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“Plėšiku Darbas“-F-D.R-
Rusijoje vyksta 
karo pratimai

KENTĖTOJŲ KRAUJAS 
Indokinija su Failandu

(Siamas) turi rimtus politi
nis nesutikimas. Dėl to In
dokinijoje susimesta perse
kioti krikščionis. Jie vadina 
mi krašto priešais, penkto
sios kolonos nariais. Jų 
daug suimama, kalinama ir 
kankinama. Kai kuriais at
vejais verčiami išsižadėti 
krikščionybės ir grįžti budi-
zman. Bet krikščionybės kalams-

Kariuomenės laikraštis 
Raudonoji žvaigždė rašo,

LONDONAS, birželio 20 d 
— Maskvos radio šiandie 
paskelbė, jog Rusijoje vyks
ta plataus masto kariniai 
pratimai ir jog geriausieji 
Rusijos kariuomenės daliniai 
parenkami specialiems rei-

priešų pastangos 
čios.

Žiniomis iš Indokinijoj su 
šaudyta 6 indokinietės, dvi 
jų seserys, ir vienas kateke- 
tas iš Laos. Sustatyta prie

yra tuš-

jog šie pratimai daromi tuo 
tikslu, kad Rusijos kariuo
menę paruošus kovoms.

Tas pat radio, nepaskelb-
sienos ir pareikalauta, kad i damas Pūtimų vietos, tepa- 
išsižadėtų Kristaus. Penkis aVmh i°£ pratimai vyksta 
kartus reikalavimas pakar-1 Pietose vietose. Iš to ga- 
totas ir tiek kartų kareivių lima Pratimai vy-
kuopa iššovė viršum jų gal
vų. Nesulaukus išsižadėjimo, 
visos septynios aukos pers- 
kriostos kulkomis.

Kur tokie šiurpūs reginiai 
įvyksta, tenai artimoje atei
tyje reikia tikėtis krikščio
nybės ir katalikybės žydėji
mo. Ne veltui liejasi išpa
žintojų kentėtojų kraujas.

•
KARALIUS LEOPOLAS

Praeitais metais Hitlerio 
kariuomenei apnykus Belgi
ją ir Prancūziją, kaip atsi
mename, belgų karalius Leo 
poldas su savo kariuomene 
pasidavė naciams. Baisiau
sias triukšmas sukeltas Lon 
done. Britų spauda smerkė 
karaliaus pasidavimą. Išva
dino jį niekšu, sąjungininkų 
išdaviku. Karaliaus pasidavi 
mas britams buvo skaudus, 
nes belgai neapsaugojo bė
gančios britų kariuomenės 
užnugario nuo besiveržian
čių nacių, kurie britus už
klupo angliško sąsiaurio pa 
krantėse.

Britų spauda be kitko pra 
dėjo išdavikais vadinti ir 
tuos žymiuosius asmenis, ku 
rie nurodinėjo Leopoldo ne- 
kaltę.

ksta kur nors Lenkijoje.

Drąsi spauda
MASKVA, birželio 20 d.

— Maskvoje negalima pas
tebėti, kad Rusija tikėtųsi

Robjn Moor skęsta
, . . ..... ..„.™—
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Prez. Roosevelto 
aštrus pranešimas 
U. S. kongresui
WASHINGTONAS, birželio

20 d. — Dėl Amerikos laivo 
Robin Moor nuskandinimo 
šiandie Prezidentas Roose- j veltas pareiškė tai buvęs 

(Vokietijos jūros plėšikų 
darbas.

Savo specialiam laiške 
kongresui Prezidentas pabrėI X-; ze;

“Mes turime suprasti, jog
I mums suteikta pareiškimas, 
joks Amerikos krovinių lai
vas, bet kuriame vandenyne 
nėra saugus nuo piratiškų 

■ veiksmų.
: “Mums -duodama suprasti, 
jog Vokietijos Reichas sten
giasi taip nugąsdinti Jungti

BERLYNAS. Turkijos nes Valstybes, kad mes at- 
Valstybių povandeninio lai- vyria<>sybė sulaikė laikraštį sisakytumėm savo politikos 
vo 0-9 vietą. Laivas, kuria- Pasviri Efikar. Manoma, jog remtį Angliją”.

tai padaryta pagal sudarytą 
ją draugingumo sutartį su 
Vokietija.

X-

j,-?*
-

■

'Draugas" Acme teiepuoto)

Nuotrauka padaryta laivą sutorpedavus Pietiniam Atlantike. Ir grupė iš to laivo išvaduotų asmenų. Iš kai
rės pusės: Virgil Sanderlin, trečiasis inžinierius asistentas; Philip Eccles, britas keleivis; ir Joseph Banigan, 
nuskandinto laivo pareigūnas. Šis pastarasis per 18 par ų sėkmingai valdė valtį iki visi buvo išvaduoti ir paimti 
į Brazilijos pakrantes.

Amerikoį

WASHINGTONAS. — Šiuo 
metu tarp Jungtinių Valsty
bių ir Romos-Berlyno ašies 

invazijos. Tuo tarpu Izvieati | vyksta dip|omatinis nePVŲ
ja rašo, jog priešas neis karas jp manOma, jog netru 
tengs peržengti Rusijos sie
nų.

Tačiau tuo pačiu laiku Ru 
sijoje vyksta kariuomenės 
pratimai ir atsarginiai šau
kiami aktyvion tarnybon.

kus Prezidentas Rooseveltas 
įsakys iki tam tikros dienos 
uždaryti Italijos konsulatus.

Dar viena Amerikos
submarino nelaimė

PORTSMOUTH, N. H., bir
želio 20 d. — Paskutinieji 
pranešimai sako, jog laivai 
suradę neiškilusio Jungtinių

Pasaulyj

me buvo 29 karininkai ir jū
rininkai yra vandenyno dug 
ne prie New Hamsphire pa
jūrio. Nariai šiuo metu ieško 
jūros dugne tikrosios laivo 
vietos.

Jūros gylis, kur yra 0-9 
submarinas esąs apie 370, 
pėdų, ir yra visai netoli tos 
vietos, kur 1939 metais žu
vo kitas Amerikos submari
nas Sąualus, kartu pražudy
damas ir 26 gyvybes.
Senas laivas

Laivyno oficialieji žmonės 
abejuoja, kad ir šiuo atveju 
būtų galima panaudoti pana 
šius metodus, kurie buvo

mentus paramai Indijos ir naudojami Sąualus, įgulos 
laisvųjų prancūzų kariuome- gelbėjimui, nes submarinas 
nei. 0-9 yra labai senas ir jame

Tie patys sluogsniaai pa- nėra tokių saugumo įrengi-

Nenusileis
Prezidentas pareiškė kon- 

jog “mes nesilenkia 
nemanome lenktis”Laisvieji prancūzai 

Damasko
priemiesčiuos
NEW YORKAS, birželio 20 

d. — Anglijos radio šiandie 
pranešė, jog laisvųjų pran
cūzų kariuomenė užėmusi 
Damasko priemiesčius.

Į gresui 
me ir 
šioms pastangoms.

Jungtinės Valstybės, pa
sak Prezidento, “laiko Vo
kietiją atsakingą” už Robin 
Moor nuskandinimą.

Bendrai savo trumpam 
laiške Prezidentas pažymėjo 
kongresui, jog Vokietija nu
sikaltusi agresingu veiksmu.

ANKARA. — Kai kurie 
sluogsniai susirūpinę, jog 
sąryšyj su sudarytuoju su 
Vokietija draugingumo pak 
tu Turkija galinti netekti 
paramos iš Amerikos.

Dekanazovas dirba 
LONDONAS, birželio 20 d.

— Pranešimai iš Švedijos 
sako, jog paskutiniuoju lai
ku Rusijos ambasadorius 
Dekanazovas keletą kartų 
matėsi su Vokietijos užsie
nio ministerių von Ribbentro 
pu ir manoma, jog jis netru 
kus matysis su Hitleriu.

Tuo tarpu Suomijoje vyks 
ta plataus masto karinis pa 
sirengimas. Apsaugos minis 
terija pašaukė kariuomenėn 
43-44 metų atsarginius. Ne- 
atvykusiems gresia karo 
teismas.

Per paskutiniąsias porą 
dienų Suomijoj karo tarny
bon pašaukta jau kelios at
sarginių grupės, nes suomiai 
įsitikinę, kad iškilus bet ko 
kiam karui tarp Rusijos ir 
Vokietijos Suomija bus pri
versta aktingai dalyvauti.

WASHINGTONAS. — Ka
ro ir laivyno departamentas 
šiandie paskelbė, jog naujai 
įgytose iš Anglijos bazėse 
įvesta laiškų cenzūravimas.

•
SALT LAKE CITY. — Dr.

Emilio de Hfomannstahl, Ar VICHY, birželio, 20 d. 
gentinos prekybos rūmų ats Prancūzų kariniai sluogsniai 
tovas, vakar . pareiškė, jog praneša, jog kovosna prie 
Jungtinės Valstybės turi sku , Damasko anglai skubiai siun

LONDONAS. — Du pran
cūzai lakūnai šiandie atvyko 
dviejų vietų vokiečių apmo- Tikis repacacijų 
komuoju orlaivių, korį gavo Prezidenta£ pabrgž5, jcg 
okupuotojoje Prancūzijos js Vokietijo3 vyriausybės
da J6’ , bus tikimasi pilno atlygini-

e mo už padarytuosius nuos-
LONDONAS. — Anglijos tohus- 

admiralitetas šiandie prane 
ša, jog per gegužės mėnesį 
vokiečiai ir italai sunaikinę 
461, 328 tonas anglų laivų.

biai veikti, jei norima išgel
bėti Pietų Amerika iš nacių 
nagų.

NEW YORKAS. — Nevv 
Yorko Nevvspaper Guild 
(CIO) pereitą naktį trijų 
balsų dauguma priėmė rezo 
liuciją, kuria pasmerkiama 
komunistų ir nacių taktika, 
kurį esanti kenksminga dar 
bui.

•
WASHINGTONAS. — La u 

kiama, jog čia netrukus bus 
pasirašyta sutartis tarp 
Fordo kompanijos ir CIO 
unijos.

čia savo kariuomenės regi-

reiškia, jog visos atakos bu 
vusios atmuštos. Aršiausios 
kovos vykstančios apie še
šias mylias į pietvakarius 
nuo Damasko.

Pereitą naktį ir šiandie 
rytą Vichy orlaiviai ataka
vo anglų koncentracijos Kis 
we miestelyj. Visi prancūzų 
orlaiviai sugrįžę ir situacija 
Sirijoj esanti nepasikeitusi. 

Žūsta daug anglų 
____________ laivų

cūzais, nei britais. Belgai LONDONAS, birželio 20 d. 
neturėjo tankų ir lėktuvų | — Anglija praneša, jog ge- 
ir mažai amunicijos. Tuo gūžės mėnesį anglų laivų 

Prieš gegužės 20 dieną vo tarpu galingasis priešas su nuostoliai buvę mažesnį,, bet 
kiečių gausingos kariuome- simetė juos skersti. autoritetingi sluogsniai pa
neš pastangomis perkirsti Karalius Leopoldas tada žymi, jog laivų skandinimas 

Andai britų teismas pripa i prancūzų, britų ir belgų ar- prašė Sir Roger Keyes pra- Atlante kaskart augąs ir Vo

TEISMAS
Londono dienraštis “Dai

ly Mirror” išplūdo Sir Ro- 
ger Keyes, britų laivyno ad 
mirolą, kurs kar. Leopoldų 
teisino. Prieš šį karą Sir 
Roger buvo britų vyriausy
bės laivyno atašė Belgijoj.! 
Tad jis žinojo, kad kar. Le
opoldo už pasidavimą negali 
ma kaltinti. Už drebiamus 
į jį šmeižtus jis “Daily Mi- 
ror” patraukė teisman.

delė neteisybė ir 
da.

nuoekau-

KAIP TAS ĮVYKO
Teisme išaiškinta

žino kad karaliaus Leopol
do tikrai negalima kaltinti 
už pasidavimą naciams. 
“Daily Mirror” atstovai teis 
me viešai atsiprašė karalių 
Leopoldą ir admirolą Sir 
Roger Keyes, nes vienam ir

mijų kontaktai. Kiekviena 
armija buvo priversta pasky 
rum kovoti su priešu ir rū
pintis savo likimu. Prancūzų 
ir britų armijos turėjo kuo 
atsimesti, belgams gi nebu
vo kur dingti. Nesisekę bei-

kitam šmeižtais padaryta di gama susisiekti nei su pran

nešti britų armijai žmoniš
kumo ir savisaugos sumeti
mais. Gegužės 27 d. Leopol
das nesulaukė atsakymo ir 
vėl pranešė britams, kad jie 
pasiduos. Ir rytojaus dieną 
pasidavė, nes vokiečiai vien 

į belgus būtų išžudę.

Prezidento pareiškimas, 
pasak Baltųjų Rūmų šalti
nių, buvęs patiektas kongre 
sui tik ta prasme, kad kon
gresas žinotų visas aplinky- 

* bes, kuriomis laivas nuskan-
TOKIJO. — Japonijos in- dintas.

formacijų biuro viršininkas Vokietijai protestas būsiąs 
Koh Ishii šiandie pareiškė, įteiktas kiek vėliau diplomą 
jog Jungtinių Valstybių įs- tiniu keliu.
tojimas karan Anglijos są
jungininke yra beveik tikras.

e Nuolatinės anglų
Londonas. — šiandie atakos Vokietijoj

svarsto paramos Rusijai ga-
20 d. — Pareiškimai, jog Hmybes, jei Vokietija prade LONDONAS, birželio 20 d. 
Argentinos vyriausybės ra- ^ų invaziją Rusijon, o ne A n — Anglijos bombanešiai ds- 

glijon. Tuo pačiu laiku svnrs vintą paeiliui naktį numetė 
paramos tonas bombų vakarinėj Vo

kietijoj. Šiose atakose pa-
----------- liesta plačios Vokietijos apy

judino Argentinos kongresą rinęs Prezidento Roosevelto linkės — Reino krašte ir

mų, kokie yra naujesniuo- 
siuose povandeniniuose lai
vuose.

0-9 subamirinas yra vie
nas seniausių povandeninių 
laivų Amerikos laivyne.

Argentina prieš 
nacių propagandg

BUENOS AIRES, birželio

dio stoties viršininkas Juan 
Leonardi yra tiesioginis Vo
kietijos žinių aagentūros galimybės 
Transocean tarnautojas, iš--------------

tema ir Amerikos

dar griežtesniems prieš na- 
kietijos submarinų skaičius c*us veiksmams, 
didėjąs. 1 Kai kurie atstovai reika-

šie sluogsniai pareiškia, lauja, kad būtų sudaryta pa 
jog sumažėjęs nuskandintų naši į Dies komisiją, kurį ty
laivų skaičių tereiškiąs, jog 
laivų skandinimas sumažė
jęs kitose vietose, bet ne At
lante.

rinėtų priešvalstybinius vei
ksmus.

Šį Argentinos nusistaty
mą prieš nacius labai sustip

įsakymas uždaryti 
jos konsulatus.

ORAS
Giedra ir karšta. Pietvaka 

riai vėjai.
Saulė teka 5:14 vai., saulė 

leidžias 8:29 vai.

Vokieti- okupuotuose nncių kraštuo- 
| se.

Anglijos tolimojo skridimo 
bombanešiai apmėtė bombo
mis svarbiuosius Vokietijos 
industrijos centrus. Per šias 
devynias naktis anglai nu
metė tūkstančius tonų bom
bų.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
MŪSŲ ŠVENTOVĖ
Darbas eina

Mums yra džiugu ir ma
lonu pranešti, kad Mariana
polio Kalvarijų statyba jau 
prasidėjo, kad jau ne tik su
tartis yra padaryta su sta
tybos bendrove, bet kad ir 
pats statymo darbas eina 
pirmyn visu smarkumu.

Čion įdedame vienos, XII, 
stoties paveikslą, kad visi 
galėtų pamatyti, kaip atro
dys tikrovėje Marianapolio 
Kalvarijos.

