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U-S. IŠDAVIKAS PASMERKTAS MIRTI!
Mrs.Roosevelt Prieš U.S. Komunistus
Neturiu iliuzijų dėl Amerikos 
komunistų nusistatymo - Mrs. FDR.

Ji nenorinti, kad ją kontroliuotų ameri
kiečių grupė, kontroliujama Rusijos
NEW YORKAS, rugp. 6 

d.—Mrs. Franklin D. Roose
velt, Prezidento Roosevelto 
žmona, padarė pareiškimą, 
kuris aiškiai nušviečia jos 
nusistatymą dėl komunistų 
ir kuris, aišku, komunis
tams nepatiks.

Savo pareiškime dėl Ame
rikos Darbo partijos kairio
jo sparno nusistatymo, Mrs. 
Roosevelt pabrėžė, jog “aš 
nenoriu būti kontroliuojama 
šiam krašte amerikiečių gru
pės, kuri tuo pačiu laiku yra 
kontroliuojama Rusijos ir 
Rusijos interesų.
Panaudojo Politiniai

t
šį savo nusistatymą Pre*

zidento žmona pareiškė sa
vo laiške, kuriame ji pasisa
ko prieš Eugene P. Connolly, 
Amerikos Darbo partijos 
kairiųjų sparno vadą, iuž jo 
tariamąjį politinį panaudo
jimą jos ankstesnio pareiš
kimo, kuriame ji indorsuoja 
partiją.

Savo laiške ji sako, jog 
jos indorsavimas panaudo
tas lapeliuose paskutiniuose 
rinkimuose ir kovoje tarp 
AFL dešiniojo ir kairiojo 
sparno, Mrs. Roosevelt rašo 
Connolly, jog “aš nenoriu, 
kad jūs varto tumė t mano 
vardą ar mano laišką vėl 
bet kokiuose leidiniuose.”
Už Dešinįjį Sparną

“Aš esu ir visados buvau 
didesnėj simpatijoj su Ame
rikos Darbo partijos nusis
tatymu, kurį atstovavo, ma
no manymu, tikroji vadovy
bė Mr. Luigi Antonini, val
stybės pirmininko, vadovau
jama.”

Antonini, dešiniųjų vadas, 
kaltina kairiuosius, jog juos 
dominuoja komunistai.
Prieš Komunistus.

“Aš neturiu jokių iliuzijų 
dėl Amerikos komunistų 
užimto nusistatymo Ameri
kos reikaluose,” pareiškė 
Mr®. Roosevelt. “Ai gerbiu 
Rusiją ir puikias kovas, ku
rias Rusija veda ... bet aš 
nenoriu būti kontroliuojama 
šiam krašte amerikiečių

INDIANAPOLIS, rugp. 6 
d.—Nuteistas VV'llliam Dud- 
ley Pelley pareiškė, jog Chi
cagoj yra 300 jo organizaci
jos narių.

grupės, kuri tuo pačiu laiku 
yra kontroliuojama Rusijos 
ir Rusijos interesų.”

Japonai naudoja 
džiunglių taktiką

Gen. MacArthur Stabas, 
rugp. 6 d. — Sąjungininkų 
žemyno kariuomenės piet
vakariniam Pacifike vadas 
gen. Sir Thomas Blamey 
šiandie pareiškė, jog japonų 
kariuomenė naudoja tą pa
čią taktiką, kaip savo kovo
se Malajuose lr Filipinuose.

Savo žygiuose Naujojoj 
Gvinėjoj japonai panaudojo 
mažą kariuomenės skaičių, 
bet ji gerai apmokyta džiun 
glių kovoms.

Svarbiausias sąjungininkų 
sunkumas Naujojoj Gvinėjoj 
yra transportacija. Sir Tho
mas pažymėjo, jog tarp Ko- 
koda ir Port Moresby yra 
aukštų kalnų eilė ir sąjungi
ninkams pristatyti savo ka
riuomenei reikmenų ir para
mos daug sunkiau, negu ja
ponams, kurie turi užėmę 
Kokodą.

Sąjungininkų kariuomenės 
atstovas pareiškė, jog nau
jos japonų bazės Naujojoj 
Gvinėjoj nesudaro jokių di
desnių problemų.

Generalionio štabo komu- 
niktas šiandie pareiškė, jog 
veiksmai Naujojoj Gvinėjoj 
ir kitur pietvakariniam Pa
cifike apsiribojo žvalgyba.

Pelley nubaustas 20 
metų kalėjimo
'INDIANAPOLIS, rugp. 6 

d.—William Dudley Pelley, 
kuris rastas kaltu ir gali 
būti nubaustas 20 metų ka
lėti, šiandie tikisi, kad nau
jam teisme galįs laimėti.

Jo advokatas pareiškė 
jog bus reikalaujama pra
vesti naują teismą į tris die
nas. Jei tai bus atsakyta, 
bus apeliuojama į aukštesnį 
teismą.

Taip pat rasti kaltais ir 
jo bendradarbiai Lawrence 
A. Brown ir Miss Agnės Ma
rian Henderson.

Ne vietoj,
bei gera

BURLINGTON, Kansas, 
rugp. 6d.—Horace Arthur 
Holstron stiprus vaikinas, 
bet jo širdis dešinėj krū
tinės pusėj. Jis buvo susi
rūpinęs, kad gali kartais 
jo nepriimti į laivyną. Ta
čiau' šiandie Horace Hols
tron yra laivyne.

Kansas miesto fizinio 
egzaminavimo gydyto jas 
pareiškė, jog nesvarbu, 
kur jo širdis yra. Svarbu, 
kad ji sveika.

Kaukazo frontas

Amerikos R.K. pagalba
amerikiečiams
belaisviams

WASHINGTON, rugp. 6d. 
—Amerikos Raudonasis Kry 
žius šiandie pranešė, jog 
šiuo metu jau yra pakeliui 
į Japoniją žymi parama, ame 
rikiečiams belaisviams, su
imtiems įvairiuose Pacifiko 
frontuose.

Reikmenys pasiųsti švedų 
laivu Gripsholm. Siuntinių 
tarpe yra maistas, drabu
žiai, medikamentai ir taba
kas.
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Pranešama, jog jau yra 

paruošta ir daugiau reikme
nų siuntimui ir jie bus pa
siųsti, kai tik bus gautas 
pranešimas iš Japonijos, jog 
Raudonojo Kryžiaus laivus 
japonai sutinka saugiai pra
leisti.

Kinai atakuoja japonus į 
Kiangsi provincijoj

CHUNGKINGAS, rugp. 6 
d.—Karinis atstovas š’an- 
die pareiškė, jog Kinijos ka
riuomenė pradėjo plačias 
kontratakas Kiangsi provin
cijoje prieš japonų okupuo
tus miestus, kurių tarpe ir 
svarbų aerodromo miestą 
Linchuan.

Kariniai, sluogsniai pa
reiškia, jog kinų kontrata
kos prasidėjo pirmadienį, 
tuo pačiu laiku kai kinai 
pravedė sėkmingus žygius 
Chekiango provincijoj.

Atstovas pareiškė, jog 
amerikiečių aviacijos ataką 
ant Hankow taip japonus 
išgąsdino, jog jie iškraustė 
iš miesto visas karines ir 
administracijos organizaci
jas.

Saulė teka 5:50 vai.; saulė 
leidžias 8:04 vai.

ACUl'
Kai sovietų karo jėgos Kaukazo fronte nuo Salsk, svar

baus geležinkelių mazgo, geroką tolį atsimetė, raudonoji 
armija, kaip praneša, sėkmingai kovoja su vokiečiais) Do
no upės alkūnėje — Stalingrado šone.

Rusijos rezervine kariuomenė 
sulaikė nacius

MASKVA, rugp. 6d.—Pra- nešama, jog Rusijos iki šiol 
nepanaudoti rezervai pasiųs
ta frontan prie Stalingrado, 
kur marš. Timošenkos ka
riuomenė aršiai kovoja prieš 
vokiečius.

Pranešimai, kuriuose duo
dama suprasti apie rezervis
tus, pareiškiama, jog sutvar 
kyta pozicijos prie Klestka- 
jos, aštuoniasdešimt mylių į 
šiaurvakarius nuo Stalingra 
do ir Kusčevkos prie Jeje 
upės, penkiasdešimt mylių 
į pietus nuo Rostovo. 
Pavojus Astrachanlui.

Tačiau centre frontas dar 
vis rimtai pavojingas. Did
žiausias pavojus šiaurės Kau 
kazui prie Belaja Glina.

Tuo tarpu prie Kotelni- 
kovsko Stalingradui susida
ro juo didesnis pavojus, nes 
naciai gali aplenkti Stalin
gradą ir pasukti Astracha- 
niaus linkui, kuris yra per 
240 mylių į rytus, prie Kas
pijos jūros.

Europoje plačiai kalba 
apie antrąjį frontą

LONDONAS, rugp. 6 d.— 
Šiandie Europos sostinėse 
didėja įtempimas, kai tuo 
pačiu laiku oficialieji sluog
sniai, spauda i rradio pla
čiai svarsto antrojo fronto 
galimumus.

Mas k v oš radio pareiškė, 
jog “kiekviena diena artėja

Amerika sulaikė sub- 
mariny atakas— 
Londonas

LONDONAS, rugp. 6d. — 
Oficialieji sluogsniai pareiš
kia, jog vokiečių submarinų 
atakos Amerikos paknaščiuo 
se sumažėjo, kai pradėta 
naudoti lydimųjų laivų sis
tema ir kiti apsaugos būdai 
ir šuo laiku vokiečiai Pana
mos ir Karibų jūros apylin- 
kių jau nelaiką “silpna vie
ta.”

Šie sluogsniai pabrėžia, 
jog šių atakų sumažėjimas 
“gal būt, duoda suprasti, jog 
submarinai buvo priversti 
ieškoti kitų vandenų.”

Naciai užėmę svarbų 
miestą Kaukaze

BERLYNAS, rugp. 6 d.— 
Berlyno radio paskelbė ofi
cialios vokiečių žinių agen
tūros pranešimą, jog nacių 
kariuomenė užėmė vakarų 
Kaukazo geležinkelių centrą 
Tichoretską, 100 mylių į 
pietryčius nuo Salako.

Tichoretskas yra prie Ros 
tovo - Krasnodaro geležinke
lio linijos ir kelio, einančio 
į pietvakarius Baku aliejaus 

I laukų linkui.

Max Stephan globojo ir padėjo 
pabėgusiam nacių kariui

Washingtone visi astuoni nacių 
sabotažninkai rasti kalti
DETROIT, rugp. 6 d. — 

Šiandie 50 metų Vokietijoj 
gimęs naturalizuotas Ameri
kos pilietis Max Stephan pa-

Į Rooseveltą 
dėl Indijos

BOMBAY, rugp. 6 d. — 
Maulana Abul Kalum Azad, 
Indijos Nacionalio Kongreso 
darbų komisijos pirminin
kas, planuoja kreiptis į Pre
zidentą Rooseveltą, gen. Chi
ang Kai-sheką ir kitų sąjun
gininkų tautų vadus, kad jie 
palaikytų, jo organizacijos 
reikalavimą išgauti Indijai 
nepriklausomybę tuojau.

LONDONĄS, rugp. 6 d.— 
Reuters pranešimas iš Bom- 
bay pareiškė, jog Mohandas 
K. Gandhi pasiuntęs Indijos 
vicekaraliui Lord Linlithgovv 
laišką, kuriame prašoma su
rasti išeitį iš susidariusios 
situacijos tarp britų ir Indi
jos.

Gandhi pareiškęs Reuters 
atstovui, jog laiškas nėra 
ultimatumas, bet “nuoširdus 
prašymas išvengti konflik
to.”

Berlyne sprendžia 
Ispanijos likimą

MADRIDAS, rugp. 6 d.— 
Ispanijos užsienio reikalų 
ministeris Ramon Serrano 
Suner vakar konferavo su 
britų, vokiečių ir italų amba
sadoriais Ispanijai. Aptar
tieji klauseimai neskelbiami.

Tuo tarpu pranešama, jog 
Berlynan rengiasi išvykti 
Serrano Suner ir Ispanijos 
kariuomenės vadas gen. Fi- 
del Davila.

Britų radio, sąryšyj su 
šiais pranešimais/ pareiškė, 
jcg Vokietija norinti žinoti 
tikrąjį Ispanijos nusistaty
mą, kad reikalui esant Ispa
nijos kariuomenė būtų gali
ma panaudot Europos pak
raščių gynimui.

laikas, kai pasirašytas susi
tarimas tarp Anglijos ir Ru
sijos dėl antrojo fronto Eu
ropoje atidarymo bus įgy
vendinta.”

Apie vokiečių susirūpini
mą antruoju frontu galima 
spėti iš plačios nacių propa
gandos apie milžiniškus vo
kiečių karinius pasiruošimus 
vakarų Europoje.

smerktas mirti ant kartuvių 
lapkričio 13 dieną už išda
vimą padedant pabėgusiam 
nacių lakūnui, kuris bandė 
grįžti į savo kraštą.

Tai pirmasis pasmerkimas 
federaliam teisme mirti už 
išdavimą į 150 metų. 
Vertingesnės Gyvybės.

Stephan tvirtai laikėsi iki 
sprendimo paskelbimo. Tik 
vėliau jis nualpo. Taip pat 
nualpo ir jo žmona, kuri, 
pasak teisėjo Tuttle, irgi 
turėjo būti internuota.

Paskelbdamas sprendi m ą 
teisėjas Tuttle pareiškė, jog 
“šio išdaviko Mas Stephan 
gyvybė ir daug menkesnės 
vertės, negu mūsų ištikimų 
sūnų, kurie atiduoti Jungti
nių Valstybių tikslams, šis 
teismas turėtų, nedvejoda
mas ir tikrai, pareikšti vi
sam nelojaliam elementui, 
jog šio baisaus karo metu 
bausmė už išdavimą yra 
mirtis.”
Visi Astuoni Kalti.

WASHINGTON, rugp. 6d. 
—Pagaliau šiandie sužinota, 
jog karo teismas visus aš
tuonis nacių sabotažninkus, 
iškeltus Amerikon nacių 
submarinais, rado kaltus.

Tuo tarpu prezidentas 
Rooseveltas svarsto jų liki
mą ir tikimasi, kad du ar 
trys sabotažninkai gali iš
vengti mirties bausmės.

Britai atakuoja ašį 
EI Alamein fronte

KAIRO, rugp. 6d.—Britų 
generalinis štabas šiandie 
paskelbė, jog vakar britų 
lengvieji bombanešiai ir ko
vos orlaiviai atakavo ašies 
pozicijas į vakarus nuo EI 
Alamein fronto, Egipte ir 
apmėtė bombomis ašies lai
vus šiaurinės Afrikos pajū
ryje.

Pasak pranešimų, žemyno 
fronte kovos apsiribojusios 
mažesniais sargybų susirė
mimais.

II

Bus gaminami dideli 
kroviniu orlaiviai
* WASHINGTON, rugp 6d. 
—Karo gamybos viršininkas 
Donald M. Nelson šiandie 
paskelbė, jog daroma planai 
gaminti milžiniškus krovi
nių orlaivius, kuriuos pasiū
lė Henry J. Kaiser, lažrų 
statytojas.
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TARP GRAND RAPIDS LIETUVIU
koma. Po sumos jubiliatas 
suteikė jubiliejinį palaimini
mą.

Gražų pamokslą pasako 
kun. A. Mažukna, MIC.

Bankietas

5 vai. bankietas ruoštas 
moterų draugijų, kurio me
tu keletas gražių pasveiki
nimų kalbų. Nors šilta die
na, bet nuotaika visų puiki.

