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Čikaginis

Rusai T ur e jo Pasitraukti
TEATRAS MARIJONŲ 
KOPLYČIOJE

Bolševikų okupuotos Lietu 
vos laikraščiai įsidėjo, o 
Amer. lietuvių komunistų 
laikraščiai mielai persispau
sdino J. Šimkaus straipsnį 
— reportažą kaip Panevėžio 
marijonų name, net koply
čioje įsikūrė “Panevėžio dra 
mos teatras”.

Savu laiku, prieškarinėj 
Lietuvoje J. Šimkaus grupė- 
ruošė bendras literatūros 
vakarus su žydais ir spaudo 
je užstojo Izraelio sūnus — 
girdi, kam ta mažuma perse 
klojama. Kai Vilniuje lietu
viai studentai ir inteligentai 
karštai reagavo į lenkų išsi
šokimus ir dėl to kilo riau
šės, J. Šimkaus grupės žmo
nės specialiame atsišaukime 
skubinosi užtarti lenkus ir 
pasmerkti lietuvių laikyseną. 
Viską darė “gindami pačių 
lietuvių teises, ir tai svar
biausią — ' sąžinės laisvės 
dėsnį — okupantai bolševi
kai koplyčioje įrengė teartą, 
“žmonių laisvės ginėjas” jau 
nas bolševikų parsidavėlis 
džiaugsmingai tą aprašė, 
straipsnį baigdamas “Taip 
gimė Panevėžio Dramos teat 
ras. Laimingos jam kloties”.

•
JEI ŽMOGUS GYVULYS

“Vienybė” Nr. 24 spausdi 
na pasikalbėjimą su neseniai 
iš okupuotos Lietuvos grįžu
siu vyru. Jis be kitko pasa
koja: “Rusų kariai, žygiuo
dami į Lietuvą, krito kaip 
musės. Tik apie Marijampo
lę, netoli Liudvinavo, pakelė 
je krito trys kariai. Ar jūs 
manote, kad rusų kariuome
nės vyriausybė rūpinosi šių 
kritusių karių tinkamu pa
laidojimu? Kur tau? Užkasė 
per pėdą pašelėje ir nužygia
vo. Kai vietos ūkininkai, 
protestuodami, nurodė, kad 
rudenį, ariant lyses, lavonai 
bus iš arti, tai raudonarmie 
čių karininkas tik numojo 
ranka ir nuėjo”.

Be reikalo Lietuvos ūki
ninkai sielojosi — raudono
sios armijos vadovai pasiel
gė pagal bolševikų dėsnus: 
jei žmogus lik gyvulys, ko
kio čia, po paibeliais, reikia 
geresnio pagerbimo — užpy- 
lei trupučių žemių ir baigta.

LAIKAI MAINOSI
Mes žinome, kaip Henriko 

VIII laikais ir vėlybesniiais 
šimtmečiais Anglijoje liejosi 
tame krašte persekiojamų, 
beteisių katalikų kraujas. 
Dabar gi, kaip “The New 
World” Nr. 23 skelbia, kada 
Londono operos salėje buvo 
katalikų suruoštos diskusi
jos apie Popiežiaus paskelb
tus teisingos taikos punk* 
tus ir apie popiežių skelbia
mus socialinio

Rusai atakuoja 
Suomijos sostinę

Vichy, birželio 27 d. —
Prancūzijos žinių agentūra 
praneša, jog rusai pravedę 
dar vieną — keturioliktąją 
— bombanešių ataką ant 
Suomijos sostinės Helsinkio.

HELSINKIS, birželio 27 d.
— Suomijos stebėtojai pa
reiškia, jog rusų bombane
šiai savo atakose Suomijoje 
šiuo, laiku vartoja panašias 
taktikas kaip 1939 metais ir 
padarę panašių nuostolių.

Rusų bombos sukėlusios 
milžiniškus gaisrus Turku 
(Abo) mieste.