Manome, kad mes galime 
būti patenkinti Kalvarijų 
vykdytojų sumanumu ir dai
lės skonimi. Iš paduoto čia 
paveikslo galime spręsti, kad 
stotys bus dailios, tikrai me
niškos. Jos žadins lankyto
jų širdyse kilnius tikybinius 
jausmus drauge su dailės 
pasitenkinimu.

Tikrai Kalvarijos Maria- 
napolyje bus tikra Amerikos 
lietuvių katalikų šventovė, 
kurioje lietuviai bus sudėję 
ne tiktai savo pinigo, bet 
savo širdies ir tos tikrosios

tikybinės dvasios, kuria at
sižymėjo mūsų tėvai ir se
nuoliai. Toji šventovė bus 
amžinas paminklas būsi
moms kartoms mūsų lietu 

,viško būdo, papročių ir dva
sios. Kalvarijos Marianapo- 
lyje bus lietuvio kataliko gi
laus tikėjimo simbolis.

Linkime Kalvarijų vykdy
tojams, kad pradėtą darbą 
laimingai užbaigtų.

Pašventinimas
Gautomis žiniomis, Maria

napolio Kalvarijų pašventi
nimas įvyks nebe liepos 4 
dieną, kai buvo iš karto‘ma
nyta, bet rugpiūčio 10 dieną, 
sekmadienį. Priežastis pa
keitimo nėra ta. kad darbas 
nebūsiąs užbaigtas, bet ne
norėta jungti rimtų ir tiky
binių apeigų su paprastu 
pikniku. Tokiam svarbiam į- 

ivykiui, kaip inauguracija ir 
pašventinimas visos Ameri
kos lietuvių katalikų šven
tovės, reikėjo skirti tam ty
čia dieną, kad ji liktų am
žiams visiems atmintina.

MARIANAPOLIO KALVARIJŲ PAVYZDYS
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Čia atvaizduota Kryžiaus Kelių XII Stotis: Jėzaus Mirtis

APIE LIETUVIŲ CENTRĄ PACIFIKO PAKRAŠČIU

Los Angeles, Calif. — Per
skaitęs “Drauge” žinutę, 
kad Los Angeles, Calif., bir
želio 1 dieną pašventinta lie
tuviška Šv. Kazimiero kop-

Rašo prel. J. Maciejauskas
prie bažnyčios ir tie, kurie 
buvo atsitolinę; galutinai, 
susipras ir tie, kuriuos va
dina, komunistais, bolševi
kais, nes jie myli lietuvių

lyčia. norėčiau šiek-tiek pla- Į kalbą, lietuvių dainas, net 
čiau aprašyti apie tą įvykį;, turi savo chorą, bet, gal, 
nes įkūrimas lietuviškos baž j daugiau iš užsispyrimo, o 
nyčios Kalifornijoje ne tik- J ne iš įsitikinimo, save lais
tai svarbus įvykis Los An-| vais vadina. Jų širdyse yra 
gėlės lietuviams, bet ir vi- prigimtas jausmas, traukian 
sam Pacifiko vandenyno pa-; tis prie Dievo ir maldos. A- 
krančiui, nes, pradedant’ teis ir jie į tą koplyčią. Ta- 
Meksika iki Kanados, visur da ir aš darysiu taip, kaip
yra lietuvių: San Diego, La
gūna Beach, Long Beach, 
San Francisco, ir Seattle, 
Washington, o iki šiol ne-

visur klebonai: vienas sv. 
Mišias laikysiu anksčiau, 
kitas vėliau ir koplyčioje su
tilps visi lietuviai. O su tais,

buvo lietuvio kunigo, nei kurie gyvena San Francisco,
lietuviškos bažnyčios. Gi, 
štai, šiais metais, birželio 1 
d., įkurta lietuviška bažny
čia ir, nors jai duotas labai 
kuklus vardas “koplyčia”, 
bet savo patalpomis viršija 
ne vieną Amerikos parapi
jinę bažnyčią, nes toje kop
lyčioje patogiai gali susėsti 
150 žmonių, o jei skaitysi
me “šventorių” (porčių), tai 
dar bus galima 50 pridėti. 
Tuo tarpu visi lietuviai ka
talikai sutelpa bažnyčioje. 
Turiu vilties, kad greitu lai
ku mūsų koplyčia bus per 
maža, nes palengva grįžta

arba Seattle, Wash., bus ga
lima padaryti taip, kad bent 
keletą kartų per metus juos 
aplankyti, suruošti pamal
das kitos tautos bažnyčioje, 
išklausyti išpažinčių, pada
ryti salėje susirinkimą, pri
minti jiems apie tėvynę ir 
t.t. Gi, laikui bėgant, atsi
ras lietuvis kunigas, kurs 
galės, panašiai kaip aš, į- 
rengti koplyčią San Fran
cisco, arba Seattle, Wash. ir 
aprūpins lietuvių sielos rei
kalus. Man net penki kuni
gai piršosi į vikarus, bet aš 
patariau iš karto taikytis į

f

NELAUKITE.
. . . rytoj gali būti per vėlu!

Apsidrauskite nuo ugnies. . . namus, 
baldus, automobilius. . . su atsakomin- 
goms kompanijoms, per mūsų Aprau
dos Agentūrą. Nelaimei ištikus, netu
rėsite jokių nemalonumų.

■ ■

klebonus. Juk nėra taip sun- Buvo net labai geros pirki- 
ku įkurti bažnyčią ten, kur mui sąlygos. Mano parapi- 
yra nors dešimts lietuviškų jonams ypač labai patiko 
šeimų, prielankių Bažnyčiai; viena protestonų bažnyčia, 
Ir Los Angeles, Calif., ne bet aš paklausiau kun. Ju- 
per daug buvo tokių, kurie sevičiaus, Omahos klebono
laukė lietuvio kunigo. Man 
atvažiavus, kiti skersai žiū
rėjo ir norėjo įkalbėti, kad

patarimo: nepirkti bažny
čios, kur gali apsigyventi 
juodukai. Tokiu būdu ir nuo

nieko negalėsiu padaryti., kitų atsisakiau. Buvau su- 
Nemanykite, kad tiktai tie radęs vieną gerą vietą, di- 
buvo neprielankūs, kurie y- delį seną namą ir jau buvau
ra bendrai nusistatę prieš 
Bažnyčią. Net dievoti, pra
mokę šiek-tiek angliška.!, no
rėjo įkalbėti, k.a}i jieuna. lie** 
tuvio kunigo nereikia; jiems 
užtenka airių kunigų. Bet

rangpinigių šimtą dolerių į- 
davęs, bet pardavėjas pa
mainė pardavihid“ sąlygas ir 
aš nuo pirkimo Atsisakiau, 
o šimtinę atsiėmiau. Galu
tinai suradau namą numeriu

atsirado, galiu pasakyti, tik 2511 3 Ave., kurs visiems
apie dešimts asmenų, kurie 
rėmė mane, o ypatingai vie
na Morkų šeima, kuri mane 
net maitino. Ir šiandieną 
jau žiūriu į ateitį visai ra
miai, kad nei aš, nei mano 
įpėdinis Los Angeles bado 
nematys ir galės aprūpinti 
visus lietuvius ir jų kaskart 
daugiau bus. Nes netiktai 
grįš prie savo senosios Mo
tinos — Bažnyčios sūnūs pa- pluoštą, tai nelabai norėtų

mano reikalavimams atitiko 
ir tuojau užpirkau. Namo 
kaina nedidelė — $4,500, 
bet iš kur paimti ir tuos pi
nigus? Mano parapijonai, 
bendrai, neturtingi; dauge
lis jų turi nuosavus namus; 
sudėti reikalingą pinigų su
mą neišstengtų, nors ir no
rėtų. O tie, kurie galėtų pa
guldyti ant stalo geroką

JOS. F. GRIBAUSKAS
INSURANCE

1500 South 49th Court Tel. Cicero 412
WE WRITE UP AND RENEW INSURANCE OF ALL KIND8.

♦ Automobile • FIre • Tornado • Furniture • Plate Glass *

laidūnai, bet ir tie, kurie 
kada nors atvažiuos į Los 
Angeles iš šaltesnių kraštų, 
kad paragauti “rojaus” gy 
venimo, kurs yra Californi
joje.

Kaip įsigijome
bažnyčiai namus

Per penkis mėnesius kas 
dieną važinėjau per platų 
Los Angeles miestą ieško
damas patogių namų bažny
čiai. Suradau septynias pro
testonų bažnyčias, kurias 
norėjo parduoti iš priežas
ties, kad juodukai užplūdo 
tas gatves, kur jos stovi.

STANLEY GAVCU8
— Parduoda—

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

Pcrltratuto Ilaltliin, Vežioja Anglį*
Krelpkttėa prie;

Stanley Gavcus
110 So. Ridgeland Avenue
Wortb, UI. Tel. Oak Lawn 103-J-l

tam tikslui duoti. Atsirado 
viena dievota moteris, kuri 
uždėjo du tūkstančius dole
rių, nes tiek tiktai reikala
vo pardavėjas, ir nupirko 
ant savo varuo su sąlyga, 
kada jai parapijonai grą
žins įmokėtus pinigus, tai 
perrašys dokumentus. Jai 
bus mokama tiktai ketvir
tas nuošimtis nuo vieno 
tūkstančio, o nuo antro 
tūkstančio netiktai nuošim-

B iikite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora akly vlaam gy
venimai. Saugokit Jaa. leiadaml 
IA.-ktt.mln uotl Jaa modernUklausla 
metodą, kuria regSilmo mokalaa 

gali sutelkti.
SS METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pabalina 
vls» aklu Įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas lS-toa
TelefonM CANAL OA3S — Chicago 

OFISO VALANDOS
Kasdien »:00 a. m. lkl (.10 p. m. 

Treč. ir leftt: 9:00 a. m. Iki 
T:SO p. m.

'Sa

čių nereikalaus, bet po jos■ 
mirties tūkstantis paliks 
bažnyčiai. Tik, jei liga pri
spaustų ir neturėtų iš ko 
pragyventi, tada tiktai no
rėtų grąžinti antrą tūkstan
tį. Dabar parapijonų tarpe 
kilo užmanymas, kad grei
čiau pinigus sudėti, kad tie Į 
namai būtų užrašyti bažny
čios vardu.

(Bus daugiau)

Klebonų dėmesiui
Kun. Jonas Kidykas, S.J., 

nuo 20 dienos šio mėnesio 
persikėlė gyventi į Philadel
phia, Pa. Todėl gerbiamieji 
kunigai prašomi kvietimus 
misijoms ir kitiems dvasi
niams patarnavimams siųsti 
šiuo adresu:

Rev. J. Kidykas, S.J.
St. Joseph’s Cburch,
321 Willings Alley, 
Philadelphia, Pa.

PASKOLOS
— ANT NAMŲ —

PIRKIMUI — BČDAVOJ1MUI — TAISYMUI 
IR ATMOKftJIMl I SENŲ SKOLŲ

PaaboloK Greitai Suteikiamos — Išlygos Prieinamos 
Atmokėjimas Visai Lengvas

•
IŠMOKAME 4% DIVIDENDUS TAUPYTOJAMS

Kiekvieno taupytojo pinigai apdrausti iki $5000 per Federal 
Savings and Loan Insurance Corp., VVashington, U. C.

Dėl Platesnių Informacijų, Kreipkitės:

GEDIMINAS BUILDING and LOAN ASSOC.
4425 SO. FAIIiKJELD AVE. TEL. LAF. 8248

%

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Res. 6958 So. Talman Ave.
Re.. Tel. GROvehiU 0617 
Office tel. HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2423 VV. Marguette Road

Tel. OANal 6122

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

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

6631 S. California Ave. 
Telefonas REPubiic 7868

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

AKIŲ GYDYTOJAS 
SPECIALISTAS

Suvirš 20 metų praktika\ lino akly 
taisyme ir gydyme

GERAI PUITAIklNTl ARIMAI 
pataikys kreivas akla, trumparegystę 
ir tollregystę;
palengvino aklų Įtempimą, pražilina 
galvos skaudSjtiuą, svaigimą ir akly 
K&rfitį

MODEJUAIA Iii ALSI, TOBULIAUSI 
EGZAMINAVIMO BODĄ) 

Specialė atyda atkreipiama Į vaiky
akis.
Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia. 

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

Sekmadieniais pagal sutartj.

4712 So. Ashland Ave.
Tel. YARDS 1373

PASKOLA ČIA GAUSI 
greit, leng
vais Išmo- 
loAJinuds —

NPO I m 20 METU.

MIHUAL FEDERAL SAVINGS 
and ILOAH ASSOCIATION J

OF CHIOAGO
2202 W. CERMAK ROAD

Tel.: CANAL 8887 
Mokame 3y2%> Dividendų 
Ben. J. Kazanauskas, Sec.

TURTAS <1000,000.00 
VUM r ’

JOS. F. BUDRIK
Furnilure House

3409 S. Halsted St.
Didelis pasirinkimas laikrodėlių

Akiniai teisingai prirenkami 
per patyrusį lietuvį daktarą.

Dėl sąžiningo radijo pataisymo 
pašaukite Yands 3088.

Rudriko Radijo Progoramai:
VVCFL 1000 K. Sekmadieniais 6:30 
vai. vakare
VVHFC 1450 K. Ketvirtadieniais 
7 vai. vakare.
VVAA 950 K. Hawaian — Sekma
dienyje 4:30 po pietų.

'S W

PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 

Nedėliomis pagal sutartį.
Office teL YARds 4787 
Namų tel. PROspeet 1930

Ofiso tei. VIRginia 0036 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

Tel. YARds 5921.
Res.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. CANal 0257
Rez. tel.: PROspeet 6659

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

Rezidencija: 6600 So. Artesian Ave. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet i iki 0 vai. vakare.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 pepiet,
1-^4 ir 0:30—8:30 vakare

Tel YARda 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12,

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

Sekmadieniais 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

Tel. CANal 5969

DR. F. C. WINSKUNAS DR-WALTER J’lH,kLIRS
PHYSICIAN AND SURGEON
2158 VVest Cermak Road 

Ofiso UL OANal 8845 
Ofiao Vai.: 2—4 ir 7—0 

Trečiadieniai* pagal sutartį, 
Rea. Tel.: HEMIock S1SO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2155 VVest Cermak Road 

OFISO VALANDOS 
1 — 4 ir 6:30 — 3:30 vakare 

ir pagal sutartį.

TaL TARds 8846

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Telefofnas: IIKMIock 584*

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Ave.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki S! Vak. 7 Iki 9 

Nedėliomis pūgai sutart)

Ofiao TeL: Reeid. TeJL:
VIRginia 1886 PROspeet 8634

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. lr Sekmad. tik susitartus.

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAPayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Ave. 
Tel YARds 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
Šeštadieniais

LT

Telefonas CANal 7329 ir

DR'„,PETER J' B.™S ‘ DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal antartį.
Res. telefonas SEEIey 0434.

Tel Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 0 vak. 
ir pagal sntartį.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Ave.

(2-tros lubos)
Tel MIDivay 2880 Chicago, I1L 

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 vai. rjto.

DR, A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

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

Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonas PROipect 8737
N**8 teistmum v u^lele 8481

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

Tel. YARds 0994 
Rez. teL PLAza 3200

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-3 v. vnk. 
Nedėliomis nno 10 iki 12 vr.l. dienį

Kautynėse per nepriklau
somybės karą mes parodė
me pasauliui, kad esame lais 
vės vei ta tauta.

Gen. Bkorupakla
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RIMTIES VALANDĖLEI
I

Florencijos muziejuje, pa-j protas? šalę bariamojo su
veiksiu žiūrinėdami, ėjo gru-, dėjo gražiai pasirėdęs jauni-
pė pasiturinčiųjų amerikie
čių. Prie Šv. Jono Krikšty
tojo paveikslo vadas komen
tavo: "Katalikai sako, kad 
tasai žmogus šventas. Man 
jis atrodo perdaug šiurkš
tus, be jokio takto, neišla
vintas rėksnys. Nežinojo ka
da derėjo kalbėti, tad Ero
das nukirto galvą.”