Jubiliejus ir nuotykiai 
prie sidabrinio ežero

Grand Rapids, Mich. — Ar 
yra kita parapija panaši į 
Grand Rapids Šv. Petro ir 
Povilo, ar ne? Ji yra ypa
tinga tuo, kad j ją važiuoja 
Chicago jubiliatai savo ju
biliejų švęsti. Štai, pavasarį 
ten buvo gražios iškilmės 
tėvo Alfonso, O.F.M., jam
minint savo 25-rius metus, gan^įet0 geįmininkas, pats 
kunigystės, o per sv. ną jtjeį)onas iškviečia keletą
ir kitas jubiliatas — kun 
A. Deksnys (dėdė) buvo nu
kviestas antru kartu švęsti 
kunigystės auksinį jubiliejų.

— Kur jubiliatas? — klau 
šia nustebęs, bet šypsoda
mas kleb. kun. Lipkus prie 
klebonijos durų išvydęs či- 
kagiečius.

— Aš laukiau pražilusio, 
susikūprinusio senelio, o čia 
ką matau: raudoną, mažai 
pražilusiais plaukais jauną 
kunigą...

Juokauja toliau parapijos 
šeimininkas priimdamas sve 
čius.

— Kokia bus tvarka pa
maldų? klausia jubiliatas.

— Viskas bus sulig ritua
lo, kurį parūpino tėvas Al
fonsas, aiškina kun. Lipkus. 
— Darysi gi visa, ką liepsiu,

garbingų sveikintojų, kurie 
vakarinės programos dalyje 
negalės dalyvauti. Žodį turė
jo mgr. Malone, general vi
karas Grand Rapids vysku
pijos ir katedros klebonas. 
Jis perdavė sveikinimus taip 
pat ir vyskupo, kuris turėjo 
intenciją dalyvauti pamaldo
se (jau ir 3ostas buvo pra
dėtas rengti), bet dėl nesvei
katos pranešė nebegalėsiąs 
atvykti. Mgr. Malone savo 
kalboj pagyrė jubiliatą ir 
dabartinį kleboną kun. Lip- 
kų už gražius darbus para
pijai. Pirmasis čia klebonau
damas prieš 18-ka metų pa
statė gražią stilingą bažny
čią, dabartinis klebonas — 
ją gražiai išdekoravo. Kal
bėjo ir architektas Vernett, 
kuris statė bažnyčią.

PAVYZDINGŲ TftVŲ SŪNŪS IS DETROIT LIETUVIU VEIKIMO
Žinių-žinelės

Julė Juškevičienė s.u duk
rele Valerija ir sesute Vero
nika Samavičiene pereitą sa- 

; vaitę buvo nuvykusios į Dan 
ville, Ken., Damall General 
Hospital atlankyti savo sū
nų, kuris tarnaudamas ka
riuomenėj susirgo. Kelionę 
automobiliu turėjo laimingą. 
Grįždamos porai dienų buvo 
sustojusios Clevelande.

Juškevičienė yra Federa
cijos 4 skyr. darbuotoja, nuo 
latinė “Draugo” skaitytoja. 
Jos dukrelė Valerija šį ru
denį baigs gailestingos se
selės mokslą.

nė sugrįžus iš studentų ir 
profesionalų seimo parsivežė 
gerus įspūdžius. Chicagos 
katalikų vadai parodė nuo
širdų vaišingumą. Seimas 
buvo įspūdingas, net pora 
studentų iš Detroito pateko 
į centro valdybą. Kitais me
tais seimas įvyks Detroite. 
Bus gera proga Detroito ka
talikų jaunimui pasidarbuo- ( 
ti. Kratavičienė panaudos ea. 
vo gabumus vadovaudama 
jaunimui tam darbe. Nėra 
abejonės, kad seimas bus 
tinkamai priruoštas.

INSURE YOUR HOME 
AGAINST HITLERZ

nes taip man laiške priža
dėjai, turiu ir parašą, juo- ’ Vakarinė programa 
kauja šeimininkas.

šeštadienį, liepos 25 d. bai- 8 vai. šv. Jurgio dr-jos ga
gėsi novena prie šv. Onos. Įėję jubiliato pagerbimo pro- 
Noveną vedė kun. A. Mažuk- grama: vaidinimai, dainos, 
na, MIC., žmonės gausiai da- kalbos, sveikinimai. Įžanga
lyvavo. Bažnyčioj yra labai 
gražus šv. Onos altorius.

Pamaldos

Sekmadienį suma — ju
biliato laikoma. Su procesi
ja įžengus į bažnyčią, tuoj 
po “Veni Creator”, archiku- 
nigas, kuriuo buvo pats vie
tos klebonas, sulig ritualo 
pašventino gražų geltonų ro
žių vainiką, kuriuo papuoš
tas jubiliato blretas, ir jį 
uždeda ant galvos. Po to į- 
teikia kryžiumi ir tokiomis 
pat rožėmis papuoštą lazdą. 
Atlikus šias gražias ceremo
nijos, prasideda iškilminga 
suma su asista jubiliato lai-

Komp. A. Aleksis iš Wa- 
terburio vykdamas į Chica
gą studentų ir profesionalų 
seimą buvo sustojęs Detroi
te. Atlankė senus pažįsta
mus ir sudarė naujų pažin
čių. Prieš 20 metų komp. A.

Kazimieras Mišeikis, sūnus Kazimiero, Marijonos Mi- Aleksis Detroite ėjo Šv. Jur- 
šeikių pradžios mokyklą baigė Šv. Antano parapijos bu- S*0 ParaP- vargonininko pa- 
vo vienas iš gabiausių mokinių, visą laiką tarnavo Mi- j reigas. Tuo laiku turėjo di- 
šioms šv. Birželio pabaigoj baigė Western High School chorą ir surengdavo 
su pasižymėjimu. Lankydamas šią mokyklą jaunas moks- ^au& visokių parengimų, 
leivis Kazimieras sporto šakoj buvo pirmutinis. Turėda- i Bruzdelninkai apgailestauja, 
mas gabumus ir patraukimą prie mokslo, stengsis siekti ^ad vėlai sužinojo, būtų su- 
aukštesnio mokslo. Yra vilties, kad savo tikslą atsieks, ko rengQ pramogėlę nenuilstan- 
Kazimierui ir linkime iš visos širdies. čjam menininkui, kuris yra

Tėvai yra geri patrijotai tėvynainiai. Kazimieras Mišei- užsitarnavęs lietuvių pagar- 
kis jaunystės dienose buvo vienas organizatorių L. Vyčių ^os.
102 kp., joj daug darbavos per keletą metų. Buvo šv. An
tano parapijos komiteto narys, kur irgi daug dirbo. Pa
dėjo prie visokių parengimų parapijos reikalams. Motina 
priklauso prie Moterų Są-gos 64 kp. šeima remia visus 
kilnius lietuvių reikalus. Koresp.

Labor Day artinasi. Ku
rie turi “Draugo” pikniko 
knygutes ir jau parduotas, 
prašomi “stubs” su pinigais 
pasiųsti “Draugo” adminis
tracijai. Parankumo dėlei, 
galima priduoti Federacijos 
4 skyr. nariams, nes kai ku
rie nariai žada važiuoti į 
“Draugo” pikniką. Nuveš ir 
bus pavardės paskelbtos De
troit žiniose. Koresp.

SAVINOS BONDS L STAMPS

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinius 
atsako mingai ui 
prieinamą kainą,

IOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DHL BADIO PATAISYMO 

PAR AUKITE:
VAROS

Mokytoja Ona Kratavičie-

Kvarteto ir chorų audainuo- 
— nemokama. Kaa norėjo iš tos dainoa mintis nuneš8 ( 
parapijiečių, galėjo daly vau-' dainų įalį _ , netuvą 
ti. Programą kun. Lipkus
pravedė gyvai ir įdomiai. 
Viena gražiausių dalių bu
vo — tai specialiai parašy

Po jubiliato padėkos ir 
gražaus pasibučiavimo (ir 
tai ant scenos) su visų iš-

tas vaidinimas atvaizduojąs j kilmių šeimininku ir rengč- 
jubiliato gyvenimo tam tik-l J“. klebonu Lipkumi, salės
rus laikotarpius: vaikystę, 
jaunystę, klieriko ir kunigo 
rūpesčius. Jubiliatas sėdi pir 
moj eilėj tarp svečių kuni
gų ir žiūri, kaip jo gyveni
mas bėga: jis buvo vaikas, 
jis jaunuolis, šoko, žaidė; 
jis moksleivis, paskiau pa
simeldęs prie Šv. P. Marijos 
Aušros Vartuose laiko eg
zaminus į seminariją. Gale 
— jis kunigas ir jubiliatas.

šeimininkai pakvietė į apa
čią, kur visiems fundijo pu
tojančio alučio.

Vizitai ir revizitai

Naktį jubiliatas gražiai 
sapnavo, gerai miegojo, taip, 
kad vos vos nepramigo 9 
vai. Mišių šv. (o šiaip jam 
nuo 6 vai. baigiasi sapnų

(Nukelta į 6 pusi.)

f “THAT LITTLE CAME” Inter-MflCnrlnonCo., N.Y.—Lly K. Llflk j
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ADVOKATAS

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST. 
(Lietuvių Auditorijoje) 

VALANDOS: Nuo 1-mos iki 8-tos 
valandos vakare. 

Telefonas CALumet 6877 
134 N. LA SALLE ST. 

R<w>m 2014 Tel. STAte 7572

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS !

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokite jas. leisdami 
Išegzaminuoti Jas moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali suteikti.
S5 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina
visą aklų įtempimą. ..

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

OPTOMETItISTAI
1801 So. Ashland Avenue

. Kampas 18-tos 
rele fonas: CANAI, 0523, dileagc

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 9:80 a. m. Iki 8:10 p. m. 

Trečiad. ir šeštad. 9:10 a. m. 
iki 7-0» p. m

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARUI
Ofiso toL VTRginia 0030 

Raaidendjoa UL: BEVerly 8844

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIRUBGAS

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

Trečiadieniais pagal sntartį.

Bes. 6958 So. Talman Are.
Bea. Tel. GROvekUl 0617 
Office toL HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IB CHIRUBGAS

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedaliomis audtarua. 
2423 West Marąuette Rd.

Telefonas: HEMLOCK 0201.

DR. A. W. PRUSIS
6924 So. VVestern Ave. 

Chicago, UI.
OFISO VALANDOS:

Nuo 9:00 lyto iki 12:00 pietų; 
nuo 2:00 iki 5:00 vai. po piet ir

nuo 6:30 iki 9:00 vai. vakare.
Trečiadieniais ir Šeštadienio vaka

rais pagal sutartį.

For Victory... 
Buy
U. S. DEFENSE

BONDS
STAMPS

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas
Tet Yards 1829
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED ST. 

kampas 34th St. 
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį

LIETUVIAI DAKTARAI
DI. P. ATKOČIŪNAS

DANTISTAS
1446 So. 49th Court, Cicero

Antradieniais, Ketvirtadieniais 
ir Penktadieniais

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandom: 3 — 8 popiet.

TaL YABds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IB AKINIUS PRITAIKO

744 YVest 35th Street
Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30 

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2158 VVest Cennak Road
Ofiso teL CANai 2345 

Ofiao vai.: 3—4 ir 7—9 
Seredoj pagal sutartį.

Rea.: 7004 So. Fairfield Av 
Rea. tet: HEMloek 8160

TaL YABds 2246

DR. C. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

▼at: ano 9 vai. ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal sntartį.

TeL OANal 6969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija:
2155 YVest Cermak Road

OFI8O VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 So. VVestern Ave. 

TeL OANal 7171 
Nuo 8 vaL ryto lkl 6 vai. kasdien

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nno 2 iki 4 u* nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Nodėliomis pagal sntartį.

Office toL YABds 4787 
Namų toL PROspect 1980

Tel. CANai 6128

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
2201 West Cennak Rd.

Valandos: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 
Sekmad., Trečiad. ir šeštad. va

karais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA:

3241 VVest 66th Place 
TeL REPnbllc 7868

Telefonais: HEMloek 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. Western Ave. 
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vai. Vak. 7 iki 9 
Nedėliomis pagal sutartį

Telefonas CANai 4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

1913 So. Halsted St.
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 

ir pagal autartį.
Sekmadiesiaifl taipgi pagal autartį. 

Rea telefonaa SEElay 0434.

TsL YARda 5981.
Rae.: KENvvood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IB OHIRURGAS 

Ofiso vai.: ano 1-3; nno 6 -.30-8 ;60 
756 VVest 35th Street

Tel. CANai 0257
Ree. tol.: PROapect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

Reeidendja: 6600 So. Arteaian Ave. 
VALANDO8: 11 ▼. ryto iki 3 popiet

• iki 9 vai. vakere.

Kur kas yra geriau turėti 
išminti, negu auksą.

Kas bus Ištvermingas iki 
galui, tas bus išgelbėtas.

(Mat IA, W-

Nuo Rugpiūčio (Aug.) 1 d.

DR. MARGERIS
Priims ligonius nuo 

1-mos iki 3-čios popiet 
ir nuo

6-tos iki 8-tos vak. 
Telefonas: Y A R D S 7 2 9 9 

3325 South Halsted St.

TaL Cicero 1484

ŪR.X R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 15tos gat. h* 49th CL
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare.
ir pagal sutartį.

Res. 1625 So. SOth Avenue 
Tel. Cicero 1484

Rez. Tel. LAFayette 0094 
Ofiso Tel. LAFYETTE 3210

Emergency KEDZIE 2868

Dr. Emily V. Krukas
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
VAL.: Pirm., Ketvir., Pcnk. 2 ligi 
4, ir 6—8:30 vak. Antrad. ir Sešt. 
10 iki 2:30 P. M.
Treč. įr Sekm. eagal BU&iUrįmą.

Ofiao TeL ........... VIRglnla 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vat
Trečiad. ir Sekmad. tik susitarius.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS 

4729 So. Ashland Ave.
(2-troa loboe)

TaL MIDvray 8880 Chicago, ŪL
OFISO VALANDOS:

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL ryto.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
Ofiao Tel.: Yarda 0994 
Rea. Tel.: Kenvvood 4300

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomia nuo 10 iki 12 vai. dienfe

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR OHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį

Ofiao telefonaa PROapect 6787 
Namų telefonaa VIRglnla 2421 

RF.MKITF. “DBAUGJį”



Penktadienis, rugp. 7, 1942 DISCOH

BAŽNYČIA AUSTRALIJOJE
Šio karo metu amerikie

čiai daug susidomėjo Aus- 
traijlos žemynu. Kitaip ir 
negali būti. Tan žemynan 
nusikėlė garsus Filipinų sa
lų gynėjas gen. MacArthu
ras. J. A. Valstybės ben
drai su britais ir australais 
tenai iškėlė karo frontą 
prieš japonus. Ten pasiųsta 
nemažai J. A. Valstybių ka 
ro jėgų. Iš ten anksčiau, 
ar vėliau bus triuškinama 
imperi j alistinė Japonija, ku 
ri ryžosi iš tų Tykiojo van
denyno plotų išstumti ame
rikiečius ir britus ir ten įsi 
galėti.

Be kitų ir Amerikos kata 
likai susidomėjo Australi
ja, tenai Katalikų Bažny
čios stoviu ir netolima to 
žemyno praeitimi. Katali
kybė Ispanijoje prasidėjo 
persekiojimais, pareiškia 
kun. Thomas J. McDonnell, 
Tikėjimo Platinimo dr-jos 
nacionalinis J. A. Valstybė
se direktorius. Tačiau 20- 
ame šimtmety katalikybė 
nusikratė tais persekioji
mais ir, Dievui padedant, 
pradėjo garbingai plisti.

Kai kurios Australijos da

vo žinomos ispanams ir por 
tugalams tyrėjams. Bet bai 
todžių žmonių kolonizacija 
tenai prasidėjo tik po Ame
rikos revoliucijos. Iš Angli
jos ir Airijos kaliniai dau
giau nebuvo siunčiami į 
šiaurinę Ameriką, bet į 
Australiją ir į gretimą Van 
Diemansland salą, šiandie 
žinomą Tasmaniją. Tarp 
siunčiamųjų ištrėmiman ka 
linių buvo tūkstančiai ai
rių. Visas jų nusikaltimas 
buvo tas, kad jie atsisakė iš 
sižadėti katalikybės.