Nors Suomijos prezidentas 
formaliai ir paskelbė Rusi
jai karą, bet Rusijos atsto
vas Suomijai dar tebėra Hel 
sinkyj.

Svarbiausios kovos 
Lvovo apylinkėse

BERLYNAS, birželio 27 d.
— Vokiečių pranešimai sa
ko, jog svarbiausios kovos 
ir didžiausios kariuomenės 
koncentracijos vyksta Lvo- 
vo-Bialistoko apylinkėse.

Berlyno sluogsniai pareis 
kia, jog laimėjimai Rusijos 
fronte vyksta pašėlusiu grei 
tumu.

Sakoma, jog Vokietijos ka 
riuomenė esanti pasiryžusi 
įrodyti pasauliui, jog joks 
priešas neįstengs jai 
atsilaikyti.

Anglai įspėjo 
suomius, švedus

LONDONAS, birželio 27 d. 
— Anglija šiandie griežtai 
įspėjo Suomiją ir Švediją 
prieš susidėjimą su Vokieti
ją prieš Sovietų Rusiją. Lon 
dono oficialieji žmonės pa
reiškė, jog Suomija ir Švedi 
ja gali pasijusti netekusios 
santykių su demokratijomis, 
nebent jos pakeistų savo po
litinį nusistatymą.

Stockholme Anglijos mi
nisteris griežtai pasmerkė 
Švedijos vyriausybės nusista 
tymą perleisti Vokietijos ka 
riuomenę per Švediją Suomi- 
jon.

Vokiečiai Lietuvoje Svarbiausieji laimėjimai jau 

įvykę, pareiškia vokiečiai 

VOKIEČIŲ PARAŠUTININKAI VEIKIA

("Draugas" Aciik- te.'-nhotol
Šis vaizdas prisiųstas iš Berlyno. Pažymima, kad lietuviai sveikina įsiveržiančius į 

Lietuvą nacių motorciklinius kareivius. Juos sveikina kaip išvaduotojus iš raudonojo 
teroro.

Kaune iš kalėjimų
paleisti politiniai kaliniai

Iškilmingai palaidota sukilimo aukos

(Mūsų specialaus koresp. iš mato pirmą švedų apsispren
Europos).

Vokiečių karas prieš bol
ševikus plečiasi, nes be ru
munų, slovakų, ir suomiai 
įstojo karan nuo vakar, sa-

dimą dėtis prie naujosios Eu 
ropos ir reiškia didelio pasi 
tenkinimo, o vokiečių užsie
nių reikalų ministerijos kal-

. betoj as užsienio zurnalis-vo metu taip didvyriškai gy, ,. tams pareiškė kad šito karonę savo laivę nuo bolševisti- 
nio imperializmo. Švedai yra 
neutralūs, bet vokiečių ka
riuomenei žygiuoti iš Norve 
gijos Suomijon per savo že
mę leido. Tame fakte pusiau 

ilgai • oficialūs vokiečių sluoksniai

Vengrija paskelbė
Rusijai karą
BUDAPEŠTAS, birželio 27 

d. — Sąryšyj su Rusijos 
bombanešių pakartotinomis 
atakomis Vengrijos teritori
joje, Vengrija paskelbė, jog 
tarp Rusijos ir Vengrijos 
yra karo stovis.

Karo paskelbimas įvyko šj 
rytą dešimtą valandą. Pas 
kelbime pareiškiama, jog ru 
sų atakos Vengrijos teritori
jų yra tarptautinių fėisrų 
laužymas.

nebegalima laikyti vokiečių- 
rusų, karu, bet visos Euro
pos vieningą akciją prieš bol

Pasaulyj

STOCKHOLMAS. — Lai 
kraštis Aftonbladet prane
ša, Iš Ankaros, jog diploma
tiniuose sluogsniuose eina 
gandai, kad sovietų vyriau
sybė planuoja persikelti iš 
Maskvos j Sverdlovską, Ura
lo kalnuose.