Klausytojai pasipiktino 
kalbėtojo žodžiais. Jis ban
dydamas taisyti klaidą, dar 
labiau klimpo nesmagumuo
se. Vienas vyras pusgarsiai 
šnibždėjo: “Smirda, turbūt 
prausėsi šv. Jono laikais”. 
Juokdamos net moteriškė 
pasakė: “Matau, kad tiesa 
ir tau nepatinka. Būtum E- 
rodas mums visiems galvas 
nukapotum”.

Rimčiau pagalvoję, supra
sime, kad Bažnyčios gyve
nimo istorijoje yra buvę vi
sokių šventųjų. Koks kuriam 
patinka, tokį galime pasi
rinkti pavyzdžiu gyvenime. 
Ne visada tačiau atskirų 
šventųjų charakteringi bruo 
žai tinka įvairiais atvejais. 
Ne kiekvienas įstengia vien 
žiogais pramisti.

New York mieste polici- 
jantas sustabdė automobilį, 
kad ne ta kryptimi važiavo. 
Miesto tarnas plūdo vairuo
toją — ar negalėjęs skaity
ti, kad negalima ta krypti
mi, ta gatve važiuoti, kur jo

kaitis, šypsojosi visą laiką. 
Policijantui žodžių pritrūko.

Jaunuolis tada pasakė po
licijantui: “Mano tėvas iš 
Turkijos vakar atvyko, ne
moka anglų kalbos”. Dabar 
policijantas tiesiog pasiuto. 
Surašė protokolą, liepė pa
siaiškinti teisme. Jaunuolis ♦
bandė nuraminti karštuolį, 
patardamas, kad negražiai 
su svečiu taip elgtis. Rytoj, 
policijantui labai buvo šilta, 
nes turtingas turkas turė
jęs nepaprastų užtarėjų val
dininkų tarpe.

Turtingasis turkas leido 
sūnų universitetan pasimo
kyti, pats atvyko pamatyti 
sūnaus. Žmogus nežinoda
mas prasikalto, susilaukė to
kios pataisos. Labai dažnai 
įvyksta barimai ne vietoje. 
Tiems, kuriems tikrai reikė
tų pritaikinti, niekad jų ne- 
paragauja. Šventieji žinoda
vo, kam ir kada peikti blo
gą elgesį.

Ne visur tinka griežtu
mas, kaip ir ne visur per di
delis nuolaidumas. Šeiminin
kė puikiai supranta, kad ne 
į kiekvieną valgį galima pil
ti saują druskos. Tam tik
ras saikas visada reikalin
gas. Pasimokykime iš mū
sų dažnų klaidų, jeigu nori
me kitiems padėti, o ne pa
kenkti. A.B.C.J.

ŠALTUOSE POŽEMIUOSE, KUR 
DIRBA MIELOS LIETUVĖS

Kg pasakoja skerdyklą darbininkė.
Taip dirbame ilgas valan

das per dieną. Pasišildyt nė
ra kur. Galima tik prieiti 
prie to skyriaus, kur gyvu
liam odas nuima, tai ten y- 
ra šilto vandens, galima įki
šus pasišildyti peilį, kai su
šalusi mėsa pasidaro labai 
sunku piaustyti.

Nežino kairė, ką daro dešinė
Clevelando “Dirvoje” bir

želio 6 d. numeryje, editoria- 
le pats redaktorius Karpius 
taip rašo: “Kalbama, svars-

gas pareigas visuomenėje 
užimanti žmonės, neišmano 
elementarinių visuomeninio 
darbo principų. Lietuva sve-

toma Amerikos lietuvių vei-! timųjų pavergta. Pavergėjai
kėjų tarpe apie reikalingu
mą leisti angliškoje kalboje 
buletino (gal būt biuleteno 

v S. G.), ar žurnalo Lietuvos 
klausimui ginti. Mūsų many
mu, tokio leidinio mums ne
reikalinga ir nereikėtų į jo 
leidimą pinigus kišti, nes 
mūsų, laimei, nėra nuo ko ar 
prieš ką, Lietuvos klausimą
ginti”.

Taip kalba tautininkų sro
vės įgaliotinis ir vienintelis 
atstovas Amerikos Lietuvių 
Taryboje Karpius.

Tos pačios dienos nume
ryje Chicagos “Sandara”

operuoja falsifikuotuose rin
kimuose išrinkto “seimo” 
nutarimais, sudarinėja viso
kius oficialius dokumentus 
ir visaip painioja Lietuvos 
tarptautinę padėtį, o mes iki 
šiol dar nepasistengėme vie
šąją tautų opiniją painfor
muoti apie tas Rusijos pink
les ir nušviesti tikrąją da
lykų būklę.

Milijonai, Rusijos propa
gandos suklaidintų, žmonių 
pasaulyje dar tebetiki tuo 
bolševikų melu, o mūsų rink
tinių veikėjų tarpe atsiran
da tokių žmonių, kurie siūlo

praneša, kad prieš keletą tuo klausimu net propagan-
dienų suvažiavę tautininkų 
srovės lyderiai iš visos A- 
merikos į savo konferenciją 
pas Bačiūną, nutarė įsteigti 
Chicagoje Informacijos Biu
rą — Lietuvos klausimams 

l ginti ir tam tikslui sumetė 
kiek pinigų ir parinko tam 
biurui vadovauti žmones. Iš 
tikro, dabar nežinia, kokio 
nusistatymo Lietuvos propa
gandos klausimu laikosi tau
tininkų srovė ar to, kurį de- 

F klaruoja “Dirvoje” jos at
stovas Amerikos Lietuvių
Taryboje Karpius, ar prie
šingo, apie kurį praneša 
“Sandara”.

Palauksime kol šį klausi
mą visuomenei paaiškins su
sikūręs naujas tautininkų 
centras. Man atrodo, kad 
Karpiaus “nuomonė” yra tik 

f grynas nesusipratimas. Rei
kia apgailėti, kad atsakin

dos biuletenio neleisti. Mes 
turėtumėm prisilaikyti ko
kios nors visuomeniškos dis
ciplinos ir nepliaukšti kas 
ant liežuvio užkliuvo, nes to
kiais neatsakingais pareiški
mais tik demoralizuojame 
visuomenę.

Aš abejoju ar Karpius, 
nors jis yra vienintelis tau
tininkų atstovas ALTarybo- 
je, tebėra šiandieną autori
tetingas tautininkų srovės 
nuomonės reiškėjas tokioje 
svarbioje lietuviams įstaigo
je, kokia yra Amerikos Lie
tuvių Taryba. Nejaugi tau
tininkai, juos atstovauti AL 
Taryboje, neberanda visuo
meniškai atsakingesnio žmo-

Su ištverme mes garsina
me daugelio tautiečių var
dus. Gal tas ir gerai. Bet 
niekada nepamirškime mū
sų mielų lietuvių, kurie ir 
kurios ilgas valandas įtemp
tai dirba dėl savo duonos 
kasdieninės, — kurie, gali
ma sakyti, iš savo kraujo iš
spaustais centais remia lie
tuvišką spausdintą žodį, lie
tuvišką mokyklą, lietuviš
kas parapijas ir draugijas. 
Įsigyvenkime į jų pilką kas
dienybę ir tie darbo žmonės 
pasidarys kažkaip ypatingai 
artimi mūsų širdžiai. Štai, 
kad ir pasiklausykime vie
nos skerdyklų darbininkės 
pasakojimo:

Po žeme, kur nei
lango, nei dury

— Kasdien mes dirbame 
namų rūsyje (skiepe), po 
žeme, kur nėra nei lango, 
nei durų. Nusileidžiame e- 
lektriniais keltuvais. Čia sto
vi daugybė statinių (bačkų) 
sušaldytos mėsos. Kad mė
sa negestų, visame tame rū
syje labai šalta. Sušąlą net 
vanduo ir apšarmoja kana
lizacijos vamzdžiai. Esame 
visi storai apsivilkę ir su 
pirštinėmis. Iš pradžių taip 
užgelia rankas, kad neturi 
kur dėtis. Bet pergelia, per- 
gelia, apsipranti ir vėliau 
jau nebeskauda. Nuo viso
kių mėsų — sunkus oras. 
Nemažai pasitaiko, kad nu
alpsta. Pernai taip išvirto 
seniukas, iškėlė jį į viršų, 
pagyveno dar porą dienų ir 
— amen. Ką tu žmogus pa
darysi — kitą dieną pras
čiau, kitą geriau — dirbi ir 
tiek. Vyrai kai sušąlą, pra 
deda boksuotis, dainuot, tu
ri su jais bosas nemažai dar
bo.

Su peiliu dirbam
vyrišką darbą

Kasdien kilnojame, plaus
tame šaltą susūdytą mėsą, 
pagelbėdami aštriu peiliu. 
Nekartą pasitaikydavo, kad 
paslys būdavo peilis nuo su
šalusios ledan mėsos, tiesiai 
į pirštą, ar į ranką. Mano 
rankos irgi gerokai supiaus- 
tytos. Dabar apdraudos (in- 
šiurens) įstaiga darbinin
kams įtaisė tokias geležines 
pirštines, tai dabar persi- 
piovimai žymiai sumažėjo.

f

gaus St. Gaballausk&s

Kartą jau pradėjus pulti, 
reikia pulti iki galo.

Napoleonas

Visą darbo laiką
saulės nematom

Prieš Kalėdas dažnai mies 
tiečiai ateina skerdyklų ap
lankyti. Į biauriau atrodan
čius kambarius jų nė neve
da. Mes kartais matome, 
kaip eina pirštų galais po
niutės... Ot padirbėtų jos čia 
keletą valandų, tai pamaty
tų, kas per pyragai. Saulės 
per visą darbo laiką nema
tom nė spindulio. Dirbame 
prie elektros. Nuo sunkaus 
oro dažnai ir galva įskaus
ta. Kai išeiname į lauką, tai 
dažnai tik darosi silpna, ro
dos gali nualpt. Iš tokių šal
tų patalpų kai išėjus nekar
tą kaikurį ir vėjas perpu
čia, suserga. Mes dabar tiek 
pripratome prie vėsaus oro 
ir tiek atpratome nuo sau
lės, kad ir turėdama įazivo 
laiko aš daugiausia sėdžiu 
savo bute, kur vėsiau, ven
giu eiti į saulę ar į šiltesnį 
orą.

Juodukai bijo šalčio...

Kadangi dirbame prie 
maisto produktų, tai jau žiū
ri, kad būtume sveiki, kad 
į valgius nepakliūtų kokių 
užkrėtų. Todėl jei jau su- 
sirgom, ar įsipiovėm, tuojau 
einame pas daktarą. Kad tik 
kas, tai tuoj liepia susilai
kyt, neit į darbą. Sirgdami 
gauname vistiek pusę algos. 
Tas gerai. Uždarbis mūsų 
neblogas, norėtų ne vienas 
čia darbą gauti, bet ne visų 
sveikata išneša. Už vis la
biau bijo šalčio tai juodukai. 
O uždarbis ir juos vylioja. 
Ateina pabandyt. Įvežė Juo
duką su keltuvu, padirbo tas 
porą valandų ir jau žiūrėk 
prašosi vyrų, kad iškexų — 
nebenori pasilikti prie to 
darbo. Visgi yra ir juodukų, 
kurie jau apsipratę ir dirba, 
kaip ir mes visi.

Kai ateina dirbt 
jaunos amerikonukės

Ar juodi, ar balti. Visi

dirbame apsivilkę su keliais 
"švederiais”, su botais. Kai 
išeiname į artimiausį resto
raną pietų, tai rodos šiltas 
oras tik degina burną, no
sys parausta, prakaitas tik 
pila ir vėl skubame atgal į 
šaldytuvus.

Kai kada ateina į mūsų 
skyrių pradėt dirbt ir jau
nos amerikonės, bet dažniau
sia jos neatlaiko — gana le
pios. Ką, jos nenori būti dik- 
tos, po aandvičiuką suvalgo. 
0 čia reikia ir pavalgyti ir 
sveikatos turėti, kad tokia
me darbe ištesėti.

Mėsų tai jau perleidžiam 
per rankas visokių. Aš jau 
tai ne kiekvieną rūšį dešrų 
ir ne kiekvieną rūšį kenų 
valgau. Visokių mėsų ten 
prigrūda. Tik mes žinoma 
niekam pasakoti negalime.

— Po darbo beveik niekur 
neinu, namie pasiskaitau 
“Draugą”, prisimenu mielą
ją Lietuvą. Ten kraštas svei 
kas ir oras toks tyras. Visą 
gyvenimą dirbau, taupiau, 
vargo mačiau užtenkamai, 
bet vis svajojau, kad nors 
amžių geriau pabaigsiu Lie
tuvoje... Dabar svetimi oku
pantai ir tas viltis sudaužė.

Sutinku, pašneku su vie
nu kitu pažįstamu, bažny
čioj praleidžiu valandėlę mal 
doje, jei dar pridėti, kad ne
maža malonumo turiu glo
bodama paukštelius savo bu
te, tai ir visi mano džiaugs
mai. Ir taip slenka diena po 
dienos. K. J. Prauskis

Taking your giri to tho 
movies?

WATCH OUT!
Watch out that your breath does not 

offend ... you youraelf probably don’t 
know whether lt’a off ensive or otherwlse. 
U you *ant to make a hit wlth your 
giri friencl, there’s a way to frake your 
breath mote agreeabJe.And lVg easy. 
filnųsly rlnse the*jęnouth vlth Uiterine 
Anjiseptic bef ore yOu start out. Isterine 
haltų fobd f ermentation in the mouth, 
the usual cause of breath odors accord- 
lng to sorae authorittea, then over- 
eomes the odors f ermentation produces. 
Lambert Pharmacal Co, St. Zouis. Mo.

Balota Any Data Uaa

LISTERINE ANTISEPTIC
To Malta Yaur Braath 8waatar

šįmet investuokite į

General Motors
FRIGIDAIRE

Gausite Geriausius Dividendus 
Savo Gyvenimui

Apsaugosite

Sveikatą.
Turėsite

Geresnį

Maistą.

Sutaupysite

Daug

Pinigų.

Pamatę kitus, pamatykite General Motors Ref- 
rigeratorius Progress Krautuvėje — greitai persi
tikrinsite, kad GM yra visais išrokavimais geriau 
sias refrigeratorius dėl tamstų. Dėl ekonomiško, dėl 
geresnio ir saugesnio maisto užlaikymo, dėl pato
gumo ir gražiausios išvaizdos. Progress Krautuvė 
yra autorizuota GM pardavėja ir užlaiko pilną 1941 
metų modelių pasirinkimą. Kainos labai žemos. Pil
ni 6 kubiškų pėdų dydžio 1941 GENERAL MOTORS 
FRIGIDAIRES nuo

$ 124.95
LENGVI IŠMOKĖJIMAI 

Didi Nuolaida Už Seną šaldytuvą

3224 South Halsted Street
Prie 32-ros Gatvės 

J. NAKROŠIS — Vedėjas

• Liatan to

PILHDEBH’I 
TU80SL AV-AMERICAI 

RADIO BROADCAST
Ęvsry Saturday, 1x30 ta 2:30 PJL

STATION WHl£
L 1400 Utoeyelaa
| (Pint DUtUra «a T«ar Mag

• Vaaturlaf a program af .
Yugoslav Folk Musie

PIRKITE ANGLIS DABAR!
KAINOS KYLA — PRIRIRUOftKITE ŽIEMAI DABAR
SAUKITE

LAF. 6864
#7.85
#7.35

POCAHONTAR MINE Rl N #..
Rytinio KcntUK'ky Rtoker Nnt 
HARLAN (prilygsta geriausiam

Stoker Nllt) ................................ #6.75
ŽIOS KAINOS IŠKAITO TAKSUS

Šios Kainos — 10 Tonų Kiekiais; Mažiau 10 tonų, bet vlrS 4 tonų — 
25c daugiau; mažiau 4 tonų — 75c daugiau — mieste. 

IAFMTTVAITR RRIIMR JCRŲ UŽSAKYMUS

HARLAN COAL SALES
Tetail 4706 SO. WESTERN AVĖ. Wholesale

................................