Šiems katalikams tremti
niams neleista turėti kuni
gų. Nuo 1788 metų, kai ten 
buvo pasiųsta pirmoji airių 
katalikų grupė, iki 1803 
metų neleista kunigams lai
kyti mišių, nors tais laikais 
Australijoje iš visų baltųjų

KARALIENE BALTUOSE RŪMUOSE

fDraugas” Acme tslephotol

C L A S S I F I ADS

Olandijos karalienė Wilhelmina, kuri laikinai gyvena J. A. Valstybėse, šiomis dieno
mis formaliai atlankė prezidentą Rooseveltą ir prezidento žmoną Baltuose Rūmuose.

tališkas prefektas kun. Je- 
remiah Flynn. Ir jam ne
leista turėti jokių pamaldų, 

žmonių 30 nuošimčius suda Tai kai kurį laiką jis slap- 
rė katalikai. 1803 metais !,ta laikė mišias katalikams.
pagaliau leista kunigams 
laikyti mišias tik vieną kar 
tą per mėnesį. Bet netru
kus ir ši privilegija atšau
kta ir per 13 metų Austra
lijos katalikai gyveno be ku 
nigų.

Po to Australijon nuvyko
lys jau 16-am šimtmety bu- 'popiežiaus paskirtas apaš-

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

Pagaliau jis suimtas ir bu
vo kalinamas, o paskiau pa 
siųstas Londonan, šis įvy
kis daugeliui net nekatalikų 
pasirodė toliau nepakenčia
mas. Tad netrukus Austra
lijoje įkurta katalikų hie
rarchija.

Šiandie Katalikų Bažny
čią Australijoje sudaro pen 
kios arkivyskupijos, 16 vys 
kupijų du apaštališki vika- 
rijatai ir viena abatija nu- 
llius. Be to, Tasmanijos sa
loje yra dar viena arkivys- 

i kupija. O N. Zelandijoj yra 
paskira bažnytinė provinci
ja su viena arkivyskupija 
ir trimis sufraganinėmės vy 
skupijomis.

kesčiais. Jų nesumokėjus, jie suėjęs jį, mokėsi tą žaizdą
išieškomi prievarta.

Minėtam susivieni j i m u i 
vadovauti paskirti vokiečiai 
valdininkai.

Kiek mokėsi kalbų, tiek 
būsi vertas. (Senovės prie
žodis).

Jei kas tave įžeidė ir tu,

Tik patvara veda j tikslą. 
(Schiller).

Trumpai iš Lietuvos
— “Lietuvos Ūkio Susi

vienijimas”, kuris pradėjo 
veikti vieton .uždarytųjų 
Lietuvos Prekybos ir Pra
monės Rūmų, skelbia, kad 
jam turi priklausyti visos 
Lietuvos verslo įmonės, ne
pareinamai nuo to, kokia y-* 
ra jų teisinė būklė. Viso3 į- 
monės turi mokėti susivie
nijimui pagrindinį, pagalvio 
ir dalį nuo apyvartos mokes
čio. Šie mokesčiai laikomi 
viešos teisės pobūdžio mo-

A. T A.

BOLESLOVAS
DOMBRAUSKAS

Gyv.: 4«20 S. Marsh rieki Avė.

’Mirė rugp. 5 d., 1942 m.,
11:30 vai. vak., sulaukęs pu
sės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 36 m.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterj Kazimierų (po tėvais 
Kulešaltė); dukterį Stelių; sū
nų Edward; žentų. John Kriau
čiūnas Ir anūkę Beverly; uoš
vienę Bogiimilų Kuiišlenę; 
švogerkų Stelių Kaluinas Iš 

“ Eau Glalre, Mich.; ir daug kitų 
giminių, draugų Ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose: 
4626 So. Marshfield Avė. Lai
dotuvės įvyks šeštai).. rugp. 8 
dienų. Iš namų 8:30 vai. ryto 
ims atlydėtas į šv. Kryžiaus 
parap. bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio stelų. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažintumus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Duktė, Sū
nus. žentas. Anūkė, švogerka, 
l’ošvlenė Ir Gimines.

Ijild. direktorius J. F. Eu
deikis. tel. YARda 1741. „

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WAN'TED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street
Tel.: RANiloloh UIKK-ttlKU

HELP WANTED — VVRĄI

DIE MAKERS
$1.40 | valanda, su užtenkamai "over
time." Turi būt lst elnss.

UNITED SPECIALTIES CO. , 
0705 Cotlnge Grove.

Tool and Din Makers 
Lathe Hands 

IJniversal Grinder Hands
Turi būti pinuos rūšies. Geriausios 
Algos, su overlinie. šiokiomis die
nomis kreipkitės nuo S vai. ryto Iki 
S vai. vak : s kniadieniais nuo 10 
vai. ryto iki 3 vai. popiet.

EDVVARD K.VrZINGER CO. 
Illlll No. Cicero Avenue

AC.MES, AITOMATIC SC'REVV 
.MACHINE

O P E K A TOKS 
Tik prltyruslcms reikia kreiptis; po
ra alga; dienomis ir naktimis.

I’EREECTION SCKIAV 
PRODUCTS CO.

1500 W. ir.tll St.

paslėpti, laimėsi jo palanku
mą.

Darbas, ypač tas, kurs ki
tą džiugina, yra geriausia 
skausmo metu paguoda. (Dr. 
Tihamar Toth).

Širdies suspaudime nuošir 
dus suraminimo žodis yra 
brangesnis už viso pasaulio 
gėrybes.

RALPH KETVIRTIS
(Gyv.; 1337 So. 48tli Court, 
Clmto, IU., tel. Cicero 1013.1)

Mirė rugp. 5 d.. 1 942 m.,
11:50 vai. ryte. sulaukęs 25 
metų amžiaus.

Gimęs Cicero, Illinois.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Antaninų (po tėvais 
Rentkauskaltė): motina Petro
nėlę (po tėvais Klemikė): tė
vų Jonų; 4 tetas — Onų Kun- 
drotiene. Mariiona Lakavlčle- 
ne. Sofljų Rož.inskt. Petronėlę 
Mitebell ir .tu Seimas: dėdę 
Robert Ketvirtį ir daug kitų 
giminių, draugi) ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas A. TI. Pet. 
kaus koplyčioje. 1410 So. r,Oth 
Avė.. Cicero, III. laidotuvės )- 
vvks šeštad.. rugp. S d. Tš ko
plyčios 8 vai. ryto bus atlydė
ta ) šv. Antano par. bažny
čia. kurioj įvvks gedulingos 
pamaldos ui velionio siela. Po 
pamaldų bus nulydėtas J šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus lr pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:— Moteris, Motina, 
Tėvas, Scscrės, Tetos, Dėdė Ir 
Giminės.

Trfiid. direktorius Antanas B. 
Petkus, tel. Cleero 2109.

MILI.ING MACHINE OPERATORE 
patyrusiu prb* Mpirnl 'vork.

CARUIl»E TOOL co.
81*1 N. Kostncr

REIKI \ Hllll’PING IIELPER
Fnh-šknint- shipplng room lnlpirs 
tarp 25 Ir 35 m. amž. Kreipkitės j:
TENTU.E MILLS CORP., 820 So. 
Tripp Avenue.

TOOL AND DIE MAKER
Preclslon instrumrrt mųm'focturlng 
for the arnied forces. Day and r.lght 
sliift

BECK-I FE CORPOR \TION 
<130 We«t .lacksnn Blvd.

HELP VVANTED — MOTERYS

STEAM TARI,E GIRLS
Reikia merginu tarp 21 ir 35 metu 
amžiaus. Bus išlavintos; alga $18.00 
su valgiu, liūs dunda mos uniformos 
Ir jie Ims Išmazgoti l’jsliavlnlino lai
ke. Nėra darbo sekmadieniais ir 
kitomis šventėmis. Krejnkltės į — 
Miss Itinlzmann. penktadieninis nuo 
9-tos iki 11-tos vai. ryto arba nuo 
2-tros iki 4-tos v-d. popiet.

STOCFFER’S RĘSTAI R \NT 
156 No. Wnha-.li Aveimc

M A I D S
Kreipkitės į Mrs. Wood sekančiai: 
GEORGIAN IIOTEL. 422 Davls Kt.,
Evanston. III., tel. Greenlenf 4100.»

PA RD AVIM EI

GRINDERS AVANTED —
Surfaee Form, Hole. Heald Rotary, 
Are Form and Cutter Sharpcner

CARBIDE TOOL CO.
KIO N. Košt nėr

GENEB \L MACHIN1KTS 
Reikia tokių, kurie dirbtu prie

TJithes Millinp Machines, Sbapcrs, 
etc. Reikia taipgi Scraper Hands. Te
gul tik tie kreipiasi, kurie prityrę 
prie atstatymo mašinų įrankių. Ge
ra alga. 55 vai. savaitėje.- Dieninis 
darbas.

LAKE MACHINERY CO.
054 VVest Lake — 3rd fl.

ki:y men
Tik prityrusieji atstatymui serevv 

machinų tegul kreipiasi. Gera alga. 
55 vai. savaitėje. Dieninis darbas.

LAKE MACHINERY CO.
054 VVest Lake — 3rd fl.

TOOL AND DIE MAKERS
Geros algos

Yra daug “over-tinae” ir dirbam 
100% apsaugos darbų. Turite būti 
Amerikos piliečiai. Kreipkitės arba

įrašykite
Employment Offiee

AMERICAN CENTRAL MEG. 
CORP.

Conncrsvlllc, Ind.

B SKAITYKITE “DRAUGĄ’
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PARSIDUODA TAVERNAS 
Parsiduoda geroj apylinkėje, Cice
roje. 9 metai toje pačioje vietoje. 
Pri< narna Kaina, š lūkite —

CICERO 7040

PARDAVIMUI

Parsiduoda labai prieinama kaina 
dviejų aukštų namas su dvejais 
a po rtmentais ant antro aukšto. Yra 
ir Storas su keturiais kambariais ir 
garadžiu. Puikios įeigos ir visas už
imtas. Puiki vieta restoranui ar ta- 
vernui dirbtuvių distrikte prie di
delės apsaugos fabriko.

Kreipkitės prie: D. I'nlcy
410 VVest Persldng Road

Tel. Boulevard 0377

■RENIU O.IAMI I KAMBARIAI
Ant rendos 4 kambariai — pečiu 
čiu apšildomi, $20.00 į mėn.. dėl 
pusės amžJaus žmonių. Turi turėti 
“referonce” ir nebuvę ant Savinin
ku korto ar kad liūtų atsakomingi 
už savo prasižengimus. Savininkas: 

5803 S. l’RINCETON AVENUE

PARSIDUODA BRIGHTON PARKE
Savininkas parduoda namų ant 50 
pėdų žemės su bizniu (dellkatese- 
nos). Yra 3 kambariai prie biznio 
apsigyvenimui. Antrame aukšte yra 
6 modernūs kambariai su visais į- 
rengimals; yra taipgi 2-karų gara
džius. šaukite sekančiai —

YARDS 5182

BARGENŲ??? IR DAR KIEK!!!
Prašykite ir gausite VELTUI sąrašą tikrų Real Estate 

bargenų Ciceroje, Berwyn, Riverside ir Chicago.

Skoliname Pinigus Pirmiems Morgi-
čiams nuo $800. iki $10,000 su 4%
2411

So. 52nd 
Avenue

: JOHN O

SYKORA

Phone
CICERO

453
LABAI VEIKLI ORGANIZACIJA 

Mūsų Ofisas Yra Uždarytas Sekmadieniais Visą Dieną.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 
PHONE: 9000 620 WEST 15TH AVENUE

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotnii Direktoriiis
AMBUDANUH Dieną Ir NaktĮ

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIEI.D AVENUE 

ToL LAFayetta 0727

Radio Programas — 7:00 iki 8:00 vai. ketvirtadienio vakare, 
iš stoties WGES (1390), su Povilu šaltimleru.

A '//.•‘V, \\ -’ v* C “zi

I. J. ZOLP
1646 VVest 46th Street

Tel. YARda 0781-0782

J. LIULEVICIUS
4348 South Callfornla Avenue

Tel. LAFayette 3572

LACHAWICZ IR SCNAI 
2314 VVest 2Srd Place 

Tel. CANaI 2515 

42-44 East 1081 h Street

Tel. PULlman 1270

P. J. RIDIKAS 
3354 South nalsted Ttreet 

Skyrius: 710 West IRth Street 

Viai telefonai: YARda 1419

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanlca Avenue 

Tel. YARda 4908

MAŽEIKA ir EVANAUSKAS
3319 Lituanlca Avenue
Tel. YĄRda 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKASą
10821 South Michigan Avenue

Tel. PUL 1 man 9661
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Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne-

Srašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
;edakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 

raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon- 
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Indijos reikalavimai
Pasirodo, kad Indijos vadai visu rimtumu užsimojo 

išnaudoti momentą visiškai išsilaisvinti iš Anglijos glo
bos.

Visos Indijos kongreso vykdomasis komitetas šiomis 
dienomis priėmė rezoliuciją, kurioj aiškiai ir stipriai 
pabrėžė, kad, jei Jungtinės Tautos suteiks Indijai ne
priklausomybę ir anglai ištrauks iš ten savo ginkluo
tas jėgas, tuomet ji įstos į santarvę prieš Berlyno-Tokio 
ašį. Nepriklausoma Indija, esą, ginklu priešintus prieš 
Japoniją ar kurį kitą agresorių.

Kitu atveju, jei Indijos reikalavimas nebus išpildy
tas, kaip seniau buvo nutarta, Mohandas K. Gandhi 
vadovaujant, bus daromos anglų valdžiai rimtos obs
trukcijos, gyventojai kurstomi prie civilnių neklusnu
mų. Be to, buvo bauginimų, kad Indijos vadai, blogiau
siu atveju, net su Japonija gali padaryti sutartį.

Anglijos padėtis vis tik yra labai kebli. Atsitikime 
užpuolimo sunku būtų ginti Indiją, jei žmonės nekoo
peruotų, būtų nepatenkinti. Su kelių šimtų milijonų 
žmonių nuotaika reikia skaitytis. Iš kitos pusės, jei 
ir būtų duota Indijai nepriklausomybė, ar yra garan
tija, kad ji ginsis nuo japonų ir dėsis prie Jungtinių 
Tautų? Ištraukus iš ten ginkluotas anglų jėgas, su 
Indija gali įvykti tragedija: japonai gali pasinaudoti 
susidariusia proga ją pulti, o, be to, viduje gali kilti 
rimtų suiručių. Tai dar labiau apsunkintų krašto būvį.

Prieš keletą mėnesių, kaip atsimename, Sir Stafford 
Cripps, Anglijos ministras, specialiai vyko Indijon, kad 
išrišti didelį ir opų klausimą. Jis pažadėjo Indijai ne
priklausomybę, jei ji dėsis prie šio karo laimėjimo, bet 
nepriklausomybė būtų pripažinta tik po karo. Indijos 
vadai su tuo nesutiko. Jie pareikalavo duoti jiems lais
vę tuojau.

Indija, mūsų manymu, turi būti nepriklausoma. Ta
čiau ji turėtų suprasti, kad ji gali labai skaudžiai nu
kentėti, jei ves neaiškią, miglotą politiką Anglijos ir 
Jungtinių Tautų atžvilgiu. Todėl jos pačios gerovė rei
kalauja, kad šiuo momentu šimtu nuošimčių kooperuoti 
su Anglija ir santarvininkais.

•

Popiežius ir žydai
Jau ne vieną kartą šventasis Tėvas yra užstojęs per

sekiojančius žydus. Taip pat ne vieną kartą yra sutei
kęs jiems ir medžiaginės paramos.

Šiomis dienomis Jo Šventenybė Pijus XII per savo 
nuncijų prie Vichy vyriausybės, kreipėsi specialiu raš
tu prašydamas, kad būtų sustabdyti žydų trėmimai ir 
visokie kitokie tos tautos žmonių kankinimai Prancū
zijoje. Nuncijus gen. Petainui tarp kitko pareiškė, kad 
Šventasis Tėvas prašo baigti nežmoniškus bejėgių žmo
nių kankinimus.