•
LONDONAS. — Po anglų 

bombanešių sėkmingų atakų 
šiaurinėje Prancūzijoje šian
die kai kurie anglų sluogs
niai pradėjo spekuliuoti apie

Didžioji rusų
vadovybės klaida

BERLYNAS, birželio 27 d. 
— Vokietijos karo vadovybė 
pareiškia, jog svarbiausieji 
laimėjimai prieš Rusiją jau 
įvykę ir Vokietijos kariuo
menė laiminti visuose fron
tuose.

Visam rytiniam fronte Vo 
kietijos aviacija užėmusi vy 
raujančią vietą.
Slapta kariuomenė

Tuo tarpu Vokietijos karo 
vadovybė šiandie pranešė, 

j jog užtikta sukoncentruota 
Rusijos kariuomenė, kuri 
buvusi paskirta invazijai 
centrinėn Europon, ši ka
riuomenė užtikta visai neti
kėtai.

Karo vadovybė buvo nus-

Bombardavo
romunų sostinę

MASKVA, birželio 27 d. 
— Rusų šaltiniai prisipažįs
ta, jog raudonoji armija pa
sitraukė Minsko-Baranov’č 
fronte.

Tačiau oficialus rusų ra
dio pranešimas sako, jog 
Besarabijos fronte sovietų 
kariuomenė sėkmingai laiko 
si.

Pasitraukimą Minsko fron 
te rusai vadina “strateginiu 
pasitraukimu” ir pasitrauko 
si raudonoji kariuomenė 
pergrupuojama tolimesnės 
atakoms.
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Nacių parašutininkai
Tuo tarpu vokiečių para

šutininkai pakartotinai nu
leidžiami rusų kariuomenės

tebinta sutikusi rusų pasi- užfrontyje.

dėsnius, tai tam žmonių su
sibūrimui vienu tarpu pir 
mininkas Cantenburio Angli 
konų arkivyskupas. Anks
čiau tai buVo neįmanomas 
dalykas, bet kraujo kaina gi 
narni įsitikinimai išblaškė 
prieš katalikus turėtą prie
taringą nuomonę ir susprog 
dino pančius, kuriais buvo

teisingumo varžoma katalikų laisvė. .

Prancūzai trauksis
iš Sirijos ,

LONDONAS, birželio 27 d
— Reuters, anglų žinių agen 
tūros pranešimas iš Anka
ros, Turkijos, sako, jog da
romi pasirengimai evakuoti 
iš Sirijos 20,000 Vichy ka
riuomenės per TurRiją.

Pranešimai sako, jog per
Turkijos teritoriją nebus pra 
leidžiama arabų ir armėnų 
kariuomenė.

Istorija kartojasi ir mes 
tikime, ji pasikartos ir nau 
jųjų Neronų valdomuose 
kraštuose.

Norėdami pasiekti Minską 
vokiečiai bombomis sunaiki
nę Borisovą, Bobruiską ir 
Mogilovą.

Rusų aviacija pravedusi 
skaitlingas atakas ant vokie 
čių pozicijų prie Vilniaus, 
Brodsky ir Baranovič. Pada 
ryta esą didelių nuostolių 
vokiečių tankų grupėms.

Bombardavo Bukareštą
Sovietų bombanešių ata

kos, pasak rusų, padariusios 
Bukareštui, Romunijos sosti 
nei, ir Ploesti aliejaus lau
kams didelių nuostolių. Taip 
pat smarkiai bombarduoja 
Romunijos Juodosios jūros 
uostas Konstata.

Apie savo parašutininkus 
rusai nieko nesako, bet pa 
kartotinai pabrėžia, jog vo- 

26-27 dienomis, mūsų kariuc kiečiai parašutininkus pla- 
menė pasitraukė į naujas pc ^iai naudoja, bet pasėkų.

priešinimą, ten, kur jo visai 
nebuvo tikėtasi.
Rusų klaida

Įtakingieji vokiečiai pažy 
mi, jog Rusijos karo vadovy 
bė padariusi “mirtiną klai
dą” sukoncentruodama du 
trečdalius raudonosios armi 
jos pirmuosiuose frontuose.