PASKOLOS pirkti. Ilgametis Umokėjimo Planas. 
— namams statyti, remontuoti ar

KLAUSYKITE! — PATIKS!

ŠALTIMIERO RADIO PROGRAMAI!!
SĮ RYT IR KIEKVIENĄ RYTMETELĮ 

WHIP — 10:00 vai. ryte — WHIP — 1520 KIIoc.

Juozas Warputas ir jo Kaimiečių Kapeli ja 
Kastas Sabonis ir Flomtė (Lakštutė) Balsiutė 
Steponas Norkus ir Vėlesnių Žinių Žinovas 
Albina Kaspariūtė ir Al James
Kristina Kriščiflnait? ir Jonas Paredna 
Aštuonios NASTURTOS ir Keturi KAVALIERIAI 
Juokų Karalius ‘Sank Liu Lujis’ ir Simas Bartkus 
Bartkų Šeimyna ir Liuliojančios Lietuvaitės 
Oktetas su Antanu Kaminsku, Petru Kavaliausku, 
Vanda Zabella ir kiti.

a

šaltimieras Radio Advertisers 
6912 South Western Avė. Chicago, Illinoii

Tel. Prospect 4050 
“THE LITHUANIAN HOUR”

PIRM NEGU PTRKSITE
MATYKITE MUS!

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ 

STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS

Finansuojame namų pastatymų at 
pataisymų — Nieko Jmoketl — S 
metai Utmokėtl — Apkainavlmas 
dyjcai.

Lietuvis Pardavėja.
Stanley IJtwlnaa — Vedėjas

Carr-Moody Lumber 
Company

3089 So. Halsted St. 
VIC. 1272

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomilll
TAI IDYI/ITC oaūaų įstaigoje.I I 1x1 I EZ tingai eloboiam

Jūsų indeliai rūpes
tingai globojami ir ligi $5.000 ap

drausti per Federal Savinga and Loan Corporation. Mokame 
8M%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

MUSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenuakrlandžlant Nei 
Vieno Klljento!

Keistuto Savinga and Loaa Association yra žymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS'N.
Tel. CALnmet 4118

3236 So. Halsted St. Chicago, III.
Jos. M. Mozeris, Sec’y.
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Prenumeratos kaina: Jungt,. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tams — $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00; 
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams 
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

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

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

Lietuvių katalikų dienraščio "Draugo” rSnigjama lr skaitytojams 
siunčiu sveikinimus tr geriausius linkėjimus!

Jūsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams, informuodamas 
api© įvairius katalikams įdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo tie. 
sas, gina lr saugo Jas nuo amžinojo išganymo priešų.

Daugeriopai tepadaugėja Jūsų katalikiško dienraščio skaitytojų skai
čiusi

►J, AMLETO GIOVANNI CICOGNANI. 
Laodloea Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas

Santykiai su naciais
Prieš keletą dienų Jungtinių Amerikos Valstybių vy

riausybė įsakė Vokietijos konsulams uždaryti savo biu
rus, nes patirta, kad konsulatai buvo nacių šnipų ir pro
pagandos centrai.

Tuo pačiu atsimoka ir Vokietijos nacių vyriausybė. 
Ji įsakė Amerikos konsulams išsikraustyti iš Vokieti
jos.

Tai yra galo pradžia santykiams tarp Jungtinių Val
stybių ir Vokietijos. Galima laukti, kad ir su ambasado
riais bus panašiai pasielgta.

Nutrūkus santykiams, visokia komunikacija tarp šių 
dviejų valstybių visai bus suparaližiuota. Tai liečia ne 
tik Vokietiją, bet Italiją ir visas nacių užgrobtas val
stybes. Sunkiau bus gauti iš ten tikresnių žinių, iš Vo
kietijos nebegalės išvažiuoti nei pabėgėliai, nei kiti. Bus 
dar labiau sutrukdytas ir pašalpos siuntimas nuo kare 
nukentėjusiems ir pabėgėliams iš Sovietų Rusijos už
grobtų kraštų.

Santykių nutraukimą su Jungtinėmis Valstybėmis 
skaudžiausia pajus patys vokiečiai. Jie tai pajus ir me
džiaginiu ir moraliniu atžvilgiu.

Šis įvykis, žinoma, turi ir kitokios reikšmės, daug 
didesnės, negu aukščiau suminėtieji. Jis veda Jungti
nes Amerikos Valstybes dar prie glaudesnio bendradar
biavimo su Didžiąja Britanija. Nuo dabar anglai susi
lauks medžiaginės paramos dar didesniais kiekiais ir, 
pagaliau, susidarys daugiau pavojų iššaukti reikalą pa
skelbti Vokietijai karą.

Vaikai atostogų metu
Vasaros atostogų metu mokyklos amžiaus vaikai daž

nai neturi ką veikti. Jie bastosi po gatves be jokio tiks
lo ir dažnai prieina prie ištvirkavimų. Labai dažnai tė
vams jie sudaro daug rūpesčių ir nemalonum^.

Labai yra svarbi ir didelė vaikų globojimo ir prie
žiūros problema atostogų metu. Tėvai tai geriausia ži
no. Žino ir mokytojai, nes'nemažas vaikų nuošimtis ru
denį grįžta į mokyklą gerokai kitokie, negu pavasarį 
iš mokyklos išėjo.

Svarbu, kad vaikų laikas vasaros metu bfltų taip 
sutvarkytas, kad auklėjimas nebūt nutrauktas, kad ir 
naudingą užsiėmimą turėtų ir kuo daugiausia pasinau
dotų saulėtomis dienomis.

Šiuo rašiniu norisi paduoti keletą patarimų.
1. Paaugesnius vaikus, kur yra galimumų, patartina 

siųsti bent porai valandų į dieną į amatų mokyklas. 
Tai jiems bus ateičiai naudinga. Šiais laikais, kai jau
nimas imamas į kariuomenę, moką bet kokį amatą, 
technikai visada yra naudingesni kariuomenei ir sau 
geresnes pozicijas išsidirba.

2. Chicagos lietuvių katalikų parapijos turi puikų ūkį, 
kur statoma senelių prieglauda. Ten yra labai gera vie
ta įsteigti vietą, kur vaikai bent po porą savaičių galė
tų praleisti tyrame, sveikame ore. Jie ten galėtų būti 
ir auklėjami lietuvių dvasioj, mokomi įvairių rankų dar
bų ir taip pat fiziškai auklėjami, stiprinami.

Chicagos lietuvių parapijos daug šaunių darbų ir ka
talikybei ir lietuvybei atliko. Tikrai puikiai būtų pasi
tarnauta mūsų visuomenei, jei ūkyje būtų įtaisyta vai
kams atostogų vieta ir savo rūšies vasarinė mokykla. 
Žinoma, reiktu turėti keletu specialistu, reiktu sudary
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ti tam reikalui lėšų.
šį sąjūdį reiktų pradėti nuo lietuvių skautų. Jie ga

lėtų pravesti kelią tikrai naudingam darbui — sudary
ti globą, poilsį ir mokyklą lietuvių vaikoms vasaros 
metu.

Eucharistinis Kongresas
Rytoj prasideda Tautinis Eucharistinis Kongresas. 

Jis bus visą savaitę St. Paul ir Minneapolis, Minn. Tai 
svarbus ir reikšmingas įvykis šio krašto katalikų gy
venime. Dėl to, tikimasi, kad jis sutrauks daugiau kai 
šimtą tūkstančių maldininkų iš įvairių Jungtinių Ame
rikos Valstybių kraštų.

Kai kituose pasaulio kraštuose verda karas, kai be
veik visur kitur yra atimta žmonėms laisvė veikti ir 
laisvė net Dievą garbinti, dėl to turime dėkoti Aukš
čiausiam, kad čia, Amerikoje, tebesame laisvi žmonės, 
tebeturime teisę laisvai susirinkti ir garbinti savo Iš
ganytoją.

Šio kongreso metu, neabejojame, ir tie, kurie kon
grese dalyvaus ir tie, kurie nedalyvaus, melsis, kad Ge
rasis Dievas apsaugotų Amerikos laisvę ir nepriklauao- 
mybę ir kad grąžintų viso pasaulio žmonėms teisingą ir 
pastovią taiką.

Ir mūsų, lietuvių katalikų, maldos jungsis su mili
jonais šio krašto katalikų už taiką. Mes neužmiršime 
melstis ir už šiandien pavergtą, persekiojamą ir kan
kinamą savo tėvų kraštą — Lietuvą. Mes melsimės, 
kad Dievas duotų ištvermę ir stiprybę mūsų broliams 
ir seserims Lietuvoje išlaikyti savo šventą tikėjimą ir 
brangią tautybę. Mes maldausime Aukščiausiojo, kad 
kuo greičiausia užsibaigtų Lietuvos žmonių kančios, 
kad mūsų senoji Tėvynė būtų išlaisvinta iš žiaurių oku
pantų priespaudos ir vergijos.

120,000 lietuvių j Rusiją
Vienas chicagietis lietuvis gavo laišką, kuriame Lie

tuvos šiandieninę padėtį taip nušviečia:
“Tik užėmus bolševikams Lietuvą, prasidėjo masi

niai areštai, žmones tūkstančiais grūdo į kalėjimus, 
viską tautišką panaikino, himną, vėliavą. Ir kalbą 
grūdo jau visur savo, rusų. Iš Lietuvos išvyko virš 
50,000 žm-onių, jų tarpe nemaža lietuvių.

“Vargšų pasilikusių Lietuvoje dabar vienintelė mal
da: “kada sugrįš mums Laisvė?” Ir ne tik Lietuvoje 
tas pats ir Latvijoje ir Estijoje — visur laukia žmo
nės, kada jie išsilaisvins nuo tos žmonijos rykštės, 
nuo prakeiktų bolševikų.

“Kovo mėnesio pabaigoje jau buvo sudtryti sąra
šai, bolševikai išgrųs į Rusijos gilumą 120,000 lietu
vių — visus aukštesnius karininkus, valdininkus, vi
sus didesnių namų savininkus, visus šaulių Sąjungos 
vadus ir visus ūkininkus, kurie turėjo daugiau kaip 
30 ha žemės.

“Visur dabar Kaune ir kitose vietose viešpatauja 
nelietuviai, ir komisarijatuose ( t. y. ministerijose) 
ir ligoninėse ir fabrikuose. Bolševikų politiniai va
dovai (“polittrukai”) irgi nelietuviai. Šalis, jos ger
būvis blogėja kasdien. Jau man išvažiuojant, kainos 
buvo nepakenčiamos: pora batų 120 rublių (anksčiau 
22 litai). Ilgų batų — 400 rublių, sviesto kilogramas 
(du svarai) jau 27 rubliai (anksčiau 4 litai), vyriš
kas kostiumas 1,200 rublių (anksčiau 180—200 litų).

“O uždarbį, algą komunistai sumažino visiems: 
daugiau 400 rublių mėnesiui retai koks valdininkas 
ar darbininkas gauna.

“Patys lietuviai darbininkai griežia dantimis ant 
tų Azijos atėjūnų ir daugelis jų sėdi dabar kalėji
muose už vieną kitą žodį. Dabar jau pradėjo atimi
nėti pas žmones kostiumus, batus, patalines, kas tik 
kiek daugiau turi.

“Broliui rašykite, tik atsargiai, nes tuoj jį įkiš ka
lėjiman.

“Sudie! Visi linkime Lietuvai gero, greito išsiva
davimo.”
Šis laiškas buvo įdėtas “N-nose”. Prie laiško turinio 

komentarai nereikalingi. Visiems aišku, kokioj padėty 
dabar yra Lietuva. Tų baisenybių nepajėgia ir nepajėgs, 
užginčyti nė akliausi Maskvos satrapai.

“Muzikos Žinios” praneša, kad J. Žilevičius parašė 
muziką prie naujos operetės “Artistai”, libreto parengė 
J. Steponaitis. Yra keliolika muzikos dalykų: solo, due
tų ir trio. Viso vaidina keturi asmenys. Linksmo turi
nio kaip muzika taip ir pati operetė. Lengva pastatyti, 
yra tik vieno akto. Dabar randasi spaudoje, greit bus 
pardavimui.

Lietuvių R. K. Susivienijimo Amerikoj naujų narių 
prirašinėjimo vajus tebeina. Daug naujų narių prirašo 
organizatorius Pranas Katilius. Tuo tarpu jisai darbuo
jasi Naujoj Anglijoj. Rudeniop, tikimasi, atvyks Čia 
chicagiečius “pajudanti”.

šv. Petre ir Povilo para
pijonai, komiteto iniciatyva, 
rengia šaunų pagerbimą sa
vo naujam klebonui kun. My 
kolul švarliui. Pagerbime 
bankietas įvyksta parapijos 
salėj, birželio 22 d. 7 vai. va
kare. Tuo pačiu kartu bus 
pagerbtas ir tos (VVest Pull
mano) parapijos vikaras 
kun. Petras Gasiūnas var
dadienio proga.

Pirmame mūšyje žuvo 12 
amerikonų... Pirmame susi
rėmime su meksikonais žu
vo 12 amerikonų, jų tarpe 
kapitonas. Be to 17 ameri
konų paimta nelaisvėn...

Graikija pasiduoda sąjun
gininkams... Graikija pasi
davė sąjungininkams ir pil
dys visus jų reikalavimus. A- 
pie tai Prancūzijos ir Angli
jos pasiuntiniams Atėnuose 
pranešė M. Zaimis, kuris 
tveria naują ministerių ka
binetą. Karalius patvirtina 
tą žinią. Labai galima, kad 
dabar Graikija bus verčia
ma išnaujo savo kariuomenę 
mobilizuoti ir stoti karan 
talkininkų pusėje...

•
Kaizeris prie Verdūno.....

Iš Londono praneša, kad 
Vokietijos ciesorius išvažia
vęs pasižiūrėti mūšių prie 
Verdūno. Girdi, Wilhelmas 
labai nustebęs, kad jo išmik
linta kariuomenė taip ilgai 
negalinti paimti tos prancū
zų tvirtovės...

•
Vokiečiai varo lietuvius 

Vokietijon... Kai kurie laik
raščiai praneša, būk arti 
300,000 žemaičių vokiečiai 
išvežė Vokietijon dėl dirbi
mo darbų. Ten girdi labai 
trūksta darbininkų. Visi vy
rai paimti kariuomenėn....

•
Pirmas lietuvis į Annapo- 

lis akademiją... Brockton, 
Mass. lietuvis jaunikaitis 
Jonas Kubilius, išlaikė kvo
timus ir priimtas į Annapo- 
lis akademiją, kur Suv. Val
stijų valdžia mokina karo 
laivyno oficierius. Vietos ir 
Bostono angliški laikraščiai 
pažymi, kad Kubilius būsiąs 
pirmas lietuvis mokinys mi
nėtoje akademijoje....

šeštadienis, birž. 21 d., 1941

(“Draugas”, birželio 21 d., 
1916 m.).

Sovietą Lietuvos 
valstybinis cirkas

Sovietų Lietuvos valdžia nu
tarė įsteigti valstybinį cirką. 
(Iš sovietų laikraščių.)

(Rimtai necenzūruota gro 
mata iš Lietuvos).

(Tęsinys)

Jau gerokai įkaušęs Ni- 
kolaj Goergievič Pozdniakov 
patenkintas plojo. Plojo ir 
Paleckis su Gedvilą, o Pet
ras Cvirka nustojo gaudy
ti muses. Gi Liudas Gira, 
pamatuotai didžiuodamasis 
savo dresūros rezultatais, 
per visą kelių gyvplaukių 
barzdelę šypsojosi.

Pirmas cirko numeris pra 
ėjo, gerokai publiką pra
juokindamas. Visi tikrai 
nuoširdžiai plojo, nežiūrint 
ant delnų pūslių.