Šventasis Tėvas visų rasių, visų tikėjimų žmonių ge
rove rūpinasi ir reikale juos užstoja ir gina.

Taip ir reikia t 5 « V V?! (;iJJ
Chicagos miesto taryba, mayoro Ed. J. Kelly vado

vaujama, išleido parėdymą, draudžiantį moterims smuk
lėse sėdėti prie barų ir gerti. Nuo dabar bus baudžia
mi visi saliūnininkai, kurie duos gerti prie barų sėdin
čioms moterims. Bet jos galės sėdėti prie stalu ir ten 
joms turės būti atnešta gėrimai.

Tai geras žingsnis. Labai yra šlykštu, kai moterys 
sėdi smuklėse prie barų drauge su girtais vyrais. Mūsų 
manymu, reiktų eiti dar toliau — išviso uždrausti mo
terims eiti į tas smukles — saliūnus, kuriuose parduo
dami tik svaiginamieji gėrimai, bet nėra restorano. Tai 
būt£ daug padoriau ir geriau

Komunaciai vis dar loja
Lietuvių komunacių šlamštas “Vilnis” vis dar negali 

užmiršti Chicagoje šauniai pavykusios Lietuvos Res- 
publkos Dienos, kurios programos metu išpirkta už 
apie šimtą tūkstančių dolerių vertės U. S. karo bonų. 
To šlamšto redaktoriai netveria piktumu, kad paren
gimas pavyko, kad stipriai paremta Jungtinių Valsty
bių ir santarvininkų karo reikalai, kad kalbėtojai griež
tai pasisakė už laisvą ir nepriklausomą Lietuvą ir kad 
Nepriklausomos Lietuvos viltis sudėjo Jungtinių Val
stybių la'mėjime ir Prezidento Roosevelto rankosna.

Tik reikia stebėtis, kad tasai giliai patriotiškas pa
rengimas, patrijotiško8 kalbos komunistų reporterius 
išvarė iš lygsvaros. Jiems būtų labiau patikę, jei tame 
parengime (liepos 25 d.) prie Dariaus-Girėno paminklo 
būtų buvusi varoma komunistinė propaganda, siekianti 
sugriauti šio krašto santvarką. Dar geriau dūcu pati
kę komunaciams, jei tos dienos kalbėtojų kalbos ir re
zoliucijos būtų užgyrę 1940 m. Lietuvos okupaciją, ku
riai ir Hitleris pritarė, nes tuomet jis buvo artimas 
Stalino bičiulis.

Negana, kad komunistų šlamštas savo durneliams 
skaitytojams lietuviškai loja prieš Lietuvos Respubli
kos Dienos rengėjus, bet pradėjo loti ir angliškai, nes, 
mat, tai gali toliau pasiekti. Mes gailimės, kad prie tos 
rujos prisidėjo ir adv. Ch. Kai. Čia galbūt, yra koks ne
susipratimas. Nejaugi ir jis būtų prisidėjęs prie Lietu
vos laisvės griaborių ir mūsų tautos išgamų.

Well, mėnulis visuomet pasiliks tokiu pat nepaisant 
kiek šunų ir kaip į jį loja. Geri lietuviai pasiliks išti
kimi ir Amerikai ir lietuvių tautai, nepaisant kaip 
juos šmeiš ir purvins lietuviškieji komunaciai.

" SPAUDOS APŽVALGA ]

Ilgas rašinys apie seną veikėją .
“Margutis” vis dar tebespausdina ilgą rašinį apie a. 

a. Antaną Olšauską. Nors rašinys du kartus į mėnesį 
išeinančiam laikraščiui per daug ilgas, bet vis tik jame 
yra gana daug vertingos medžiagos Chicagos lietuvių 
istorijai. Velionis buvo vienas pirmųjų Amerikos lietu
vių spaustuvininkų, laikraščių leidėjų ir bankininkų.

Vis tik gera ir naudinga, kad mūsų senųjų veikėjų 
darbai ir nuopelnai yra tinkamai įvertinami. ,,

Teisybė apie komunistus
Vėliausiame “Margučio” numery “dėdė Jeronimas” 

juokais, tačiau teisingai vertina lietuviškųjų komunacių 
nusistatymą Lietuvos atžvilgiu. Pasijuokęs iš jų dažno 
savo kailio mainikavimo, primena, kad pasiskaičius bol
ševikų spaudą “ant galvos plaukai atsistos”. Jis visai 
teisingai pastebi:

“Kaip jie dergė Amerikos prezidentą, Anglijos ka
pitalistus ir visus karalius, buržujus, išnaudotojus 
darbininkų žmonių, o dabar — kad laižosi, kad geri- 
nasi prie tų “išnaudotojų”.... Tai ot, ir po karo, gal
būt tie patys bolševikai garbins Lietuvą ir net patį 
Smetoną garbins. Visko gali būti. Juk kaip čia seniai, 
balšavikai net knygą išleido “Vytautas Mažasis”, iš
niekindami jo darbus, jo “karaliavimą” ir t.t.... O ne
seniai, skaitau tas pats laikraštis, tas pats išniekin- 
tojas Vytauto kad giria, kad garbina tą patį Vytau
tą ir Žalgirio mūšį, kad net sarmata skaityti....”

Prie to, kas čia pasakyta, reikia dar ir tą pridėti, 
kad kaip čia seniai lietuviškieji komunaciai Hitlerį gar
bino nemažiau už Staliną ir keikė visus tuos, kurie 
išdrįso kritikuoti Stalino bičiulystę su Hitleriu. Kur 
link jie pakryps ateity — jie ir patys nežino.

Kalbos apie atskirą taiką
“N-nos” pastebi, kad kai kurie radio komentatoriai ir 

laikraščių korespondentai jau atvirai kalba apie atskiros 
rusų-vokiečių taikos galimumą, jeigu Vakarų demokra
tijos neatidarysiančios antrojo fronto Europoje.

“Tos kalbos, rašo ‘N-nos’, yra kenksmingos Jungti
nių Tautų reikalui. Bet jos neatrodo ir pagrįstos. Ką 
Stalinas pelnytų, pasitraukęs iš karo? Ar jis gali pasi
tikėti Hitlerio žodžiu? O demokratijų akyse jisai būtų 
išdavikas!”

Ištikro, kad nėra pagrindo tokiems spėliojimams. Vi
siems tiems gandams bus padarytas galas, kai £rįš iš 
Sovietų Rusijos ten nuskridęs specialus prez. Roosevel
to atstovas gen. Bradley, kuris šio krašto vardu paža
dėjo Rusijai dar stipresnę paramą.

LETS SHARE OUR CARS 

AND SPARE OUR TIRES

Penktadienis, rugp. 7, 1942

(“Draugas”, 1917 m. rug
piūčio 7d.).

Varšuvos duona.... Varšu
voje dabar tokia duona ke
pama: šimtam svarų miltų 
(jei tai galima miltais pa- 
vadinti) įeina — 24*/2 svarų 
tikrų miltų, 17 svarų kašto
nų, 14 sv. ąžuolų gilių, 21 
sv. lubinų, 12 sv. medžių žie
vės, 6 sv. pilavinų, 2x/i sv. 
selenų, ir 4 sv. bulvių.

Moksleiviui Sus-mo seimas. 
Al. M. Račkus skelbia, kad 
A. L. R. K. Moksleivių Sus- 
mo VI seimas bus rugpiūčio 
21 — 23 dd., Grand Rapids, 
Mich.

•
Mirties bausmė generolui. 

Gen. Kornilovo įsakymu ati
duotas karo teisman vienas 
Rusijos korpuso komendan
tas gen. Majevskii. Teismas 
generolą atrado kaltu ir pa
smerkė mirti.

*
Nuskandino Argent i n o s 

laivą,... Argentiniečiai įpykę 
ant vokiečių, kurių subma
rinas nuskandino Argentinos 
laivą “Tango”.

e

Dantistas stos kariuome
nėn.... Nugirsta, kad dr. K. 
Drangelis stos U. S. kariuo
menėn. *«

•
Ukraina gaus autonomiją..

Chicagos ukrainų vadai yra 
įsitikinę, kad Rusija duo
sianti Ukrainai autonomiją.

c

Adv. Vincas Rutkauskas 
išlaikė valstybinius kvoti
mus ir tuo gavo teisę Ulinoi- 
se praktikuoti advokatūrą.

Po svietą pasidairius
Šiandie prašau paskaity

ti Saulės išduotoj aus gro- 
matą.

“Isztirtu dalyku yra, kad 
paeziuoti vyrai ilgiaus gy
vena ne kaip pavieni, kurie 
in laika nepavalgo ir gula 
vėlai...

‘ ‘Paeziuoti nesivalkioja 
naktimis ( ?), nepaleistu
vauja tiek kiek Bingelei, lo
va szvaresne ir ant laiko 
pavalgo. Todėl nerako ste
bėtis kad paeziuoti ilgiau 
gyvena.

“Po teisybei ir paeziuoti 
ne vienoki turi gyvenimą: 
vieni turi paredka namie, 
szvaruma, meile, patogia 
paeziule su geru budu ir 
prie Dievo ir žmonių tikus. 
Bet yra ir kutvalu moterių, 
surugusiu, susmirdusiu nuo 
guzutes ir alaus, susiveln- 
siu, tinginiu ir paleistuviu; 
vyrai turi pecziu kurti, val
gi, sau pagamint, gulėti 
smirdaneziose lovose, — ži
noma, tokis žmogelis ne tre- 
czios dalies savo amžiaus 
nedagyvena, gyvendamas 
su tokia prasmirdele.

“Pacziuotas žmogus ne 
taip greitai užsikeises ant 
savo gyvasties kaip singelis 
nes pacziuotas turi didesni 
prisiriszima prie gyvasties 
ir turi tikslą gyvenimo ant 
svieto.

“Žiniomas dalykas kad ir 
paeziuoti turi truputi susi- 
valdyt su savo džiaugsmais. 
Nes tankiausia ir smarkiau

siam vyrui, po metui vedu
sio gyvenimo, jo ragai nu
lūžta ir j is pasilieka lėtas 
kaip avinėlis.

“Ir naszlys gyventu il
giaus ant svieto jeigu po 
palaidojimui savo mylimos 
pacziules užsilaikytu davad 
nai, kaip naszliui pritinka 
bet ant nelaimės tokis nasz 
lys tuojaus po palaidojimui 
savo pacziules, persimaino 
ant jaunikio ir džiaugėsi 
kad atsikratė nuo “kaltū
no”. Pradeda vesti sportini 
gyvenimą ir priskubina sau 
mirti nes per naktis tran
kosi po visokes pabulkes o 
jeigu da turi automobiliu, 
na, tai jau galas”.

— Dėl ko bedieviai netiki 
į Dievą?

— Dėlto, kad jie proto ne 
turi. Jie netiki į tai, ko ne
mato, o kadangi jie savo pro 
to nemato, tai jo ir neturi.

Spicpirvirvio Dumkos
Fašistai ir komunistai 

(bent mūsiškai) turi daug 
bendrų papročių. Pavyz
džiui, su pavardėmis. Prie 
tautininkų Lietuvoje slaptai 
policijai tarnavo Meškaus
kas ; prie nacių tas pats vy
ras dirba prie “švietimo” 
Germanto pavarde. Lygiai 
kaip Abekas, Pruseika, ir ki 
ti daugavardžiai “veikėjai”.

Priežodžiai
Arklio nepašėręs nevažiuo 

si.

Pirmiau ir dabar



Penktadienis, rugp. 7, 1942 draugas B

f

KARO AUDRŲ SŪKURY
Iš laikraštininko užrašų 

Rašo K. Šilinis

' kas drožia į įstaigą, o jo 
portfely guli dujokaukė ša- 

Išsimiegoję ir gerai pail- lia orandžio ar sviestainio, 
sėję bėgam į Lietuvos pa- nors karo dar nebuvo. Ką 
siuntinybę Paryžiuje, kur gali žinoti, sako draugui, ro- 
sekretoriavo mūsų g e r a s dos, niekur nieko, o lėktu- 
draugas ir prieteliue. Kada I vas tik purpt — toks grei- 
jis mus pamatė, tai šiek tiek . tis jų dabar! — ir dujos ka- 
nustebo, kad mes rizikavom muoliukas ritasi prie rašo- 
atvykti į Paryžių studijoms mojo stalo. O jau triukšme- 
neramiais ir audringais lai- lio triukšmelio buvo poniu
kais. Lietuvos pasiuntinybės tems, kai sužinojo, kad tiems

Paryžius neramus

sekretorius mums pradėjo 
dėstyti karo problemas ir

mažulyčiams pup s i k a m s, 
tiems šilkiniams vabalėliams,

pareiškė įsitikinimą, kad ka- tiems vieno liūdno likimo 
ras beveik neišvengiamas irį draugams — šunyčiams fa- 
mums patarė grįžti tuojau; brikas nepagamino dujokau

kių! Moterų balsas aštrus, 
jų streikas gali būti kietas. 
Vyriausybė, bijodama netek
ti tėvynės dukrų pasitikėji
mo, sako, davusi fabrikams 
įsakymą greičiausiai paga
minti tiek šuniškų dujokau-

GEN. PERSHINGO SCNUS Gailestingoji seselė
Ligoninėj kareivėlis sužeistas gulėjo,
Prie jo lovos nusilpnėjus seselė budėjo.
Ji pavargus, nusilpnėjus sužeistus globoja..
Lyg leilja, išbaltėjus, bet savęs neboja.
Jai saldu yr’ dėl tėvynės dirbti ir kentėti,
Savo broliams kareivėliams sužeistiems padėti.
Štai, ten vienas kareivėlis skausmuose vaitoja,
Seselė žaizdas suvilgo, švelniai apvynioja.
Viens dangaus pagelbos šaukias, kitas jam grūmoja, 
Kits skausmuose surakintas, guE, ir vaitoja.
Saulė teka, saulė leidžias, sužeisti vaitoja,
Ligoninės baisus vaizdas būti nenustoja.
Vis seselė gailestinga sužeistus prižiūri,
Kiek jos geroji širdelė iškentėti turi.

Lietavytis

namo.
Nors mes aiškiai numa- 

tem, kad karas nosį jau lie
čia, bet mes jo nenorėjom 
ir atrodė, kad dar šį rudenį 
jo bus išvengta, todėl mes 
nutarėm pasilikti Paryžiuje 
ir laukti kas bus toliau. Mė
nesiui turime pragyvenimą, 
o kas toliau bus — ne taip 
jau ir kvaršinom galvas. Juk 
vargas ir skurdas yra tam 
tikra mokykla, tik badas 
nėra jokia mokykla.

1939 metų vasaros pabai
goje Paryžius dar buvo gy
vas ir pilnas žmonių, nors 
apie milijoną su viršum Pa
ryžiaus gyventojų ir atos
togavo ar buvo saugesnėse 
vietose.

Prancūzai karo pavojų aiš 
kiai mato, nes Paryžiuje pil
na slėptuvių nuo oro puoli
mų, ir tos slėptuvės gerai 
įrengtos, išbetonuotos ir sto
rai žemėmis užverstos ir 
kiekvienas prancūzas jau į- 
sigijęs dujokaukę.

Žiūrėk prancūzas valdinin-

("Draugas” Acme telepūotoj

Francis Warren Pershing (kairėje) gen. J. Pershingo sūnus, priima antrojo leitenan
to rangą iš generolo G. Marshall, U. S. armijos štabo viršininko. Jaunasis Pershing bai
gė inžinierių korpuso mokyklą Fort Belvoir, Va. Šiemet jis arini jon įstojo eiliniu karei
viu.

tam žmonių margaspalvėje 
minioj ir stebim prancūzų 

kių, kiek Prancūzijos kam- nuotaikas. Visai buvo mums 
bariuose gyvena šių nelai- aišku, kad Paryžius gyvena
mingų sutvėrimų.

