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Naciai Maskva
Churchill, Anglijos prem

jeras, pusėtinai galėjo nus
tebinti pasaulį savo pasta
ruoju įspėjimu. Liepos 29 d.
Churchill pareiškė, kad An
glija privalanti budėti, nes 
nuo rugsėjo pradžios galima 
laukti nacių invazijos. Pa
saulis tikėjosi, kad dabar 
Anglija ruošiasi prie invazi
jos į Vokietiją.

Kai karo sekretorius 
Stimson paskelbė, kad sena
torius Wheeler siuntinėja 
Amerikos kareiviams laiš
kus, raginančius protestuoti' ro medžiagos. Apie 1,200 va 
prieš Amerikos kišimąsi į ka gonų su visa siunčiama ka-

Naciai sudaužė 20
sovietų traukinių

BERLYNAS, liepos 30. — 
Vokiečių oficiali žinių agen- 
tija iškelia aikštėn, kad lie
pos 26 d. netoli Viazmos, 
kur tarp šio miesto ir Smo
lensko padauginta geležinke
lio bėgių, kyliu besiveržianti 
vokiečių armija užklupo ir 
sunaikino sovietų 20 preki
nių traukinių, kuriais į ka
ro frontą buvo siunčiami tū
kstančiai sunkvežimių, amu
nicija ir galybės įvairios ka-
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rą, tai išrodė, kad šiuo sykiu 
keliama rimta byla. Mat to
kių atvirukų buvę pagamin
ta vienas milijonas. Tai-gi 
jais galėjo pasiekti veik visą 
armiją.

Pasirodė, kad iš didelio

ro medžiaga sunaikinta.
Ant geležinkelio kilo bai

sus sąmyšis, kai vagonai už
siliepsnojo ir municija juose 
pradėjo sprogti. Bolševikų 
tarpe netvarką padidino, ir 
tas, nes greta geležinkelių

debesio mažas lietus. Pasiro- įgiįaį buvo užgrūsti raudo-
dė, kad tie atvirukai yra 
skirti ne kareiviams, o pla
čiajai visuomenei. Iš viso tik 
trys kareiviai tegavo tokius 
atvirukus.

nųjų kariuomenės, kuri buvo 
siunčiama prieš vokiečius į 
aiškias skerdynes. J

Iš traukinių liko tik krū- ' 
vos nuodėgulių, kuriais visi 
bėgiai užblokuota.

Vokiečiai tvirtina, 
bolševikai nepramatė 
sau nelaimės.

?;>? S y.. . ,Z- -<1 n
i

S. \
Is

»•>
B;.,

Mg -i

i i J mukius ittitpuuiu •

Prezidentas tyli

kad
šios

Visi atsimename, kad kaip 
tik prasidėjo vokiečių — so
vietų karas, tai Anglijos ir 
Amerikos vyriausybės tuč 
tuojau pradėjo sovietus 
remti jų kovoje su naciais.
Prižadus pareiškė be sąlygų. : eitnnrnrr 
Nepareikalavo, kad Maskvos
barbarai bent kame sužmo- WASHINGTON, liepos 30. 
nėtų. To pasekmė buvo ta, — Vakar įvykusioj Baltuose 
kad jau seniau skaitėme apie Rūmuose spaudos konferen- 
barbariškus darbus, Ukrai- cijoj prezidentas Roosevel- 
nos ir Lenkijos, o dabar tas atsisakė ką nors aiškinti 
skaitome apie jų barbariš- apie karą Europoje ir apie 
kus darbus Lietuvoje. situaciją Tolimuosiuose Ry-

• tuose.
Vienas čekų veikėjas iSdi- to paaiškžjo, kad ša.

dzia. pareiškė, kad nepnklau ,je3 vyriausyb5 laikosi pil. 
somai Čekijai planas jau1

Dramblys Chicagos žvėryne patyrė, kad čionai karščiau, negu Afrikoj . ir bando 
rasti išsigelbėjimą lietsargio pavėsyje.

Suomijos preziden-
*

to du sūnūs yra
karo fronte

HELSINKIS, liepos 30. — 
Suomijos prezidento Risto 
Ryti du sūnūs yra karo fron 
te ir abu dalyvauja kovose 
su bolševikais. Abudu kari
ninkai.

Kaip kiti suomiai jaunuo
liai, taip ir jie buvo pašaukti 
karo tarnybon. Atsižvelgus į 
jų mokslo cenzą, jiems duo
ta proga lankyti karininkų

PREZ. ROOSEVELTAS SIEKIA 
KONTROLIUOTI KAINAS -.....

esas eatavas ir valdvmo apa n°.S ® veikti kas tinka-1 mokykĮą įr abiem pripažinta
miau atžvilgiu japonų la.vų, kariŠnųUangos. Dabar su

ratas tiek prirengtas, kad 
jis galėsiąs pradėti veikti 
tuoj, kaip tik naciai būsią 
sumušti. Bet ar čia neverta 
prisiminti posakį: neperšęr- 
kęs per griovį, nesakyk —’ j .
“op”. Jei naciai būtų sumuš- Kanadoj©
ti, tai gali atsitikti, kad Če- 0TTAWA, Ont., liepos 30.
kijai, Lenkijai ir tt. valdymo — Anglijos karaliaus jaunes

kurie atplauks į 
uostus.

Amerikos

Kento princas

aparatus sudarinės Mask
vos viešpačiai.

nysis brolis, Kento princas, 
atvyko Kanadon. Kelionę iš 
Anglijos atliko lėktuvu kar- 

Visi žinome, kad Amerikos tu gu kitais britais ir kana- 
karo šalininkai daug kalba diečiais.
apie pavojų Amerikai nuo I --------------
Hitlerio. Dabar Australijos 
premjeras prabilo apie pavo
jų Australijai.

Anglija, būdama už 20 
mailių nuo Vokietijos valdo
mų pakrančių, nebijo nacių 
invazijos, o Australija, bū
dama už jūrių-marių, turi 
bijoti. Ar tai ne begalinis 
keistumas!

kitais savo tautiečiais patri- 
jotais veikia prieš raudonuo 
sius barbarus.

NEW YORK, liepos 30. — 
Iš Italijos per radiją praneš
ta, kad Rusijoje suimta už
sienio reikalų komisaro Mo
lotovo žmona Paulina Se- 
mionovna žemčiužina.

1939 metais ji buvo paša
linta iš žuvų pramonės ko- 

1 misaro vietos.

VVASHINGTON, liepos 30. 
— Prezidentas Rooseveltas 
specialiu pranešimu kreipės 
kongresan, kad būtų autori
zuotas kontroliuoti kainas ir 
nuomas. Prezidentas sako, 
kad šalies apsaugos gamybo 
je reikalinga nustatyti apri
botas kainas. Jei tas nebus 
laiku atlikta, bus susidurta 
su infliacija.

Prezidentas kreipiasi ir į 
darbininkus, kad jie šiame 
reikale kooperuotų su vyriau 
sybe, kad jie nekeltų reikalą 
vimų gauti didesnius atlygi
nimus. Nes didesniais atlygi 
nimais branginamas žmo
nėms gyvenimas, ypač ma
žiau uždirbantiems darbinin
kams ir genesniesiems, ku
riems pensijų ormos nekei
čiamos.

Kongrese yra nemaža ats
tovų grupė, kuri reikalauja, 
kad vyriausybė kontroliuotų 
darbininkams mokamus atly

Vienas Amerikos anglofi- 
las išreiškė nepasitenkinimą 
Sovietų Rusijos nusistatymu

A. L. HOPKINS MASKVOJE; 
TARIASI SU KOMISARAIS

LONDONAS, liepos 30. — šiame kare su vokiečiais.
H. L. Hopkins, J. A. Valsty
bių “lend-lease” koordinato
rius, iš čia lėktuvu išskrido 
į Maskvą, kur jis tariasi su

... ,. . .. giasi. Juk nėra abejones,viename dalyke. Girdi, Anglį , , .. o .. . .’. . ?. kad tie Sovietų ponai tikisijos ir Amerikos vynausybi-; . .. • * * iJ. . . . o . . „..įsu Amerikos ir Anglijos tal-
ninkai remia Sovietų Rusiją nuealgti Vokietiia Tada 
ir laiko ia talkininke bet Ka nu»aietl vOKieują. laaa 

. . v. . Sovietų Rusijos ponams ir girdi, Kremliaus viešpačiai ., * J r ., ..... ..f susidarys proga pribaigtirėmėjams neatidengia . .. .r r ® r »J 1 kapitalizmą — susprogdyti

YRA TIK UŽ 130 MAILIŲ 
NUO RAUDONŲJŲ SOSTINĖS

Japonai pradeda grobti U. S. 
nuosavybes Kinijoje. - Lenkai 
pasirašė sutartį su bolševikais

MASKVA, liepos 30. — 
Užsienio reikalų vicekomisa- 
ras S. A- Lozovsky, anali
zuodamas sovietų karo fron 
te įvykius, pareiškia, kad su 
lyg gautų raportų raudono
ji armija kai kuriose karo

BERLYNAS, liepos 30. — 
Rytuose nuo Smolensko rau
donoji armija bando vaduoti 
į vokiečių spąstus pakliuvu
sias savasias divizijas. Grie
bėsi inicijatyvos vokiečius 
atakuoti. Pasirodė raudonų-

fronto dalyse ne vien sulai-1 jų pastangos nevykusios. Vo 
kė vokiečių divizijų veržimą kiečiai ne tik blaško raudo
si, bet dar jas atbloškė tolo- nuosius retindami jų eiles, 
kai atgal. Anot vicekomisa-. bet dar pačių vaduotojų žy- 
ro, raudonarmiečių sekmin- • mią dalį sučiupo į žnyples, 
gos kontratakos vietomis Dabar bolševikai be mažiau- 
virsta puolimais prieš vokie- šio pasisekimo bando vaduo-
čius ir šie atsimeta, kad ne
pakliūti į sovietų spąstus. 
Jis sako, kad kai kur vokie
čiai net iki 100 mailių at
blokšti atgal.

Perkratydamas fronte si

ti pačius vaduotojus.
Anot vokiečių pranešimų

iš karo fronto, tas bolševikų 
“vadavimas” vyksta ruožu 
nuo Mogilevo — pietvakaruo 
se nuo Smolensko, iki Viaz- 
mos srities — už 100 mailiųtuaciją Lozovsky pareiškia, , .. . « , ,

kad visam 2,000 mailių ii- rytų Imk nuo Smolenako. 
gam karo fronte apie 9 mi
lijonai vyrų dalyvauja žūt-

Dešimtys tūkstančių vo 
kiečių darbininkų taiso ke-

butinėse kautynėse. Šeštoji !*’“ ‘“Į? Sm°!tn8k° ira 
savaitė visam ilgam fronte įvostKa,p “t?1.8. .darbaB 
nė vienai dienai veiksmai ne bua bal?tas' voklec,a‘ 8U8‘-
nutraukti.

Sekretorius Stimson
atsiprašo senatorių

VVASHINGTON, liepos 30. 
— Karo sekretorius H. L. 
Stimson prieš keletą dienų 
apjuodino ir įžeidė senatorių 
B. K. VVheelerį, dem. iš 
Mont., kurs karštai kovoja 
prieš J. A. Valstybių galimą
įsikišimą karan.• • •

Vakar iš karo departamen 
to išleistas karo sekreto
riaus Stimsono pasiaiškini
mas. Sekretorius apgaili, 
kad remdamasis abejotinais, 
kaip dabar išsiaiškina^ pra
nešimais jis įžeidė visų ger
biamą senatorių.

Karo sekretoriaus atsipra
šymas išleistas po to, kai se
nato rūmuose šen. Wheeler 
pasakė reikšmingą kalbą ir 
kai keliolika senatorių karš
tomis kalbomis jį pagerbė.

Pasauly
VVASHINGTON. — Gauta 

žinių, kad Japonija mobili
zuoja visas vyrų atsargas ir 
rengiasi .kažkokiems .dide
liems žygiams. Gal prieš bol 
ševikus Sibire.

BUENOS AIRES, Argen
tina. — Socialistas senato
rius Alfredo Palacios reika
lauja vyriausybės iš Argenti 
nos pašalinti vokiečių amba
sadorių E. von Thermanną.

LONDONAS. — Į Ulsterį 
(Airijos dalis) atvyko 460 
amerikiečių darbininkų sta
tyti ten britams bazę.

^mes galutinai pulti Maskvą.
Anot vokiečių vadovybės 

pranešimų, vienas vokiečių 
armijos kylys yra tik uŽ 130 
mailių nuo Maskvos.

Vakaruose nuo Peipus 
ežero — Estijos šone, vokie
čiai sunaikino dvi sovietų 
divizijas.

Vokiečių apskaičiavimais, 
iki šiandie sovietai neteko 
9,120 lėktuvų.

ŠANGHAJUS, liepos 30. 
— Japonų kariniai autorite
tai šiaurinėj Kinijoj pradėjo 
grobti amerikiečių nuosavy
bes.

Apie tai praneša vietos J. 
A. Valstybių konsulatas.

ginimus. Si grupė sako, kad
jei darbininkai priverčia fa- Nacįaį grasina 
bnkantus didinti atlyginimą, 
tada gaminiams padidinama mirtimi 
kaina.

Kiek žinoma, prezidentas prancūzams 
nenori varžyti organizuotų
darbininkų įstatymais, tik' VICHY, liepos 30. — Oku-
kviečia juos su vyriausybe puotos Prancūzijos visi lai-
kooperuoti.

Churchillio kalbą

Hopkins planavo iš Londo
no grįžti stačiai į Ameriką.
Bet staiga planą pakeitė ir 
leidosi į Maskvą. Jo skridi- 

pačiu Stalinu ir kitais komi- į mas viešumon iškeltas tik
sarais, kaip Amerika galėtų po to, kai iš Maskvos praneš 
vykusiai padėti sovietams ta Londonui, kad Hopkins Įcvestiionuoia 

laimingai ten nuskridęs ir1 
rengias pasimatyti su Stali
nu. Kalbama, kad jis neap
lenksiąs komisaro Molotovo 
ir buvusio komisaro Litvino-
vo.

Čia vyriausybės sluoks
niuose aiškinama, kad Hop- 

Maskvoje 
reikšmingas. 

Gal J. A. Valstybės pageidau
tų bendro su Maskva užsimo 
jimo prieš nerimstančius ja
ponus.

savo
savo kazyrių. Viską slepia, .» jaujto jr vjcĮaus Angliją ir I kinso lankymąsis 
ka.p nuo priešų Gird., net pakulyje eaąa didžiai
neleidžia Amerikos korės- J
pondentų į frontą. 1 Tai va J1įodėl Kremliaus

Rodos nesunku atspėti, ko- viešpačiai neatidaro savo ka
dėl Sovietų ponai taip ei- zyrių alijantams.

NEW YORK, liepos 30/- 
Vietos American First komi
teto skyrius pasiuntė karo 
sekretoriui Stimsonui pa
klausimą, kokią teisę turi 
Anglijos ministras pirminin
kas Churchillis kalbėti J. A. 
Valstybių vardu?

Ministras pirmininkas va
kar parlamento rūmuose pa
reiškė, kad “J. A. Valstybėse 
įtūžimas ir įsitikinimas plin-

kraščiai paskelbė nacių oku 
pantų pranešimą, kad pran
cūzai, kurie kokiu nors būdu 
padės suimtiems britams la
kūnams pabėgti, bus baudžia 
mi mirties bausme.

LONDONAS, liepos 30. — 
Britų užsienio reikalų ofise 
šiandie lenkai su bolševikais 
pasirašė sutartį.

Sutartimi bolševikai išsiža 
da Lenkijos dalies, kurią bu 
vo užgrobę remdamies 1939 
metų sutartimi su Hitleriu, 
ir paleidžia visus Rusijon iš 
vežtus ir ten įkalintus len-

BERLYNAS. — Didelė-' kus. Dalis tų lenkų bus pa
inia sausžemio patrankomis šaukta kareiviauti ir bendrai

DETROIT, Mich. — Ford 
Motor kompanija pranešė, 
kad lėktuvų gamyboje dalis 
darbininkų dirbs dienoje 10 
valandų.

su bolševikais kovoti 
Vokietiją.

priešvokiečiai pradėjo bombar
duoti Petrapilio (Leningra
do) priemiesčius.