Paskum į areną išėjo ofi
ciozo “Tarybų Lietuvos” 
redaktorius-poetas ir rašy
tojas Jonas Šimkus. Jis at
sinešė didelę papūgą. Ji 
nieko ypatingo neišdarinėjo, 
bet tik visą laiką rėkė: 
“Stalin, Stalin, Stalin. ... *'

Draugai Paleckis su Ged
vilą vis pylė po čierką jau 
iš antros kaukaziško konja
ko bonkos, Nikolaj Georgie- 
vič Pozdniakov vis čierkas 
tuštino ir dar smarkiau plo
jo Jono Šimkaus papūgai. 
Bet ir publikos plojimams 
nebuvo galo. Mano kaimy
nas šaukė iki užkimimo: 
“Bis, Bis!..” Publikos nuo
taika aiškiai gerėjo.

Tada į areną išėjo žemės 
ūkio liaudies komisaras 
draugas Leonas -- Pušinis, 
ir tai ne vienas, o vedinas 
lietuviško buliaus. Daugiau 
maskoliškai negu lietuviškai 
kalbėdamas, draugas Leo
nas-Pušinis paaiškino, kad į 
areną būsiąs dar atvestas 
nenugalimos raudonosios ar
mijos nuverstojo režimo 
buržujus-buožė, kuris turė
siąs grumtis su sovehozo 
bulium.

Tik tuo momentu kažkaip 
į areną pasipainiojo šune
lis, pamatė bulių ir pradėjo 
smarkiai loti. Šunelis, mato
mai, taip išsinervino, jog 
pajuto reikalą pakelti užpa
kalinę koją. Jis pabėgo į ša
lį, šoko ant barjero, pauos
tė ir, ant čia pat kabojusio 
genialiojo Stalino paveik
slo.

— Ir žinok tu man, kur 
reikia pakelti koją! — šnab
ždėjo man į ausį kaimynas.

Publika ėmė kvatoti, kiek 
tik plaučiai išneša. O ge
riausias iš geriausiųjų Lie
tuvos sūnus Nikolaj Geor- 
gievič Pozdniakov, nors jau 
ir nusilakęs, kaip ėmė šauk
ti: “Provokacija, provokaci
ja!” jam pritarė visa visuo
menės padugnių m&slionka. 
Draugui Paleckiui iškrito iš 
rankų kaukaziško vyno bon-

ka, o draugui Gedvilui -- 
stiklas. Sujudo GPU valdi
ninkai, pradėjo vaikytis šu
nelį. Kilo didžiausias ermy- 
deris.

Tuo metu į areną atves
tasis bulius ėmė baubti, kas
ti priešakinėmis kojomis ir 
aiškiai rodyti pykčio žymes. 
Jo akys pasruvo, nes jis pa
matė raudoną aksomą, ku
riuo buvo apmušta Nikola- 
jo Georgievičio Pozdniakovo 
ložos siena. Bulius aiškiai 
įsiuto ir šoko į ložos pusę. 
Vienu akimirksniu geriau
sias iš geriausiųjų Lietuvos 
sūnus Nikolaj Georgievič 
atsidūrė ant įsiutusio bu
liaus ragų.... Pasigirdo 
baisūs “ui gvalt, ui gvall; ’ 
šauksmai iš tos vietos, kur 
sėdėjo įeik, šliom, Chaini, 
Srul su kitais irgi ne per 
blogiausiais Lietuvos sūnu
mis. Kur paspruko Kuroje- 
dov, Smerdojedov, Bimba- 
jedov, Mizarojeddov ir Ta- 
rakanojedov, kur dėjosi 
draugai Paleckis ir Gedvi
lą su visa komisarų ruja, 
jau nebegalėjau bepastebėti 
visuotiniame sumišime. Tik 
mačiau, kad bulius kelis 
kartus išmetė ant ragų ge
riausiąjį iš geriausiųjų Lie
tuvos sūnų Nikolajų Geor- 
gievičių Pozdniakovą....

Publika tiesiog staugė iš 
pasitenkinimo. Viršminėtoj 
palubėj ėmė nuo gardaus 
juoko lubos kilotis....

Kai ėjau namo, įsidrąsi
nau savo kaimynui tyliai į 
ausį pakugždėti:

— Kultūringai praleidau 
laiką! Verta pasimokyti iš 
lietuviško buliaus! Mano 
kaimynas pritariamai link
telėjo galva....

Dr. Anupras Kirstukas.
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Prašau Nesijuokti
— Mama, mokytoja man 

uždavė tokį klausimą, į ku
rį tik aš viena tegalėjau at
sakyti, — pasigyrė Turpirš- 
čių Jonukas parėjęs iš mo
kyklos.

— Na, na, ot, man vyras, 
— nusidžiaugė motina, — 
pamyluosiu tave ir dar už- 
fundysiu didelį, didelį ais- 
krimą, kad esi toks smart 
vaikas. Na, o ką gi tokio 
tavęs mokytoja paklausė?

— Paklausė, kas išmušė 
didelį mokyklos langą ir aš 
pakėlęs ranką garsiai pa
sakiau, kad tai — aš! — at
sakė Jonukas.

t

>
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— Įsivaizduok, tamsta, 
kokie kerštingi mano kai
mynai, — skundėsi Vincas 
Pliopys Jurgiui Žirguliui. — 
Praeitą subatą buvom nuvy
kę pas juos į svečius. Su
ruošė vakarienę, pavaišino. 
Ir, tik pamislyk.... sekan
čią subatą jie pas mus at
silankė.

r
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Šeštadienis, birž. 21 d., 1941 DRAUGAS B
Alia Rachmanova

Studentai, Meilė Ir Čeką
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

Išvertė Ant. Pauliukonis 
(Tęsinys)

— O koks tai buvo susirinkimas? — paklausiau 
smalsiai.

— O, mums ten įrodinėjo, kad reikia kuo mažiau
siai dirbti, paskum pasakojo, kad reikia išsiųsti į Sibirą 
vius policininkus ir ponus, kad ten jie patys pasimokytų, 
kaip reikia dirbti, ir dar, kad nėra jokios pareigos atei
ti tuomet, jei tarnui paskambina skambučiu, ir kad mes 
turim gauti lygų valgį su jais, taip pat sėdėti prie vie
no stalo ir juos vadinti draugais. Taip, taip, o galop jie 
paskelbė, kad nuo šiol viskas yra valstybės, kad fabri
kai ir visokios įmonės iš savininkų bus atimti ir išda
linti žmonėms.

Balandžio 21. d.
— Šiandien į mus tikrai ateis pulkininkas Orlovas, 

— tarė Maša, — nes, maždaug, kiekvieną dieną, kai tik 
aš užkopiu uždaryti juškos, tai taip ir nukrintu nuo kros
nies. Todėl būtinai reikia pietums pataisyti žąsį su gri
kiais, kuriuos jis taip mėgsta!

Mama niekuomet nenurodo, ką reikia pataisyti pie
tums, — visa tai turi padaryti pati Maša; ji turi iš
pildyti tik vieną sąlygą, būtent, kad per savaitę tas pats 
valgis nepasikartotų. Su kokiu nuolankumu ir pagarba 
ji kalba apie pulkininką! Ir tik dėl to, kad jis ją už val
gį visuomet pagiria.

Ir tikrai, vakare atėjo pulkininkas, o su juo drau
ge ir gubernatorius. Abu buvo labai pesimistiškai nusi
teikę ir apie Kerenskį kalbėjo labai nepalankiai.

— Mes turėjom iš visų įstaigų pašalinti caro atvaiz
dus, o į jų vietą įstatyti Kerenskio. Reikia pripažinti, 
kad buvo daug maloniau žiūrėti į caro šeimą, negu į šį 
advokatėlį, — pastebėjo gubernatorius, o pulkininkas 
ėmė rūkščiai skųstis:

Devintojo Nacionalinio Eucharistinio 
Kongreso programa

Chicagos Serbai Šiandie Švenčia Tautos Šventę

jus, o— Į kareivius mes dabar turime kreiptis 
tie stengiasi kiek begalėdami iš mūs šaipytis, 
na nyksta diena iš dienos. Kareiviai tiesiog 
klausyti, jie jaučia, kad jau nebėra vyresnybės nei vir
šininkų. Seniau jų begėdiškumą buvo galima pažaboti 
bent disciplina. Rusų mužikas yra tiek pat nesuvaldo
mas ir betvarkis, kaip ir paprastas gyvulys, ir bėda 
tam, jei jo negali tvirtai suspaudęs išlaikyti. Kerenskis 
su savo ponaičiais turės kada nors graudžiomis ašaro
mis apraudoti savo laisves. Laisvei rusų mužikas dar 
nėra priaugęs!

St. Paul, Minn. — Devin-1 
tasis Nacionalinis Eucharis
tinis kongresas įvyksta čia 
ir Minneapolis mieste birže
lio 22 — 26 d. imtinai. 
Kongreso programa

Sekmadienis, birž. 22. — 
St. Paul arkivyskupijos vi
sose parapijose generalinė 
Komunija už kongreso pasi
sekimą. Visų J. A. Valsty
bių kunigija savo parapijo
se ta pačia intencija koope
ruoja su St. Paul arkivysku
pija- •

Pirmadienis, birž. 23. — 
Apie 3:00 popiet į St. Paul 
Union geležinkelio stotį at-

Ketvirtadienis, birž. 26. — 
8:30 ryto pontifikalinės Mi
šios maronitų apeigomis (ri
to) St. Paul katedroje.

8:30 ryto pontifikalinės J 
Mišios Byzantine-Slavonic a- 
peigomis St. Mary bazilikoj. , 
Minneapolis.

10:00 ryto pontifikalinės 
iškilmingosios Mišios ir p° 
mokslas “Eucharistiniam 
centre”. St. Paul seminari
jos auklėtiniai gieda per 
Mišias.

Nuo 1:30 iki 5:00 popiet 
Eucharistinė procesija. Pra
sidės iš Šv. Andriejaus baž
nyčios, St. Paul, į “Eucha
ristinį centrą”, apie poros

vyksta šventojo Tėvo lega- mailių tolį, per žavingą Co- 
tas, kurs procesiniai nulydi- mo parką. Popiežiaus lega- 
mas į katedrą ir tenai įvyks- tas neš gyč. Sakramentą. Te
ta iškilmingas liturginis jo nai procesijos dalyviams bus 
priėmimas. Legatas su savo suteiktas Eucharistinis pa-

("Draugus" Acme telephoto)

Eva Brunson iš Minnea 
polis, kur ji paskirta van
denyse sportų karnlvalo ka “ 
raliene St. Paul ir Minnea- 
polis, Minn.

Po didelių pasiruošimų, Chicagos serbai šįvakar iš
kilmingai atšvęs “Vidov Dan,” kuri skaitoma serbų tau
tos didžiausia šventė. Iškilmės rengiamos Serbų Bažny
čios, ir visų vietinių serbų draugijų. Programa įvyks di
džiuliame Pilsen Park Pavilion, 3049 W. 26th St. Pavi- 
lijonas bus atidarytas publikai 2 vai. p. p., bet pati pro
grama prasidės 7:30 vai. vak.

Šįmet serbai švenčia 552-tras metines sukaktuves 
“Vidov Dan.” Tai diena kada žuvo Serbų imperija ir 
serbų tauta prarado savo nepriklausomybę virš 500 me
tų atgal. Per šimtmečius ši diena buvo su liūdesiu mini
ma visos tautos, ir kada serbai atgavo savo nepriklau
somybę “Vidov Dan” pasidarė jų tautinė šventė.

Kalbėtojais ant programos šį vakar bus J. E. Vy
skupas Dionisje, Amerikos Serbų Bažnyčios vyriausias 
vadas, ir Vojislav Mirkovich, Jugoslavijos konsulas Chi
cagoje.

Muzikalinę programos dalį išpildys žymūs slavų 
chorai — “Branko Radicevič,” vadovaujant Prof. Alek
sandrui Savine, kroatų choras “Zora,” ir įvairūs kiti. Po 
programos bus šokiai.

Iškilmės baigsis rytoj rytą, kada J. E. Vyskupas 
Dionisje atlaikys iškilmingas Mišias Serbų bažnyčioje, 
1905 W. Schiller Ave. Jam asistuos klebonas kun. Peter 
O. Stiyachich, ir kiti kunigai.

palydovais kongreso metu 
apsistoja diecezijos mokyto
jų kolegijoje.

8:00 vakare įvyksta pilie
tinis popiežiaus legato priė
mimas Munieipal Auditori
joj. Legatą sveikina guber
natorius, abiejų miestų ma
jorai, St. Paul arkivyskupas 
ir kiti žymieji asmenys. Ka
talikų Chorų draugija atlie
ka muzikalinę programos 
dalį.

Antradienis, birž. 24. — 
10:00 ryto oficialus kongre-

Discipli- so atidarymas “Nacionali- 
nebenori niam Eucharistiniam cent

re” — Midway distrikte. Po 
piežiaus legatas pontifikuo- 
ja iškilmingąsias Mišias, o 
vizituojąs arkivyskupas sa
ko pamokslą. Per Mišias gie
da sujungti diecezijos cho
rai.

laiminimas. Tenai bus gir
dimas Šventojo Tėvo apaš
tališkas laiminimas.

WASHINGTONAS. — Ame 
rikos kariuomenės naudoja
mi orlaivių sekimo aparatai 
gali nustatyti priešo oriai- 
laivio poziciją už 100 su vir
šum mylių.

Biaurios kalbos 
gerus papročius.

gadini

US armijoj ir laivyne šiuo 
metu yra 354 kunigai kape- 
lionai: 311 armijoj ir 43 lai
vyne.

Kareivį gerbia ne dėl to, 
kad jis kitus žudo, bet dėl 
to, kad jis eina už kitus mir-

Žmogaus geriausi drauga 
yra jo dešimtis pirštų.

Robert Downey

Vienintelė Lietuvių 
Wholesale Liąuor 
Įstaiga Chicagoje

O gubernatorius:
— Darbininkai nuolat streikuoja ir reikalauja, kad 

jiems būtų pakeltas atlyginimas nuo 25 iki 50 procentų. 
Koks užkampio mokytojas, kuris seniau dėkodavo Die
vui, jei gaudavo 30 rublių, dabar jau reikalauja dvigu
bai. Taip pat šaukia mitingus ir reikalauja didinti at- [ 
lyginimą ir paštininkai su geležinkeliečiais. Visi vis tik
reikalauja, reikalauja ir reikalauja.------ — O tuo tar
pu valstybė po ilgo karo yra taip nualinta ir tokia iš- Į 
vargusi, kaip bažnyčios pelė. Bet dabar visi tartum ne- j 
teko galvų, visi įsitikinę, kad revoliucija davė teisę tik 
reikalauti, bet neuždėjo jokių pareigų. Visi vis tik rei
kalauja, bet kas turi duoti, ypač jei niekas nenori dirb
ti, tai niekam ne galvoj!-------— Dabar vėl visi nepa-'
prastai prasidžiugo, kad pasirodė “Rusų revoliucijos bo
butė,” Breško-Breškovskaja. Bet ar jos idėjos yra Ru
sijai taikytinos ir priimtinos, tai dar klausimas.

Tikėkit manimi, mano ponai, mes stovime išvaka 
rėse labai nemalonių ir liūdnų įvykių!

. * v Balandžio 22 d.z
Šiandien buvo saulėta, šilta pavasario diena. Ledas 

upėje pasidarė toks tamsus ir netrukus visai ištirpo. 
Pradeda žaliuoti paupy miškas; jau sprogsta pumpurai. 
Aš nuėjau į kapines aplankyti Kolios ir Lidočkos kapų. 
Jei man esti kada liūdna ir graudu širdžiai, tada aš vi
suomet ten einu.

Tačiau mūsų kapinės baisiai apleistos. Prižiūrimi tik 
keli kapai, o visi kiti palikti be jokios priežiūros, niekas 
jais nesirūpina. Kryžiai stovi pakrypę arba išvirtę ant 
žemės. Jei kas atneša ant kapo gelių, tai rytojaus dieną 
jų tikriausiai jau neberas, dėlto ir vainikų nieks ant 
kryžių nepalieka, nes ir tuos nuvagia. Mirusiųjų laidoti 
su brangenybėmis arba gerais drabužiais taip pat nie
kas nedrįsta, nes yra vagių, kurie atkasa duobes ir api
plėšia net negyvėlius. Darosi stačiai baisu, pagalvojus, 
kiek tuo būdu buvo išniekinta kapų.

dAugiau )

“Eucharistiniam 
Paskui iškilmingos

Nuo 2:00 iki 5:00 popiet 
sekciniai susirinkimai.