Čia, pasak jų, rusams pa
seizmą ir jo pragaištingas jnvazijos Europos kontinen-1 daryta tokia milžiniški nuos
užmačias visų 
atžvilgiu. 
Neaišku

kitų tautų

Kaip bus tvarkomas bolše 
vikų valdytasis plotas ir ja 
me gyvenančios tautos su
trupinus bolševizmą tuo tar
pu nieko konkretaus nesako 
ma. Viena aišku, kaip parei 
škė užsienių žurnalistams, 
vokiškas nacionalsocializ- 
mas atskirų tautų individu
alybę neneigia ir pripažįsta 
jų laisvą tvarkymąsi. Tačiau 
politiškai teisinės formos 
yra ateities dalykas apie ku 
rį nieko negalima pasakyti. 

Gyvenimas normalėja

Tai liečia ir Lietuvą. Kau
ne ir Vilniuje gyvenimas nor 
malėja. Vokiečių karinė va
dovybė glaudžiam kontakte 
su Lietuvos sukilėlių laiki
nąja vyriausybe susidariu
sia sukilimo metu, birželio 
23 d. Vyriausybė intensyviai 
organizuoja ir tvarko krašto 
gyvenimą. 26 d. birželio 
Kaune iškilmingai palaido
tos sukilimo aukos. Iš kalė
jimų paleisti visi politiniai 
kaliniai kurių bolševikai ne
spėjo išvežti. Apie tikrą pa
dėtį Lietuvoje tikiuosi pra
nešti artimiausiomis dieno
mis, nes kitą savaitę numa
toma ekskursija rytų pusėn.

tan galimybes.
•

WASHINGTONAS. — Se
nato komisija šiandie atme- 
tė laivyno prašymą, kad bii- sunaikinim0". 
tą pratestą jūrininką tarny- Pasak vokie{ių daugiau.

! šia nuostolių Rusijos kariuo 
menei padarius Vokietijos

toliai, jog nė plačiosios Rusi 
jos stepės, nė Stalino magi- 
ka negalės išgelbėti raudo
nosios armijos nuo visuotino

bos laikas.

aviacija.

Tūkstantis švedų 
savanorių Suomijoj

STOCKHOLMAS, birželio 
27 d. — Pranešama, jog virš 
1,000 Švedijos savanorių 
šiandie užsirašė Suomijos 
konsulate kdvoms prieš ru
sus.

Gen. Linder, kuris vadova 
vo švedų daliniams Rusijos 
Suomijos kare, vakar atvy
ko į Helsinkį, kad paruoštų 
sudarymą švedų korpuso.

Kai kurie oficialieji sluo
gsniai yra priešingi atgaivi
nimui savanorių švedų kor
puso, bet propaganda už sa
vanorius sparčiai plečiasi.

zicijas ir parengta naujiems 
kariniams žygiams”.

Manoma, jog po Šiaulių 
kovų vokiečiai žygiuosią Ry 
gon.

Vėliausieji pranešimai iš 
Maskvos sako, jog rusų ka
riuomenė buvusi priversta 
pasitraukti beveik iš visos 
Lietuvos.

(Pranešimai iš Londono 
sako, jog vokiečiai užėmę

Amerikai trūksta i Latvijos sostinę Rygą) 

amunicijos - F.D.R. ORAS
HYDE PARK. N. Y, birže

lio 27 d. — Prezidentas Roo
seveltas šiandie paskelbė, 
jog Amerikos apsaugai pra 
deda aiškiai trukti amunici
jos.

Spaudos konferencijoje
MASKVA, birželio 27 d.' Prezidentas pareiškė, jog 

— Paskutinysis Rusijos ka- esą manoma pasiųsti Airijai 
ro vadovybės komunikatas Į šautuvų, bet amunicijos ne-

Dalinai debesuota ir vė
siau. Galima lietaus.