„ Pasirengę išgriautiOTTAVVA, Ont — Kana- r
doje keleivinių automobilių aliejaus šaltinius 
gamyba 1942 metais bus 44
nuošimčiais sumažinta. j WASHINGTON, liepos 30.

— Yra baimės, kad japonai 
LONDONAS. — Lenkų pasiryžę pulti olandų Ryti- 

sovietų padaryta sutartimi nes Indijas, kad tenai užgrob
bolševikai išlaisvins iš Rusi- ti aliejaus šaltinius, 
jos daugiau kaip 200,000 len Olandų vyriausybės atsto-WASHINGTON. — Japo

nai lakūnai bombarduodami kų. 
kiniečius Yangtze upėje su
gadino U. S. patrulinį laivą HELSINKIS. — Suomių 
Tutuila. U. S. vyriausybė iš- vyriausybė pranešė, kad suo
kėte protestą. imlų, kariuomenė atsiėmė tik išgriautus visus aliejaus

1 jau daugiau teritorijų, negu šaltinius ir sunaikintas alie- 
bolševikai buvo užgrobę.

vas Washingtone dr. A. 
Loudon praneša, kad jei ja
ponai kėsintųsi atakuoti Ry
tines Indijas, jie ten rastų

LONDONAS. — Anglijos 
vyriausybė pranešė, kad 2,- 
000 italų karo nelaisvių pas 
tatys prie darbų Anglijoje,

ta iki pat karo briaunos”. daugiausia žemės ūkyje.

BERLYNAS. — Vokiečių 
lakūnai bombardavo Suezo 
kanale karinius obiektus.

jaus valytu ves (refinerijas).

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Numatoma giedra 
ir ne tiek daug karšta.

1
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Amerikos lietuvių gyvenimas i ir veikimas
PITTSBURGH LIETUVIŲ ŽINIOS 

Seselių Pranciškiečiu nuopelnai ,
Naujosios akademijos dedikacija •

Nepaprastos ir garbingos iškilmės

darbuotis prie vokiečių sese- gijų bei organizacijų para-, 
lių pranciškiečiu Pittsbur- ma, šv. Kliaros dieną, 1925
ghe, iki jos galės pasistaty
ti aavo vienuolyną. Trečiuo
se metuose po įsikūrimo 

vienuolyne jau 59 narės.
Taip augant seserų skaičiui
kilo rūpestis greičiau sta- pastogę”, 
tyti savo centrą. Neturint 
lėšų, kad ir pradžiai, sese
lės pasiryžo atostogų metu 
lankyti lietuvių kolonijas 

rinkti aukų. Tomis aukomis, 
gerb. klebonų leidžiamais 
vajais, tretininkų ir kitų 
parapijinių organizacijų pas 
tangomis, kun. M. J. Kazi
no rūpesčiu tapo nupirkta 
žemėn 34 akeriai už $16,000, 
Pittsburgbo užmiestyje, jr 
pradėta statyba”.

metais, “atsidarė durys nau
jojo vienuolyno, ir seserys, 
ilgai išgyvenusios tai len
kių, tai vokiečių globoje, 
pirmą kartą žengia į savo

Lietuvių visuomenė ir Seselių Pranciškiečiu 
spauda šiandien kalba apie istorija (
nepaprastas iškilmes, kurios 1919-1920 metais man vi- 
įvyksta sekantį sekmadienį, karaujant Šv. Kazimiero pa 
būtent, rugpiūčio 3 dieną, rapijoje, Plttsburgh, Pa.,
3:00 vai. po pietų. į kur klebonavo šventosios at-

Tos įvykstančio. iškilmės !minties kun' J Suttaitis, 
nepaprastos ir garbingos, i parapinėje mokykloje mo- 
nes tą iškilmingą pirmąjį, kytojavo lietuvaitės seselės, 
sekmadienį įvyksta Seselių tada esančios lenkių na- 
Pranciškieėių ryžtingųjų' kiečių seserų globoje. Pe- _
pasiaukojimų ir nuopelnin- len®s dieną, 1920 metais. Lietuviškojo vienuolyno 

gųjų darbų apvainikavimas, dėl vienos lenkž’ mokytojos statyb» 
o lietuvių išeivijai kultūri- Į sesers lenkomanybės ^^uv0 
nė šventė.

Dievas laimina 

lietuvaitėms seselėms

Dievo Apvaisdal leidžiant 

ir laiminant, nuo 1925 metų 
iki šioliai seserų pranclškie- 
čių lietuviškoje vienuolijoje 
išsiauklėjo su viršum 200 
seserų pasiaukojusių dirbti 
ir gyventi didesnei Dievo 
garbei, savo tautiečių nau
dai ir Tėvynės gerovei. Rė

mėjų ir geradarių^ paspirti
mi, 1929 metais įsikūrė šv. 
Pranciškaus akademija, kur 

skaisčios lietuvių dukterys

Kadangi šį ateinantį sek- {-,uvo įžeista, o parapijiečiai
madienį įvyksta šv. Pran- d8, t0 nerjmo ir kurioa
ciškaus . Seserų naujosios a- Į lietuves moterys po bažny- 

kademiįos dedikacija arba Unių pamaldų nutraukž ve 
pašventinimas Dievo Ap-

paniekinta Lietuvos vėliava “Su vienuolyno statyba aukMjam<m Upti prafcliko. 
mokykloje. Lietuvių garbe buvo kiek sunkiau iš finan

sinio atžvilgio. Lėšų trūku-

vaizdos Kalne (Mount Pro- 
vidence), Plttsburgh, Pa., 
gerb. seselėms begalinis 
džiaugsmas, kad savo pasi 
aukojimu ir kilniais dar-

lioną lenkomanei seserei. To 
sėkmė, nazariečių seserų ge- 
neralė Motina atšaukė iš 
mokyklos visas seseles, ir 
lietuvaitės seselės ypatingai

mas rimtai trukdė darbo 
progresui, o čia būtinai rei
kia, kad statyba eitų pir
myn, nes seserys laukia pa
stogės, o vokiečių seselių 
vienuolyne ankšta darosi, ir 
pragyvenimas ten nemažai 
kainuoja. Bet vilties ir pa-

daug nukentėjo vien dėl to, siryžimo spindulys prasklai 
bais užbaigė statyti naująją' kad jos buy0 lietuvaitžs ir,dina tamsius debesius — 
akademiją, o mūsų tautie- Į tokiomis norėjo p„uillU.
čiams pasididžiavimas, kad
duosąiomis savo aukomis 
padėjo seselėms realizuoti 
tą naująjį kultūrinį židinį, 
į kur lietuviai galės leisti 
gražuoles savo dukras siek
ti aukštojo mokslo, tapti 
susipratusiomis katalikėmis 
ir inteligentėmis lietuvaitė
mis.

Tačiau, seselės pranciškie- 
tės dideliai nuolankios, nes 
savo leidinyj “Sv. Pranciš
kaus Vienuolyno Rėmėjai 
1925-1940” nemini tų baus
mių ir kančių, kurių paty
rė iš lenkių nazariečių sese-

Mes viską galime Tame, 
Kuris mane stiprina”. Die
vo Apvaizdos keliais ateina 
pagalbon kilnaširdžiai mūsų 
tautiečiai. LRKSA suteikia 
lengvomis sąlygomis $20,- 
000.00 paskolos, dvasiškija 
ir visuomenė duosniai remia 
savo aukomis ir perka sese

mis katalikėmis ir tėvynai
nėmis inteligentėmis. 1932 
metais pastatyta laikinoji 
koplytėlė. 1935 metais į 
Lietuvą siunčiamos dvi se
selės studijuoti ir steigti 
studijų centrą, ir ten su 
kitomis į pagalbą atvyku
siomis seselėmis, Vilniuje, 
gražioje Lietuvos sostinėje 
iki Tėvynės pavergimo pra
ėjusiais metais tvarkė ir 
globojo Birutės bendrabutį, 
ir Kaune vedė anglų kalbos 
kursus. 1936 metais akade- 
mikėms pastato naują ben
drabutį šalia vienuolyno.

1938 metais į Pietų Ameri
ką siunčia penkias seseles 
misijonieriauti, kur Sao 
Paulo mieste, Brazilijoje, 
mokytojauja Šv. Juozapo 
lietuvių parapijinėje mokyk
loje, ir lietuvių vaikams ir 
suaugusiems dėsto katechi- 
zaciją miestuose Mocco ir 
Bom Retiro. Gi 1940 metais 
pradėjo statyti moderninę 
naują akademiją, kurios de- 
dikacija arba pašventinimas 
įvyksta šį sekantį sekma
dienį.

Lietuviai džiaugiasi seselių 
mlsijonieriavinru ir 
apaštalavimu

Iš tų trumpų faktinių pas
tabų aiškėja,' kokį svarbų 
vaidmenį šv. Pranciškaus 
seserys vaidina mūsų išei
vijoje, kokią išganingą mi
siją apaštalauja lietuvių ka
talikų gyvenime, kokią skais 
čią ateitį būti dėkingi' Dievo 

Apvaizdai, kad mūsų tarpe 
turime pranciškietes lietu
vaites * seseles. Tikrovėje, 
Gerasai Dievas malonėjo 
mums duoti jas, kurios Jam 
atsidėkoti įkurtąją savo bu
veinę praminė Mount Pro- 
vidence — Dievo Apvaizdos 
kalneliu. Kuris Kalnelis, 
“kaip ta tyrų oazė, traukia 
prie savęs sielas... iš čia 
skaidriai' švinta religijos, 
apšvietos ir tautinio atgi
mimo ugnelė... vienuolijos 
darbo vaisiais džiaugiasi

plačioji šiaurės ir Pietų A- darbuotės dirva didelio mas- 
menkos lietuvių visuome-|to ir Labai plati. Jos dabar 

mokytojauja 17 parapijinė
se pradžios mokyklose, 5 
aukštesniose mokyklose 
(High Schools). Misijonie- 
riauja arba apaštalauja 5 
centruose Newarko arkivys
kupijoje, 3 centruose Brook- 
lyno vyskupijoje, 2 centruo
se Harrisburgh, III. ir New 
Britain, Conn. Katechizuo- 
ja 13 parapijose, kurios ne
turi savo mokyklų, 1 para-

ne...

Mums išeiviams — džiu
gu, be galo džiugu, kad se
selės pranciškietes pasiau
kojusios uoliai darbuojasi 
savo tautiečių naudai mūsų 
išeivijoje ir svetur. Brangių 
lietuvaičių seselių apaštališ- 
kasai misijonieriavimas ir 
išganinga kultūrinė darbuo 
tė tai be galo nuopelningi 
uždaviniai. Reikia žinoti, 
kad seselių pranciškiečiu (Nukelta į 3 pusi.)

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Bet. 9968 So. Talman Avė.
Ree. TsL GROvehiU 0617 
Oftfce teL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2423 W. Marquette Road

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARda 4787 
Namo tel. PROapcct 1930

Tel YARda 6921.
Rea.: KENwood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

V

rų ordino, kurį šelpė ir tur
tino savo pasiaukojimu ir 5^ išleistus bonus 
darbais. Nepaprastame sa- Visgi, Šv. Kazimiero pa- 

Didžiai gerb. Motinai M. vo kuklume ir nuolankume rapija liekasi “Seselių Pran-
Aloyzai eina didelė garbė, 
nes prašmatnioje ir suma
nioje jos vadovybėje ta nau
joji akademija moderniškai 
pastatyta. Tėvai bus dėkin
gi, kad vienturtės jų duk
ros galės semti reikiamo 
mokslo ir išsiauklės tame

jos pradeda savo istoriją 
sekančiai:

“Atsižvelgiant į visas sun
kenybes, kurias seserys tu
rėjo patirti įkūnydamos sa
vo siekimus, tenka pripa
žinti, kad per tą trumpą 
laikotarpį “didžius dalykus

kultūriniame institute, stu-,^ padar!? Ęuria «a’.
flingas yra . Juk Šv. Pran- 

dentės bus patenkintos ir^iskpu, vienuolyno seselėms

laimingos, o tauta džiaug
sis sulaukdama jaunosios 
inteligentinės gentkartės.

reikėjo pradėti iš nieko. 
1922 m. atsiskyrus nuo len
kų vienuolių, kad gilėtų

=^s

ciškiečių vienuolyno lopšys, 
nes čia seselės rado pirmą 
‘prieglaudą’ atsiskyrus nuo 
lenkių seselių. Pittsburgbo 
lietuviai su a. a. kun. J. Sut- 

kaičiu ir kun. M. Kazėnu 
priešakyje suteikė pirmą fi
nansinę bei moralinę pagal
bą vos prasidėjusiam vie
nuolynui”. Sekamai, kitiems 
lietuviams kunigams re
miant, parapijose pradėjo 
kurtis vienuolyno rėmėjų 
skyriai, taip pat radosi daug 
prietelių ir geradarių. Duos- 
nių aukotojų ir kilnių drau-

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

AKIŲ GYDYTOJAS 
SPECIALISTAS '

Bu v iri 30 mėty prakUkavfamo akly 
taisyme Ir gydyme 

GRRAI PfUTAnUVTl AKINIAI 
gatatsys kreiva* akla, trumparegyste
ir touregyste;
palengvina akly Jtemplmą, praiallna 
galvot skaoriljlmy, svaigimą Ir Utly 
karių.

MODERNUKIAU8I, TOBULIAUSI 
EGZAMINAVIMO BODAI 

Speciali atyda atkreipiama 1 valką
akla
akiniai pritaikomi Ūktai kada reikta 

VALANDOS:
10-tos Iki I-t6a valandos kasdien, 

•ekmadleateta pagal sutarti.

4712 So. Ashland Avė.
TeL YAKDS 187$

PIRM NEGU • P1RKRITB 
MATYKITE MUS!

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ 

STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS 

Flnaaenojame namų pastatymą ai 
palataymą — Nlsko įmokėti — 1 
metai UmoMtl — Apkalnavlmae 
dykai

Uetovls Pardavėjas
Stanley murinas — Vedėjas

Carr-Moody Lumber 
Company

3039 So. Halsted St. 
VIC. 1272

TeL OANal 6188

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

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

6631 S. California Avė.
Telefonai REPublic 7868

Ofiso teL VIRginia 0036 
Residencijoe tel: BE Varly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
O f įso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M. 

Trečiadieniais pagal ąutartį

TeL CANaI 0267 
Res. teL: PROspect 666.

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

Residencija: 6600 So. Arteaian Av( 
VALANDOS: U v. ryto iki 3 popiet

• iki 9 vaL vakare.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
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

TsL YARds 3146
VALANDOS: Nno U 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

>

DR. F. G. WINSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGEON
2158 VVest Cermak Road 

OflM ML OANal 8846 
Ofise VaLi 3-4 ir 7—6kdUalata panai gaisrų, 

lkl.1 HlZMnC 8169
Tai. YARda 8846

DR. G. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

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

TeL CANaI 6969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Roac‘, 
OTISO VALANDOS 

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

Ofire TsLl Bri^d. TeLj
VIRginia 1886 PROepsel 8664

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 West S5th Street /

LIGONIUS PRIIMA i 
Kasdien ano 2:00 iki 8:00 vaL 

Trečiad. Ir Sekmad. tik susitartus.

□ A OIX X"\ I O — namams statyti, remontuoti ar
rAOl\\xL\zv pirkti. Ilgametis I&mokėjimo Planas.

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomilll

TAI IPYI/ITP mQsų Ištaigoje. Jūsų indeliai rflpea*
I I lxl I C tingai globojami ir ligi $5,000 ap

drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame 
8H%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

Nereik vilkui kelio rodyti.

RED-ITCHY-SCALY

ECZEMA
Effective HmmRiHevirez Terture 1

MOŠŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Ne 
Vieno KHjentol

Nei
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mataMo
galvos tr tuojau . 
mą Jautrios odos. Stebėtinai 
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JOS. F. SUDRIK
Furnifure House

3409 S. Halsted St.
Didelis pasirinkimas laikrodėlių

TelefoTnafl; HEMlock M4S

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8757 So. Western Avė.

Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki S! Vak. 7 Iki • 

Nedaliomis pagal sutarti

Telefonas CANaI 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

ir pagal sutartį.
Res. teletonaa SEEloy 0434.

ŽEMIO
Keiatuto Savings and Loan Aasoclation yra žymiausia, seniau
sia Ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.