Kai kurių apskaičiavimu, 
jų bus daugiau už motinų 
pagimdytus vaikus... Taigi 
ne tik Prancūzijos žmonės, 
bet ir mažyčiai šuneliai ap
rūpinti dujokaukėmis, tik ne 
žino kada jas teks panau
doti, užtempti ant švelnaus 
savo veido.

Mums atvykus į Paryžių 
ir sustojus viešbutyje, ma
loni šeimininkė po poros die
nų pristatė į kambarius du
jokaukes ir parodė kaip rei
kia vartoti. Vadinasi ir mes 
apsaugoti nuo nuodingų du
jų, tik niekur dujokaukių 
nesinešėm iš kambario, kaip 
prancūzų valdininkai ar val
dininkės.

Atvykę į Paryžių paskęs-

nerimo ir netikrumo valan
das ir kažkaip galima buvo 
iš prancūzų veidų išskaityti, > 
kad jie karo ir kraujo neno
ri, nes jie dar gyvai prisi
mena Didžiojo karo pasėkas. 
Kiek pamatysi Paryžiaus

Iš Studentų Seimo į svečius pas 
Marijonus i seminariją

Besibaigiant sėkmingam rą Kundrotaitę, kad teiktu- 
Studentų ir Profefsinolų 1 si į visus svečius savo žavė 
S-gos seimui Čikagoj, Mari- f j ančių balseliu pragysti, 
jonų vienuolijos Vice-Pro į Dainininkės Eleonoros bal- 
vincijolas d. g. kun. Mačiu- sas jei nedavė ramybės ir 
lionis, visos kongregacijos | net kelis kartus svečių bu-

arafvpsp Itarn invalidu __gaivese naro invaiaų pakvietė visus sei- vo iššaukta naujoms daine
žmonių be kojos, be rankos , , , T . ,— - ----------- iėma pasirodyti. Jos balso

aukšta kvalifikacija ir ryš-
me dalyvavusius aukštuo
sius svečius ir delegatusia.r sužalotu veidu, sunku ir 

suskaityti. Tai gyvi liudinin
kai Didžiojo karo pasėkų.
Kai prancūzas visa tai ma
to, kaip jis gali norėti nau
jo karo. Bet prancūzas pa
siryžęs vėl kariauti ir lieti 
kraują už savo kraštą ir
laisvę trosios seimo dienos,

tent, rugpiūčio 3 dieną

aplankyti Marijonų semina ! kūmas lengvai kiekvieno bu 
riją ir dalyvauti bendruose vo pastebėta.
pietuose, šis kvietimas bu- Laikui bebėgant, buvo pa
vo visų su džiaugsmu pri- kviestas ministeris Owen 
imtas ir toks gražus išva- J. C. Norem, kad pratartų 
žiavimas įvyko, tuoj po an- i žodį kitą, kaipo garbės sve

1849 metais Chicagoj bu
vo iškilusi choleros epide
mija. 36 asmenys mirė.

J-

fc fc

$1000.00 U. S. WAR BONAIS
PER

“Draugo” Metinį Labor Day
Pikniku

RUGSĖJO (SEPT.) 7 D., 1942 M. 
VYTAUTO PARKE

(prie 115-tos tarp Crawford ir Cicero gatvių)

Šiame Piknike bus naujų, kitur nematytų sur- 
pryzų! Vėl bus Naujas Rekordas "Draugo" 
Piknikams.

Kviečiame visus senus-jaunus
ADMINISTRACIJA

savo kalbą, kurią buvau pa 
ruošęs jums, leisiu atspaus
dinti atskira knygutę” — 
kalbėjo Norem. Besileisda- 
mas į kalbos vidurį garbu
sis svečias apsistojo prie 
Lietuvos reikalų, pareikšda 
mas savo giliausį įsitikini
mą, kad Lietuva ir kitos 
dabar pavergtos valstybės 
atgaus savo valstybinę ne
priklausomybę ir vėliau, nei 
nacizmas, nei komunizmas 
Lietuvos nebeterios. Minis-

somis jėgomis didžiuojuos 
tuo kraštu, kuris mane pra
turtina” — pareiškė sve
čias.

Lietuvos propagandos rei 
kalu, kalbėdamas į studen
tus, išsitarė, kad studentų 
organizacija sugebėtų finan 
auoti ir leisti studentus lan
kyti tuos universitetus, ku
riuose mažai tėra žinoma 
apie Lietuvą, kad ten jie 
bestudijuodami galėtų ir 
propagandos darbą varyti, 
nepaliečiant nieko, kas būtųteris pareiškė savo nuomo 

nę, kad šis karas bus ilgas priešinga šio krašto idealiz 
ir sunkus ir kad visi šio mui.
krašto žmonės karo pasė
kas pajus daug daugiau, ne 
gu, kad iki šiol juto. Kalbė-

Ministeris Owen J. C. No
rem pasisakė, kad jis pats 
rūpinas Lietuvos geresniu

damas apie Lietuvos platės supažindinimu su ameriko- 
nį supažindinimą kitau- į niškaja visuomene ir todėl
čiams, svečias, pareiškė, kad 
tam tikslui ir buvo sutver
tas vienetas, pasivadinęs 
“Friends of Lithunia”, ku
ri pasiėmė sau už tikslą 
propaguoti Lietuvą ir jos 
vardą kelti svetimtaučių 
tarpe.

yra parašęs veikalą apie 
Lietuvą, kuris netrukus pa
sirodys.

Ministerio kalba buvo pa 
lydėta griausmingomis ova
cijomis ir kiekvienas kalbė
jo: “Koks jis mums arti
mas ir brangus”.

Garbingieji svečiaį

Svečiuosna teikėsi atsi
lankyti Amerikos ministe
ris Lietuvai ponas Owen J. 
C. Norem su žmona; Lietu
vos konsulas dr. P. Dauž- 
vardis su žmona; prof. K. 
Pakštas; dr. J. Vaškas, 
MIC.; kun. J. Grinius; kun. 
P. Aukštakalnis, MIC.; kun. 
P. Malinauskas, MIC.; nau
jasis Studentų S-gos pirmi
ninkas stud. Vincas Medo- 
nis; Ona Kratavičienė; ir ( 

■ visa eilė studentų-studen- 
čių: Eleonora Kundrotaitė, 
Gertrūda Mozerytė, Jadvyga 
Stulginskaitė, Valerija Jak- 
štaitė, Petras Aikšnoras, 
Edvardas Martinaitis, Ade
lė Vaikutis ir kiti.

bū- • čias. Na ir tikrai visi nūs-i
tebo, kada aukštasis sve
čias dalinosi gražiausiomis 
mintimis, beveik per visą 
valandą. Visų pirmiausiai 
ministeris Norem labai ap
gailestavo, kad negalėjo da 
lyvauti seimo bankete į ku
rį buvo pasižadėjęs atvykti 
ir pasakyti kalbą, ta
čiau : ‘ ‘mano neatvykimu
jūs nieko nenustojote, nes

Pietūs tr kalbos
Pirmą valandą į jaukią 

seminarijos valgyklą susi
rinko visi svečiai bendriems 
pietums, kurių metu buvo 
pasakytos kalbos ir padai- į 
nuota. į visus svečius pir- ! 
miausiai prabilo Vice-Pro- 
vincijolas d. g. kun. J. Ma- 
čiulionis, namo šeiminin
kas, pažymėdamas, kad čia 
visų kitų aukštųjų svečių 
tarpe turime garbės svečią, 
Jungtinių Amerikos Vals
tybių ministerį Lietuvai 
Owen J. C. Norem, kuris 
kiek tik pajėgdamas kelia 
Lietuvos vardą amerikiečių 
tarpe ir gyvai rūpinasi Lie
tuvos reikalais. Tuomi pa
čio kun. J. Mačiulionis, tuo- 
jau pakvietė solistę Eleono-1

Padėkojęs už kalbą di- 
Kalbėdamas į studentus, džiąjam svečiui ir taip pat 

ministeris pareiškė, kad nuo ! už atsilankymą, kun. J. Ma
jų ateities ir sugebėjimo čiulionis kartu išreiškė gi-
daug priklausys Lietuvos 
ateitis ir todėl pareiškė min 
tį, kad visi būtų geri, susi
pratę lietuviai. Taip pat 
aukštasis svečias priminė,

lios padėkos jausmus ir ki
tiems dalyvavusiems sve
čiams už nepasididžiavimą 
mus aplankyti.

Po pietų, visi svečiai už-
kad tautybė žmogaus asme- truko dar kurį laiką bevaik 

ščiodami po seminarijos so 
dą ir besifotografuodami.

niui prideda ką tai naujo: 
“Mano tėvas buvo gimęs 
Norvegijoje ir todėl, aš vi- A. T.

S VEIK INA VADĄ ■U-

C'Vratlfa* sLuiiic Imepuv.
United Automobile Workers suvažLivime darbininkai 

delegatai raliuoja savo vadui, CIO organizacijos prezidenr 
tui Philip Murray jam baigus sakyti kalbą, kurioje jis 
pažymėjo, kad Amerikos Darbo Federacija turi “keisti sa
vo nusistatymą”, jei nori vienybės su CIO. Miurray pirmu
tinis iškėlė vienybės klausimą. ,

Dar vienas nuomą 
direktorius

Springfield — Dscatur 
(Illinois) sričiai būtų nuo
mų direktorium paskirtas 
Harry B. Herehey, buvęs de 
mokratinis kandidatas į gu
bernatorius 1940 metais.

Hershey yra iš Taylor- 
ville.

Paskirtas kasyklą 
direktorius
Gubernatorius Green ka

syklų direktorium paskyrė 
Robert Weir iš Zeigler. Jis 
užims vietą J. Marchesi iš 
Standard, kurs atsistatydi
no.

AR ŽINAI, KAD 
Chicagoj pirmasis gyven

tojų surašymas (cenzas) į- 
vykdytas 1843 m. ir rasta 
7,580 gyventojų. Jų tarpe 
būta 773 airiai ir 816 vokie
čių ir skandinavų (daugiau
sia norvegų).

1833 metais Chicago mies
telis buvo inkorporuotas.
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TARP GRAND RAPIDS LIETUVIŲ
(Akelta iš 2 pusi.) i kun. Vaišnoraitis. Jis valdo

karalystė). Sekančią dieną ,net 4 ParaP‘Jas aPV
oficialūs ir neoficialūs vizi-lUnM]- Savo parapijiečių tar- 
tai ir revizitai pas bažny- Pe turi ‘'ebasdeš.mts betų- 
čios dignitorius, buvusius viM fa™erių, kurie gražiu, 
draugus klebonus, pažįsta- Laiko Pu'kus kar-
mus, parapijiečius. Klebonas vi« Pora tokių lietuvių far’ 
kun. Lipkus pirmiausiai nu- meri* teko aPlankytl: Dau- 
veža pas general vikarą ir norua ir Gaad™o>ius. šioj a- 
katedros kleboną, labai links Pylink5i “damas gali pa- 
mą prelatą Malone (lietu- JUS“' kad e3i Lietuvoj, kur 
viai jį vadina Malinausku ir aPie Biržus- Klebonas Vaiš- 
jis tuo patenkintas). Jis taip noraitia Pratęs ir įren
gi žada savo 25 metų kle- «s Sraž* kleboniją. Jis pri- 
bonavimo katedroj sukaktį simena Jubiliatą, nes prie jo 
paminėti Sv. Petro ir Povi- Jis ‘Važiavęs į seminariją.
lo klebonijoj dalyvaudamas Dabar J1" Jau seniai kuni«u 
pietuose. Be ParaPijinio darbo jis skai

tydamas mėgsta pypkę. Sa-
Pas vyskupą kėši turįs net pora tuzinų, i

Pavakary kun. Vaišnoraitis
Apie 5 vai. kartu su mgr. Pro Scottville nuveža pas sa-

Malone vykstame į vyskupo vo kaimyną l'.etuvį kleboną 
rezidenciją. Prie durų pasi- Amerikoniškoj parapijoj (tik 
tinka baltais plaukais, ma- keletą šeimų lietuvių tepri- 
lonaus tėviško veido Gany- klauso parapijai). Tai malo- 
tojas. Kada kiti šnekėjosi nūs, vaišingas ir jaunas kai
šu vyskupu, palydovas, ku- nigas Popeli. Kad Hart kle- 
ris visur sekė iš paskos, dai- bonija laukė svečių, kiek- 
rėsi po vyskupo salioną. Jis vienas pakeleivis ketvirta- 
matė trejetą puikių paveiks- dienį važiuodamas pro šalį 
lų: kopiją Raphaelio Sixti-' galėjo atspėti, nes lietuviš- 
nos Madonos, o taip pat po- i kai (tik amerikonišku ak- 
ra muzikalinių instrumentų: centu) buvo ant durų šiaip 
fortepijoną ir fisharmoniją, j užrašyta: Rev. C. W. Popeli 
Vyskupas Plagens yra ne stuba.
tik geras administratorius, Mes išvažiavom; būsim 
bet menininkas ir muzikos namie ant 5 vakare. Stuba 
mėgėjas. nerakinta, įeikite į vidų; bū

kite kaip namie.
Į šiaurę Dėl ko “stuba”, o ne kle

bonija? Dėl to, kad tikros 
Kitos dienos prabėgo be- klebonijos dar nėra, ją ruo- 

viešint šioj kolonijoj ir lan- šiaS}i statyti, o dabar maž- 
kant pažįstamus. Mr. Barto myiia nuo bažnyčios
auto tyliai slinko čia viena, t tenięa klebonui gyventi, dėl 
čia kita gatve. Ketvirtadie- įo įr svečiams, (kaip klebo
nu prieš piet jis pajudėjo į | n<ui kasdien,) į bažnyčią se- 
šiaurę. Kelias ėjo per miš-1 kantį rytą teko keliauti au- 
kus, smėliuotus plotus. Bet tomobiliu. Bažnytėlė mūrinė,

SAM HUNT OPERUOJAMAS

("Draugas" Acme telephoto.

Bridewell ligoninėje, Chicagoj, padaryta operacija “Golf Bag Sam” Hunt, buvusiam 
Capone asmens sargui. Išimta iš kojos revolverio kulka. Vyksta jam byla. Jis kaltina
mas vieno negro nušovimu. Jis teisinasi, kad negras nušautas jam apsiginant. To įro
dymui bylos nagrinėjimas pertrauktas, kad gauti įrodymą. Išimta iš jo kojos negro re
volverio kulka. Balistiniu keliu bus ištirta, ar kartais ta kulka nėra jo paties revolve
rio kulka, gal jis pats tyčia pasišovęs. Netrukus bus patirta.

muša į vandenį, bet vėjo ne- glostantį Sidabrinį ežerėlį, o 
šamos smiltys jo dalį užpy- kitoj pusėj — be ribų saulės 
lusios paruošia puikias sau- spindulių maudomą ir britų 
lės ir vandens maudynes. Bet bangų liūliuojamą Michigan 
tas, tai dar neviskas. Įdo- ežerą.
miausioji programos dalis — 
tai Sand Dunes kalvomis ke-1I
lionė. Vieni pergyvenom ne
paprastų įspūdžių malonu
mą, kiti gi pagalvojo, kad

Paskendęs laivas

Nežiūrint, kaip ten buvo, 
tačiau po pietų vėl ne tik 
mintis, bet ir širdis traukė

gal jau paskutinės gyveni-iPr^e tų baltų kalvų. Ir, štai, 
trys keliauninkai, nežiūrint, 
kad batuose smiltys girgž-

, dėjo, kad saulutė kepino be
Lybijoj po tyrus trupes be-, gallesio> jje patrauk5 per 
vežančius kariškuosius au- tuos tyrus „„„ kalvo3 ant 
tomobilius. Ašys daug ilges-, kaĮvos> per slėnius, kuriuose

mo valandos prisiartino. 
“Karas” panašius labai į

LABDARYBĖ
Lietuvių R K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas 

Linkus, dvasios vadas ir iždininkas, 4557 So. Wood 
St., Chicago, III.; Anastazas Valančius, pirmininkas; 
Kotrina Sriubienė ir J. Motekaitis, vice pirmininkas; 
Ona Jasparienė, raštininkė; Jonas Dimša, finansų 
raštininkas.

jubiliatas ne t:ek džiaugėsi 
miškais, kiek, kad keliai ge
resni negu prieš 20 metų, 
kai jis čia medžiojo, Paeže
riais braidžiojo. Gyveno vien 
prisiminimais, kur jo Cadi- 
lac buvo apvirtęs ir jį pri
spaudęs, kur vaikas. palin

atokiau nuo miestuko centro 
pastatyta, bet daili.