Nuo 8:00 iki 9:00 vakare 
šventosios valandos jaunime 
grupėms St. Paul ir Minnea
polis auditorijose.

Nuo 11:00 iki 12:00 pu- 
siaunakties šventoji valanda 
vyrams
centre”
Mišios. 100 kunigų dalina 
Komuniją.

Trečiadienis, birž. 25. — 
10:00 ryto pontifikalinės Mi
šios “Eucharistiniam cent
re”. Mišias pontifikuoja vi
zituojąs vyskupas, kitas vys 
kūpąs sako pamokslą. Pet 

' Mišias gieda suorganizuotas 
iš 10,000 vaikų choras.

Nuo 2:00 iki 5:00 popiet 
sekciniai įvairių grupių su 
sirinkimai. Kalba žymieji 
kongreso dalyviai.

Nuo 4-.00 iki 5:00 — šven 
toji valanda kunigams it 
vyskupams Mišių pavilijont 

,— Eucharistiniam centre.
1 Nuo 4:00 iki 5:00 — šven
toji valanda seserims vie
nuolėms St. Paul katedroje 
ir St. Mary bazilikoje, Min
neapolis. Vyskupai vadovau
ja.

Nuo 8:00 iki 9:00 vakaro
J šventoji valanda moterims 
i St. Paul ir Minneapolis au
ditorijose. Prelatai vadovau

ja.

AR JUMS REIKALINGA PASKOLA 
PERKANT SAVO NAMĄ?

MES DUODAM PASKOLAS ANT NAMŲ ANT MAŽŲ 
NUOŠIMČIŲ, SU LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS. 

PASKOLŲ IK TAVPIMO REIKALAIS KJlEIPKITftS l’KIE

St. flnthony’s Buildin® & Loan
ASSOCIATION

1500 S. 49TH COURT PHONE CICERO 412
CICERO

JOSEPII F. GRIBAI SKAS, ScercUuy

VAL.; Pirm., KctUr.. &*štn<l, 9 iki H v. v.; Anlr., Tn-<*l«ul.. 9 iki 5 p. p.

DABAR
MOKAME 31 ANT PADĖTŲ

PINIGŲ

i

Kiekvieno Taupytojo Tauplnial yra Apdrausti iki $5,000.00, 
Per Federal Savings and Ix>an Insurance Corp.. Washington. D. C.

PARSIDUODA PASLĖPTAS TURTAS!
ANTANO LALIO 

LIETUVIŠKAS-ANGLIŠKAS 

ir
ANGLIŠKAS-LIETUVIŠKAS

ŽODYNAS
Trečias, Išnaujo Taisytas ir Gausiai 

Papildytas Spaudimas!
Šiomis dienomis teko mums įsigyti mažą skaičių A n 

tano Lalio “Žodynų”, kurie tikrai yra paslėptas turtas. 
Tai yra paskutinieji egzemplioriai šio labai svarbaus vei
kalo! Kiekvienas knygynas turėtų turėti nors vieną eg 
zempliorių “Antano Lalio Žodyno”! Nėr geresnio Lietuviš- 
ko-Angliško ir Angliško-Lietuviško Žodyno spaudinto vi 
soje Amerikoje.

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

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

Žodyno ir kitų knygų reikalais kreipkitės prie:

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

1 TeL CANAL 8010

Didelis Pasirinkimas 
Naminių, Importuotu 

ir Lietuviškų Gėrimų.
Parduodame 

Tiktai Tavernams. 
Vai.: 10 iki 5 Kasdien 
Užsakymai Išvežiojami 

Sekančią Dieną. FRANK VIZGARD, Sav.

INTERNATIONAL LIOUOR CO.
6246-48 SO. CALIFORNIA AVE.

Tel. REPubiic 1538—9
S/

Visa Chicago Yra Kviečiama Vykti

Dienraščio "Draugo"

Ekskursija į Milwaukee
Su Laivu —

'CITY OF GRAND RAPIDS//

ft Sekmadieni, Liepos-July 6 d., 1941 f

Laivas Išplauks Iš NAVY PIER 9:30 Vai 
(Chicagos Laiku)

Grįžta Tą Pačią Dieną 9:45 Vai. Vakare

Ryte

i

PILNOS KELIONES 
BILIETAI • ••••••• $2.00

iVisais Ekskursijos Reikalais Kreipkitės į: —

"DRAUGA S"
2334 So. Oakley Ave. Chicago [|j

j
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Cicero žinios

Nepaisant labai nepalan
kaus oro parap. piknikas su 
traukė daug ciceriečių, kiek 
mažiau matėsi svečių iš kitų 
kolonijų. Pasėkos apie $1,- 
600.00. Tas visas biznis pa 
sidarė j 4 valandas, lietui 
apstojus. Reikia stebėtis ci
ceriečių tokiu “užsispyrimu” 
ir susipratimu.

Nepaprastos
krikštynos

Jau statybos darbas pra 
sidėjo, kuris atseis apie $22,- 
000.00. Kontraktą gavo Jo
nas Jankauskas, kaipo ge- 
neralis kontraktorius ir vie
tiniai subkontraktoriai, ku
rių pasiūlymai buvo piges
ni. Pristatoma nauja dalis 
prie mokyklos trobesio, di
dinama yra salė ir kitoki bus 
padaryti pagerinimai. Dar
bas bus užbaigtas prieš rug
sėjį.

Šiandie Šv. Antano bažny
čioje suskambės varpai Ed
vardui Vaitkui ir Elenai ža- 
deikytei. Nuotaka yra bai
gusi šv. Kazimiero akade
miją ir yra duktė pavyzdin 
gų ir senų šios parap. narių 
Jurgio ir Petronėlės Žadei
kių, jaunasis iš Marąuette 
Parko kolonijos. Taip pat 
šiandien moterystės sakra
mentą priims senas šios ko
lonijos biznierius Jurgis Jan 
kauskas su Kotrina Ramo
niene.

Šv. Antano draugija ruo
šiasi prie savo pikniko, ku
ris įvyks sekmadienį, birže
lio 29 d. Labdarių ūkyje.

Pripažino transporta- 
cijos ordinansą

Chicago aldermenų tary
ba 40 balsų prieš 6 pripa
žino ir pravedė naują trans- 
portacijos ordinansą, ku
riuo sujungiama krūvon 
gatvėkariai, viršutiniai ir 
požeminiai geležinkeliai (ir 
gal dar Chicago Motor 
Coach Co. autobusai) ir su
daroma viena kompanija vi
sa tai operuoti ir ordinan- 
so sąlygas vykdyti.

Prieš ordinanso pripažini
mą kovojo penktojo wardo 
aldermanas Douglas su ke
liais kolegomis alderme- 
nais. Douglas iškėlė kelioli
ką priedų, kurie visi dau
guma balsų atmesti.

Pripažintas ordinansas 
bus įteiktas teismui. Jei jį 
patvirtins teismas ir gatvė
karių ir viršutinių geležin
kelių šėrininkai, tai lapkri
čio mėnesį jis bus pavestas 
piliečių referendumui.

Vienas didžiausių negeru
mų su tuo ordinansu, kaip 
sakė aldermanas Douglas, 
juo nieku būdu neapriboja
ma važinėjimo rata. Tad 
naujoji transportacijos kom 
panija darbuosis didinti ra
tas be mažiausio varžymo.

Bridgeport. — Praėjusį 
sekmadienį, birželio 15 d. 
šioje lietuvių kolonijoje į- 
vyko didelės, nepaprastos ir 
iškilmingos krikštynos. Šv. 
Jurgio bažnyčioj tapo pa
krikštytas Agnieškos ir Al
berto Rainių sūnus Alberto 
vardu. Ta proga Paulina ir 
Vladas Rainiai, tai yra tė
vo tėvai savo namuose 3350 
So. Union Avė. savo anūkui 
iškėlė minėtą šaunų krikš
tynų pokylį. Kad pokylis iš
tikro buvo didingas, tai aiš
ku iš to, kad svečių ir vieš
nių buvo daugiau, kaip šim
tas. Svečių tarpe buvo kun. 
J. Prunskis, komp. A. Po
cius ir kiti. Visi svečiai ir 
viešnios buvo maloniai pri- 

, imti ir šauniai pavaišinti.
Smagiai nuotaikai susida

rius, prasidėjo prakalbėlės. 
Buvo visų tikėtasi išgirsti 

i daug malonių žodelių iš kun 
! J. Prunskio, bet ant nelai 
1 mės jis staiga buvo iškvies- 
I tas prie ligonio, kur taip už- 
I truko, kad į pokylį nebega
lėjo sugrįžti. Tą visi svečiai 
ir viešnios labai apgailesta- 

J vo. Nesant kalbėtojui kuni
gui, buvo pakviestas pakal
bėti komp. A. Pocius. Jisai 
savo ilgokoje ir smagioje 
prakalboje daug gero pasa
kė ir visus patenkino. Kal
bėjo apie žmogaus gyveni
mą nuo kūdikystės iki gra
bo. Pasakojo apie žmogaus 
laimę, apie pasisekimą gy
venime. Sakė apie vaikų auk 
Įėjimą. Pavyzdžiui pastatė 
p-nų Rainių šeimyną. O kaip 
sykis ši šeimyna ir yra pa
vyzdinga.

Vladas ir Paulina Rainiai 
užaugino ir gražiai išauklė
jo keturis sūnus. Trys vy- 

j resnieji jau vedę, turi ge
rus darbus ir pavyzdingai 
gyvena. Vyresnysis sūnus 
Pranas yra motormanas. Se
kantis Edvardas yra bosas 
didelėje drabužių kompani 
joje. Albertas dirba Cuneo 
kompanijoj už inspektorių. 
Jauniausysis Liudvikas yra 
pasidavęs į Dėdės Šamo ar
miją ir įstojęs į medikalį 
skyrių. Valdžios lėšomis ei
na į daktarus.

Rainių šeimyna yra viena

iš populeriškiausių Bridge
porte. Paulina Rainienė yra 
buvusi slaugė. Ji taipgi yra 
išėjusi beauty shop amatą. 
Dabar ji dar turi tiek pas
lankumo, kad prigili prie 
Šv. Jurgio parap. moterų 
choro ir yra veikli narė.

kaimynas

Jubiliejinis piknikas
So. Chicago. — Saldžiau

sios širdies Jėzaus draugi
ja, viena didžiausių vyrų ir 
moterų pašalpinių draugijų 
šioj kolonijoj, rengia 20 me
tų gyvavimo sukaktuvių pik 
niką sekmadienį, birželio 22 
d., Šv. Juozapo parapijos 
darže, 88 St. ir Marąuette 
Avė. Prasidės 2 vai. popiet, i

Rengimo komisija: A. Kas 
peravičius, F. Grigalitis, G. 
Menkus ir W. Cickevičius, I
visas pastangas deda, kad 
svečius kuo geriausiai pa
vaišinus ir palinksminus.

Šeimininkės: Vasiliauskie
nė, Šeštokienė, Masiokienė 
ir Kalzanauskienė rengia 
skanų užkandį.

Taip pat bus gerų dova
nų laimei. Šokiams grieš ge- į 
ra orkestrą.

Su šiuo pikniku prasidės 
ir naujų narių vajus. Vyrai 
ir moterys, vaikinai ir mer
ginos galės įsirašyti į šią 
draugiją per pikniką. Apli
kacijų bus galima gauti pas 
komisijos narius. Pasinaudo
kite proga.

Nesirgę nariai per dešim
tį metų gaus piknike dova
nas.

Susirinkimus veda pirm. 
Jonas Suciiia, plačiai žino
mas veikėjas. Vice pirm. y- 
ra M. Nickolas, fin. sekr. — 
A. Kasperavičius, F. Griga
litis ir M. Muiza — pagelb., 
maršalka — V. Bartkus, 
prot. rašt. — A. Kalzanaus
kienė, kasierius — J. Foce- 
vičius, teisėjas — W. Cicke
vičius. Visa valdyba daug 
metų darbuojasi draugijos 
gerovei.

Širdingai visus kviečiam j 
pikniką.

Rašt. A. Kalzanauskienė 
10008 Exchange avė

Reikalauja nutraukto 
atlyginimo

Keturiolika civilinės tar
nybos mašinistų, dirbančių 
Chicagos gatvių departamcn 
te, kreipės teisman. Kiekvie
nas jų reikalauja, kad mies 
tas grąžintų jiems po 338 
dol. nutraukto atlyginimo 
1940 metais.

Jie sako tais metais nuo 
gegužės 27 d. iki lapkričio 
25 d. dirbę tik po keturias 
dienas savaitėje, vietoje pen 
kių ir gavę atlyginimą kas 
savaitę tik už keturias die
nas. Mieste gi nebuvo jo
kio nepaprasto laiko, pareiš
kia mašinistai. Tuo būdu jie 
jaučiasi nuskriausti ir mies
tas turi grąžinti tą kas sa
vaitę už vieną dieną nu
trauktą atlyginimą.

Be įspėjimo prikabino 
tikietus

Jeffery avė. nuo 67 iki 71 
gatvės naktį prieš antra
dienį parkų distrikto auto
ritetai parūpino iškabas, 
kad ta gatvės dalis pakeis
ta bulvaru. Prie stovėjusių 
ties namais automobilių par 
kų policija prikabino tikė
tus, kad automobiliai netei
sėtai palikti bulvare.

Gyventojai sukėlė triukš 
mą prieš tuos tikėtus, nes 
jie neįspėti ir jiems neži
nant naktį staiga paprasta 
gatvė pakeista bulvaru. Jie 
sako, tas neteisinga ir ryž
tasi kovoti.

Respublikonai
susitaiko su
demokratais

Illinois legislatūros res
publikonai atstovai susitai
kė su demokratais atsto
vais po keletos dienų triukš 
mavimo. Dabar abieji ir vėl 
dirba bendrą darbą.

Tarp jų bičiulybė jau 
tiek atnaujinta, kad bendrai 
imta darbuotis įvairių bi
lių pravedimo klausimais. 
Respublikonai senate net 
padėjo demokratams praves 
ti Chicago parkų distrikto 
pagaikščiuotų išlaidų bilių.

f

PLATINKITE “DRAUGĄ’ 1945 West 3
K,. 71* K*-

%
GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj Visi Kena 
ir mėgsta AMBROSTA Alų. bet, prie lo išdirbėjai nu
sprendė padirbti dar geresni alų, kurį užvardino NEC
TAR. Ši’.s Alus vra patrannntas iš importuotų pirmos rn 
Sies produktų

EEŪ NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (wholes,ale) kainomis pristato į alines ir kita- 
jstaigas. Visuomet kreipkitės pas NoRKIJ. kur gausite 
greitą ir teisingą patarnavimą

2239 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

COMPLETE

ADVANCED PHOTOGRAPHY 

’LOWEST POSSIBLE PRICES 

PHONE LAFAYETTE 28l3

Murinę soothes, cleanses and refreshe* 
iTritated, reddened mejnbrancs caused 
bv head colds, driving, winds, movies, 
etose work, late hours. Free dropper 
with each bottle. At all Drug Stores.

TurlasVirš$6,000,000,00
Apart Apsaugos, Turime 017 c nflfl n n 

1 ATSARGOS FONDĄ ViršMf JjUUU.UU
__________________________________________ i

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

LOAN ASSOClATIONofChicago 
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.

4192 Archer Avenue
Vlliyitiia MI

MNGS
Skaitykite Katalikišką Spaudą

OARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Geriausias Patarnavimaa — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

'Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS 

ŽEMOS KAINOS 
TEISINGAS PATARNAVIMAS

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

JOHN F. EUDEIKIS

laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį

4G05-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE

Tel. LAFayette 0727

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir Sefttadienio rytais, 
IS Stoties WHIP (1520), su P. fialtlmleru.