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

3236 So. Halsted St Chicago* I1L
Jos. M. Mozeris, Sec’y.

______ .

Garsinkite “Drauge” ir patirsite didesnį pasi* 
s, sekim? Jūsų biznyje arba profesijoje.

CONRAD
Fotografas

Studija (rtflgta pir
mos rOfties su mo- 
dernlAkomla utlai. 
domis Ir Hollywoori 
kvlssomls. Darbas 
Garantuotas.

420 W. 63rd Street
Tel.: Biznio - ENGIetrood 5888 

Rez.: - ENGfovood 5840

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena gata akly visom gy
venimui. Saugokit Jaa tetariami 
Utakaamlnuetl Jaa merisrnūklausla 
m štate. karty regėjime makalas 

•ai, aoteikrti*
Z« MOTAI PATYRIMO

''“S
Dr. Jotui J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.

OPTOMETMiSTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampa* lKtoe
Tdefctes OANAD Rlt-CMan 

OFISO VALANDOS 
Kasdien 1:10 k k. iki O.tO p. m. 

TreA Ir tast: »ieo a. m. Iki 
T »° ta m.

Akiniai teisingai prirenkami 
per patyrus) lietuvj daktarą.

Dėl sąžiningo radijo pataisymo 
pašaukite Yards 3088.

TeL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 15tos gat ir 49th Ct
0FI80 VALANDOS:

Noo 2 iki 4 popiet ir 7 iki B vak. 
ir nsgal sutartį.

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

DR. V. E. SIEDUNSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniai! ir 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė. ,
TeL YARda 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais.

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

(2-tros lnboa)
TeL MIDvray 2880 Chicago, m.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popiet ir nno 7 iki 8:30 vai. vak. 

Sekmad. nno 10 iki 12 vai, ryto.

Budrlko Radijo Progoramai:
VVCFL 1000 K. Sekmadieniais 6:30 
vai. vakare
IVHFC 1450 K. Ketvirtadieniais 
7 vai. vakare.
WAA 960 K. Hawalan — Sekma
dienyje 4:30 po pietų.

1 " 'i • ! *. ♦ *»

DR. A. JENKINS
(Uetnvie)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—0 vakare 

Taipgi pagal sutartį.
Ofiso Utstfonss nOmeck 0787

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

TeL YARda 0994 
Rez. TeL KENwood 1300

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomia noo 10 iki 12 vai, dieną

Kautynėse per nepriklau
somybės karą mes parodė
me pasauliui, kad esame lala 
vės verto tento.

flMk Bfcnrnpalrlg
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Pittsburgh lietuviu
va ■žinios

(Atkelta iš 3 pusi.)

pijoje Toronto, Kanadoje, ir 
3 lietuvių kolonijose Pietų 
Amerikoje.
Būkime duosnūs 
kultūriniams seselių 
uždaviniams

Brangios lietuvaitės sese
lės pranciškietės atsidavu
sios Dievo garbei ir Tėvy
nės gerovei parapijinėse mo
kyklose moko lietuvių vai
kus, akademijoje auklėja 
lietuvaites gražuoles tapti 
tėvynainėmis inteligentėmis, 
ir visus ruošia kovai su 
Bažnyčios ir Tėvynės prie
šais. Kas lietuvis, turėtų 
remti kilnias pastangas ir 
ryžtingus darbus seselių 
pranciškiečių, kurios kultū
rina jaunąją inteligentiją, 
ruošia būsimų tėvynainių 
darbuotojų ir vadų pilnąjam 
mūsų Tėvynės Lietuvos iš
laisvinimui ir atstatymui, 
kad Ji būtų ir vėl Laisva ir 
Suverene Valstybė su dar 
garbingesne paskirtimi atei
ties demokratijoje ir civili
zacijoje.

Mūsų tautiečiai geriausiai 
pasitarnaus seselėms Pran
ciškietėms naujos akademi
jos dedikacijos metu, va
žiuodami į tų nepaprastų ir 
garbingų iškilmių šventę, ir 
nepamiršdami duosnia para
ma paremti kultūriniams se
selių uždaviniams. Kurie 
negalės dalyvauti tose reto
se iškilmėse, be sveikinimų 
tegu prideda ir gausią auką 
kilniam seselių pranciškie
čių misijonieriavimui ir iš- 

* ganingam apaštalavimui.
Visas aukas su pasveiki

nimais geradariai ir priete
liai tegu siunčia sekančiu 
adresu:

Sisters of St. Francis,
Mount Providence,
So. Hills, R. D. 9,
Pittsburgh, Pa.

Šv. Pranciškaus 
palaiminimas

Visi tie, kurie remia se
selių pranciškiečių išganin
gą kultūrinę ir apaštališką
ją paskirtį, ant kiekvieno iš 
jų tenužengia- šv. Pranciš
kaus Asyžiečio palaimini
mas:

North Side
liepos 27 d. tapo pakrikš

tytas Kazimieras - Povilas, 
Kazimiero Zabielos ir Van
dos Bajoriūtės sūnus. Kū
mais buvo Nicolas Blodis ir 
Anna Bajoriūtė. Laimingai 
užaugti doru tvirtu lietu
viu. Kol kursis grynai lie
tuviškos šeimos, tol ir lie
tuvybė Amerikoje gyvuos.

Liepos 27 d. apie ketvir
tą valandą po pietų nudū- 
miau į bendrą lietuvių pik
niką. Tūkstantinė lietuvių 
minia jau mirgėjo gražiame 
lietuvių biznierių ūkyje, pa
prastai čia vadinamu Lietu
vių “Country Club”. Ilgai 
nereikėjo dairytis, kad su
tikti toj didžiulėj žmonių 
minioj northsaidietį, nes jų 
buvo gana daug. Galima bu
vo sutikti lietuvių iš tolimų 
kolonijų. Kaip antai sutikau 
ponią Bielskienę net iš Ho- 
lywood, California. Šiandie
ną Pittsburghe sunku beau- 
rengti skaitlingi piknikai, 
nes Harrisburgho Jokūbas 
(James) nusausino. Nei a- 
laus nei šalto vandens ir 
piknikauk tu žmogus kad 
nori. Gerk papsą, maumok 
šaltakošę ir stovėk snapą 
nuleidęs ant didžiausio karš
čio visą popietį. Tai koks 
čia piknikas. Nei biznio, nei 
malonumo. Tačiau šis išva
žiavimas buvo labai skait
lingas. Kame dalykas? Mat 
to pikniko ašis ir širdis bu
vo advokatas Schultz ir ra
dio vedėjas Povilas Dargis 
ir kiti veiklūs pittsburgie- 
čiai. Jie sugebėjo užintere- 
suoti lietuvių visuomenę ir 
pasekmės buvo kuo geriau
sios. Vieni važiavo pasiklau
syti garsių kalbėtojų, kiti 
geidę išgirsti lietuvišką dai 
ną, trečius, ypač jaunimą, 
viliojo sportas, o didžiuma 
norėjo pagelbėti Lietuvai. 
Idėja bendrai veikti Lietu
vos reikalams eiliniam lietu 
viui yra labai patraukli, vi
liojanti ir suprantama. Jei

Lietuvos ašaros, lietuvių pra 
lietas kraujas, sudeginti jos 
miestai, kaimai ir aodybos

kalama aukavęs. Velionis 
paliko dideliame nuliūdime, 
keturias dukteris ir sūnelį.

mus nepajėgs suvienyti ben- ‘ Velionis buvo rimto būdo ir
dram darbui, tai kam dar 
bekalbėti apie lietuvybės iš
laikymą čia Amerikoj. Savo 
partijinį kromelį surasime 
vėl, kuomet Lietuva, taps 
išvaduota, laisva, nepriklau
soma, kuomet nuo Lietuvos 
veido bus nušluostytos skau
smo ašaros.

Piknike pasakė gražias 
ugningas kalbas: konsulas 
Daužvardis, adv. Bagočius, 
kuris Pittsburghe vieši pas 
pažįstamus, kapitonas La
banauskas ir pora svetim
taučių. Buvo kviestas kal
bėti kun. Misius, bet jis sa
vo vieton perstatė tėvą Jus-

plačiai pažįstamas. Todėl ir 
spėjama, kad liepos 30 d., 
skaitlingas būrelis ir paly
dės į Šv. Marijos kapinyną. 
Lai gerasai Dievas suteikia 
jam amžiną atilsį.

Liepos 27 d., vietiniai šau
niai pasirodė dalyvaudami 
piknike. Dalyviai ir neapsi
riko, nes pasiklausė iškal
bingų kalbėtojų ir maloniai 
skambančių dainų. Kalba 
did. • gerb. Daužvardžio ir 
Bagočiaus ir kitų ilgai pa
siliks dalyvių atmintyje. Da
lyviai atliko savo užduotį, 
nes piknikas buvo ruošia
mas nualintai Lietuvai pri,-

tiną Vaškį, pranciškoną iš, gelbėti. Piknike dalyvavo

“Kad Viešpats palaimin
tų tave ir užlaikytų tave!

“Kad Jis atkreiptų Savo 
Veidą į tave ir pasigailėtų 
tavęs!

“Kad Jis pastiprintų ta
ve ir teiktų ramybę tau!

Kun. A. Tamoliūnas

"KUBAIČIŲ DIENA" - RUGPIUČIO 17 D.

Lietuvos. Prakalbos pikni 
kuose paprastai neatsiekia 
savo tikslo, nes mažai kas 
jų klauso, o ir klausantieji 
retai tepagauna mintį. Klau
siaus kalbų ausis ištiesęs, 
tačiau jų turinio neapsiimu 
atpasakoti. Vieną žodį gir
di, o dešimties negirdi. Ap-' 
link visi šneka, ūžia, juo
kauja. Piknikas pasilieka 
pikniku. Buvo skelbiama, 
kad kalbės kapitonas Kui
zinas, bet nepasirodė. Gir
dėjau, kad kapitonas atvyko 
Pittsburghan apie antrą va
landą po pietų, bet jokiu 
būdu negalėjo surasti nei 
pikniko vietos, nei savo 
draugų. Matyt kapitonui 
orientuotis plačiame vande
nyne, negu * surūkusiame 
Pittsburghe. Čia nei saulės 
nematyti, nei kompaso nė/ 
ra po ranka, na ir sėdėk 
busų stotyje kaip nelaisvė
je, iki nakties. Better. luck 
next time, captain. Bet ga
na apie pikniką.

Rugpiūčio 3 d. trečią va
landą po pietų įvyksta ki
tas be palyginimo svarbes
nis įvykis, tai pašventini
mas seserų pranciškiečių 
naujos akademijos. Tai lie
tuvybės tvirtovė. Ar su
plauks tūkstantinė lietuvių 
minia į tas iškilmes. Reikia 
abejoti. Reikia visgi nepa
miršti, kad mūsų bažnyčių 
varomas darbas, seserų ve
damų mokyklų pastangos y- 
ra lietuvybės pamatas čia 
Amerikoje. Ant to pamato 
stovėdami galime deklamuo
ti apie lietuvybės išlaikymą 
Amerikoje, apie patrijotiz- 
mą, o praktikoje tankiai tar 
naujame svetimiems die 
vams. Darbų reikia, o ne 
žodžių.

virš poros tūkstančių Pitts- 
burgho ir apylinkės lietuvių. 
Garbė lietuviams dalyviams.

Vietinis

SKAITYKITE “DRAUGĄT

REIKALINGA 
Lietuvaitė Pardavėja

Tuojau reikalinga Lietuvai- 
vaitė pardavėja. Gera alga. 
Dirbti nuolat ir tik laikinai. 

Kreiptis: Mr. Nelson 
WM. A. LEWIS 

4716 So. Ashland Ave.

West End

ŽYMUS LIETUVIS IŠRINKTAS VICE PREZIDENTU 
DIDELĖS PAMINKLU BENDROVĖS

O

Jonas W. Pachankis, sū
nus Juozo ir Marijonos Pa- 
chankių, viena iš pirmųjų 
lietuvių šeimų apsigyvenu
sių Spring Valley, III., šio
mis dienomis prisidėjo prie 
žymios Peter Troost Pamin
klų bendrovės ir neužilgo 
buvo išrinktas tos bendro
vės viceprezidentu.

Jonas Pachankis atvyko į 
Chicagą pabaigęs tarnystę 
Amerikos kariuomenėje lai
ke pirmojo Pasaulinio Ka
ro ir jau arti dvidešimts 
metų kaip gyvena su savo 
žmona Ona ir šeimynėle po 
adresu 5919 So. Troy St. 
Viena dukrelė, Darlene, jau 
du metai kaip baigus Šv. 
Kazimiero Akademiją, o an

tra, Lorraine, jau paskuti
niame mete akademijoje. 
Sūnus Jaek lanko St. Gali 
parapijinę mokyklą, p. Pa
chankis yra aktyvus para
pijos ir draugijų veikime; 
yra buvęs pirmininku Šv. 
Vardo draugijos, dalyvavęs 
Šy. Vincento Paulio dr-joje 
ir yra narys Dariaus-Girė
no American Legion Posto. 
Savo laiku yra davęs pra
kalbas dr-jų nariams.

Per penkioliką metų p. 
Pachankis ėjo ofiso mener 
džięriaus pareigas Strauss 
Engineering Korporacijoje 
(didžiausia tiltų statymo 
bendrovė pasaulyje). Ši ben
drovė yra pastačiusi virš 
400 tiltų po visą pasaulį, jų 
tarpe šiuos garsius tiltus: 
Hudson Upės tiltą, 3500 pė
dų, New Yorke; Montreal- 
South Shore tiltą Montreal, 
Kanadoj, ir garsųjį Golden 
Gate tiltą San Francisco, 
Californijoj, kuris yra 4200 
pėdų ilgio (ilgiausias tiltas 
pasaulyje). Laike statymo 
Golden Gate tilto p. Pachan
kis praleido keletą mėnesių 
San Francisco organizuoda
mas ofiso štabą savo bend
rovei tame mieste.

Užimdamas savo naujas 
pareigas paminklų bendro
vėje p. Pachankis jaučiasi, 
kad Troost Paminklų Bend

rovė, kurią viena šeima val
do per 52 metus, yra viena 
iš didžiausių ir atsakomin- 
giausių įstaigų Chicagoje ir 
apylinkėje. P. Pachankis 
taipgi mano, kad dabar tu- 

5 rėš daugiau progų pasidar
buoti lietuviams, kurie jam 
visuomet buvo artimi ir my
limi.

SKAITYKITE “DRAUGĄ!

II MIDDLE-AGED
PEOPLE

are common offenders

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

Before Any Date U te

LISTERINE ANTISEPTIC
To Make Your Breath Suieeter

Dienraščio "Draugo"

25 METU JUBLIEJAUS

KNIKAS
"DRAUGO” MAŠINŲ FONDUISekmadienį, rugpiūčio 17 

d. gražiame Sunset Parke 
įvyksta didžiulis “Kubaičių 
Dienos” Piknikas. Šį išva
žiavimą rengia savo skait
lingiems kostumeriams, 
draugams ir pažįstamiems 
Vincentas ir Ona Kubaičiai, 
Sunset Parko savininkai, ir 
Eduardas ir Frances Ku
baičiai, “Frau & Eddie’s” 
Ta verno, Willow 
III. savininkai.

Vincentas ir Ona Kuba/ 
čiai baigia savo šeštus me
tus Sunset Parke, kurį jie 
yra išpopuliariavę į mėgia- 
miausį lietuvių daržą. Edu
ardas ir Frances Kubaičiai 
pradeda savo trečius metus 
biznyje, 8200 Keane Ave., 
Willow Springs, III. Kaip 
tėvai, taip ir sūnus ir duk
tė, turi daug draugų ir pa
žįstamų lietuvių ir svetim 
taučių tarpe, ir todėl nuta

rė surengti šį bendrą Ku 
baičių šeimos pikniką, kad 
galėtų visus savo draugus 
sutikti vienu sykiu.

Lietuviai atvažiavę į Sun 
sėt Park visados smagiai 
laiką praleidžia. “Kubaičių 
Dienos” Piknikas nebus iš
imtis. Bus gera orkestrą, 
kuri gros amerikoniškus ir 
lietuviškus šokius jauniems

Springs, ir seniems. Bus eilė išlai- 
mėjimų — sūrių, alaus, 1.1.

“Kubaičių Diena” bus lyg 
ir savotiška lietuviška šven
tė, nes 25% pikniko pelno 
Kubaičiai aukoja Lietuvos 
sušelpimui. Šie pinigai bus 
įteikti tiesiui Lietuvos kon
sului Chicagoje.