Kas buvo penktadienį ? 
Diena po lietaus labai gra-Į 
ži. šeimininkas po pusryčių 
nuveža į gražią vasarvietę 
Pentwater, kur žuvininkai

dęs po ratais, bet laimingai gYvena- Tačiau žuvų nega-
vome. Po to per miškelius 
ir smiltynus atgabena prie 
Sidabrinio ežero. Čia prasi
deda visokios tos dienos į- 
domybės. Aplinka pasakiš
ka: rytinėj pakrantėj Silver 
ežerėlio miškai, pušynėliai, 

Apie 2 vai. sustojom mv j vasarnamiai, gi vakarinėj — 
lonioj lietuviškoj parapijė- balto smėlio kalvos, kurios 
lėj Custers, kur klebonauja ne tik savo baltą šešėlį at-

išlikęs sveikas. Tačiau, nė 
vienas zuikis dabar nebepa
sirodė ir antys neskraidžio- 
jo.

Keturių parapijų klebonas

OlSTlNfrUHHF 0 E Y- KAILKOAOIK lt 
AOMIRJLL CANEST JIUN« COMMANDEK-IK CHIFF 
OF THl UNITED STATES MAVY ONE Of Mlt 
FlKST JOIS *A1 THAT Of “KIVIT HEATtfc* IN 
A KAILAOAO BOilEK SHOE IN OHlO.

iKAILKOAO LOCOMOTIVI, 
QUICMY FAKKIO OUTSIOE A 
WAA ELANT'S fl.CI AMO 
CONNICTIO TO IMI FACTORYS 
STIAM LINU. SUfElilD EOWTR 
ANO SAYEO f AEClOUS TIME 
MCFHTLY WHIN SFUT BOILEA 
TU8ES TMAEATENEO TO STO* 
FAODUCTION.

[^NEMY 5UIS CAN7 SINK KAILKOAO 

TAM K. CAAS THl VOLUMl OF Oi L 
THEY MOTY HUNO INTO THE ATLANTIC 
SFAIOAKO AKEA OVIK KAI L KO A 0 
TKACKS IS IOHYAUNT TO EKOVIOltt* 
UNCLE SAM WITH ISO UNSINKAALE OCEAN 
-GOi:«t SAN*. StllFI TYlTHOVT UfcNt L» 
ANY OF TIK ST6IL SUFKLY.

nės ir ratai pritaikyti, kad 
smiltynuose suktųsi. Įsėdam. 
Jubiliatas — prie šoferio. 
Važiuojam aplinkui ežerėlį 
ir, štai, upelis per kurį til
tas ne tiltas, bet lentos su
dėtos braška važiuojant, jau 
baimės pradeda varyti. Eet 
kai auto pasileido risčia į 
smilčių kalnus, kai vėjas 
smiltis nešė ir pustė pro vei
dus ir akis apsaugotas pilo
tų akiniais ir kai staiga, lyg 
nuo stataus stogo pasileido 
griūti nuo kalvos į gilų slė
nį, tada tik keleiviai pajuto, 
kur jie atsidūrė. O auto tik 
bėgo nuo vieno kalnelio ant 
kito vis smiltis pustydamas, 
vis naujus reginius atideng
damas ir vieniems didelio 
pasitenkinimo, kitiems bai
mės jausmų bangą sukelda
mas.

— Pamažu, pamažu, — 
pradėjo šaukti jubiliatas vos 
vos besilaikydamas sėdynė
je, kai auto čia stačiai į pa
kalnę, čia įstrižai beveik 
virstakuliuodamas bėgo į pa
kalnes.

Tačiau, kilus kitoki jaus
mai palietė.

— Fine! Greičiau į pakal
nę per dulkančias smiltis! 
Čia lyg su aki nuo sniego 
kalnų net atsistodamas svir- 
dukuliuojančiam vežime šau
kė užpakalinis keleivis.

— Ką, ar jūs norite, kad 
aš čia tyruose sau galą gau
čiau? Kalbėjo jubiliatas jau 
pakeitęs savo sėdynę, kai 
vežimas nuo kalno otažaga- 
rias leidosi į Sidabrinį eže
rą. Šoferis, pasigailėjęs am
žiaus, sumažino greitį. Bet 
ne tik važinėtis, bet stovint

kyšojo kelmai buvusių miš
kų, bet keliaujančių smilčių 
užneštų ir palaidotų; jie ke
liavo prie Michigan ežero, 
kad ten pamatytų stiebus 
bekyšojančio laivo, kuris 
prieš pora metų audros me
tu netoli krantų paskendo. 
Kun. Popeli buvo vadovas, 
jis per tuos “Lybijos tyrus” 
gerai išvedė, o jaunasis Ka
ziukas džiaugėsi prie kran
tų galįs pailsėti ant smil
čių. Gi tretysis keliautojas 
toje ekspedicijoj prisiminė 
Nidos ir Juodkrantės apy
linkes, kur tiek malonių eks
kursijų iš Lietuvos suplauk
davo, kur Lietuvos tyrai dai
na, seniau skambėdavo. Ten 
panašiai, vieną dykumų pa
krantę Kuršmarių ir Nemu
nėlio vanduo skalaudavo, ki
tą — Baltijos jūra plauda
vo...

Vakarienei šeimininkės 
prikepė skanių bulvinių bly
nų. Po tokios dienos, tiek 
kratymo ir ekskursijų jie 
buvo kaip tik didelis atpil
das.

Sekančią dieną dar aplan
kius vieną kaimyną klebo
ną, kuris turi keletą lietu
vių parapijiečių, jubiliatas ir 
jo palydovas paliko vaišin
gąsias Michigan apylinkes.

Deksniikas

ka klebonui kun. J. Lipkui 
už gražų ir rūpestingą visų 
iškilmių sutvarkymą. J. E. 
Grand Rapids diecezijos vys
kupui Plagens, kad suteikė 
palaiminimą ir “facultates” 
visai savaitei. General vika
rui monsignorui Malone už 
dalyvavimą ir įspūdingą kal
bą per pietus, kurioj jis la
bai gražiai papasakojo apie 
jubiliato darbuotę statant 

.bažnyčią Grand Rapids 1924 
metais. Seselėms Pranciškie
tėms ir mokyklos vaiku
čiams, už išpildymą progra
mos Šv. Jurgio svetainėje, 
kurioj jubiliato gyvenimas ir 
jaunystės dienos taip vaiz
džiai buvo suvaidintos. Ku
nigams ir asi3tai už patar
navimą bažnyčioj. Bažnyčios 
chorui ir jo vedėjai už gra
žų giedojimą. Moterų drau
gystėms, kurios surengė pie
tus mokyklos svetainėj ir už 
jų malonų pasidarbavimą. 
Biznieriams už paaukotus 
dalykus ir už dovanas, ku
rias man suteikė, už gražią 
lazdą, ir visiems, kurie pri
sidėjo kokiu nors būdu prie 
manęs, kaip jubiliato pager
bimo.

Pasilieku visų skolininku

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU’

“Darbai parodo menės jė
gą” (Goethe).

Labdariu kuopos 
veikia

Labdarių Sąjungos centro 
susirinkime, buvusiame lie
pos 29 d. Šv. Kryžiaus par., 
salėj, paaiškėjo, kad kuopos 
padidintu rūpestingumu dar- j 
buojasi senelių prieglaudos 
užbaigimui.

1-moji kuopa,; T o w n of 
Lake, jau pradėjo rinkti pi
nigus kambario įrengimui 
prieglaudoj. Užsimojo tam 
tikslui sukelti $500.00. Pra
džia jau yra. Petras ir Ma
rijona Doršai paklojo net 
$50.00. Domicėlė Bartkienė 
aukojo $20.00. Pirmoji kuo
pa ir šiaip jau veikia gyvai, 
nepaisydama nepatogaus vei 
kimui sezono.

2 kuopa, Roseland, Ilk, at
stovo šiuo kartu susirinki
me neturėjo. Bet iš kitų šal
tinių sužinota, kad, kiek ap
linkybės leidžia, darbuojasi.

3-ji kuopa, Cicero. Iš šids 
veiklios kuopos visada pa
siekia mus malonios žinios. 
Štai, Aleksandras ir Ona Ka- 
čiušai (So. Chicago) įstojo 
į sąjungą garbės nariais, au
kodami prieglaudos statybai 
$100.00.

Be to, kuopa per A. Man- 
kienę pridavė aukų: A. Ra
šinskienė $5.00, Juozas Man
kus $2.00. Po $1.00: kun. Ig. 
Albavičius, Julija Mitkus, 
Mrs. John Žuke, Anna Tere- 
baza, August Plikukn, Her
man Plikukn, P. Mesutavi- 
čienė, Agota Daujotas. Per 
A. Kučienę: Mrs. Montvilas

ir, .pasiramstydamas lazda, 
stengsiuos atsilyginti savo 
maldomis. Tegul Dievas vi
sus laimina ir mano maldos 
telydi visus iki mano mir
ties.

Visa širdimi jus gerbiąs 
jubiliatas,

Kun. A. Deksnis

$1.00, Teofilius Kučius $1.00.
4 kuopa, Dievo Apvaizdos 

par., atvežė U. Aukškalnie- 
nės knygutę, kurioj yra šie 
aukotojų vardai: J o s e f a 
Marcinkienė $5.00, Mr. ir 
Mrs. John Tiškus $5.00, Ur
šulė Vištartienė $5.00. Po 
vieną dolerį: Anna Freitick, 
Peter Freitick, A. Butkus, 
Stefanija Pivariūnaitė, Ona 
Lukošienė ir U. Aukškalnie
nė. •

5 kuopa, Bridgeport, pri
davė $125.00. Tai pelnas nuo 
išvažiavimo į labdarių ūkį 
liepos 12 d. Be to, gavo $11 
auką nuo Lietuvių Demokra
tų klubo. Taipgi kuopos pa
sidarbavimu gauta garbės 
nariai — Stanislovas ir Elz
bieta Stanevičiai įnešė prieg
laudos statymui $100.00.

6-ta kuopa, North Side, 
per Kazimierą Lukošaitį pri 
davė. A. Laurinaitis $10.00, 
Mr. ir Mrs. Plančiūnąs $5, 
Mr. ir Mrs. Bitaut $5.00, Mr. 
ir Mrs. Makauskas $2.00. Po 
$1.00: G. Švedas, Helen Ko- 
zakuck, Mr. ir Mrs. Koza 
kuck, Joan Makauskas, Fr. 
Smith.

Kuopia turėjo išvažiavimą 
į labdarių ūkį rugp. 2 d.

7 kuopa, West Side, ren
giasi prie rudeninio pikniko.

8 kuopa, Brighton Park, 
turėjo išvažiavimą liepos 12 
d„ kuris gražiai pavyko. Pa
darė nemažai pelno, kurį pri
duos kitame susirinkime. Be 
to, per A. Jasper prieglau
dai įteikta: Julias restora
nas $5.00. Po $2.00: M. Jo- 
kubauskis, L. Mažeikis. Po 
vieną dolerį: F. Uksas, Mor 
Lon Shade Service. Ann Ma- 
tuzas, Frank Skrodenis, W. 
Bubulis, M. Navickienė, Pet
ronėlė Žutautienė.

10-ta kuopa, West Pull
man, tebesirengianti prie 
priegaudos vajaus.

(Nukelta į 7 pusi.)

(f

Jubiliato padėkos 
žodis

Kuomi galėsiu atsilyginti 
tiems visiems, kurie man su
teikė tiek malonumo sureng
dami auksinio jubiliejaus iš
kilmes ŠŠ. Petro ir Povilo

ant smilčių kalvų buvo pui- j parapijoj, Grand Rapids, Mi
ku pasigrožėti, matant vie- chigan?
noj pusėj miško žalumos be- • Širdingiausia mano pade-

Extra! Extra!
Marąuette Manor
2.Jų avkft md". 2x6 minas — 
žetn&s plota* 30 pfiilų; karSlaa 
vanduo; yra ir garadž us
automobiliams. ..$12,300
4 flitų mflr. 1x5 — 3x4 kamb. 
ZemOs sklypus yra 36x125 n 
Ga-adžlU’i 2 auto- d[1 1 OHA 
mohiliams Kaim . 4>X 1/OUU 
Modernus 5 k” m b. ‘cottgp’ su 
aukAtu cemento fundamentu: 
30 pėdų plotis.
Kaina ...................  .
5-klu kamb. med’nls ‘cottage' 
su 75 pėdų Tronta’u. Y'-a ir 
Kar’dK’us 2 šuto- (t* . 4 CHA 
mohiliams. Kaina. 4> 't/UUU 

3 fletų mflr. namas (2x5 -
1x4 - 1x3), nuomos 6140.00
Rtenm beat, 2 a”t''mob’llams 
sraradilu’, arti 70-toe Ir So. 
K-isted Street.
Kaina .................

$ 5,400

$ 7,500
Brighton Park
2x4 kamb. mūrinis namas — 
hun(Talow stogas, saulSs salo
nas yra fronte. <b Q Cflft 
Kaina ...........................4> O,OUU

H. WOJCIECHOWSKI 
J. MAY,

W. BRZEZINSKI
520# SO. ASHIiAND AVENUE

Suplanavai Atostogas ? ■
Praleiskite Jas Ant Michigan Ežero Kranto —

JARUSZ'S VILOJE
VACATION PARADISE

Central Avenue, Beverly Shores, Ind.
KAMBARIAI — VALGIS — REFRESMENTS.

Dėl Sąlyga Galima Pakaukti Telefonu — 
MICHIGAN CITY 2700—3.

4*

Taupykite... Džiaugsitės
JŪSŲ INDELIAI APDRAUSTI IKI $5,000.00.

SKOLINAM PINIGUS PIRMIEMS MORGICIAMS 
LENGVAIS MĖNESINIAIS IRMOKfcJIMAIS.

Žymi Iletuvli, 
finanrinė {staiga

MES 
MOKAMES 3’/l% 46-tl metai 

Hekmingai patarnauja t’J;

KEISTUTO SAVINGS
=AND LOAN ASSOCIATION-

JOS. M. MOZERIS, Sec’y.

3236 S. Halsted St Tel. Calumet 4118
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Aukos ir dovanos 
parapijos piknikui 
gausiai plaukia

West Side. — Aušros Var
tų parapijos piknikui rugp. 
9 d. Vytauto parke, klebo
nui kun. J. Dambrauskui at
sišaukus į parapijiečius kas 
link dovanų dėl “bingo” žai
dimo, kuris taip mėgiamas 
West Sidėje, dovanų susilau
kiama ne vien tik iš vietinių 
parapijiečių, bet ir nuo ge
rųjų prietelių iš kitų koloni
jų. Ar tai nemaža garbė 
mums parapijiečiams, kad 
susilaukiame nuoširdžios tai-

Felicijos Nausėdaitės 
vestuvės su John 
F. Gilmore

Rugpiūčio 1 d. 10 vai. ry
to Šv. Jurgio bažnyčioje, 
Bridgeporte, žymių Chicago 
lietuvių Izidoriaus ir Anta
ninos Nausėdų duktė susi
tuokė su inteligentišku jau
nikaičiu J. F. Gilmore.

