Rūpinsis šelpimu nu
kentėjusių nuo karo lietu
vių. Planams sudaryti Fe
deracijos Chicago apskr. 
susirinkime išrinkta komi
sija iš 7 asmenų: P. čižaus- 
ko, dr. P. Vileišio, M. Pauk
štienės, A. Valančiaus, R. 
Baliausko, P. Vaicekauskie
nės ir kun. Albavičiaus.

Kai tėvynei bus gera, tai 
ir visiems tėvyniečiams bus 
gera joj gyventi.

Pulk Plechavičius

Mirė valgydamas
John E. McBride, 37, va-

Mirė po

susižeidimo
T. Johnson, 83, liepos 5 

karieniaudamas namie, 6130 ' d., savo namuose, 533 No.
So. Carpenter st., staiga ga-1 Drake avė., nukrito trepais 
vo širdies ataką ir tuoj 1 ir dabar mirė. Jis buvo ak- 
mirė. ’ ' las.

Kuria šeimos židinį
Henry Rogalski su Helenc 

Mikucki.
Eugene Jankoski su Mary 

Lodzinski
Edward Ulanowski su 

Mary Kudla.

-THE TAEFf“THAT LITTLE OAME”-
lllu 1 3 19i LIBpOS-duiy 14i

Marijonų Bendradarbių

IŠVAŽIAVIMAS
Į MARIJONŲ ŪKĮ. HINSDALE. ILLINOIS

Sekmad.
Iškilmingos Pamaldos Seminarijoje 10:00 valandą ryte 

Pelnas Skiriamas Marijonų Seminarijos Naudai

LAIMĖJIMAI:
1. $10.00 pinigais

2. $3.00 pinigais
3. $2.00 pinigais

MUZIKA - DAINOS - LINKSMYBES - SKANŪS VAIGIAI