Tad neužmirškite, sekma
dienį, Rugpiūčio 17 d. at
važiuokite į Sunset Parką 
smagiai ir linksmai praleis
ti laiką su Kubaičiais.

—X.X.

Liepos 22 d., Vyčių kuo
pa turėjo draugišką vakar 
rėlį, kurį rengėjos tvarkiai 
surupšė. Vyčiai-ės šiomis 
dienomis sunkiai darbuoja
si, bernaičiai sienas svetai
nės valo, mergaitės kitokia 
ruoša užimtos, kad tiktai 
atatinkamai prieš seimą vy
čių prisiruošti. Vyčių sei
mas čionai įvyks rugpiūčio 
12, 13 ir 14 d.d.

Liepos 26 d., mirė š. a. 
Stanislovas Danėnas. Velio
nis iš pirmųjų organizato
rių šios parapijos ir stam
bus rėmėjas. Daug labai pa
rapijos labui ir Lietuvos rei

VISI
NUOŠIRDŪS

"DRAUGO"
PRIETELIAI

PLATINA
IŠVAŽIAVIMO

BILIETUS

LABOR DAY
Rugsėjo-Sept. 

1 d., 1941

NEVIENAS
SKAITYTOJAS

GRAŽINO
NET

KELETĄ
BILIETŲ

KNYGUTES

VYTAUTO PARKE
- Prie 115-tos Gatvės Tarp Crawford ir Cicero
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Jūsų dlenraStis ne vien tik patarnauja skaitytojams. Informuodamas 
apie {vairius katalikams {domius dalykua bet nurodo tikėjimo tl* 
•as, gina lr saugo Jas nuo amUnojo išganymo priešų.

Daugeriopai tapadaugeja Jūsų katalikiško dienraščio skaitytojų skal
ausi

* AMLETO G1OVANNI CICOGMANI. 
Laodioea Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas

siekė savo tikslo, yra kaltas kai kurių Amerikos poli
tikų saumyliškumas.

Dalinai čia teisybė pasakyta. Jei Amerika būtų įėju
si į Tautų Sąjungą, kaip prez. Wilsonas norėjo ir pla
navo, ji būtų teisingiau veikiusi, ilgiau išsilaikiusi ir 
daugiau gero padariusi. Bet kaltė vis dėlto nėra vien 
Amerikos politikų saumyliškume.

Jei kilo šis karas ir jei pati Tautų Sąjunga gavo 
galą, kalčiausi yra anglų ir prancūzų politikai, kurie 
sirgo godumo ir puikybės liga, kurie nedaug tesiskair 
tė su teisybės ir teisėtumo dėsniais. Jie tik savo rei
kalų težiūrėjo, nepaisė kitoms tautoms daromų skau
džių skriaudų. Pati Versalio sutartis buvp sudaryta 
apsilenkiant su teisingumu.

Jei atgaivinti po šio karo Tautų Sąjungos veikimą, 
ją pirmoj vietoj reikia iš pačių pagrindų perorgani
zuoti ir, be to, prie jos pastatyti tokią jėgą, kuri ga
lėtų ir pajėgtų suvaldyti bet kurios valstybės, ar ji 
bus didelė ar maža, imperialistišką apetitą ir tokiu 
būdu apsaugoti pasaulio taiką.

A

Populiarūs klausimai
Populiariausias šiandien klausimas yra — kas būtų, 

jei Vokietijos naciai laimėtų karą?
Bet keliamas ir kitas svarbus klausimas, kas įvyktų, 

jei su anglų pagalba būtų išgelbėtas Stalinas ir raudo
noji armija nebūtų nugalėta?

Spėliojimų čia daug nereikia. Ir Hitleris ir Stalinas 
savo planus naujai pertvarkyti pasaulį yra išdėstę raš
tu ir daug kartų gyvu žodžiu pasauliui paskelbę. Taip 
kad daug abejonių nebelieka, kas būtų, jei vieni arba 
kiti pasiliktų nenugalėti.

Pasaulis, ištroškęs laisvės, gerovės ir taikos, nori, 
kad būtų padarytas galas visiems tiems, kurie žmo
nes vergais paverčia, kurie taiką ir ramybę ardo.

. Tačiau daug kam šiandien nebesuprantama vadina
mųjų demokratijų, kovojančių su laisvės tramdytojais, 
demokratijos priešininkais ir taikos ardytojais susi
dėjimas su Sovietų Rusija, kuri, kaip visiems žinoma, 
yra didžiausia demokratijos ir laisvės priešininkė.

Kas būtų, jei, sakysime, vienas blogas — nacizmas 
nugalimas, bet paliekamas nuo kojų iki galvos apgink
luotas komunizmas? Ar jis sėdėtų prie taikos stalo 
drauge su demokratijų atstovais? Ar, jis nusiginkluotų 
ir daugiau savo galvos nebekeltų? Ar pasauly taika ir 
ramybė jau būtų užtikrinta?

Anaiptol!
Nugalėti vieną blogą — nacizmą ir palikti veikti ki

tą — bolševizmą, būtų didžiausia nesąmonė. Visos da
bar dedamos pastangos atstatyti pasaulyje ir pastovią 
ir teisingą taiką, būtų bergždžios.

Komunizmas dar labiau savo galvą pakeltų. Gavęs 
didesnį pripažinimą kaipo nacizmo nugalėjimo talki
ninkas, jisai iš pagrindų pradėtų ardyti ir griauti vi
sus pasaulio kraštus ir ant jų griuvėsių statyti savo 
kruviną režimą ir visus žmones padaryti skurdžiais 
ir vergais.

Nieks negalėtų sau įsivaizduoti, kad to norėtų Di
džiosios Britanijos žmonės ir jos vyriausybe; kad šio 
krašto piliečiai sutiktų pakeisti esančią demokratinę 
santvarką į staliniškąją diktatūrą.

Aišku, kad ne.
Jei taip, tai reiktų manyti, kad karas turės eiti tol, 

kol bus nugalėti ir nacizmas ir komunizmas ir visoks 
kitoks gengsterizmas. Rusijos žmonių kančiomis ir jų 
krauju komunizmas nepasisotins. Jis ieškos aukų viso 
pasaulio kraštuose. Jis stengsis parblokšti žemėn ir 
tuos, kurie šiandien jam paramą teikia.

Tad, nepaisant kuris blogas pirma bus nugalėtas, 
čia kova dar negalės sustoti. Ji eis iki galutinio pa
saulio išvalymo nuo imonių laisvės ir visokeriopos ge
rovės priešų.

Kur Paleckis! I .
Daug kas klausinėjo, kas atsitiko su Paleckiu ir ki

tais Maskvos įrankiais, padėjusiais Lietuvą užgrobti ir 
ją prie Sovietų Rusijos prijungti.

Net patys lietuvių bolševikų laikraščiai jų likimu 
yra susirūpinę ir klausinėja, kur Paleckis, Gedvilą ir 
kiti?

Yra oficialiai riepatvirtintų žinių, kad “prezidentui” 
Paleckiui nepavykę pasprukti iš Lietuvos į Sovietų Ru
siją. Sukilėliai jį suėmę ir pasodinę jį ten, kur jis pri
klauso — į Kauno kalėjimą.

Savo Laiku, be abejonės; jisai ir kiti Maskvos satrapai 
bus patraukti teismo atsakomybėn už valstybės išda
vimą.

"Jei troškimai būtu arkliai"...
’ i . t

Tokia antrašte “Naujienos" įdėjo straipsnį, kuriuo 
atsako komunistams, kurie parašė, būk ir “Dr.” ir 
“N-noms” valdžios įstaigos paliepusios nutraukti san
tykius su savo korespondentu dr. Pr. Ancevičium. “N- 
nos” rašo:

“Jei troškimai būtų arkliai, tai visi ubagai raiti 
jodinėtų”, sako priežodis. , r ?. •

“O jei Maskvos šliužų troškimai būtų “arkliai”, 
tai šiandien visi lietuviški bolševikai įsirašytų į če
kistus ir gaudytų tuos “kramolninkus”, kurie negar
bina Stalino saulės ir drįsta kelti į aikštę Stalino 
agentų teroristinius darbus, kurie buvo atlikti Lie
tuvoje.

“Vietos stalincų organas jau ragina sudarinėti 
“juodus sąrašus”, o lietuviški “komsomolcai” (jau
nieji komunistai) pasirengę yra eiti garbingas skun
dikų pareigas. Jie pasidarė didžiausi Amerikos kons
titucijos garbintojai ir aiškintojai. O kad vos tik 
prieš porą mėnesių jie, lyg tos žiurkės, kalbamą kons
tituciją stengėsi “pragraužti”, tai tas “į rokundą 
neina”.

“Garsiai rėkdami apie savo ištikimybę ir reika
lingumą nacius sunaikinti, tie Maskvos šliužai tikisi 
nuslėpti tą faktą, kad jie per mėnesių mėnesius kar
tojo, jog “bandymas sunaikinti hitlerizmą yra di
džiausia kvailystė politikoje”.

“Naujomis kaukėmis stalincai neįtikins protaujan
čių žmonių, kurie seka gyvenimą :tos kaukės negali 
paslėpti veidmainingų bolševikų veidų.

“Dėl karščių ir nemigos vienas Stalino agentas, 
matyti, pradėjo kliedėti; jam pasigirdo balsai, kad 
štai autoritetingos valdžios įstaigos paliepusios “Nau
jienoms” ir “Draugui” nutraukti ryšius su Ancevi
čium.

“Kliedėjimas privedė prie to, kad troškimai virto 
“bolševikiškais arkliais” ir Stalino agentui pradėjo 
rodytis, kad štai Amerikoje jau veikia “autoritetin
gos valdžios įstaigos” čekos pavidale”.-

(“Draugas”, liepos 31 d., 
1916 m.).

Vokiečiai neatiduos Len
kijos..... Vengrijos ministe
ris grafas Andrassy pasa
kė lenkų atstovams, kad 
vokiečiai nenori sujungti 
Lenkijos su Galicija. Len
kiją jie žada ant visados 
pasilikti savo globoje.

25 milijonai dolerių savo 
tėvynei ••••• Vienas belgas, 
gyvenąs Amerikoje, mirda
mas užrašė 25 milijonus do
lerių atbudavojimui savo 
nuo karo nualintos tėvynės 
Belgijos.

•
Nuo karščio mirė kitas 

lietu vis... M Vakar dieną Chi- 
cagųje nuo karščio mirė 38 
metų amžiaus lietuvis Jo
nas Jaunikas, 1161 W. 49th 
PI.

•
5 milijonai dolerių labda

rybei •••• Chicagietis N. W. 
Harris mirdamas užrašė 5 
milijonus dolerių Chicagos 
labdarybės įstaigoms, jų., 
tarpe katalikiškoms.

Lietuviai automobilio ne
laimėje «••• Užvakar Cicero, 
III. susidaužė automobiliai. 
2uvo Jonas Globia, 37 me
tų amžiaus, ir Juozas Gri* 
kelis, 39. m. amž. Sužeista: 
Ona Globienė, 39 m., Olga 
Globia, 12 m., Marė Grike- 
lienė, 37 m., ir K. Podgurs- 
kis, 38 m. amž. Ciceros gy
ventojai.

•
Surinkta $1,000,000 serbų 

pagalbai.... Neseniai Pary
žiuje įvyko "Serbų Diena”

PASAULIO TRIUBELIA1
(Tęsinys)

Stalinas: Maladiec, tova- 
rišči. Jūsų naujas interna
cionalas toks puikus, kad 
net bytina dainuojamą. Jis 
tiks komunistinei operai. 
Dėkui, dėkui, tovarišči.

(Alperavičius ir Kogana- 
vičius bučiuoja Stalinui į 
ūsą ir atbuli išeina pro du
ris). .|t,

Pasaulis: Gana! . Mano 
galva svaigsta nuo tų jūsų 
dainų! Nebegaliu daugiau 
pakęsti. Iš tų jūsų dainų 
plaukia vergija ir didžiau
sios žmonijai nelaimės. Tai
gi, atsitraukit nuo manęs 
jūs visi!

Hitleris: Et, nepaisykim 
to senio. Jis pats nežino ko 
nori. Jei jis mus pamiltų, 
jam galva neskaudėtų.

Stalinas: Da, mudu du 
broliukai jį pafiksytumėm.

Musolinis: Ir aš trečias 
— makaronų dučė. -

(Visi trys susikabina ir 
šokdami dainuoja):

Užtrauksim mes trys sa
vo dainą,

Visus priversim klausyt 
j#** jos.

Jei kas drįs kelti prieš ją 
vainą —

Tasai tuojau bus be gal-

i fe vos'
Mes demokratiją pasmau

gę.
Pasaulio būsim milžinai. 
Ranka rankon, visi trys 

drauge
Palaidosim ją amžinai.

Pirmyn! Pirmyn! Koja į 
koją,

Valio diktatoriai mes 
trys!

Te užmačios mūs nesu
stoja,

Ir kas mums trims ką pa
darys?

(Įeina velnias. Diktato
riai nusigąsta. Velnias pra
garišku juoku juokiasi).

Velnias: Che, che, che... 
Trys broliukai.... Che, che, 
che..?, Žiulikas, mūrininkas 
ir sienų popieruotojas vie
ni sumanė pasaulį privers
ti jiems tarnauti... Che, che, 
che... Jūs pamiršote, kad 
Liuciperas yra vyriausias 
fašizmo, nacizmo ir komu
nizmo vadas! Be jo žinios 
jūs nieko negalite daryti....

Stalinas: Bet tavorščiau...

Velnias: Nutilk! Koks aš 
tau tavorščius?! Esu Liuci- 
pero ambasadorius ant že
mės ir kai kalbi į mane, tu
ri dvilinkas susiriesti!.. Che, 
che, che... Tavorščius... Per
mažai turi nuopelnų, kad 
kalbėtum kaipo lygus su ly
giu. Per 23 metus turėjai 
sunaikinti visą pasaulį! O 
ką padarei? Sunaikinai tik 
keletą mažų, silpnų valsty
bių! Už visa tai Liuciperas 
dar gali dovanoti. Bet nega
li dovanoti vieno — tai bu- 
čiavimos su Hitleriu. Už tai 
pekloj tu turėsi per amžius 
karštą plytą bučiuoti! Che, 
che, che...

(Bus daugiau.)

ADOLF SCHICKELGRUBER & Co.
EXPORT - t M PORT

Abu tokie

Tautu Sąjunga
Tautų Sąjungos nebėr. Ji mirė neatsiekusi savo tiks

lo. Ji turėjo palaikyti pasaulyje taiką, bet visi žinome, 
kas iš to išėjo. ,

Jungtinių Valstybių užsienių reikalų pasekretorius p. 
Wellcs Tautų Sąjungos klausimą išnaujo iškėlė. Pažy
mėjęs, kad amerikiečiams teks didelė atsakomybė nu
statyti dabar kariaujančių tautų ateitį, užsimena apie 
Tautų Sąjungos atgaivinimą.

Toliau p. Welles pažymi, kad jei prez. Wilsono ini
ciatyva ir pastangomis įsteigta Tautų Sąjunga neat*

“N—nos,” rašydamos apie tai, kuriam Europos 
gengsteriui Amerikos visuomenė daugiau “simpati
zuoja,” pastebi, kad Amerikos žmonės komunizmą ir 
fašizmą laiko dvynukais. Tarp kitko rašo:

“Tačiau būtų nesąmonė laikyti Staliną de
mokratijos gynėju. Jis ir visi jo šliužai nepaisė, 
kas atsitiks su Anglija ir kitomis demokratijo
mis. Jiems tai buvo tik “imperialistinis karas.” 
Kas kita dabar, kai Hitleris skaudžiai užminė ant 
“korno” savo buvusiam partneriui.