Šliūbo ceremonija ir gra
ži vargonų muzika prof. A. 
Pociaus, giedojimas gražia
balsės Aldonos Grigoniūtės, 
jaudino susirinkusius jaunų
jų artimus draugus ir prie
telius. Palydovais jaunave-

ARE YOV
puttingTtnPtr (entof 
your Income into U.S. 
W*r londt ištemps ?

V. S. Trtfjury Dtfartmtitl

kos ir iš toliau. Ištikrųjų, džiams buvo garbės pamer- 
tik dirbk ir norėk. Be abe- gė Muriel Reynolds, senato-
jonės, tų gerųjų prietelių 
daugybė privažiuos ir į mū
sų parapijos pikniką. Lau
kiame mes jų, ir ta pačia 
proga kviečiame ir prašome, 
nes Vytauto parkas užtek
tinai didelis ir erdvus, už
teks vietos visiems.

Iš vakarykščio “Draugo” 
numerio aiškiai pastebime, 
kad mūsų parapijos pikni
kas, jei tik Dievas duos gra
žią dieną, bus didelis ir sėk
mingas visais atžvilgiais, nes 
daug jvairios talkos susilau
kiama iš visur. Pavieniai, 
jei Ralph J. Prete, Ace De- 
tective Patrol Co., 2341 So. 
Leavitt St., patsai vienas ir 
dar nelietuvi® yra paėmęs 
200 knygučių tikietų išpla
tinti, ir jisai tai padarys, 
tai ką gi sakyti apie daugelį 
kitų, kurie paėmę po desėt- 
ką ir mažiau. Jei taip nuo
širdžiai visų bendrai dirba
ma,,tai pilnai galima tikėtis 
nepaprastų sėkmių. Pinigi
nių aukų irgi susilaukiama. 
Pavyzdį mūsų parapijos dže- 
nitoriau8, A. Fabijono, Ant. 
Krotkaitės ir Anselmo Ku- 
dulio, pasekė nemažai gerųjų 
klebono prietelių iš kitų ko
lonijų. Ar tai ne gražu, susi
laukiant tokių geraširdžių. 
Na, o mūsų biznieriai, pro
fesionalai ir eiliniai parapi
jiečiai, visi tik kalba ir ren
giasi, kad šių metų parapi
jos piknikas viršytų visus 
praeityje piknikus. Taip ir 
reikia. Bravo, vestsaidiečiai!

J. K.

riaus duktė iš Carroll, Iowa, 
kuri specialiai atvyko, kad 
dalyvaut savo “college 
chums” vestuvėse, abi jos 
lankė Rosary college. “Best 
man” buvo jaunosios brolis 
Edvardas; antroji plfra bu
vo jauni A. Kizai (Kizienė 
buvusioji Blanche Stanevi
čiūtė, artima jaunosios drau
gė). Aprėdas visų buvo Ka
bai elegantiškas, bet kas į- 
domiausia, tai kad pamer
gių bukietai buvo meniškai 
sudaryti iš ‘defense stamps’, 
į kuriuos įpinta artistiškai 
pagamintų gėlių. Tai labai 
pritaikinta ji patriotingą 
kaip tik šiame laike. Tuos 
gražius bukietus sudarė K. 
Garuckaitė.
Vestuvių puota

Įvyko Graemere viešbuty.
Buvo tai labai gražus poky
lis. Stalai išdabinti baltų 
gėlių ir “maiden hair fern” 
vainikais. Toast-master bu
vo kun. B. Urba. Linkėjimų joj, Fair Store ant 7 lubų, 
trumpai, bet širdingai sūdė- kur 40 mergaičių dalyvavo,

anksto pakviesti.
Svečių tarpe, buvo širdin

giausi Nausėdų šeimos drau
gai: ark. M. Žaldokas su du- 
ktere Felicija, J. Kazanaus- 
kai, A. Pocius, konsulas P. 
Daužvardis su žmona, D. Ku
raičiai, Bita.utai, E. Nedva- 
rienė, S. Mažeika, S. Zack, 
S. Martinkai, S. Stanevičiai, 
gražus būrys jaunų žmonių, 
Felicijos Nausėdaitės - Gdl- 
more draugų. Prisiųsta svei
kinimų telegramomis, tarpe 
kurių buvo prelato M. L. 
Krušo iš Ashbury Park, kurs 
sveikino jaunavedžius ir lin
kėjo Dievo palaimos jų gy
venimui.

Prieš vestuves, įvyko daug 
gražių parengimų Felicijai, 
kurias surengė Mironai, jau
ni A. ir M. Rudžiai iš Mar
ąuette Pk., Gilmore šeimos 
(tėvų ir vedusių sūnų), Al. 
ir Blanche Kizai, Edisono 
bendradarbių grupės “Chor- 
dra Club”, “Red Cro3s Unit” 
i: viena didelių “shovver par
ty” surengta josios bendra
darbių Harding’s restauraci-

LABDARYBE
(Atkelta iš 6 pusi.)

23-čia kuopa, Marąuette 
Park, turės išvažiavimą į 
labdarių ūkį rugpiūčio 9 d. 
Kviečia visus atsilankyti.

Išklausius pranešimų iš 
visų kitų kuopų, susidarė 
vaizdas, kad darbas eina pir-

pramogą, į kurią sukviesti 
visus mūsų profesijų ir biz
nio žmones ir jiems išdės
tyti statomosios senelių prie
glaudos reikalus.

Beje, perskaitytas laiškas 
iš Illinois State Council of 
Defense, užprašant dalyvau
ti rugpiūčio 23 d. Illinois 
Day iškilmėse Soldier Field. 

,Tuo reikalu kalbėjo adv. J. 
Grisius. Pakvietimas priim
tas ir labdarių pirm. A. Vamyn.. Bet pagerinimams vie

tos vis tik yra. Dabar yra1,.? r—- . — --
, , , , , į lančius įgaliotas dalyvauti
laikas pa planuoti, kad orui

Sabotažininku rėmėju Gatvėkaris susidaužė 
byla atidedama su sunkvežimiu

Sv. Vardo Draugijos 
nariams

Cicero. — Sekmadienį, 
rugpiūčio 9 d., 7:30 vai. Mi
šiose šv. Šv. Vardo draugi
jos nariai eis “in corpore” 
prie šv. Komunijos, kurią 
aukos už greitą pasaulio tai
ką ir ramumą.

Po Mišių šv. visi nariai 
privalo susirinkti salėn, kur 
bus trumpas susirinkimas. 
Yra keletas svarbių dalykų 
svarstymui. Reikia primin
ti ir tas, kad draugijos “bun
co party” jau seniai praėjo, 
o pranešimo dar negirdėjom 
ir nariai nežino, kokios bu
vo sėkmės, šiame susirinki
me sužinosime.

Prieš Mišias šv. vist na
riai prašomi susirinkti drau
gijos klūbruimin 7 vai. ryto.

• v. A. Valančius

jo konsulas P. Daužvardis, 
finansistas J. Kazanauskas, 
o kun. B. Urba prie begalo 
gražios kalbos, padėkojo jau 
nųjų tėvų varde visiems, ir 
pakvietė jaunuosius, kurie 
širdingiausiais žodžiais atsi
dėkojo visiems, šios vestu
vės, buvo taip sakant, la
bai modemiškos, nes po ska
nių pietų ir toastų jaunie
siems, visą baigta 5 vai. po 
pietų, nes jaunavedžiai tą 
pačią dieną 6:30 vai. vak. 
išvyko traukiniu į po vestu
vių kelionę net į tolimą Mek
siką, kur jaunas Gilmore tu
ri labai širdingą universite
to draugą Antonio Gomez, 
vieną turtingesnių piliečių 
Mexico City, kurio puošnioj 
viloj jaunavedžiai viešės, iš

jų “bosai” tą valandą visi 
liko ofisuose, kad išleidus 
visą departamentą vienu lai
ku pietums. Tai gražus kom
plimentas Felicijai. Atrody
tų, kad norima pasigirti, bet 
tikrenybę sunku būtų ir ap
rašyti, tiek draugingumo ir 
gražios širdies buvo paro
dyta šiai jaunai porai.

Dovanų susilaukė tiek 
daug, kad atskirą kambarį 
Nausėdų namuos reikėjo už- 
lejst vien dovanoms, kurių 
tarpe labai brangintina bran 
gi knyga nuo prof. K. Pakš
to. Felicija to viso užsitar
navo savo širdingu manda
gumu ir meilumu visiems, 
taip jauniems kaip ir se
niems. Dieve juos laiminki.

M.

atvėsus būtų galima veikti 
platesniu užsimojimu.
Statybos raportas

Kun. A. Linkus, statybos 
komisijos pirmininkas, pra
nešė, kad ižde nėra pinigų 
ir dėl to darbas eina labai 
išlėto. Jis paragino labda
rius, kad stipriau padirbėti 
ii' rinkti aukas. Tuo pačiu 
kartu pranešė, kad prie sta
tomojo prieglaudos namo rei 
kia pastatyti sargą, kuris 
saugotų nuosavybę. Tai nu
tarta padaryti.
Prašo talkos

Labdarių ūkio vedėjas An
tanas Bacevičius atsišaukė į 
labdarius ir visus, kad tie, 
kurie turi atliekamo laiko 
dienomis, ypač šeštadieniais, 
kad atvažiuotų pagelbėti 
prie vasaros ūkio darbų, ku
rių šiuo laiku esama labai 
daug.

Statybos reikalais susirin
kime kalbėjo ark. M. Žaldo
kas, adv. J. Grišius, K. Sriu
bienė, A. Valančius, St. Ci
bulskis, A. Dargia ir kiti. 
Didysis išvažiavimas į ūkį

Šiame kuopų atstovų su
sirinkime vienbalsiai nutar
ta surengti rudeninį išva
žiavimą į labdarių ūkį (123- 
rd, McCarthy Rd ir Wolf 
Rd., Orland, III.). Išvažiavi
mą nutarta rengti sekma
dienį, rugsėjo mėnesio 6 die
ną. Šiam reikalui komisija 
sudaryta iš A. Dargio, St. 
Cibulskio, O. Ivinskaitės ir 
Elenos širvinskienės. Nutar
ta išvažiavime turėti daug 
visokių įvairenybių, kad su-i 
važiavimas svečiams būtų! 
malonu praleisti dienelę gra
žiame miške šalia statomo
sios prieglaudos namo.

Pažymėtina, kad šis susi
rinkimas buvo gausingas. 
Nusiskųsta, tiesa, kad ne
daug biznierių ir profesio
nalų teatsilankė. Dėl to ne
mažai kalbėta, kad parinkus 
patogų laiką surengti kokią

komiteto susirinkimuose.

Aukos prieglaudai
Juozas Motekaitis, 1310 S. 

49 Ct., Cicero, III., surinko 
šias aukas: Kazys Kaka- 
nauskas $10.00, F. ir S. Vas- 
lovai $5.00, J. ir B. Naujo
kai $2.00, J. Balnis $2.00. Po 
vieną dolerį: B. Ogentas, P. 
Gailis, A. Melus, L. Šimulis, 
K. Laurinaitis, J. Balis, N. 
Čepulis, J. Kazlauskas, St. 
Mažeikienė, Elzbieta Rptis, 
A. Mielinis, A. Bagdon, J. 
Bernotas, B. Mišeikis, E. 
Jankaitis, F. Aurikis, K. Ba- 
lūnas, A. Kungis, D. Anta
naitis, J. Lapinskas, B. Sur
vilas, M. Adomaitienė, P. 
Alešauskas, Anna Šaltėnie- 
ne, L. Korbutonas.

Per Joną Dimšą gauta au
ka nuo Palaimintos Lietu
vos dr-jos $20.40.

Zigmas Sakauskas iš In
diana Harbor — $5.00.

Chicagoj areštuotiems 
trims vokiečiams su žmono
mis, kurie kaltinami pagal
bos teikimu sabotažinin
kams naciams, kurie Wa- 
shingtone laukia savo liki
mo, bylos pradžia atidėta 
iki rugp. 25 d. Jų advokatai 
to reikalavo. Sakė, kad jie 
dar nesusipažinę su dalykų 
stoviu. Federalinis prokuro
ras nesipriešino, nes ir jam 
reikalingo daugiau prisiren
gti. U. S. komisionierius E. 
K. Walker atėjimą pripaži
no.

Kaltinamieji yra U. S. pi
liečiai. Jie yra: Max ir Erna 
Haupt, Walter ir Lucille 
Froehling ir Otto ir Kate 
Wergin.

Winthworth ave. gatvė
karis ties 35 gt. susidaužė 
su sunkvežimiu. Apart su
trenkimo, nė vienas asmuo 
nenukentėjo. Tik gatvėka- 
rio daugumo langų stiklai 
ištrūpėjo, o sunkvežimio 
priešakis gerokai įplotas.

Chicago mayoras Kelly 
pranešė miesto tarybai, kad 
civilinės apsaugos reika
lams miestas išleido 400,000 
dol. Dar 100,000 dol. reikės.

Federacijos 42 skyrius In
diana Harbor — $5.00.

Mr. ir Mrs. Montvilas — 
$10.00; Ona ir Aldona — 
$20.00.

Iš a. a. Antano Krikščiūno 
palikimo $100.00.

Mykolas Daniela — $50.

LETS SHĄRE OUR CARS 
AND SPARE OUR TIRES

Nervous? Shaky?
No Pep?

SVAIGINANČIŲ GfiRYMŲ VAR
TOTOJAI tankiui kenčia skausmus 
nerviškumo, dr bulio, nemigos, 
•■kaiismo ar silpnumo koji, (neu- 
rlt s ar rheumalizmo), tankiai vi
duriai užkietėja ar perdaug lluoo- 
nūs, širdies skausmus. Vartotojas 
ir aankiai gali pradėti negirdStus 
balsus girditl, jslvai/dintl n'būtus 
da’ktus ar kalbėti su savimi. 
VI-MIN pagelbsti apga Sti mais
tingumo trūkumą.' nuo ko svaiga
lų vartotojai tanki.1 kenčia. Tai 
yra tas trūkumas kuris priveda 
prie kenkimo rervų, vidurių, skil
vio ir t. t. VI-MIN yra vartoja
mas ir rekomenduojamas šimtų. 
VI-MIN nėra nuodingas ir nepri
veda prie blogo jpr.timo. Pamė
ginkite Ir “pastokiae ant savo ko
jų" greitai.
VI-MIN kapsub-s galima gauti ir 
per paštų, pris’unčiant pinigus, 

arba C. O. D.
BonkutS su 60 VI-MIN kapsilių 

kainuoja $2.00.
BonkutS su 110 VI-MIN kapsulių 

kainuoja $3.00.
Parsiduoda tiktai prie:
STEVEN’S PHARMACY 

903 W. «3rd Street, Tel. ENG. OS 15 
CHICAGO, ILL.

W(HK STU III C)
1945 VVest 35’k Street

Z. -y t

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SIUTŲ IR KAILIŲ

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės

Mūsų Specialybė

luihal geros rūšie** moterų kailiniai, kailiukais fiafN<n'tal.s arba 
clotli kotai itarsklukla nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

PEOPLFS CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th St. Yards 2588

Mrs. K. P. Dzlubak ir Duktė, Sav.

lf

DIDELIS ISP ARDA VIMAS MUSŲ 
MILŽINIŠKO STARO MIZI KA

UNI V INSTRUMENTŲ. 
PASI NAUDOKI T PROGA DABAR 

KOL DAR NEISPARDUOT1
TŪBOS, CLARINETAI, TROM

BONAI. SAXAPHONES. KLU- 
TES su “cases” — $35.00, $37.50, 

(4* $-45.•• far 476,00 Viai garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI, SPA- 
NIŠKI MANDOLINAI. BANJOS, 
8MUIKO8, TENOR BANJOS — 
$6.50. $8.50. $12.50 iki $35.00.
STRIUNINIAI BASAI — $60.00,
$125.00 ir $150.00. BASO UŽ- 
DENGALAS — $12.00. SMICE-
LAI SMUIKOMS, STRIUNINI- 
NIAMS BAISAMS, VIOLAS ir 
CELLO — $1.50, $3,00, $5.00,
$10.00 ir $15.00. Striūnos dSl vi
sų viršminėtų Instrumentų. BASS 
DRUMS, ŠNARE DRUMS - $18.50, 
$28.50. $35.00, $50.00, PEDALS,
Hl BOYS, CYMBOLS. DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brass ir "resd" instrumentams 
pritaikomi Jūsų lūpoms.