A. “J" A.
GERALDINA

JANKAUSKAITE

Illinoiso gubernatorius 
Green pasirašė bilių, kuriuo 
moterys, lygiai kaip vyrai 
įteisėjamos būti prisėdomia 
(grand jury tarnyboje). Iki 
šioliai ši teisė moterims 
nebuvo pripažinta.

Mirė birželio 20 d., 1941.
12:45 vai. popiet, milaukus 24 
metų amžiumi.

Gimus Chieago. Illinois.

I’aiiko dideliame nuliūdime: 
motinų Marijonų (po tėvais 
Gužutė); tėvų Bronių: brolius 
Itlčurdų Ir Bronių, Ir labai 
daug kitų giminių, draugi) ir 
pažįstamų.

Kilnos paftarvotas namuose: 
1529 .South 491h Court, Cicero, 
Illinois.

Ijildotuvės jvyks antradlenj, 
birželio 24 d. Ift namų 9:00 vai. 
ryto bus atlydėta j Sv. Anta
no parapijos bažnyčių, kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų I’o ps.paldų l,us 
nulydėta j sv. Kazimiero ka
pines.

NuoSlrdžial kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti ftlose laidotuvėse.

Nuliūdę: Miltina, Tėvas. Bro
liai ir Giminės.

laidotuvių direktorius Anta
nas B. Petkus, tel. Cicero 2109.

PAULINA 
Russian and Turkiški Baths

MAUDYNĖS — ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI - 
IR ŠVEDŲ MASAŽAS

Pagelbėsime Jūsų Sveikatai Su Violet Spinduliais 
Išmėginkite mūsų garų nuo akmenų krosnių.

Telefonas: VIRginia 9493
VALANDOS: 9-tą vai. ryto iki 12-tą vai. naktį kaadien. 

TREČIADIENIS — MOTERŲ DIENA.

A. F. CZESNA, savininkas 
1657 W. 45th St. Kampas S. Paulina St.

IUAPCUTIvT

RADIO LAIKRAŠČIO 10-ti METAI
APTARNAUJA CHICAGOS Ir APYLINKĖS LIETUVIJĄ

Vienintėlia Vakarinis Lietuvių 
Programas Amerikoje —

Leidžiamas 9 Sykius ] Savaitę

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

WHFC-I45O kil.

VISOSE MIESTO DALYSE
KOPLYČIOS DYKAI 1 AMBULANCE

DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
J. LIULEVICIUS

4348 S. California Avė. 
Tel. LAFayette 3572 

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

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

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

Tel. CICERO 2109 
6812 So. VVestern Avenue 

Tel. GROvehill 0142

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

4704 So. Western Avenue
Tel. LAFayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue 

Tel. YARds 4908
LACHAWICZ IR SUNAI 

2314 West 23rd Place 
Tel. CANaI 2515

42-44 East 108th Street
Tel. PULIman 1270
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LIEPOS 6 D. VISI "CITY OF GRAND RAPIDS" 
LAIVU PLAUKIAME Į "SVETIMUS KRAŠTUS" - 
Į MILWAUKEE!

Visi Chicago lietuviai, sin- lynas su koplytėle, kurioje 
geliai, ar vedę su visa šei- randasi virš tūkstantis rė
mą. gali vykti “Draugo” eks likvijų įstatytų sienose. Mil-
kursijoj į “svetimus kraš
tus”, į “vokišką” Milwaukee 
miestą. Kelionė laivu “City 
of Grand Rapids” liepos 6 
d. bus tikrai Linksma, jauki 
ir visais atžvilgiais maloni. 
Nes važiuoja žmonių grupė
mis, važiuoja pavieniais, net 
pilni chorai. Jei norite, su
darykite savo grupes ir 
džiaugkitės malonia ekskur
sija Michigano ežeru.
O Milvvaukee mieste, 
kas bus?

Sakote, kas bus Milwau- 
kee mieste? Well, ką norė
tumėte? Matyti miestą? Pui 
kiąją Šv. Juozapato Minor 
baziliką, kurios vien remon
tas kainavo $125,000. Mil
vvaukee mieste yra vienuo-

w.aukee mieste ir yra kito
kių dalykų. Be to, Milvvau- 
kee garsi bravorais, iš ku
rių tik trykšta “auksinis” 
alus, ir kur po kelionės ga
lima bus pasilsėti, atvėsti 
visai dykai. Tik sakykite, ką 
norite matyti Milvvaukee 
mieste ?

Kelionė į Milvvaukee ir at
gal yra 170 mylių ir visa 
kainuoja tik du doleriai, o 
kokių prie to “Draugo” ad
ministracija dar rengia pri- 
dėčkų, paskelbsime vėliau.

Labai svarbu, kad bilietai 
būtų perkami iš anksto.

Kas nemyli tėvų, tas nieko 
nemyli pasaulyje.

TUOKIAS GUBERNATORIAUS DUKTĖ

Jį
Susirinkimai

Dievo Apvaizdos parapija. 
— Pranešu draugystės šv. 
Antano iš Padvos nariams, 
kad sekmadienį, birželio 22 
d., 10 vai. užprašytos šv. 
Mišios prie šv. Antano už 
visus mirusius narius. Visi 
nariai, kad ir toliau gyve
nantieji, privalo dalyvauti 
ir pasimelsti ųž mirusius na 
rius. 1 mą vai. popiet bus 
dr-jos priešpusmetinis susi
rinkimas. Visi nariai daly
vaukite, yra svarbių reikalų 
svarstymui.

Visų mūs kolonijos drau
gijų rengiamas piknikas j-1 
vyks liepos 6 d., Labdarių 

ūky, parapijos naudai. Rei
kia ir Šv. Antano draugys
tei prisirengti ir dalyvauti 
tame išvažiavime.

Antanas Grisius

Dariaus-Girėno Posf_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
271 ekskursijos tikietus j00 Dol. Dovanų 
galima gauti:

CLASSIFIED

Tam, kuriu įrūdys, kad pirkti naiu.Į, 
lotą, arba tumių nėra Bangus in- 
Vcst meilias.

Pašaukite, kurie norite nusipirkti 
arba išmainyti. naują namų pasta
tyti, Beną pataisyti. Taipgi turtine 
keletą de»ėtkų Kein-miių namų po 
visų Chleagą, visokio didumo, biz- 
niavų lr prlvatlftkų. Kainos nuo 18

Wpstprnlįillltli 185 tūkstančių. Galimavv estei it pirkti arba statyti bu mažu (mokė
jimu, kitus mokėti kaip rendą 
CHARLES P. SUROMSKIS & CO.

6921 S. VVestern Avė.
Kep. 3713 — Vakarais Prus. 1111

Pas komisijos pirminin
ką Wm. J. Kareivą, 4644 S. 
Paulina St., Dariaus-Girėno 
svetainėje, 4416 S
Avė., Anthony Kasper, 1150 
W. 54th St., B. R. Pietkie- 
vviez, 2608 W. 47th St., John 
Mason, 3211 Lituanica Avė., 
Ben Mason, 4047 S. Talman 
Avė., Dr. V. Nares, 7054 S. 
Western Avė., P. Dambraus
ką, 858 W. 33rd St., S. Dam- 
bar, 2857 S. Emerald Avė., 
P. Nover, 4148 Archer Avė., 
J. J. Ežerskį, 4600 S. Pau
lina St., S.

P VRB.VVTVU 1 VASARVIETE
Parsiduoda 120 akrų nuosavybė, su 
pastatais, sodnu ir mišku, arti ežero- 
reiorto. Parduos pigiai už tiktai že
mės vertę. .1. Z.Vt'KER, 1534 VVest 
62n<l St.. tel. PUtbpccl 3H3I.

K.VRPENTERI.Vl IEŠKO DAItltO
Du karpenterlal, su daug metų pri
tyrimo. ieško darbo prie taisymo na
mų ar kito karpenterystės darbo.

Šaukite; Ųk-ero VV3U23.

Vieną valandą 
P. Šaltimiero 
radio studijoje

Simano Daukanto 
draugijos piknikas

Pranešimas nariams 
Simano Daukanto draugi- 

Budamas Chicagoje kas- jos piknikas įvyks sekma-
dien klausau įdomias ir jaus
mingas Povilo šaltimiero ra
dio programas. Pereitą sek
madienį — Lietuvos okupa
cijos metinėse, buvau pa
kviestas P. šaltimiero ra
dio studijos pasakyti kalbą 
Chicagos lietuviams. Ta vie
na valanda praleista P. Šal
timiero studijoje paliko ma
nyje neišdildomą įspūdį. Aš 
su pasigerėjimu sekiau, kaip 
didelis būrys Chicagos -jau 
nimo (visi čia gimę)* su to
kiu dideliu entuziazmu ir lie
tuviškos dainos bei muzikos

dienį, birželio 22 d., Willow 
West Grove, 82 and Church 
St., tuojau už Liberty Grove. 
Pradžia 11 vai. ryto.

Kiekvienas narys būtinai 
privalo atsilankyti. Taipgi 
pranešu, kad darbininkai, 
kurie apsiėmė patarnauti 
piknike, būtinai turi susi
rinkti sekmadienį 10 valan
dą ryto prie Lietuvių audi
torijos, Bridgeporte, nes tro- 
kas visus nuveš į pikniką. 
Kurie neturite automobilių,

(“Draugas" Acme telephoto)
Molly O’Daniel, 19 m. amž., Texas gubernatoriaus 

duktė, ir Jack D. Wrather, jaunas aliejaus refinerijų 
ekzekutyvis. Jiedu artimoj ateity sukurs šeimos židinį.

Rengia pikniką
Marųuette Park. — Mari

jonų Bendradarbių 5 sky
rius rengia pikniką sekma
dienį, birželio 22 d., Labda
rių ūkyje ir nuoširdžiai kvie
čia marketparkiečius atva 
žiuoti į Labdarių ūkį pikni
kam

Prie bažnyčios 12:30 va
landą bus trokas, kurį ža-

Radio
Budriko WCFL, 1,000 kil., 

radio programa nedėlios 
vakare 6:30. Lietuviškos me 
lodijos, žymūs dainininkai 
su simfonijos orkestrą, liau
dies dainelės, ir radio dra
ma “Lietuviai” bus suvai
dinta.

Juozo Budriko rakandų 
sted St. leidžia šias progra- 
krautuvė, 3409-11 So. Ha!

Marųuette Park. — Lab
darių Sąjungos 23 kuopa lai
kys susirinkimą sekmadienį, 
birželio 22 d. Gimimo Pane
lės Šv. parap. svetainėje, 
1:30 valandą po pietų. Visi 
labdarybės nariai ir darbuo
tojai kviečiami laiku susi
rinkti, nes turime daug svar 
bių reikalų svarstyti.

Valdyba

l.šRENDI'tM V.MA KRAUTI VĖ 
.\l.\RQUETTE PARKE 

Išrendavjmui kraųUivĄ puUame liij- 
Mažeiką, 3319 | tuvių ' apgyventam#* dlštilKte. SaliJ 

. . Chain Grost-rnės. Tinka bu<į-rnei a|-Lituanica Avė., I. J. Zolp, | kitam bizniui. Itaudasl prie katupp z z,. z. ..T . z... rr, ., . OOtli St. ir Rovkuell. Saukite: VLAzi1646 W. 46th St., T. Maze | 2300. ,ų>t. 312. 
nis, 3857 So. Kedzie Avė. 1 
Peoples Fumiture, 4183 Ar
cher Avė., Progress Furni- 
ture, 3222 So. Halsted St.,
M. Narvid, 2424 W. 69th St.,
John Pakel, 6816 S. Western 
Avė., P. Šaltimierą, 6912 S.
Western Avė., Margutį, 6755 
S. Western Avė., ir “Drau
ge”. 2334 S. Oakley Avenue.
Taipgi galima gauti pas pos
to narius.

Negali katės baugint pele.

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

“Draugo” spaustuvėje at
liekama gražiausiai, geriau
siai ir prieinamiausiomis są
lygomis visokie spaudos dar
bai.

Iš to visi pažins, kad esa
te mano mokiniai, jei turė
site meilę viens kito.

PLATINKITE “ DRAUGĄ”

dėjo suteikti geradaris, Po- mas 12 metei 
vilas Norkus, iš Town of 
Lake; trokas išvažiuos 1 va
landą. Kelionė į ten ir atgal 
tiktai 30 centų. Užtat būki
te laiku.

Žagariečiu Klubo pusme
tinis susirinkimas įvyks sek
madienį, birželio 22 d., Holly 
vvood svet., 2417 W. 43rd St 
1 vai. popiet.

J. Keturakis, rašt

Pranešėjas. PLATINKITE “DRAUGĄ

taipgi atvykite į virš minė
tą vietą ir trokas nuveš už

meile, dirbo prie mikrofono. ma^ą atlyginimą į pikniką.. Bendradarbių 5 skyrius ir 
Tai didelis kultūros dar- j viktoro Bagdono ruimingas darbščioji komisija prie šio 

bas ir vertas plačiosios lie- trokag daug galima sutilp- išvažiavimo rengėsi didžiau- 
ti. Tiktai būkite laiku. j siu stropumu, užtat tikisi,

P. K., sekr. kad malonūs parapijiečiai ir 
_________________________  svečiai iš kitų kolonijų ne-

Kaip visuomet Marijonų

tuvių visuomenės dėmesio 
bei paramos, šia proga svei
kinu Povilą Šaltimierą, tą 
gabų ir niekad nepailstanti 
organizatorių taip gražių ra
dio programų ir visą jo šta
bą taip atsidavusį dainos, 
muzikos ir teatro menui!

jums simpatingieji artistai patingės atvažiuoti ir pasi- 
ir tau Povilai toliau nepails- linksminti kartu su mumis

Svarbiausia, ką aš paste
bėjau, kad jie visi dirba su 
pasiaukojimu ir nuoširdžia 
savo tautos meile. Šią valan
dą, kada Lietuva svetimų
jų pavergta ir jos jaunimo 
daina brutalios jėgos nutil
dyta, tokių nuoširdžių radio 
artistų darbas begaliniai 
svarbus mūsų tautos gyvy
bei palaikyti ir graži proga 
priminti pasaulio galiūnams 
kad lietuvių tauta gyva ir 
niekad savo teisių, gyventi 
laisvu gyvenimu, neatsiža- ' 
dės. Tik pabuvęs studijoje 
ir savo akimis pamatęs, su- t 

pratau, kiek daug energijos, 
laiko ir sumanumo reikia pa
aukoti, kad priruošti tokias 
turiningas radio programas!-' 
Viską atliekama disciplinuo
tai, tiksliai ir punktualiai 
Visas P. Šaltimiero radio 
kolektyvas jo žodžiais ta
riant “ne tik susigiedojęs, 
bet ir susigyvenęs”, aukštos 
kvalifikacijos menininkų bū
rys, kuris kaip girdėjau is 
paties vedėjo, daug ir labai 
daug dirba, tobulindamas 
savo meninius sugebėjimus. 
Geriausio pasisekimo linkiu

ti bedirbant taip sunkų, bet 
kartu ir lietuvių tautai nau
dingą darbą.

St. Gabaliauskas

Kuria šeimos židinį
Walter J. Bartosz, Helene 

Pankstis, 24—27.
Daniel Baker, Bernice

Vaicilenas, 30—23.
Alfred Balnis, Sophie

Grzechovvski, 29—28.

ir paremti diaugijos gražų 
darbą. Lauksime. J. P.

Du mirė elektros 
kedėje

Šį penktadienį po pusiau- 
nakties Cook apskrities ka
lėjime mirties bausmė elek
tros kedėje įvykdyta dviem 
žudikams plėšikams, Orville 
Watson, 31 m., ir Edvvard 
Ryan, 39 m. amž.

Dvi vienuolės žuvo, 
viena sužeista

Žiniomis iš Floridos, tenai 
automobilio nelaimėje dvi 
vienuolės žuvo, o trečioji, 
valdžiusi automobilį, 'sun
kiai sužeista.

Žuvo sesuo Mary Jordan 
Carroll ir sesuo Keneth 
Loesler. Sužeista sesuo Ba- 
sila.