“Kai gengsteris priverstas yra gintis nuo 
gengsterio, tai jokiu būdu negalima jo į didvyrius 
kelti.”
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Nauja Dėdės Šamo iškaba, kuri kai kam nepatinka
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(Tęsinys)

Tuo tarpu atėjo daugiau svečių, ir pašnekesys nu
trūko. Mes dabar svečius priiminėjome jau ne salone
ir ne svetainėje, bet valgomajame, nes jo langai neišeina I dentui, kad jo nuomone, Lie-

DAR DEL SMETONOS 
PAREIŠKIMŲ

Lietuvių sukilėlių kovų ri pretenzijas vadintis save 
su bolševikais metu, Kau- Lietuvos Respublikos Pre
ne susiorganizavusi Laikino
ji Sukilėlių Vyriausybė, pa
skelbė atsteigi&nti Lietuvos

zidentu, buvo tikras neiš
manymas arba nebesuvoki- 
mas momento reikalų pasa-

Nepriklausomą Valstybę, i kyti, kad tie Lietuvos suki- 
Reaguodamas Į tą Lietuvos' lėliai neturėjo daryti pana- 
laikinosios vyriausybės skel šių pareiškimų.
bimą A. Smetona pareiškė 
Herald-American korespon-

Adv. Skipitis ir doc. B. Vitkus - 
naujieji Lietuvos ministeriai

(Tęsinys) į— kokia tik Lietuvoje buvo
Čia jis b»ivo kviečiamas su vyriausybė, visi žinojo, kad 

paskaitomis. Atsimenu, kar- ( katalikas ir su tuo jis nieka- 
tą Katalikų Universitetui da nesislėpė, aktyviai daly-
Remti draugija suorganiza
vo eilę viešų paskaitų ir doc.

Tokį pareiškimą kokį šiuo R Vitkus laikė paskaitą apie

vaudamas katalių veikime

į gatvę. Mama sako, kad taip yra geriau, nes neduoda
ma progos žmonėms piktintis ir niršti. Dabar mes jau 
niekuomet neužmirštame, kad čia tuoj pat, vos už mūsų 
langų, yra toji baisybė “gatvė,” kuri tariasi turinti teisę 
į mūsų nuosavybę ir net į gyvybę.

Lapkričio 25 d.
Šiandien aš vėl mačiau tave visoje beprotybėje “šven

toji“ rusų tauta!
Vienos gatvės kampe pastebėjau svotint būrį žmonių. 

Kažin koks mirtinai persigandęs vaikas spiegiančiu bal
su šaukė pagalbos, ir kažin kas kažin ką mušė: tat buvo 
galima spręsti iš judesių. Bet žmonės aplinkui tik visaip 
šaipėsi, ir aš išgirdau žemą bosą baubiant:

— Duok, duok jam į snukį, tam kiaulei! Žiūrėk, 
koks snarglius! Lakstys jis, mat, su sena kokarda prie 
savo gimnazistiškos kepurės! Neužsidėjo nė raudonų 
juostelių! Palaukit tik, mes pamokysime jus, buržujų 
snukiai, kaip reikia rėdytis proletarų valstybėje!

Kai aš priėjau prie būrio, žmonės prasiskyrė ir pa
darė kelią trims kareiviams, kurie su savim vilko vos 
begyvą, visą sukruvintą, jauną mokiniuką. Pasirodė, kad 
kažin kokiame susirinkime kareiviai nutarė, kad turi 
būti pašalintos visos senosios emblemos, kokardos ir ki
tokios žymės; aš tai išgirdau iš viso pirmąjį kartą, ir 
apie tai ( matyti, ir tas vargšas mokinukas taip pat nieko 
nežinojo ... ir už tai dabar turės užmokėti gal net savo 
gyvybe! Kai kareiviai vilko pro šalį tą neberodantį 
gyvybės žymių kūnelį, aš su didžiausiu susidomėjimu 
stengiausi įsižiūrėti į jų bruožus. Ir iš nusistebėjimo 
vos netekau žado. Į mane žiūrėjo paprasčiausi, geriausi 
pasaulyje veidai. Kur dingo ta bestija, kuri buvo juos 
apsėdusi dar prieš porą minučių, kai jie taip negailestin- 
tingai daužė vargšo kūnelį?

V? '’s. ~ > Lapkričio 29 d.
Šiandien išlaikiau tautų teisės egzaminą.
Vietiniam literatūros laikrašty buvo atspaustas vie

nas mano apsakymas, imtas iš studentų gyvenimo, ir 
keli eilėraščiai.

•
1917 metų grudžio 1 d.

Vėl iš tetos verksmingas laiškas. Senelis guli mir
ties patale, namus plėšia. Ji prašo, kad mes atvažiuo
tume ir jai padėtume. Tėvelis nenori apie tai nė klau
syti, bet mama vistiek važiuos, ir aš gausiu ją palydėti. 
Rytoj išvažiuosim.

tuvos Nepriklausomybės pa
skelbimas esąs peranksty-

atvėju padarė p. Smetona 
gali padaryti tik didelis pa
vydžia, įkuria viską nei
gia kas ne jo atlikta arba

vas. Šio pareiškimo p. Sme- mažiausiai valstybės reika- 
tona visai neginčija, jis tik lų nebeauvokiąa dėl senat- 
ginčija kitą pareiškimą, kad vės, pensionieriųs. 
būk lietuvių sukilimas Kau-1 Jeigu buvę įžymybės ne-
ne prieš bolševikus buvęs 
vokiečių inspiruotas.

Gerai žinodamas Lietuvos 
žmonių*huotaiką ir jų ryš
kų pasiryžimą žūt būt turėt 
Nepriklausomą Valstybę, 
kurios atsteigimą Lietuvos 
žmonės skelbė ir skelbs vi-

besugeba orientuotis mo
mento reikaluose, tai jie pa- 
sisamdo gudrius sekreto
rius, kurie jų vardu duoda 
pareiškimus.

Tik tokį patarimą galima 
šį kartą pasiūlyti p. Smeto
nai, jeigu jis yra linkęs to-

sovietų žemės ūkį.
B. Vitkus — jaunesnės

kartos žmogus, būdamas 
pats energingas, labai mėgo 
sportą. Žinau, kad

viena iŠ garsesniųjų lai
kinosios sostinės 
sąjungų jį buvo išsirinkusi 
savo globėju,

kevičius. Neturiu tikslių ži
nių, bet iš visų aplinkybių 
galima daryti išvadą, kad 
tai bus jaunas

liaudininkų centro šulas, 
.— žmogus Sleževičių šei
mos

(vedęs Myk. Sleževičiaus au- 
gitinę). Žinau, kad jis yra 
didelis vieningo darbo šali-

Pažymėtinas dar vienas jo ninkas ir dalyvavo bendruo- 
bruožas — jis visą laiką yra I se posėdžiuose su katalikų 
arti liaudies Turėdavau' veikėjais, kada paskutiniu 
progos stebėti, kai jis atva- Į metu vyko glaudus bendra- 
žiuodavo atostogų, nes jo tė- darbiavimas tarp liaudinin-
viškė ir mano toje pačioje 
Daugailių parapijoje (Ute
nos aspskr.) Jis mielai daly-

sporto vav0 kaim0 jaunimo suairin. namuo.
Rimuose, kongresuose, mie- ■ Gavau į3pūdiio kad ta, 
lai praleisdavo laiką bešne

somis progomis, dienraščio liau užsiimti politika ir ne-
“Draųgo” skiltyse išreiškiau 
savo pasipiktinimą tokiu ne 
gudriu ir lietuvius įžeidžian
čiu p. Smetonos pareiškimu.

Po kelių savaičių lukeria- 
vimo koks tai tautininkų 
lyderis, pasislėpęs po slapy
vardžiu “Chieagietis” sa
vaitraštyje 29 Nr. “Dirva” 
išbarė mane už “Drauge” 
tilpusį straipsnį.

Aš po visais savo raštais 
pasirašau savo pavardę tad 
norėčiau, kad ir p. Chieagie
tis nusiimtų kaukę ir stotų 
akis į akį pasikalbėjimui 
Lietuvos vadavimo reika
lais. Jeigu p. Chieagietis 
slepi savo vardą ir pavardę,

nori kenkti savo tautai jos 
sunkioje kovoje už atstaty
mą Nepriklausomos Valsty
bės.

Už tą, daugelio lietuvių 
supratimu, reikalingą kriti
ką p. Smetonos neapgalvo
tų pareiškimų, susilaukiau 
iš , Amerikos tautininkų 
smarkios kritikos ir asme
niškų užkabinėjimų.

Man prikišama klaidini
mas Amerikos lietuvių vi
suomenės ir sena pagieža 
prieš Lietuvos tautininkusl •
bei nesuvestos sąskaitos su 
p. Smetona.

kų ir krikščionių demokratų 
sprano.

Jį arčiau pažinau besilan-

jis atvykdavo į Kauną ir rū- ‘kučiuodamas ir besivaišinda-; -
pindavosi jų reikalais, daly
vaudavo posėdžiuose. Jis bu
vo ir dažnas, malonus sve 
čias “XX Amžiaus” redak
cijoje.

Taip pat galima 
džiaugti, kad jis

tvirtas lietuvis ir
vių įsitikinimų žmogus

mas su kaimo žmonėmis, pa
žįsta jų rūpesčius ir reika
lus.

išsilavinęs, plačių pažiūrų 
žmogus. Man rodos, jis tik
rai tęs a. a. Myk. Sleževi
čiaus paskutinių gyvenimo 
metų liniją, o ta linija buvo 
— demokratinė dvasia, ben
dras darbas, respektas reli
gijai. Buvęs min. pirminin
kas ir liaudininkų centrinis 
šulas Myk. Sleževičius pa3t- 

(Tęsinys 6 pusi.)

Mackevičius — teisingumo 
ministerijos valdytojas? 

Buvo pasirodę pranešimai, 
pašto- kad teisėjams ir kitiems tei

singumo ministerijos tarnau
tojams duoda įsakymus Mac-

pasi-

Jeigu naujos Nepriklau
somybės ir nereiks Lietu
vai skelbti, tai jos atstaty-' 
mą kas nors turės kokiu 
nors aktu paskelbti, ką ir 
bandė daryti Lietuvos suki
lėliai, kurių žygius smerkia 
p. Smetona.

Dėl mano senų sąskaitų 
su Lietuvos tautininkais ir 
jų šefu p. Smetona, tai aš 
tiek galiu pasakyti, kad vi- 
sas Us sąskaitos aš pašilai-, 
kau kol kas pas save ir pa- !

Turbūt aiški didžiuma lie-1 teiksiu p. Smetonai ir jo Į 
tuvių visuomenės pripažins, pataikūnams, kaip mes visi1 

tai kas nors netvarkoje kad šiuo atveju ne aš, bet sugrįšime į Lietuvą.
Tamstos darže. Dabar pa-, P* Smetona . neapgalvotais Mano sąskaitos p. Smeto- 

pareiškimais ne tik klaidi

Skaitykite Katalikišką Spaudą
Kemkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge’’

KNYGOS! KNYGOS!

kalbėsime iš esmės dėl tų 
p. Smetonos pareiškimų ir 
Amerikos lietuvių tautinin
kų rolės Lietuvos vadavimo 
darbe.

Pats p. Smetona neginči
ja, kad Lietuvos Nepriklau
somybė buvo jei nepanai
kinta, tai bent prismaugta 
kaip formulavo ir U. S. A. 
Prezidentas Rooseveltas ir 
jos atsteigimui į pirmykštį 
stovį, bus reikalinga kokia 
nors akcija.

Tos akcijos natūraliu bū-

\ Gruodžia 3d.
Ach, koks liūdnas pasidarė tas senas tylusis namas! 

žmonės naikina viską be mažiausio pasigailėjimo, ir man 
taip gaila to garbingo, ramučio gyvenimo tuos dideliuos, ^u’ ^viję bolševikus š Kau
senuos namuose, kuriuos gyveno tėvų tėvai ir kurie da- _ ^„„1_
bar turi nuvysti.

Ir man pasidarė taip keista ir drauge liūdna, kad 
mano vaikai, žinoma, jei jų kada nors turėsiu, nebe
matys daugiau šito seno, ramaus gyvenimo, kuris nu
mirs drauge su .seneliu.

Senelis visai miršta. Jis jau nieko nepažįsta. Kiti 
'kambariai stovi tušti, visur krūvos dulkių. Tarnai beveik 
visi išbėgiojo. Tuos namuose ji bijo pasilikti, nes bolše
vikai gąsdina, kad “Iškarstys visus,” kurie eis tarnauti 
“buržujams.” Liūdna, tuščia ir nyku puikiuos to seno 
namo kambariuose; sodas visai apleistas, keliai apsnigti 
ir šalto sniego slopinami vis giliau ir giliau . . .

Teta mus pasitiko visa apsiverkusi, išsinervinusi. 
Mes ilgai turėjom belstis į didžiuosius vartus, kol galop 
pasirodė nors viena gyva siela. Sunkiuosius vartus tu
rėjo atkelti pati teta. Pati viena ji turi ir valgyti virti, 
ir krosnis kūrenti, ir prižiūrėti mirštantį senelį. Jos ran
kos visai sukietėjo, pasidarė šiurkščios, ir melsva pri
kyštė, prijuostą ant šilkinių drabužių, darė labai keistą, 
fantastišką įspūdį.

— Di, kaip bloga! — pasitiko ji mus. Nekūrentais 
kambariais ir koridoriais nusivedė mus į mažytį valgo
mąjį, kuriame virdulys jau nebetraukė, kaip kad seniau, 
nuo nebeatmenamų laikų, be perstojo, dieną ir naktį, savo 
malonios dainelės. Virdulys jau buvo nutilęs ir be jokių 
gyvybės žymių dribsojo kampe negyvas . . . Merdėjo ir 
visas namas.

— Iš mūa atėmė ir fabrikus, — Šnibždėjo mums

liai. Tas sukilėlių žygis ap- į, 
laistytas.. 10,000. lietuvių 
krauju ir užantspauduotas 
4000 jaunų vyrų gyvybėmis 
turėjo būti užfiksuotas liku
siųjų gyvų sukilėlių pareiš
kimu. To reikalavo kovų lo
gika, to reikalavo momento 
aplinkybės. Tas sukilėlių 
pareiškimas per Kauno ra
dijo buvo perkūno trenks
mu giedroje dienoje, kuris 
uždegė tūkstančius lietuvių 
patriotizmo ir kovos dvasia 
Iš kurios gimė nauji didvy
riai pasiryžę už savo tėvy
nę gyvastį paaukoti.

Po viso to, čia gyvenan
čiam p. Smetonai, kuris tu

ną, bet ir erzina lietuvių vi
suomenę. Teko kalbėti su 
atskirais veikėjais ir tėmy- 
ti lietuvių spaudą, kurių 
trys ketvirtadaliai smerkė 
šiuos p. Smetonos pareiški
mus ir niekad jų nepatei
sins.

Tik vienas *kitas akis už
merkęs prieš visokią teisy
bę, partinis tautininkų laik
raštininkas išdrįso teisinti 
p. Smetoną ir dar užsipulti 
tik gero savo tėvynei te- 
trokštančius žmones. Tauti-t
ninku argumentas kad Lie
tuvos atstovybes pripažįsta 
demc.kratinės valstybės, kai
po valstybė, yra Nepriklau
soma.

J ietuva yra svetimųjų 
pavergta, vakar bolševikų, 
šiandien gal vokiečių ir ją 
reikia vaduoti ir skelbti jos 
Nepriklausomybės atsteigi
mą. Tam tikslui ir pat y e 
t aut y inkai turi įsteigę 'Lie
tuvai Vaduoti Sąjungą’. Jei
gu Lietuva nebūtų paverg
ta ir turėtų Nepriklausomy
bę, kaip nukalba p. Chiea
gietis, tai nuo ko gi ją reik
tų vaduoti, negi nuo Nepri
klausomybės. P. Cbicagiečio 
demagogija jį patį sumuša.

atsargiai, lyg bijodama, kad jos kas neišgirstų ir už tai 
nepareikalautų ataskaitos, — ir iš namų būtų jau senin5 
išguję, jeigu ne Gorbūnovas. Jis sako: “kol Nikalojur 
Michailovlčius bus gyvas, ai neleisiu į namą nė vieno 
svetimo žmogaus, nes man buvo labai geras lr atstojo 
tikrąjį tėvą . . .** Gorbūnovas yra vykdomosios valdžios 
komiteto pirmininkas!

IBua Saugiau.)

nai ir jo rėžimui nėra dides
nės už daugelio Lietuvos 
gerų patriotų sąskaitas.
. . Aš, ačiū Dievai, dar nors 
galvą ant pečių tebeturiu, o 
tuo tarpu Suvalkijos ūkinin
kų veikėjai — be dėmės lie
tuviai patriotai, kaip Pet
rauskas ir kt. prie tautinin
kų ręžimo ir galvos neteko. 
Suprantama, kad tų p. Sme- i 
tonos rėžimo aukų gyvieji 
giminės neužmirš pateikti p. 
Smetonai savo sąskaitas 
kaip ir šimtai po kalėjimus 
koncentracijos stovyklas 
tampytų, bei visaip perse 
klotų lietuvių patriotų.