Saulė teka 5:16 vai., saulė 
leidžias 8:29 vai.

sftkč, jog:
“Po aršių kovų Šiaulių, 

Vilniaus ir Baranovič apy
linkėse, kur priešui padary 
ta didelių nuostolių birželio

bus galima pasiųsti, nes 
Amerikai ji būtinai reikalin 
ga-

Apie paramą Rusijai Pre

pasitarsiąs su Sumner 
Welles. Iš jo jis manąs suži
noti apie ką Rusijos ambasa 
dorius Umanskis tarėsi va 
kar su Welles.

Airija, be šautuvų norėjų 
si gauti įvairiausių kitų ka
ro reikmenų, bet Amerika 
jų negalinti duoti, nes jie bū

zidentas tepareiškė, jog jis Į tini krašto apsaugai.
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Amerikos lietuvių gyvenimas'ir veikimas
WISCONSINO LIETUVIU ŽINIOS

Kenoshos Žinios
Klebonas buvo išvykęs vie 

nai savaitei rekolekcijų Ma 
rijonų seminarijon, Hins- 
dale, III.

Šv. Petro šventė bus rytoj 
apvaikščiojama iškilmingai. 
Iš Chicago atvyks svečias, 
kun. Rėklaitis, MIC., ir pa
sakys tai šventei pritaikin 
tą pamokslą.

Popiet 12:30 vai. parapi
jos salėj rengiami pietūs ir 
sykiu apvaikščiojimas var
duvių penkių Petrų, Povilų, 
Antanų, Jonų ir Vladų. Ko
mitetas parapijos dirba išsi
juosęs, kad pietūs būtų sėk
mingi. Visi parapijonai kvie 
čiami atsilankyti į šį ban
kietą.

Šią vasarą salės pataisy
mas ir priklausys niuo šio 
bankieto pasisekimo. Kurių 
noras yra salę pataisyti, at
silankykite. Popiet parapijos 
daržuose įvyks linksmas pik 
nikelis su žaidimais.

Tėvai Marijonai arkivys
kupo prašomi apsiėmė rū
pintis Milvvaukee ir Racine 
lietuvių parapijomis. Tėvų 
Marijonų provincijolas didž. 
gerb. kun. Navickas, MIC., 
paskyrė šių parapijų admi
nistratorium kun. Joną Šau
lį, MIC. Naujas administra
torius atvyko į Milwaukee 
trečiadienį ir pradėjo eiti 
savo pareigas. Tikimės, kad 
tų parapijų žmonės .vertins 
Tėvų Marijonų dąrbavimąsi, 
taip kaip įvertino Kenoshoj.

Seserys pranc-škietės šią 
savaitę paliks mus. Visi esa
me dėkingi joms už įdėtą

DEGA BOLŠEVIKŲ TANKAS* ’v t ?•• •*

fUraugas" Acme teiepnoio/

Vokiečių kareiviai sovietų karo fronte stebi, kaip dega sudaužytas ir padegtas bol- 
darbą ir “rūįstį parapijos Sevikų tankas. Tanko įgula pasidavusi vokie jiams.

lating Mashine Operator, 
$1,440 a, year.

Under Alphabetic Tabu- 
lating Mashine Operator, 
$1,260 a year.

Time foi filing applica
tions: Before the ciose of 
business on July 7, 1941.

Alphabetic Card-Punch O- 
perator, $1,260 a year.

Under Card-Punch Opera
tor, $1,260 a year.

Time for filing applica-

tions: — Before the ciose of 
business on July 7, 1941.

Notice of Discontinuance 
of receipt of applications for 
the position of:

Inspector, Motor Vehicles, 
$1,800 a year.

Quartermaster, Corps., 
War Department.