EKSI’ERTYVAS VICTOR IR 
PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių Oarne- 
tams, Triūboms, Saiaphones, 
8muikoms ir Gunarams. 

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP 
914 MaxweII St, Chicago.

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

Išvežtajame 
po vi.«ą 
Chicago.

REMKITESENĄ
LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

N. RANTER, sav.
MUTUAL LKįllOR'CO.

4707 So. Halsted St.
Telefonas: BOVLETARD OOI4

CRANE COAL CO.
ĮVEST VIRGINIA GENUINE 

POCAHONTAS
Kol dabartinis atakas dar neišparduo- 
tas, ir neturėdami vilties gauti daugiau 
tuojau, mes siūlome, tiesiog is geležin- 

__ kelio karo jums:
GENUINE POCAHONTAS, AR
Mine run — labai lumpsuoti, tonas už tiktai 0*00 
GENUINE POCAHONTAS, 7R
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas......... O. / O
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri $|A c A 
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. IV/•□U 
5332 SO. LONG AVE. TEL. PORTSMOUTH 9022

rfr

NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR 

APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

mARGUTIT
BADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

e «. -A »•-»- • j *• „ .Ji
Vlenlntžlia ir Smagiausias 

Vakarinis Lietuvių Programas 
Amerikoje!

- VIENUOLIKTI METAI! - 
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

WHFC-I45O kil.
6755 So. VVestern Avenae

Phone: GROvehilI 2242

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Dining Room Sets — Parlor 
Sets — Bedroom Sets — Rūgs 
— Radios — Refrigerators — 
Washcrs — Mangels — and 

Stovės.
Nationally advertised items.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

O A R A R Yra Geriauslas laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolą Dar Žemomis Kainomis.

PIRM PIRKIMO
Atvyk | mfisų jardų Ir apžiūrėk ata
ką Ir aukštą rflš| LENTŲ—Mill- 
VVORK — STOGŲ IR NAMŲ MA- 
TERIJOLA Dėl garažų, porėlų, viš
kų, skiepų ir flatų. PASITARK SU 
MCSŲ EKSPERTAIS dėl konstruk
cijos ir pertaisymo namų.

Storm Sash, Combination — Door and Insulation 

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •

Cash arba Lengvais Išmokfijlmaia 
STANLEY LITWTNAS, General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
LIETUVIAI SALESMANAI

3039 South Halsted St Tel. VICtory 1272
SSESaai^HRIBBaSSI
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Mūsų tautos laimėjimas ir 
taika teisingume ir meilėje

Tokia bus per Šventą Valandą 
Soldier Fielde maldų intencija

n h ą r n * w

Šventa Valanda įvyks 
rugsėjo 13 d., sekmadienį
vakare, Soldier Field stadi- 
jone, Grant parke.

Jo Ekscelencija Arkivys
kupas S. A. Stritch, Chica
gos arkivyskupijos gany
tojas, šiomis dienomis pas
kelbė, kad per šventą Va
landą maldų intencija bus: 
“Mūsų tautos laimėjimas ir 
taika teisingume ir meilė 
je” (Victory of our nation 
and a peace in justice and 
charity).

Chicago arkivyskupijos 
Šv. Vardo (Holy Name) 
draugijų unija rengia Šven 
tą Valandą. Tad daugiau 
kaip 225,000 šv. Vardo na
rių dalyvaus šventoje Va
landoje ir visi bendrai mel
sis už taiką ir laimėjimą.

Arkivyskupas Stritch, Šv. 
Vardo draugijų unijos dva
sinis direktorius, šventos 
Valandos klausimu pareiš
kia:

“Dalykai, dėl kurių mes 
kovojame, sudaro Vakarų 
kultūrą ir tie dalykai pas 
mus iškilę iš Kristaus Evan 
gelijos. Neatsinešdami pik

Keliolika asmenų žuvo kai 
traukinys sudaužė autobusą
Žiniomis iš Crystal Spring, 

Miss., tenai rugpiūčio 5 
dieną įvyko šiurpi nelaimė 
— keleivinis traukinys su
daužė skersai bėgių važia
vusį keleivinį autobusą.

Darbo dieną
nebus vaikštynių

Chicago Darbo federaci
jos viršininkai nusprendė 
Darbo dieną, rugsėjo 7, mie 
ste nerengti darbininkų vai 
kštynių. Jie randa, kad šian 
die niekas tuo neįdomauja.

Be to, vaikštynių vykdy
mas surištas su nema'žomis 
išlaidomis. Tad ir sako, kad 
verčiau tuos pinigus pavar
toti karo bonų pirkimui.

Laivyno kadetai 
išvyko į lową

31 jaunų vyrų iš Chica
gos išvyko į Iowa City, Ia. 
Tai karo laivyno oriniai ka 
dėtai. Iowa universitete jie 
bus mokslinami skridikais.
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tai nė į vieną žmogų ir žmo 
nes, neišpažindami naciona
lizmo, rasizmo, klasizmo, 
arba gentizmo paikių idėjų, 
karštai siekiame teisingu
mo su visais žmonėmis, kad 
su jais gyventi meilėje. Ra
miai, laisvai ir vieningai ka 
riaujame ir giname bran
gintinus sau dalykus, savo 
kultūrinius paveldėjimus.

“Chicagos katalikų, ly
giai kaip ir visos šalies ka
talikų, šiandien yra prie
dermė melstis už mūsų my
limosios šalies laimėjimą. 
Visu ryžtingumu, siekiame 
ne vien laimėjimo, bet ir 
patvarios taikos. Šiuo tiks
lu raginame mūsų arkivys
kupijos visus katalikus mei 
stis”.

Prieš pradėsiant šventą 
Valandą Soldier Fielde 
įvyks milžiniška religinė de 
monstracija. Sakoma, kad 
dalyvaus daugiau kaip 1,- 
500 vienų kunigų, šventos 
Valandos rengimo komite
tas į šias iškilmes pakvietė 
ir eilę žymiųjų asmenų — 
pasauliečių.

Praneša, kad 12 asmenų 
užmušta ir mažiausia 36 su
žeista. Iš sužeistųjų keletas 
vargiai išliksią gyvi.

Nelaimė įvyko pačiam 
miestelio centre, kur susi
kryžiuoja geležinkelis su 
svarbiausia gatve.

Visi nukentėjusieji yra 
autobuso keleiviai, išėmus 
vieną žuvusią moterį ir ki
tus du sužeistus, kurie buvo 
laiku stovėjo šaligatvy. 
Traukinio trenktas autobu
sas stačiai ant jų užvirto. 
Autobuso keleiviai ištrenkti 
išilgai geležinkelio geroką 
galą.

Valstybės visuomenės sau 
gumo komisionierius T. P. 
Brady sako, kad autobusas 
sustojo prie geležinkelio 
praleisti važiavusį prekinį 
traukinį ir leidosi važiuoti i 
nenužvelgus atvažiuojančio 
greitojo keleivinio trauki
nio. Tarp žuvusiųjų yra ir 
keletas moterų, važiavusių 
iš rytinių valstybių.

Priešui puolant iš oro

Pranešus apie artėjantį miestui pa-. 
vojų — priešo atakoms iš oro, reikia 
pasirūpinti rezervu vandens, kaip at
vaizde parodoma, nes priešo bombos 
gali pataikyti į vandentiekio centrus ir 
sugriauti. Tačiau nereikia perdaug pri
sileisti, nes atsiminkim, kad vienu mo
mentu visi namai turi gauti vandens.

Laike visuotino miesto aptemdinimo, 
koks bus rugpiūčio 12 d., jei norima vi
duj turėti kad ir menką šviesą, reikia 
langus apdangstyti blankietais, kaip at
vaizde parodoma. Blankietus reikia iš 
anksto išbandyti, ar jie nepraleidžia 
šviesos. Kitaip galime susilaukti baus
mės, kuri yra nemaža: $200 pinigais 
ir šeši mėnesiai kalėjimo.

Moterys tavernuose 
suvaržomos

Mayorui Kelly pasiūlus 
aldermenų taryba pravedė 
ordinansą (miestinį įstaty
mą), kuriuo draudžiama 
moterims tavernuose gerti 
prie baro. Moterys, jei nori 
gėriauti, turi atsisėsti prie 
stalelių atokiau nuo baro.

Kaip tik ordinansas pra
vestas, mayoras tuojau jį 
pasirašė ir įsigalioja šio 
rugpiūčio 16 dieną.

Krinta automobiliu 
registracija

Iš Springfieldo praneša, 
kad Ilinoise žymiai mažėja 
keleivinių automobilių re
gistracija. Tas pat yra ir su 
sunkvežimiais. Nėra padan-

Gubernatorius Green iš
leista proklamacija nuo rug 
piūčio 22 d., iki rugpiūčio 
29 d. savaitę skiria “Sūrių 
Savaite” Illinois valstybei.

1,000 airportų bus 
statoma Illinoise

Illinoiso aeronautinė ko
misija planuoja šioj valsty
bėj įtaisyti vieną tūkstan
tį ruimingų airportų, ku
riuose galėtų nusileisti ar
mijos bombonešiai ir ori
niai transportai.

Gubernatorius Green pa
geidautų, kad šalies vyriau 
sybė finansuotų airportų 
statymą. Jis sako, kad tas 
yra vyriausybės reikalas ir 
uždavinys.

Anot gubernatorius, toks 
airportų tinklas šioj valsty 
bėj yra būtinas atsižvelgus, 
kad vyriausybė darbuojasi 
ateityje iki 2 milijonų jaunų 
vyrų išmokslinti skridikais. 
Tk viena ši valstybė gali 
duoti daugiau kaip 20,000 
jaunų savanorių skridikų.

Nutamsymas nelies 
gyvybiniu pramonių

Iš Office of Civiilan De
fense pranešta, kad rugpiū
čio 12 d. vakarą nutamsymo 
bandymas Chicagoj ir apy

linkėse nelies gyvybinių ka
ro gamybos pramonių. Fab
rikai, kur vykdoma karo ga 
myba, nebus nutamsyti, 
kad nesutrukdyti juose dar 
bo. Visgi juose šviesos tiek 
bus sumažintos, kad iš lau
ko kuo mažiausia būtų ma
tomos.

Tačiau viešbučiai, dango
raižiai su ofisais, kiti visi 
didieji namai, parduotuvės 
ir tt. turės būti nutamsyti 
per pusvalandį nuo 10:00 
iki 10:30 vakaro. Visokios 
šviesos gatvėse iriliuminaci 
jos bus užgesintos. Visi pri 
vatus namai neturės nė ma
žiausių šviesų.

Du broliai susivaldė, 
vienas nušautas

Du broliai, Jack Smith, 
44 m., ir Edward, 37 m. 
amž., bendrai vedė taverną, 
3012 W. Madison gat. Jiedu 
nesutiko ir Edward išpirko 
Jacko dalį. šis nutrukus 
atidarė sau naują taverną, 
2930 W. Madison gt. Nesu
tikimai pablogėjo. Edvvard 
nuėjo į Jacko namus ir ten 
savo brolį peršovė.

Trykliktasis metinis Chi 
cago muzikos festivalis 
įvyks Soldier Fielde rugpiū
čio 15 d.

Illinois valstybė per lie
pos mėnesį neatsiekė kvo
tos karo bonų pardavime. 
Trūksta 10 milijonų.

Richard Lee
..THE WlG, 

the moustachE..7. AND WE HAVE NONE 
OTHER than BCRTlE 
Silkes,once famous 

BRITISH IMPECSONATOC 
AND ENTčRTAINER’i

mu
X Juozas ir Marijona Vai

čiūnai, 1927 So. 49 Avė., Ci
cero, gavo kvietimą dalyvau
ti Cambridge, Mass., lietu
vių parapijos klebono kun. 
Prano Juškaičio 25 m. kuni
gystės jubiliejuje, kuris ren
giamas rugsėjo 20 d. Kun. 
Juškiaitis yra Juozo Vaičiū
no pusbrolis.

X Komp. A. Pocius pas
tarame Varg. Sąjungos Chi
cago Provincijos susirinki- j 
me, kuriame dalyvavo ir, 
centro pirmininkas komp. A. 
Aleksis, išrinktas “Muzikos 
Žinių” redaktorium. Padėjė
ju išrinktas muz. J. Brazai
tis, Aušros Vartų parapijos 
vargonininkas.

X U. ir V. Galeckai, 3356 
So. Lowe Avė., smagiai atos
togavo Beverly Shores. Pa
sinaudoję saulės spinduliais, 
šią savaitę važinėja po Mi
chigan vals. Šiomis dienomis 
jie mini 15 metų vedybų su
kaktį. U. Galeckienė yra DK 
K narė.

X Prel. Julius Made janiš
kas šį vakarą rodys įdomias 
filmas Šv. Antano parapijos . 
salėj, Cicero, 8 vai. vakare. 
Prelatas į Los Angeles išva
žiuoja automobiliu rugpiūčio 
13 d. Jei kas iš vyrų, gerai 
mokančių vairuoti automo
bilių, norėtų važiuoti sykiu, 
jis prašo tuojau atsiliepti. 
Nuvažiavimas nieko nekai
nuotų.

>< Subdiakonas Benedik
tas Marčiulionis, kuris lau
ko Kenrick Seminary, St. , 
Louis, atostogauja Chicagoj 
pas dėdę Juozą Petrauską, 
Marąuette Parke ir K. šar- 
kauską, Bridgeporte. Atos
togų proga ruošias dar ap
lankyti ir savo Alma Mater 
— Marianapolio kolegiją. Ki
tais metais Benediktas bus 
įšvęstas kunigu.

X Jonas Parulis iš Wor- 
cester, Mass., lankėsi dienr. 
“Draugo” redakcijoj ir do
vanų savo tėveliams užpre
numeravo “Dnaugą”. šiais 
metais Bostono universitete 
jis gavo Ed. M. šio mėne
sio 15 dieną išvyksta į ka
riuomenę.

X Ed. Kubaitis šiomis die 
nomis išvyko į Detroit, Mi
chigan, savo redaguojamo 1

~ '

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Viai 
geria lr mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmo* rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

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

PenKtadienis, rugp. 7, 1»42 *

žurnalo “Leaves of St. Ber
nard”, kurį leidžia Marian- 
hill vienuoliai, reikalais. Lai
kraštis redaguojamas Chica
goj, bet spausdinamas Det
roite. Įdomu, kad kiekvieną 
žurnalo numerį puošia kito 
jauno lietuvio, artisto ir 
“Draugo” red. nario J. Pi
lipausko, piešini*-8.

X Adomas Laurinskas, 
townoflakietis, jau kelinta 
savaitė guli South Tovvn li
goninėj. Jis buvo sužeistas 
automobilio nelaimėj. Bill 
Kurpis, po antros operaci
jos, eina geryn. Jis guli mie
sto ligoninėj.

X Kun. J. Paškauskas, 
Visų Šventųjų parapijos kle
bonas, šiomis dienomis gavo 
laišką nuo kun. Armino iš 
Sao Paulo, Brazilijoj, kuris 
rašo, kad gyvenimas Pietų 
Amerikoj dėl karo gerokai 
pasunkėjęs.

X Vargonininkų Sąjungos 
Chicago Provincijos savybės 
(tradicinis) išvažia v i m a s 
ruošiamas antradienį, rug
piūčio 11 d., Powers Lake. 
Šiam išvažiavime dalyvaus 
ir centro pirm. komp. A. A- 
leksis.

X Pučkorių namuose rug
piūčio 3 d. buvo smagi su
eiga paminėti jų dukrelės 
“birthday”. Pučkorienė yra 
duktė žinomos Town of Lake 
veikėjos M. Sudeikienės.

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGICIŲ
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS

Sekretorius