Aš dar kartą viešai pa
reiškiu, kad iš visų jėgų 
dirbsiu visur kur aš tik bū-f 
siu, pirmiausia dėl Lietuvos 
Nepriklausomybės atsteffgi- 
mo ir taip pat dėlto, kad 
daugiau Lietuvoje p. Sme
tonos rėžimas, tiek daug ne
laimių Lietuvai ir tiek daug 
Žmonių per 13-ką metų pri
kankinęs, niekad tėvynėje 
nebeatgytų.

Jeigu pirmame klausime 
aš galiu surasti bendrą kal
bą sų tautininkais, tai ant
rame niekuomet, kol Ame 
rikos tautininkai vienysis a- 
pie p. Smetoną ir darbuosis 
tam, kad sugrąžinti p. Sme
toną į nevainikuoto Lietu
vos valdovo — diktatoriaus 
sostą.

Aš buvau, eau ir būsiu iš 
tikimas demokratijos prin
cipams ir už jų įgyvendini
mą mano tėvynėje kol gy
vas kovosiu.

St. Gabaiiauskas

Mflsų knygyne dar galima gauti pasirinkimą lietuviškos 
literatflros ir poezijos rinkinių. Dabar komunistų valdžiai 
užkirtas kelią lietuviškų knygų spausdinimui, LIETUVIŠKA 
KNYGA pasidarys retenybė. įsigykite savo kopijas, kol 
jų dar lieka.
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VARGO MOKYKLA, Literatūros Pasiskaitymai, 175

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

(1914-1916 m.) .................................................................... 78o
MAŽIOSIOS LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI —

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

EILĖRAŠČIAI
SU BALTU NUOMETU — J. Augustaitytė-Vaičiūnienė,

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

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

J. Šlapelis, 90 pusi ............................................................. .50
TĖVYNĖS KELIAIS, Liudas Gira, 65 pusi.............................35
RUDENS AIDAI, A. Jakštas, 100 pusi................................. .35
GAMTOS PRILYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal

Dr. R. Van der Meulen .................................................. M
MEILE, M. Gustaičio, 1914 m. .................................................... 25
BRĖKŠTA, M. Vaitkus, 1915 m. .......................................... J25

"DRAUGAS"
2334 S. Oakley Avė. Chicago, III.

DŽIAUGEIS NATŪRALIA IR 
GRAŽIA IŠVAIZDA!

VALANDOS: 
Tolimesni Oflnalt 
Kudie tki 8 vai. v

Vlduftn. Ofisas:
Kaadlen Iki 8 vai 
Antrad tr Ketvirtad. 
Iki 7-toe vai. vak.

.....v Cneelnlal mokea-
P. JOHN90IV, člal. 1 dienos patarnavimas.

A.A.A. Dentai Laboratories
_ iNDOltPORATBli
Dldllan.la Pirtį. Gaminime laheratorUn Panaalyje

IMB Mihvaukee Avenue — Tel. ARM. ftft&O 
209 Routh SUte Street — Tel. 4TR 4680 
4S81 Irvinu Park Boulevard — Tel. PAI.. 4227
So RMe— 404 F. 47th Rt.___ Tel. ATT. SSSO
Mort.h Side — 4731 Bruadwn;. Tel. LOV. 4400 
So. &tde — 6447 S. Halated St. Ph.: KOR. 8720
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Adv. Skipitis ir 
doc. Vitkus

(Atkelta iš 5 pusi.)
l’a

kalbėjimuose (kurie buvo 
paskelbti Lietuvos spaudo
je), man pareiškė, kad ir 
tarp liaudininkų yra daug ti
kinčių, kad jie respektuoja 
religiją. Gerai atsimenu jo 
žodžius: • i

— Mes pešamės dėl daly
kų, kurie yra kažkur anapus, 
bet mes gi tiek turime čia 
žemėje bendro darbo. Ar 
klebonai gaus vežimu malkų 
daugiau, ar mažiau, tai tokia 
smulkmena, kad neverta į ją 
kreipt dėmesio ir gadinti 
bendro darbo nuotaiką.

Jis būdamas kairiųjų — 
liaudininkų vadu nė kiek ne
sibijojo padaryti kunigui re- 
visitą.

Miręs M. Sleževičius buvo 
palaidotas katalikiškai. Kai 
laidotuvėse kairieji studen
tai “Varpininkai” pritrūko 
savo žmonių tvarkai palai
kyti, jie kreipėsi į katalikus 
studentus ateitininkus, ir šie 
pagelbėjo.

Taigi Mackevičius, Vitkus, 
Ambrazevičius ir kiti naujie
ji ministeriai yra nepalau
žiamų įsitikinimų žmonės, 
pilni demokratiškos dvasios 
ir kupini pasiryžimų dirbti 
bendrą darbą be pažiūrų 
skirtumo. Nors jie turi sun
kias sąlygas, bet tikėkime, 
jog jie darys viską, kad tik 
Lietuvos žmonės turėtų dau
giau laisvės, šviesos ir ge
rovės.

K. J. Prunskis.

TTthis cheese 
fooJ that's digesfibte 

as milk itself I
SPREADS! SLICES! TOASTS1 

' M E LT S PERFECTLYI *

Jei nustosi turto, sveika 
tos, vardo — vis dar palieka 
tau viltis, kol turi pasitikė
jimą savim.

Svett Marden

A. + A.

PETRONĖLĖ
KAZLAUSKIENĖ
(po tėvais Jurevlėlutė)

Persiskyrė su ftluo pasauliu 
Liepos 29, 1941, 4:30 vai. po
ptet, sulaukus senatvės, (llmus 
Lietuvoje. Smilgių parap.

Amerikoje Iftgyveno 36 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

■Onų Kazimierų, marčią. Al
biną, anūkes Ėleanor Ir I.o- 
rraine,. sūnų Juozapą, marčią 
Veroniką, anūkę 8tellą lr ki
tas gimines,' draugus lr pa
žįstamus.

Priklausė prie Gyvojo Ro
žančiaus Dr-jos.

Kūnas paftarvotas P. J. Ri
diko koplyčioje, 8354 S. Hals- 
•ted St.

Laidotuvės {vyks fiefttadient, 
Rugplūčlo 2, 8:30 vai. rytą.
Iž koplyčios 1 flv. Jurgio par. 
bažnyčią, kurioje |vyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą, o Ift ten bus nulydėta j 
flv. Kazimiero kupinės.

Visi a. a. Petronėlės Kaz
lauskienės giminės, draugai Ir 
pažystami esate nuoftlrdžlal 
kviečiame dalyvauti ladotuvė- 
se Ir sutelkti Jai paskutln) pa
tarnavimą Ir atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame Nūnai, Mar- 

Č4<is. Anūkės ir Giminės.
laidotuvėse patarnauja lai

dotuvių Direktorius P. J. Ri
dikas. Tel, YAltds 1419.

IŠ MARIANAPOLIO 
PADANGĖS

(Tęsinys)
Su Kalvarijų įrengimu 

parke įvyks pasikeitimų ir 
pagerinimų. Pagal reikalo 
nuožiūros, kai kurie takai 
teks paplatinti, išlyginti ir 
nauji pravesti, prie koplytė
lių augančius medžius, krū
mus aptvarkyti, netinkamus 
pašalinti ar naujų dekoraty
vinių medelių ir gėlių paso
dinti. Iš savotiškos natų 
ralės uolos su skoniu atlikta 
Koplytėlių statyba, Kristaus 
Kančią atvaizduojančios sta
tulos, lietuviško meno kry-

fijos, teologijos, istorijos, 
socialogijos, literatūros, pe
dagogijos ir k.
gauna dailiosios
knygų pasiskaityti ir moks
lo veikalų studijoms. Moks
leiviai turi galimybės lavin
tis sporto šakose. Lauke 
yra aikštės visokiam sportui 
ir tenisui. Salėse yra biljar- 
das, krepšesviedžio ir kiti 
įregimai. Marianapoliečiai 
studentai sudaro atskirų 
sporto rūšių komandas 
grumtis su kitų mokyklų 
sportininkais. Kolegijos rū-

tojai gali lengvai naudotis mus su valstybės teisėmis, 
religine praktika. Prityrę Netrukus kolegijos vadovy 
pedagogai moko jaunuolius bė žada mokslo programą 
gražaus elgesio ir dorai auk- praplėsti, įvedant komercijos 
lėja. Patys studentai atsi- ir technikos mokslus. Ka- 
liepia, kad čia mokslas ir dangi Amerika yra preky-

Studentai auklėjimas esąs gerai pas- bos ir pramonės kraštas, 
literatūros tatytas. Mokslo personalą tai kolegija, prisitaikydama 

sudaro asmenys, Amerikos šios šalies reikalavimams, 
ir Europos universitetuose ateityje paruoš daugiau pre-

žiai ir kiti stočių papuošimai muose yra erdvi, kukliai
savo religine dvasia suteiks 
visai aplinkos prigimčiai kil
nesnio grožio dvelkimą. Lie-

įrengta koplyčia, kur sek
madieniais ir šiokiomis die-
nomis esti Švetnos Mišios ir pobūdžio

rimtai pasiruošę ir reikalin
gus mokslus baigę su dakta
ro laipsniu.

Kolegija turi gerų kalbi
ninkų, filosofų, teologų, io- 

1 torikų ir kitų mokslo šakų 
rimų pedagogų. Šioje įstai
goje jaunuoliai gali baigti 
vidurinę mokyklą (High 
school), jaunesniąją kole
giją 2 metų (junior College) 
ir visą kolegiją klasikinio

kybininkų ir technikų. 
(Nukelta į 8 pusi.)

Iš

tuviai pamils ateityje me- j ^itos pamaldos. Neverčia- laipsniu.
niškai ir gražiose gamtos są
lygose pastatytą Švenčiau
sios Panelės Marijos Liurde 

, atvaizdavimą. Kaip pasau- 
, ly ir Lietuvoj Dievo Sūnaus 
Motina iš pasirinktų stebuk
lingų šventų vietų duoda 
žmonėms gausių malonių, ti
kėkime, kad ir Marianapoly 
garbinama Nekaltoji Merge
lė suteiks mums ypatingų 
būdu maldaujamų gėrybių. 
Mokslo židinys ir įkurtos 
šventovės su laiku išugdys 
Marianapolį į didžiulį lietu
vybės ir katalikybės žydėji
mo centrą!

Puikūs, dideli dviejų auk
štų kolegijos rūmai turi 
daug gyvenamų kambarių, 
studentams auditorijų, salių 
susirinkimams, sportų, val
gykloms ir p. Netoliese ran
dasi daugiau gražių namų 
moksleiviams ir personalui 
patalpinti. Brangintina šiais 
laikais didžiulė kolegijos 
biblioteka. Joje yra visi 
Lietuvoj ėjusieji mokslo, 
meno ir kitų sričių žurnalai, 
senųjų ir naujųjų vyriausių 
lietuvių rašytojų raštai, at
skirų mokslininkų filosofi
niai, teologiniai ir k. veika
lai, Vytauto Didžiojo Uni
versiteto leidiniai ir kitų 
knygų leidyklų spauda. Sve
timomis kalbomis taip pat 
yra enciklopedijos, daug 
svarbiausių veikalų iš filoso-

A. t
DOMICEI.Ė

ZDANAUSKIENft
(po tėvais Ogintaltė)

Gyveno 2425 W. 69th bt. 
Mirė liepos 29. 1941, 10:30
vai. vak., sulaukus pjsė« amž.

Gimus IJetuvoje. Kilo IR 
Panevėžio apskr.. Naujamies
čio parap.. Mleklemės kaimo.

Amerikoje iftgyveno 28 m. 
Paliko dideliame nulIOdlmo

sūnų Bonifacą, broli Steponą, 
brolienę Marijoną Oglntus; t» 
pusseseres: Domicėlė Mazdel- 
klene. Anele f'turllenę, Ste
fanija Erlfikevlčlenę. Lnclją 
Kundrotlenę Ir Eleną PIHpaus- 
klenę: 6 pusbrolius; Steponą 
Kunčiauską. Stanislova Ir Le
oną Artlftauskus. Palme rą. 
Pranelftkų Ir Kazimierą Pa- 
llonlus Ir jtt visų ftelme* Ir 
daug kitų giminiu, draugu Ir 
pažįstamų Amerikoje: Lietu
voje dvi seseris Juzefą čiur
lenę Ir Anstallją Kisielienę: 
brolj Kazimierą Oglntą, Jų 
fteimss Ir kitas gimines.

Kūnas pnftnrvotns An’»no 
M. Phillips koplyčioje,, 3J07 
8. Lituanica Avė.

TAldottivės Įvyks ftefthillenj, 
Rugplūčlo 2 d. Ift koplyčios 
10:8ū vai. ryto bus atlvilčta J 
flv. Jurgi e na ra n. bažnyčią, 
kurlole (vyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta | ftv. 
Kazimiero kapines. •

Nuoftlrdžlal kviečiame visus 
gimines, drangus-ges Ir pažįs
tamus dalyvauti |e|dotuv*se.

Nuliūdę Sūnus, Brolis. Bro- 
1lerV>. Pusseserys. Psielimllai 
Ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius An
tanas M. Phllllpa, Tel, YAKds 
4908.

su bakalauriatą 
Visas čia minėtas

Ai Kenčiate meiiejima 
nudegimą, arba odos ligą? 
Tlekentėkitl Žemo per 30 
metų gelbėjo žmonėms. Pa
šalina .esama, išbėrimui, 
spuogus ir kitokius odos 
negalavimus. Pirk Žemo 
šiandieni Visuose aptieko 
«• ?ąc «ūc »i on

1
mi jaunuoliai ir kiti gyven- mokyklas baigę gauna diplo- žemo

FOR 5K1N |RR|TOTIQNS

Dviejų Metų Mirties 
Sukaktuvės

A.
ANTANAS 

t F. AMBROSE
Jau sukako dveji metai, 
kai negailestinga mirtis 
atskyrė iš mūsų tarpo 
mylimą vyrą ir tėvą, An
taną F. Ambrose.

Netekome savo myli
mo rugpiūčio 1, 1939 m 
Nors laikas tęsiasi, mes 

jo niekados negalėsime 
užmiršti. Lai gailestingas

Dievas suteikia jam amžiną atilsį.
Mes, atmindami tą jo liūdną prasišalinimą iš mūsų tarpo, 

užprašėme gedulingas šv. Mišias rugpiūčio 1, 1941, šv. Ritos 
parap. bažnyčioje, 8:30 vai. ryte. Kitos šv. Mišios bus laiko
mos rugpiūčio 5 d., 1941, Gimimo Švenč. Panelės parapijos 
bažnyčioje, 8 vai. ryte.

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už 
a. a. Antano F. Ambrose sielą.

Nuliūdę: moteris Bronlslava; dukterys Genevieve ir Ber- 
nice ir sūnus Rayniond.

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT 

CO.
MENIŠKI — VERTINGI 

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS

Ši firma virš 50 m. tos pačios 
šeimynos rankose!

KREIPKITĖS Į

LIETUVĮ VICE-PREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
OFISAS IR PARODA:

4585 W. Washington Blvd. 
Tel. ESTebrook 8645

REZIDENCIJA: 
5919 South Troy St. 
Tel. REPublie 4298

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

IHARGUTIJ'
RADIO LAIKRAŠČIO 10-ti METAI

APTARNAUJA CHICAGOS ir APYLINKĖS LIET U VIJĄ 
Vientntilia Vakarini. Lietuvių 

Programas Amerikoje — 
Leidžiamas 9 Sykius | Savaitę

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

WHFC-I45O kil.

PLATINKITE “DRAUGĄ*

Kol žmogus gyvens netur
to minčių tvaiku apsisupęs, 
ir jomis pats spinduliuos, tol 
jis bus bejėgis.

MARIJONA 
STANISLAUSKIENE 
(Po tėvais Povilaltė)

Gyveno 7125 S. Washtenaw 
Avė.

Mirė liepos 30 d.. 1941, 5:10 
vai. ryte, sulaukus 42 metų 
amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo IS 
šakių apskr.. Kaimelių parap., 
Kedulos kaimo.