žuvusiosios kitados buvo 
mokytojomis Rosary akade
mijoje, Chicago. Jų kūnai 
siunčiami į Sinsinawa, Wis., 
vienuolyną.

I Ali MAKIS - NIW «M. RIBUILT I

Jūsų Gražus 
Apsirėdymas

-Mūsų Specialybė

TYPEVVRITERS

ŽAVIAUSIAS pasirinkimas 
SUKNELIŲ

UMl.SKET.lV
PIRŠTINIŲ

KOJINI!,
POCKET'BOOK V

KORSETŲ
KfDIKJA.MS DRABUŽIU 
V. VILEIŠIENE, SAV.

GLAMOUR
FROCK SHOP

5922 W. Roosevelt Rd. 
Tel. AUSTIN 1175

A D D I N G MACHINES

— SMALL MONTHLY PAYMSNTS — 

AU MAKIS
SOLD, RENTED 
AND REPAIRED
• UMIll TVAMUM AUOWAMCI —
•M ■••VIITS (MII •MUM wrw.

★STAR ?
M. DZIMIDAS

Berghoff Alaus Išvežiotojas

TYPEWRITER 
OMPANY

IOMIT C. •OlORLATT. Mane**?
189 W. MADISON ST.

Phone DEAR3ORN P444
ItTIMATIt— FREE — OtMOMSTRATION

UNIVERSAL
RESTAURANT
Suteikiam Patarnavimą 

Vestuvėms, Krikštynoms ir 
kitokiems Bankietams 

Linksmas Patarnavimas 
Visiems

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

Tel. Victory 9670

CONRAD
Fotografas

Studija Įrengta pir
mos rūSles su mo- 
dfc.nlftkotnis užlaido
mis ir Holly'vood 
Šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

420 West 63rd Street
rel.: Biznio - ENGleuood 5833 

Res.: - ENGlevvood 5840

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
DINING ROOM SETS — VAK
UOK SETS — UEDROOM SETS 
— RŪGS — RADIOS — 11E 
rRIGEKATORS — W ASHERS —MAN GELS — STOVĖS.
AU KattonaUy Advertlaed Itema.

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

634*3 So. VVestern Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

J

DOMINIKAS KURAITIS, Sav. Rez. TeL VICTORY 2499

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 West 31st Street 
Chicago, III. 

Telefonuokite: 
VlCtory 16 9 6Pristato geriausios rūšies 

Berghoff Alų į Alines, kitas į- 
staigas, piknikus ir t. t.

Reikale kreipkitės pas M. 

Dzimidą, — gausite greitą ir 

sąžiningą patarnavimą.

4138 Archer Avė. Tel. LAFayette 0401

WHOLESALE

N. KANTER, S*T.

LIQUOR
{STAIGA

IAvciioJime 
p<> ris* 
(Itlcntio

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

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

AGENTAI: 
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas

H. Rajewskl
“Shorty"

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:

907 WEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

UMl.SKET.lV
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■SV. KRYŽIAUS PARAP., Tovvn of Lake, PIKNIKAS S■______________________Z------- --------------- Z-----------------■
Bus Laimėjimų, Gardžių Valgių, Pasismaginimų, Dainų, Įvairiųnpj.** ■
Žaislų ir Kitokių Piknikavimo Linksmybių. Šokiams Grieš Di-

t

dėlė ir Gera METRIKO Orchestra. - Visus nuoširdžiai kviečia

me šį sekmadienį į mūsų parapijos didelį, smagų ir linksmą pik-
nika. - klebonas kun. a. linkus ir parap. ' komitetas. JTjr Prie 115tos Gatvės. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarp Pulaski Road ir Cicero Avenue

Įvyks Ši Sekmadieni, June (June) Tl diena, 1941 m.
VYTAUTO PARKE

S ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ K»IIHBBBBB»SBSSIBBSSSBaiSBB»SBBSia»BSSIBBBIBBBISSSaaiBa»aiBBBIBaaiBBBlH

Pirmasis chicagietis nuteistas 
už išsisukinėjimą nuo drafto

Federalinis teisėjas W. J. 
Campbell nuteisė vieneriais 
metais ir viena diena kalėti 
pirmąjį chicagietį nuo draf
to išsisukinėtoją Edwardą 
Finkensteiną, 30 m. amž.

Praeitą žiemą jis buvo su
laikytas Albuquerque, N. M. 
Jis padavė pramanytą savo 
adresą Chicagoj ir buvo įre
gistruotas drafto boarde 
No. 148. Šis boardas jam pa
siuntė kvestijonierių. Bet jis 
iš Albuquerque dingo.

Paskiau jis susektas San 
Pedro, Cal. Iš ten jis vėl iš
nyko, kai buvo šaukiamas
indukcijai. Po to jis rasta0 , 

/ T-
Nevv Yorke, tenai atsisakė 
pasiduoti fiziniam ekzami- 
navimui ir vėl dingo.

Pagaliau gegužės 20 d. jis 
suimtas Eugene, Ore., par
vežtas į Chicagą ir čia fede
ralinio “grand jury” įkai

tintas. 
17 d

Tas įvyko gegužės

Distrikto prokuroro asis
tentas Kiely teisme pranešė, 
kad Finkenstein turi polici
nį mažųjų nusikaltimų re
kordą.

Aukščiausias drafto 
numeris -1,457

Chicago vyrų drafto boar
dai paskelbė savo darbo da
vinius, būtent, kiek vyrų ir 
su kokiu aukščiausiuoju nu
meriu iki šioliai buvo pa
šaukta.

Jauni vyrai turi gauti laiko 
registruotis

Dirbančius ir iki liepos 1 
dienos sulaukusius 21 m. 
amžiaus vyrus darbdaviai 
raginami juos tą dieną — 
liepos 1 d., nors porai va
landų apmokamai atleisti 
nuo darbo, kad jie galėtų 
įsiregistruoti karinei kon
skripcijai.

Sulaukusiųjų 21 m. amž. reiga.

X Atsiprašome vienos eks 
kursantės iš Tovvn of Lake. 
Aplink mus buvo pažymėta, 
kad Jocienė su dukterim už
sisakė vietas. Turėjo būti 
Jodkienė su dukterim.

X Jonas Pocevičius, žino
mas tarp So. Chicago lietu
vių, šiomis dienomis gavo 

■ Bridgeportiečiai Juozas (ježę gerai prezervuotos žu- 
ir Ona Bubniai Gudo krau- vies> kurią jam atsiuntė jo 
tuvėje užsisakė vietas Drau sūnus iš Minnesota valsty-

vyrų registracija įvyks visų 
drafto boardų raštinėse nuo 
7:00 ryto iki 9:00 vakaro.

Illinoiso karinės konsknp 
cijos direktorius P. G. Arm- 
strong pareiškia, kad tą die
ną jaunus vyrus iš darbo ke
lioms valandoms atleisti yra' £° ekskursijoj laivu į Mil- 
darbdavių patarijotinė pa- vvaukee.

Trys policistai 
suspenduoti *

Chicagos policijos virši
ninko Allman nuosprendžiu 
suspenduoti Kensington nuo 
vados trys pdlicistai, kurie,

Didžiausią pašauktų vyrų kaip sakoma, iš privataus 
numerį — 1,457 iš visų Ceasers klūbo trijų jaunų 
2,651 registrantų pasiekęs vyrų ir dviejų moterų gra-
drafto boardas No. 78, 6410 sinimais iškaulijo 100 dole- 
No. Oakley ave. O mažiau- rių “išsipirkimo.”
siąjį — 601 iš 3,845 regis
trantų boardas No. 5, 5054 
Michigan ave.

Daugiau kaip 100,000 
dol. jau surinkta

United Service Organiza
tion pirmininkas Chicagos 
sričiai, Hughston McBain 
praneša, kad čia surinkta 
jau daugiau kaip 100,000 
dolerių fondui įsteigti rek
reacijos centrus kareiviams 
ir jūrininkams greta jų sto-
vykių, kad tuo keliu jau 

Paskiau pabūgę jie tuos nus vYrus apsaugoti nuo uo-
pinigus grąžino, bet nuken
tėję iškėlė skundą.

Jums Apsimoka Pirkti Iš Budriko
Milžiniškas pasirinkimas Rakandų ir kainos prieinamos, nepakeltos, čionai 
rasite visų geriausių išdirbysčių elektrinius šaldytuvus po $99.50 už 6 kubiš
kų pėdų šaldytuvą. Čionai rasite geriausius miegamo kambario setus, pe
čius, ir radijas visų geriausių išdirbysčių. •

rovinio smukimo.
Chicagos sričiai skirta su

rinkti 679,500 dolerių. Visai 
šaliai — apie 11 milijonų 
dolerių.

Prie fondų sudarymo su
sijungę ir bendrai dirba ka
talikai, protestantai ir žy
dai. Chicagos arkivyskupas 
ragina katalikus prie fondų 
sudarymo.

X J. Mileris, Evanstono 
golfininkas, žaizdamas golfą 
su vaizbininkais padarė 
“hole in one”.

X Narvidienė ir Linches- 
ter moterų golfininkių sky
riuje vaizbininkų turnamen- 
te taip pat gavo gražias do
vanas.

X Al. Kumskis, parkų vai 
dininkas, buvo vaizbininkų 
golfo dienos rengimo komi
teto pirmininkas. Nariai — 
Pakel, Kuraitis, Pi va r' linas.

X P. Šaltimierc radijo 
dainininkų grupė birželio 18 
d., Vaizbos Buto golfo die-

bės.
X Prelatas M. L. Krušas, 

Šv. Jurgio parapijos klebo
nas, birželio 22 d., 9 vai. ry
to su arkivyskupo Samuel 
Stritch sudaryta kunigų eks
kursija išvyksta į Eucharis 
t inį Kongresą St. Paul, Min
nesota. Kongrese išbus iki 
galo ir grįš apie birželio 27 
d.

X Purinskas, 4336 S. Ar
tesian ave., prieš kiek laiko 
buvo sunkiai susirgęs. Da
bar, nors gerėja, bet vis dar 
daktaro priežiūroj. Purins- 
kai yra buvę vestsaidiečiai, 
bet prieš kiek laiko Brigh
ton Parke įsigiję namą.

noj smagiai linksmino pub- X “Draugo” ekskursija

X Alb. Baltuška, kuris 
tarnauja US kariuomenėje, 
parvyko namo penkių dienų 
atostogoms. Lanko gimines 
ir draugus. Pavyzdingas jau
nuolis, Šv. Juozapo parap. 
jaunimo organizacijų narys.

X Elenos žadeikaitės ir 
Ed. Vaitkaus iškilmingos 
vestuvės įvyks birželio 21 
d. Šv. Antano bažnyčioj, Ci
cero, o vaišės Democratic 
Hali. Jaunosios tėveliai J. 
ir P. Žadeikiai gyvena adr. 
141 So. Central Av., Šv. An
tano parapijos nariai ir seni 
“Draugo” skaitytojai bei rė
mėjai.

X Kun. Pranas Skrodenis, 
MIC., Šv. Petro parapijos 
klebonas, iš Kenosha, Wis.4 
sykiu su savo laikinu vika
ru, kun. Pranu Aukštakal
niu, MIC., kuris lanko Mar- 
quette universitetą, išvyko 
į Marijonų seminariją atlik
ti metinių rekolekcijų.

X Leokadija Krikščiūnie
nė iš Marquette Parko, su 
savo dukrele Dolores išva
žiavo atostogų į Connecti- 
cut valstiją. Ten aplankys

i

Parlor Setai vertės $99.50 po

Sklandytuvas nukrito 
ir sudužo

Levvis School of Aeronau- 
tics airporto vienas sklan

di dytuvas iš 4,000 pėdų auk-
i štumos nukrito ir sudužo.

Sklandytuvą valdė U. S. 
kariuomenės leitenantas 
Fred A. Highley. Jis su pa
rašiutu laimingai nusileido, 
kai sklandytuvo vienas spar 
nas atlūžo.

liką.
X St. Treinis, jaunas gol

fininkas, Vaizbos Buto gol
fo turnamente praėjusį tre
čiadienį Lincolnshire aikštėj 
laimėjo J. Mackevičiaus au
kotą dovaną — tris golfo 
lazdas.

X Kun. P. Cinikas, “Dr.” 
adm., šią savaitę atlieka re
kolekcijas Marijonų semina
rijoj, Hinsdale, III. Kartu 
rekolekcijas laiko ir kun. J. 
Dambrauskas, Aušros Var
tų parap. klebonas.

X Sofija Gimbutaitė ir 
Juozas Brazauskas yra iš
rinkti naujais 36 L. V. kuo
pos pirmininkais. J. Brazaus 
kas nuo birželio 16 d. eina 
vice pirmininko ir jaunųjų 
vyčių kuopelės organizato
riaus pareigas.

AR DAUG KŪRO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?

Studio Couches po

„ . , . . , savo sūnų dr. Edward Knks-puosniu laivu i Milvvaukee ... ‘ .ciuną, kuria pereitą metąsusidomėjimas visose kolo
nijose didelis. Rezervacijos 
kasdien plaukia. Visų pato
gumui skelbiame asmenis, 
pas kuriuos galima gauti ti
kietų.

Hartforde atidarė dantiste- 
rijos ofisą, o geg. mėnesy 
įvyko jo vestuvės Chicagoj 
pas tėvus. Taip pat aplan
kys ir savo vyro brolius ir 

; kitas gimines.

KNYGOS! KNYGOS!

$59.50
ir aukščiau

$16.50

JOSEPH F. BUDRIK, Ine.,
FURNITURE HOUSE

3409-11 S. Halsted St. Tel. Yards 3088

WCFL, 1000 Kil. žymus radijo programas Sekmadienio vakare nuo 6:30 iki 7 p. m.

»2S i
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Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij^ 
Sutaupysite Daug Pinigų.

Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:
1. Sutaupysite 40% kūro;
2. Apsaugo gyventojų sveikatą;
3. Padidina namų vertę;
4. Taupo namų šilumą;
5. Duoda gerą apsaugą nuo 

gaisrų;
6. Greitai ir lengvai įtaisom 

Apskaičiavimo* Dykai!

noMtn DOCK WOPU 
Co.KMAA*
Fiwoui kmAHMlaum

SmMM-30w*nCMKrc

htfru Smm. a. Urna

M»rr Bun»mltRwu» 
Mammby. Concvrs. tn F.H.A. Paskolinimu 

ar Išmok ėjimus.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir sienų 
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Ave. Republic 6051
WarahooM: 9401 So. Stony Ialand Ava, Ui.

Mūsų knygyne dar galima gauti pasirinkimo lietuviškos sj 
literatūros ir poezijos rinkinių. Dabar komunistu valdžiai 
užkirtus kelia lietuvišku knvgų spausdinimui, LIETUVIŠKA 
KNYGA pasidarys retenybė. Įsigykite savo kopijas, kol 
jų dar lieka.

LITERATŪRA
JONO RTLIŪNO RAŠTAI, Tilžė, 1913 m. 150 pusi....... $1.00
ŽEMAITES RASTAI. I t.. Vilnius, 1914 m. 390 nusi....... $1.00
LIETUVIŠKOS PASAKOS. II t., surinko Dr. J.

Basanavičius. 260 pusi ............................................ $1.00
PRAGIEDRULIAI, III t.. Vaižeanto, 290 pusi..............$1.00
VAIŽGANTO RAŠTAI IV t., (Vilniaus ir Kauno laiko

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

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

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

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

EILĖRAŠČIAI
SU BALTU NUOMETU — J. Augustaitytė-Vaičiūnienė,

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

K. Binkis. 230 pusi........................................................ $1.00
.TAUNOJT LTETUVA, MAIRONIS, 130 pusi............................ 50
PADANGĖSE, Juozas Sakalas ir Dasaitis, 125 pusi................. 50
KRISTIJONO DUONELAIČIO RAŠTAI, Sutaisė

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

Dr. R. Van der Meulen ..................... :..........................35
METT.fi, M. Gustaičio, 1914 m................................................. 25
BRĖKŠTA, M. Vaitkus, 1915 m..............................................25

"DRAUGAS"
2334 S. Oakley Ave. Chicago, III. w
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METT.fi