Time for filing applica 
tions: — Before the ciose of 
business on Jane 30, 1941.
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Tel. CANal 6122

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

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

6631 S. Californla Avė. 
Telefonas REPublic 7868

Res. 6958 So. Talman Avė.
4es. Tel. GROvehill 0617 
Office teL HEMlock 4848

OR. J, J, SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2423 W. Marguette Road

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office tel. YARds 4787 
Namą tel. PROspect 1930

reikalams. Atlikusios reko-j----------------------------------------
lekcijas bent dvi seserys su-| Atvyko iš Lietuvos 
grįš liepos 19 d., nes yra rei
kalingas vargonininkas. New York, N. Y. — Bir

želio 14 d. laivu “Nyassa” 
iš Portugalijos atvyko kun. 
J. Gurinskas, buvęs Kybar
tų gimnazijos kapelionas. 
Jam teko pasišalinti iš Lie
tuvos po to, kai bolševikų 
čekos agentai kelis kartus 
mėgino jį suimti.

Svečias apsistojo Maspe- 
the pas kun. J. Balkūną.

Pašaukti kariuomenėn pe
reitą savaitę Juozas šaulys 
ir Antanas Stulgaitis iš mū
sų parapijos.

KAS GIRDĖT WAUKEGANE
Atidarymas

Birželio 29 d., Juozapas ir 
Ona Petrošiai, vietos lietu
viai, laidojimo direktoriai, 
turės atidarymą baigto sta
tyti moderniškos pagrabui 
koplyčios, kuri kainuoja a- 
pie $40,000.00. Kviečia vi
sus lietuvius padaryti vizi
tą — atsilankyti bile valan
dą ir pasigrožėti naujausio 
stiliaus įrengimais.

Petrošiai yra seni šios ko
lonijos gyventojai, veikėjai, 
stambūs parapijos rėmėjai, 
ir daug prisidėję prie naujos 
bažnyčios statybos.

Lietuviams garbė turėti 
savo tarpe tokius žmones. 
Jų nauja įstaiga bus papuo
šalas lietuvių kolonijos. 

Naujas Baldakymas
Šv. Baltramiejaus bažny

čiai įtaisytas naujas balda- 
kymas aukomis šešių vietos 
šeimynų, būtent: P. ir M. 
Bujanauskų, P. ir O. Rumšų, 
M. ir V. Gustų, T. ir G. Ka-

mynų klubas jau pirmiau 
yra įtaisęs naujai bažnyčiai 
didelį spalvuotą langą. Gra
žus pavyzdys.

Veterano veikėjo 
žodis

Kuria šeimos židinį
Birželio 21 d., Dievo Mo-

tinos bažnyčioj, Antanas metai šia proga sveikinu 
Bukantis susituokė su Joa-

Baltimore, Md. — Birže
lio 24 d. man sukanka 65

na Gezel. šliūbą suteikė kun. 
Francis Pribly. Vestuvių po
kylis įvyko Lietuvių Audi
torijoj.
Mirė

Iš po ilgos ligos, birželio 
22 d. mirė Jurgis Petraška, 
ilgametis parapijonas. Po 
gedulingų pamaldų Šv. Bal
tramiejaus bažnyčioj birž. 
25 d. palaidotas Ascension 
kapinėse. Buvo narys S v. 
Juozapo ir Šv. Antano drau
giją
Išvyko atostogų

Jonas Jakutis, pirm. Šv. 
Antano draugijos, lankosi 
Wi8consino valstijoj. Vincas 
Čiapas pas gimiues Bridge 
port, Conn., ir Vladas špo-

rašauskų, K. ir A. Vasyliųi kas su šeima lankosi po Mi- 
ir V. ir E. špokų. Šis šei- chigan valstiją. Enrikas

savo brangiuosius gimines, 
bendradarbius Bažnyčios ir 
Tautos darbe, visus pažįsta
mus veikėjus. Per daug me
tų pasaulio bangos nešė 
mums skausmingas žinias, 
kentėme spaudos draudimą, 
bet sulaukėme ir Lietuvos 
laisvės; šiandie vėl nauji 
skausmai, kai Tėvynė di
džiausiame pavojuje. Turė
kime didžiausią viltį pas 
Dievą. Kiek tik pajėgų tu
rime, aukokimės darbui, o 
tikrai išvysime laisvą Lie
tuvą, kuri vėl džiugins mū
sų širdis. Didžiulė mūsų jė
ga glūdi katalikiškoje spau
doje, tad remkime mūsų vie- i 
nintėlį dienraštį “Draugą”,! 
laikraščius “Ameriką”, ‘Dar 
bininką’, “Garsą” ir kitus, 
kuriuos mūsų šv. Alfonso 
par. mokyklos mokslo už- ’ 
baigtuvėse scenoje rodė. Lin