Amerikoje Iftgyveno 20 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Feliksą, sūnų Eduardą, 
tėvą Pranelftkų Povllaltj, pa
motę Oną. brolj Juozapą Po- 
vilaitj. 5 seseris; Stanislavą ir 
Svogeri Silvestrą Nalivalčlus. 
Augustiną lr ftvogerĮ Joną Sa
kalus. Wandą lr Svogerj Vili
mą Rokaičlus. Emiliją ir ftvo- 
gerj Joną Bartkus, Agotą Ir 
ftvogerį Raymond Kupečius Ir 
jų visų šeimas Ir daug kitų 
giminių, draugų Ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
delkio koplyčioje, 4605 So. 
Hermitage.

Laidotuvės Įvyks pirmadie
ni. rugpiūčio 4 d. ift koplyčios 
8:00 vai. ryto bus atlydėta | 
flv. Kryžiaus parap. bažnyčią, 
kurioje |vyks gedulingos pa- 
pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta J flv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir paž.Įs- 
tamus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę Vyras, Sūnus, Tėvai, 

Brolis. Seserys, flvogerial Ir 
Glmlnfės.

Laidotuvtų Direkt. John F. 
Eudelkls. Tel. YARds 1741.

VISOSE MIESTO DALYSE

TliffasVirš$6,000,000.00
Apart Apsaugos, Turime CCAA A A A AA 
ATSARGOS FONDĄ Viri ijUVrUvU-UO

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

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

FED
LOAN ASSOCIATION ofCUcap 
JUSTIN MACKIEVVICH, Pre*.

4192 Archer Avenue
VIRginia HM

y INGS

f

OARY. IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Oariauaia* Patarnavima* — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI

MENIŠKAS DARBAS 
ŽEMOS KAINOS

TEISINGAS PATARNAVIMAS

Venetian Monument Co.1
—

527 N. VVestern Avė. Tel. See. 6103
■m

4805-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

Radlo Programas — 10:00 vai. antradienio Ir Sefttadlenio rytais, 
ift Stoties WHIP (1520), su P. SaltlmUru.

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS 

8354 South Halsted Street
Skyrius: 710 W. 18th St. 

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

Tel. CICERO 2109 
0812 So. Western Avenue 

Tel. GROvehiU 0142

J. LIULEVICIUS 
4848 S. Califomia Avė. 

Tel. LAFayette 3572

I. J. ZOLP
1040 West 4flth Street 
Tel. YARds 0781-0782

LACHAWICZ IR SCNAI 
2314 West 23rd Place 

Tel. CANal 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULlman 1270

S. P. MAŽEIKA 
8319 Lituanica Avenue 
Tel. YARds 1138-1139

ANTANAS M. PHILLIPS 
8307 Lituanica Avenue 

Tel. YARds 4908
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
PER 30 VALANDŲ LAIKOTARPĮ BAŽNYČIOS 
LAUKIA MOSŲ APSILANKANT

Mūsų mirusieji laukia pagalbos... 
Portinkulų atlaidai rugpiūčio 2 d.

Italijos žemėje, Apeninų! kas galės palengvinti
kalnuose yra šalis Umbrija 
pavadinta. Ten prieš 700 
metų gyveno šv. Pranciš
kus, vienuolis, kuris keliau
damas po apylinkes visiems 
skelbė meilę. Jis mylėjo Die
vą, jis mylėjo kiekvieną 
žmogų. Jis rašė himnus sau
lei, kalbėjosi su vilkais ir 
globojo žemės kirminėlius. 
Netoli Alverno kalno, prie 
pat Asyžiaus miesto buvo 
bažnytėlė paskirta Angelų 
Karalienei. Jis mylėjo visas 
bažnyčias ir koplytėles. Jei 
kur surasdavo apleistą, ap
griuvusią, jis savo ranko
mis stengdavosi sumūryti, 
sutaisyti, kad tie Dievo na
meliai nesugriūtų. Bet iš vi
sų Umbrijos apylinkės baž
nytėlių, jis labiausiai mėgo 
Angelų Karalienės — Šv. P.

JU
kančias skaistykloje? — 
Mūsų pelnyti atlaidai, mū
sų maldos. Portinkulų atlai-

IS ALRK VARGONININKŲ SĄ-GOS 30-tojo SEIMO
Atstovaujama didžiuma provincijų; 
skaitlingiausia - Chicagos provincija.
Chlcago, III.—Liepos 22 d. 

— 3O-sis ALRD Vargoninin
kų Są-gos seimas prasidėjo 
9:30 vai. Gimimo P. šv. baž- 
nyčiojey egzekvijomis ir ge
dulingomis šv. Mišiomis, ku
rias laikė Var-šų Są-gos 
Chicago Provincijos dvasios 
vadas kun. M. Švarlis, ŠŠ.dai yra vieni tų, kuriais ga

Įima daugiausiai visuotinų _ P"apij.OS

atlaidų laimėti: vienerius
sau pačiam, o nesuskaitomą 
ir neaprubežiuojamą skaičių 
— sieloms skaistykloje. (

Sąlygos: 1. būti malonės 
stovyje arba atlikti išpažino 
tį, 2. priimti šv. Komuniją, 
3. lankyti bažnyčią ar kop
lyčią, kuri turi privilegiją 
port. atlaid. gauti, 4. sukal
bėti bažnyčioje 6 poterius 
(6 Tėve mūsų, 6 Sveika Ma
rija ir 6 Garbė Dievui) šv. 
Tėvo intencija.

Kiek kartų maldininkas 
aplankys bažnyčią ir joje 
sukalbės minėtus poterius,

Marijos bažnyčią. Čia jis ti*k sykių jis galės laimėti
pats daug -malonių įgijo, čia 
jis ir kitiems daug išprašė. 
Paopiežiai šią bažnyčią lan
kantiems suteikė gausius 
atlaidus, tokius pat, kaip 
Jeruzalėje šventas vietas 
belankantiems. Tie atlaidai 
gavo vardą "portinkulų at
laidai”.- Vėliau, tikintiesiems 
prašant kitose šalyse, po
piežiai suteikė privilegiją 
kai kurioms bažnyčioms, 
kad 2 d. rugpiūčio tas baž
nyčias lankantieji gautų 
tuos pačius atlaidus, jei iš
pildys visas sąlygas atlai
dams gauti. Čikagos mieste 
taip pat yra privilegijuotų 
bažnyčių, kurias lanwant ga 
lės tikintieji laimėti minė
tus atlaidus.

Praeitame sekmadienį Vi
sų Šventų par. bažnyčioje 
Roselande klebonas Ipn. J. 
Paškauskas ir asist. kun. B.

vtATVpnlAteši V\rn<VAn laivriA+i

portinkulų atlaidus rugpiū
čio mėn. 2 d. Kas savo šei
moj, savo giminėj neturi 
mirusių? Dabar, kai karas 
siaučia, kai tiek daug žmo
nių nukeliauja į amžinastį 
nesuspėję žemėje atgailoti,

visuotinus atlaidus. Atlaidų 
laimėjimas prasideda šįmet 
penktadienį (rugp. 1 d.) vi
durdienį ir baigiasi šešta
dienio vidurdienį (12 vai. 
nakties į sekmadienį).

Visų šventų bažnyčioj 
Roselande bus klausoma iš
pažinčių ketvirtadienį nuo 4 
vai. ir nuo 7:30 T prieš pir
mąjį penktadienį), penkta
dienį iš ryto nuo 6 vai. ir 
vakare nuo 7:30, šeštadienį 
iš ryto iki sumos. >

Šeštadienį, rugpiūčio 2 — 
atlaidų dieną šv. Mišios lai
komos: 5:30, 6:30; 7:30 ir 
suma 9 vai. su pamokslu.

Tikimasi, kad daug tikin
čiųjų ne tik iš Roselando, 
bet ir iš kitų parapijų pa
sinaudos šiomis Bažnyčios 
suteiktomis privilegijomis ir 
pelnys sau ir savo mirusių
jų sieloms gausių malonių.

dą ir atstovams sugiedojus 
Lietuvos himną, sekė rinki
mas prezidiumo, į kurį iš
rinkta: pirm. komp. A. Alek- 
sis iš Waterbury, Conn., 
Connecticut Provincijos vice 
pirm. P. Dulkė, iš Brooklyn, 
N. Y., Didžiojo New Yorko 
Provincijos; sekr. V. Grrl 
čius, iŠ Cleveland, Ohio. Įne
šimų, Rezoliucijų ir Skuhdų 
Komisijon įėjo: J. Šiaučiū
nas, iš Klngston, Pa., Scran 
tono Provincijos ir Chicago 
Provincijos: N. Kulys, "liu

li

kleb. Mišias: "Missa Pro De- 
functis” (Claudio Casciolini) 
giedojo Chicago Provincijos 
Varg. Sasnausko vardo cho
ras. Seimą atidarė Są-gos 
Centro pirm. komp. A. Po- ^ikos žinių” redaktorius 
cius nuoširdžiu sveikinimu ir Į art. J. Kudirka, 
linkėjimu seimui padaryti 
naudingų nutarimų. Kun 
A. Baltučiui atkalbėjus mal

Priešpietinis posėdis pra-

ka. Bus lietuviško kugelio

Šokiams gros gera muzi- 
bei zdtų užkandžių ir gėri 
mų. Be to įvyks daug bran
gių dovanų laimėjimai.

Komisija gerai prisiren
gus visus atsilankiusius pa
tenkinti. O nuo lietuviškų 
dainelių tai net miškai skam 
bės.

Įsidėmėtina 20 kuopos na
rėms. Būtinai sugrąžinti lai
mėjimo knygutes piknike ar 
prieš pikniką, pas kuopos 
raštininkę Mrs. Gedmin, ar
ba Mrs. Wolter. A. D.

Taupykite Vartotus 
Pašto ŽenklusW A»» . •> >

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

Šioj srity daugiausia ga
li pasidarbuoti tie, kurie
rlii-Vio Ir Y. o nė, urSon Vva nlriv/vao

unauuHC ir ptuiaaiuee vieto

se, Kur Kasdien pereina 
daug pašto.

Kada susidarys keletas 
svarų pašto ženklų, siųskit* 
juos “4th Clase Mail” šiuo 
adresu:

MARIAN MISSION CLUB 
Marian Hills Semi nary,
Hinsdale, Illinois.

Wtve$, mothers, sislejs— ttjey're often 
forced to point the w<ty to hoir 
health to their men folk! For women 
know that a heolthy head produces 
handsome hoirl And that's why 
women everywhere are pointing ta 
Fom-ol, the remarkabie fooming oil 
shompoo which first nourishes the 
scalp, then takes the dūli, parched 
hdS and brings it bock to glowing 
health. Fom-ol is ko ecoūomical; a 
little goes o long way. Ask your 
druggist for the regular 50c sizA 
Or, write for a generous triol bot
tle, endosing lOstto cover packing 
and postage.

FOM-OL
Mere thea • to
—a treetmenf f

V*-
c ««* _

leistas sveikinimams išklau
syti. Nuoširdžius sveikini
mus seimui pareiškė: Centro 
dvasios vadas kun. M. Svar
bu, kun. Zakarauskas, V. 
Daukša, J. Šiaučiūnas sveiki
no nuo Scranton Provincijos 
su auka $5, Wyomlng Klonio 
"Dainos” Draugijos lr per
davė sveikinimus "Garso” 
red. P. Dulkė — nuo Brook
lyn Provincijos ir sykiu per
davė sveikinimus "Ameri
ka” red., V. Greičius, A. 
Mondeika, art. J. Kudirka, 
K. Sabonis, svečias A, Be 
naitis su sveikinimu paauko
jo seimui ir $3. Kiti sveiki
nimai buvo laiškais ir tele
gramomis: nuo J. Balsio iš 
Hartford, Corfn., su auka $5, 
Šv. Kazimiero Seserų Kongr. 
per Motiną Juozapą, muz. J. 
Šiaučiuno šeimos, A. šlape
lio iš Nonvood, Mass., su au
ka $10, K. Vidikausko iš 
Phila, Pa., komp. J. Žilevi
čiaus, kun. J. Balkūno, Kuni

Remkite "Draugą”, nes jis 
tarnauja Bažnyčiai, Tėvynei 
Ir Jūsų reikalams.

FlNANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

PASKOLOS
GREIT IR PIGIAI 

ANT 1-mų MORGIČIU 
Mėnesiniais atmokdjimais

Mutual Federal 
Savings

and LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO 

2202 W. Cermak Rd. 
EEN. J. KAZANAU8KA8, Sec.
, Turtas virs $1,000,000.00

Jūsų Gražus 
Apsirėdymas

-Mūsų Specialybė

Kitam gera nepadaręs ne 

lauk iš kito gera.

“THAT UTTLE GAME” If Wifcy Only Knew

TYPEWRITERS

A D D I n G M a f 4 * n f $

—tMAll MONTNtV PATMINT*—

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED

+ CTAD tyfiwritir 
COMPANY

T(* *. MAMtOM ft.
Phone DEAP3ORN P 4 4 4

AGENTAI: 

Joms Rodinas 
Jonas Jasinskas 

Ant. Labanauskas 
tL Rajewski 

"Shorty”

1/ a va ■ aKviečia visus į 
smagu pikniką

Brighton Park. — M. S. 
20 kuopa rugpiūčio 3 d. 1 
vai. po pietų Liepos darže 
(prie tautiškų kapinių) ren-

S KAITYKITE “DRAUGĄ 1 gfc 8U įvairumais pikniką.

ŽAVIAUSIAS PASIRINKIMAS 
MOaNtELIU 

BUUSKEI.IU 
PIRŠTINIŲ 

KOJINIŲ 
POOKET’BOOHV 

KORSETŲ
KCDfHIAMS DRABUŽIŲ 
V. VILEIŠIENE, SAV,

GLAMOUR
FROCK SHOP

5922 W. Roosevelt Rd. 
ToL AUSTIN 1175

Th« IO«XWWV 
,TmS CWCMO« <M

4kM tkVM* V» M flM>en»

« Uiton to

PILHDEGII'S 
yUBBSLH-AMERICA! 

BBDIB BROADCAST
>my fstorday, 1 *30 ts 3:30

k STATION WH1R
1480 UlocyelM -

OM MatU. « To. BMI f 
r • pMtartaf a pregvaa to 
Yufotlav Folk Mtuie

gų Vienybės centro sekreto
rius ir kun. J. Miliausko, 
Vargonininkų Są-gos Centro 
dvasios vado.

Posėdis baigtas vai.
pietums, kurie buvo suruošti 
atstovams ir svečiams para
pijos salėj.

* . Spaudos atstovas.

CLASSIFIED
IAREN DAVIMUI 4 MAMB. PLUTAS 
Išrendavtmul 4 Kambarių fletaa ant 
2-ro aukšto. Mūrinis namas. Mie
gamas porčiua. Karsto vandens Ši
luma. Bevaikė Šeima pageidaujama. 
*45.00 J mėnesi. Kreipkitės adresu: 

Itao So. Rkhmonri Avė.toto ■ ■ ■
TIRI PARSIDUOTI — Dvieju fle
tų mūrinis namas, vienas 6 kam b. 
kitas 4 kambarių Ir krautuvė. Na
mas modemiškai {rengtas Ir dildo
mas karktu vandeniu, (mokėti tik 
retkla *3,000. Namas randasi po 
adresu 7Ste S. Rnc'ne Avė.

Dėl apžiūrėjimo ir tolimesnių in
formacijų kreipkite? telaMnu t •

......... .. LAVVndtoe MUŠT

Nukauti priešą kovos lau

ke galima tik tada, kai jis 

rankose turi ginklą. Nuko

vęs beginklį yra lygus žmog

žudžiui. — DLK Gediminas.

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

WHOLESALE
LIQUOR 

ĮSTAIGA

Uvežiojame 
po visų 
Cbicago

R. KANTER, Sav.

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

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

CLASSIFIED

NAMŲ — PARMV BAHUENAI 
10 fletų, Marąuette Parke Įmo- 

s. *12.-fcėtl *5000. 4 rieti 
500. 2 fletų mūrini 
rius *(,300. ( kamburlų marinis
Lungalow *4,90U. 5 kambarių me
dinis cottage kaina *2,750.

Turime taipgi gana dideli pasi
rinkimų bizniavų namų

lurime visokių kitokių bargenu 
po visų Chicagų. Taipgi apie ISO 
.ubai gražių farmų, prie vandenų, 
tinkamus dėl resortų. Oallma pi
giai pirkti arba mainyti.

Kas norite naujų namų pastaty
ti, senų pataisyti, apskaltliavimas ‘ 
dykai.

Jeigu norite greitai parduoti ar
ba pigiai pirkti, ((mainyti bite kų 
Jūs turite, kreipkitės pas:
CHARLES P. SURoMSRlS A CO. 

•881 S. Meartern Avė.
Tel. REP. *718 Vak, PKOs. tilt

REIKALINGAS DARBININKAS 
SPAUSTUVĖJE

Reikalingas tuojau prityręs spaustu
vės darbininkas. Pastovus darbas

Kreipkitės;
83*4 So. Oakley Avė- CMcago. Ri.

tų mdi-lnls, 
nls po 4 kainba-

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS 
MAKQUETTE PARK 

Pirsidėoda Z-jų 'rištų mūrnls na ■ 
tnas gražiame jd&raųetta , Park. An ; 
dviejų Totų. Karstu’ Vandeniu ap 
šildomu. 2-Jų Aarų^jgkjkdšius. Dė!
platesnių informacijų kreipkitės: 

6436 S. Talman Avė.

PAIEŠKOMA SENA PORA
Paieškoms seną porų lr duodame 
kambarius uždyka, už prižiūrėjimų 
krautuvės nakties metu.

Kreipkitės;
OVERLINO TAI IX) It SHOP 

4602 So. AVood St.
Tel. VIR. IOV3

HOUSEHOLD FURNIsHINOS 
KAURAI (RŪGS)

I,lėtin ai irus n<ft«j>raeta proga
Esu priverstas purauoti du žavėti
nai gražiu 9x12 Persų ir Arabų sti
liaus kauru. Taipgi tikras Broad
loom — tiktai *25.00.

Kreipkitės:.. ,
5748 80. Troy 84.

arba (aukite: ,
OHOvchin 4198

PUIKI PROGA
Parsiduoda krautuvė ir dviejų fle
tų mūrinis namas šildomas karštu 
Vandeniu. Nuosavybė geriausioj pa
dėty. ftendų gaunama *117 į mė
nesį. (mokėjus tik *300 cash ga
lima pirkti už *7,000. Randasi Bri- 
ghton parko kolonijoj.

šaukite P. JASKOWSKI, 
PROhpcct 0388. Dovivbrou & Co.,

5100 S. Marshfield Avė.

PLATINKITM "DRAUGĄ”

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

WHOLE SALE 
FURNITURE 

BROKER
DINING ROOM SEST8 — PAR
LOR SETS — BEDROOM SETS 
— RŪGS — RADIOS — KE- 
PRM1EHATORS — VCASREHS — 

MANGELS — STOVĖS.
Adkertmd Hm

■,,.-x

■>.. t. '

AL£X ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 60. VVestern Aven(<jT
Telefonas REPUBLIC 6051

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

DOMINIKAS KUKAITIS, S»V.

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 West 81st Street 

Chicago, IlL 
Telef onuoltite: 

VlCtory 16 9 6

MILDA BUICK SALES
VIENINTELfi LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:

907 WEST 3STH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022
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DMDBSa Kętvlrtadlęnls, liep. 31, 1941
Tikybos pamokos 
kalėjime

Chicagoj apskritiniame 
kalėjime jvesta tikybos pa
mokos nusikaltėliams. Tos 
painokos yra priverstinos 
nepilnamečiams nusikaltė
liams. Religijos pamokų 
reikalingumą vyriausybė 
pripažino po to, kai jaunas 
kriminalistas Sawicki vieną 
dieną nužudė keturis žmo
nes. Pamokas duoda kata
likų kun. Ernest Kaufhold. 
Pamokos prasidėjo nuo De
šimties Dievo Įsakymų. Reli
ginėms pamokoms skirta 6 
valandos savaitėje.

Ne visi yra verčiami lan
kyti katalikiškas pamokas. 
Protestantams yra skirtin
gas tikybos mokytojas. Vai
kai liuosa valia pasirenka 
vieną ar kitą. Katalikiškoj 
klesoj yra 12 mokinių.

Rado gyvatę
Robert Skinner, 45, 7641

So. Union avė., pranešė po
licijai, kad miestui prigu
linčioj pašiūrėj esanti barš
kančioji gyvatė (ratlesna- 
ke). Du policijos sk vadai 
tapo paskirti surasti tą gy
vatę ir ją užmušti. Ta pa
šiūrė, kur gyvatė pastebėta 
randasi prie Wallace ir 77 
gatvių.

* Kur sveikiausi 
vyrai

Vyrų ėmimas kariuome
nėn parodė, kur randasi 
sveikiausi vyrai. Pasirodo, 
kad Chicagoj sveikiausi vy
rai besą turtingesnėse mie
sto dalyse. Chicagoj svei-

NAUJAS CAMPIONAS

("Draugraa" Acme telepnoto)
Freddie Coehrane (dešinėj) naujas welterweight čampionas, paveržęs tą garbę nuo 

Fritzie Zivico žaidimą Rupert stadione, Newark, N. J.

Teisėjas Zuris išklaus.s 
apkaltinimą pasakė: “Aš 
esu girdėjęs daug blogų da
lykų, bet šis yra vienas iš 
žiauriausių ir niekšiausių.”

šiuo tarpu teismas nesi
baigė. Atidėta iki rugsėjo 
4 d. Reikia palaukti, kad 
pamatyti, kaip vaiko pirš
čiukai gys. Nusikaltęs tė
vas randasi po $1.000 kauci
ja.

Oras ir telefonai
Kad žmonės daug šneka 

ir rūpinasi apie orą, tai pa
rodo ir telefoani.

Telefonų kompaniją turi 
skyrių, kurs informuoja vi
suomenę apie orą. Apie tai 
galima sužinoti šaukiant 
Weather 1212. Per dabar
tines Chicagos kaitras tas 
skyrius ypač buvo “busy.”

kiausi vyrai besą Beverly 1 Normaliu laiku j tą skyrių 
būna 14.000 šaukimų. O lie
pos 28 d. tokių šaukimų bu
vo net 75.000. Praėjusias 
metais liepos 25 d., kada ter
mometras rodė 101 laipsnį, 
tai telefonų šaukimų į oro 
biurą buvo 80.173.

Žiemos laiku, kada tempe
ratūra nukrinta žemiau ze-

Hills apylinkėj. Ten dėl ne
sveikatos “išbrokyta” 39 
nuoš. Beverly Hills seka 
Rogers Park, kur “išbroky
ta” 44 nuoš. pašauktų vyrų.

Kaip atpratyti vaikę 
nuo vagystės

ro, tai telefonų šaukimas į 
. Teisėjas Zuris, išklausęs ' oro biurą teip-gi padidėja, 
rėjo ypatingą nusikaltėlį. Sausio 18, 1940, kai termo-
Prieš jį buvo pastatytas 
Frank Doladee, 5623 Mil- 
waukee avė. Jis buvo kalti
namas tame, kad pagavęs 
vaiką, 6 metų amžiaus pa
vogime $1.85, deginęs jo 
pirštus ant geso. liepsnos.

metras rodė 14 žemiau zero, 
tai telefonų kompanijos oro 
biuras susilaukė 85.243 šau
kimų.

Telefonų kompanija yra 
prisirengusi atsakyti į dieną 
100.000 šaukimų apie orą.

Galėjo žūt 30 
žmonių

Antradieio vakare tik tik 
nežuvo 30 žmonių ežere. Mat 
dėl didelių kaitrų daugelis
irklinėjosi ežere. Tuo tarpu zniu ir visa įstaiga pereis j

Didelis hotelis 
užsidaro šiandie

Garsusis Chicagos Audito
rium Hotel užsidaro šiandie. 
Savininkai neišsivertė su bi-

visai netikėtai kilo labai 
smarkus vėjas, kurs išgąsdi
no visus gyventojus, bet 
ypač esančius vandenyje. 
Daug valčių apsivožė ir žmo • 
nės nenorėdami turėjo mau
dytis. Paežeriniai sargai 
leidosi gelbėti skęstančius. 
Išgelbėjo apie 30 žmonių.

Sudegė keturi
chicagiečiai

Ties Sharon, Wis., netoli 
Illinois valstybės rubežiaus 
nukrito į kornų lauką didelis 
monoplane. Tarp žuvusių ja
me žmonių buvo keturi chi
cagiečiai — du vyrai ir dvi 
moterys.

Gaisras arti 
vidurmiesčio

Didelis gaisras buvo kilęs 
arti vidurmiesčio Sudegė 3 
augščių namas, 1512 South 
Michigan avė. Nuostolių už 
$35.000. Tas namas buvo vi
sai arti šv. Luko ligoninės.

Mirė gatevekaryje
North avė. gatvekaryje 

prie Kostner gt. nežinomas 
žmogus dėl kaitros apalpo ir 
tuoj mirė.

“THAT LITTLE GAME” — — Unconsciously (?)

kitas rankas. Tas hotelis bu
vo garsus nuo 1890 metų.

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

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

Iš Marianapolio 
padangės
toliau atvykę mokytis stu
dentai gauna vietoje pilną 
išlaikymą.

Kolegijos namų ruošos šei
mininkėmis yra Šv. Panelės 
Nekaltai Pradėtos Vienuoli
jos Seselės, kilusios iš lae- 
tuvos. Ši vienuolija Lietu
voje savo žinioje turėjo ir 
vadovavo namų ir žemės 
ūkio mergaičių mokykloms, 
prieglaudoms, vaikų darže
liams .knygynams, spaustu
vei ir kitoms mokslo 
bei' labdarybės įstaigoms. 
Thompson’e Conn. įsikūru
sios lietuvaitės seserys, kai
po Lietuvoj Marijampolėje 
esančio minėtos vienuolijos 
centro šaka, yra gerai pasi
ruošusios Marianapoly pa
vestiems darbams vadovau
ti. Jos veda, pasiskirsčiu- 
sios skyriais, skalbyklą, pie
no produktų paruošimą, vai
sių, daržovių konservavi
mą, valgyklos tvarką, viri
mą, daržininkystę ir paukš
čių priežiūrą. Reikia ste
bėtis, kad seselės, palyginus 
mažomis jėgomis, visuose 
skyriouse tiek daug darbų 
gerai ir sąžiningai atlieka. 
Iš paukščių ūkio visada vir
tuvė gauna pakankamai 
šviežių šiltų
paukštienos,

rių daržovių ir žalumos, žo
džiu, kiekvienu laiku iš šilt
namio, inspektų ar daržo pa
tiekia valgytojams reikalin
gų vitaminų. O ką jau be 
sakyti apie gėlynus, iš kurių 
papuošiami altoriai, stalai ir 
visa lauke aplinkuma!

(Bus daugiau)

mu

kiaušinių ir 
daržininkavi-

mas priaugina gausiai jvai-

DAFFY DRAMAS
IT'S JUST THE

HAVE MV HA1P- RMTTEP* 
THAT S MY

SIEK, NERVOUSf>DI UtfV overy nŪKANAI month":
Then Read WHY 
Lydia E. Plnkham’s 
Vegetable Compound Is 
Real“ Woman’s Frlend”!
Soma sromen auffer aerara monthly 
paln (erampa. harkacha. headache) due 
to female functlonal dlsordera while 
other's nerraa t«s<l to become upaet and 
they get erose, reatleas and moody.

S 8o why not t Aa Lydia E. Plnkham'a 
Vegetable Compound mada aspecteKy 
to halp tlred, ran-dosm. nervous wom- 
en to go amlllng thru "dlfflcult days.” 
Plnkham’a Compound eentalna no opi* 
atea or habit-forming Ingredients. lt

is made from nature'a own henefletal 
roota and herbą — each wlth ita own 
apactof purpoaa to HELP WOMEN.

Famona f or orer M yaara—Plnkham’a 
Compound te the beat knoen and one 
of the moat affaetive "troman's" tonlca 
obtainable. Try it f f

MARGUTIS

LIETUVOS VYČIŲ 
SEIMAS

, X Gerb. kun. Ignui Alba- 
vičiul, šv. Antano parapi
jos klebonui, vardadienio 
proga linkime sveikatos ir 
ilgų metų darbuotis Dievo 
garbei ir tautos gerovei taip 
sėkmingai, kaip ir ligšiol.

X Sveikiname ir Igną Sa
kalą, mūsų dienraščio re-

Š. m. rugpiūčio 12, 13, 14, 
dd. įvyksta Lietuvos Vyčių 
29-tas seimas Šv. Vincento 
parapijoj, Pittsburgh, Pa. L.
Vyčių 62-ra kuopa, kaipo aei-!dakcii'M Personalo narį, ir
mo rengėja, šiuomi nuošir- iviaus kitus ISnu8' P8“1*8- 
džiai kviečia Tamstas atsi- dami Siems viso Scriau8io-
lankyt į šį seimą ir ypatin
gai, į rengiamas seimui pra
mogas. Seimo programa 
sekanti:
Pirmadienį, rugpiūčio 11 d.

7:30 vai. vakare, seimo at
stovų priėmimas bei susipa
žinimas šv. Vincento moky
klos salėj. Muzika, užkan
džiai. Įžanga — 25c. 
Antradienį, rugpiūčio 12 d.

9:00 vai. ryte, iškilmingos 
Šv. Mišios ir pamokslas da
lyvaujant J. E. vyk. Hugh C. 
Boyle. (Sekančiomis seimo 
dienomis Mišios 8:30).

10:00 vai. — Iškilmingas 
atidarymas pirmos seimo se
sijos, dalyvaujant miesto 
majorui* ir k. šv. Vincento 
mokyklos salėj.

7:00 vai. vakare — Pits- 
burgho miesto ir apylinkių 
aprodymas seimo atstovams 
bei svečiams autobusais. Bi
lietai — 75c.

9:00 vai. vak. — Bendras 
maudymasis Sheridan Park 
Swimming Pool, partu ir pi
knikas. Įžanga — 25c. 
Trečiadienį, rugpiūčio 13 d.

8:00 vai. vak. — IŠKIL-

X Kotrina Sriubienė, pir
mininkė Labdarių centro, 
Labdarių 3 kuopos ir Mote<- 
rų Sąjungos 2 kuopos, ir 
kitų draugijų darbuotoja ir 
rėmėja, šiomis dienomis lan
kėsi pas savo dukrelę Cham- 
paign, UI. vakacijų. Dabar 
rengiasi į Moterų Sąjungos 
seimą.

X Gražiai buvo pagerb
tos Cicero Onos, šv. Onos 
šventėje — Ona Antanai
tienė, Ona Reikauskienė 
(kunigo motina),.Ona Saliu- 
kienė ir Ona Balčiūnienė ir 
kitos buvo sukviestos pas 
Jaukšus 1822 So. b8 Ct., kur 
buvo ir daugiau jų giminių* 
ir draugų.

North Side. — Šv. Ražan
čiaus draugijos susirinki
mas įvyks rugpiūčio 1 d., 
Šv. Mykolo parap. mokyklos 
kambary, vakare po pamal
dų. -

Šv. Kazimiero Akademi
jos 3 skyriaus mėnesinis 
susirinkimas įvyks liepos 31
d., Šv. Mykolo parap. mo- 

MINGA VAKARIENE IR į kyklos kambary, vakare po
ŠOKIAI, Fort Pitt Hotel, 
English Room, Pittsburgh, 
Pa. Dalyvaus įžymūs sve
čiai, šokiams gros Ken Bay- 
ley orkestras. Bilietai — $2 
asmeniui.
Ketvirtadienį, rugpiūčio 
14 dieną

8:30 vai. vak. — ATSI
SVEIKINIMO Š O K I,A I 
North Park Lodge, North 
Park. Orkestras, pamargi- 
nimai ir tt. Įžanga — 50c.

pamaldų. V. D., pirm.

Kas nemyli tėvų, tas nieko 
nemyli pasaulyje.

VVOIK STUDIO
1945 West 35* Street
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1‘HONF i tFAYKTTE 2MI3

JUBILIEJAUS PROGA
10 Savaičių Prenumerata Siūloma 

U2 VIENĄ DOLERĮ

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
štai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams: 

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

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

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

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

Užsakymus siųskite Šiuo adresu:
DRAUGAS"»»y

2334 So. Oakley Avė. Chicago, Illinois 

arba šaukite CĄNal 8010