n kiu visiems didelio džiaugs

U. S. Civil Service
Commission
pranešimas

Valstybei reikalingi:
Senior Inspector, Ship 

Construction, $2,600 a year.
Inspector, Ship Construc

tion, $2,300 a year.
Associate Inspector, Ship 

Construction, $2,000 a year.
Optional Branches

1. Electrical
2. Mechanical
3. Steel Hulls
4. Wood Hulls
Navy Department (For 

duty in the field wherever 
assigned).

Applications will be rated 
as received until further no- 
tice and certification made 
as the needs of the Service 
reąuire, except that if suf- 
ficient eligibles are obtain- 
ed, the receipt of applica
tions may be closed, in 
which case due notice will 
be given.

Junior Tabulating Ma
shine Operator, $1,440 a 
year.

Jr

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

mo — sulaukti bos valandos,
' ii kai Dievas prikels mūsų Tė
vynę Lietuvą iš vergijos. 1

Jonas Karalius I

Under Tabulating Mashine 
Operator. $1,260 a year.

Junior Alphabetic Tabu-

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

AKIŲ GYDYTOJAS 
SPECIALISTAS

Suviri 20 metų praktikai lino akių 
taisyme Ir gydyme

GERAI Pltl'PAIKlNTl AKINIAI
pataisys kreivas akis, trumparegyste 
ir toliregyatę;
palengvins akių Įtempimą, prašalins 
galvos skaudėjimą, svaigimą ir aklų 
karšt).

MODEItNIšillAUSI, TOBULIAUSI 
EGZAMINAVIMO B C DAI 

SpecialS atyda atkreipiama t vaikų
akis.
Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia. 

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

Sekmadieniais pagal sutartį.

TeL YARds 5921.
h,es.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

o

4712 So. Ashland Avė.
YARDS 1373

PASKOLA

Ofiso tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Tel. CANal 0257

Rez. tel.: PROspect 6659

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

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

S iki 9 vaL vakare.

LIETUVIAI DAKTARAI
DR. P, ATKOČIŪNAS

DANTISTAS
1446 So. 49th Court, Cicero

Autrudieniais, Ketvirtadieniais 
ir Penktadieniais

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet,
I—4 ir 6:30—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

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

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

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

^ItčhiniSS
Fnrqu,ckrrlief Irom ilchtng of eezema. pimpie*. 
■thlrte't foot. senhiet, rashrs and othrr ex- 
t emali y caund aku, trnuhles. uaa «url<l'famout 
conlme. antisrplic. Iiquid D D. D Preacnption 
Grraaeleaa. nLaįnlcaa. Sooibea irritatįor ana 
ąuiekly a'ops intrme Itrh.nf. 33c Iriai bottie 
provea it. oryour money back. Aak your 
druggmt today for D. •. PatMCMFTiaM. 

NT »

STANLEY GAVCUS
— Parduoti*—

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

Pertraukto Ilaldus, Vežioja Anglis
Kreipkitės prie;

Stanley Gavcus
110 So. Ridgeland Avenue
Worth. III. Tel. Oak Uwn 19.1-4-1

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik Tte»a pora aklų Tisam gy
venimui Saugokit Ja*. leisdami 
U'-kaamlnuott Jm moderniškiausia 
metodą, kuria regSilmo mokslas 

gali apteikti.
82 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimą.

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

OFTOM ETRIST AI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampaų lf-toe
Telefoną* CANAL 0598 — Chicago 

OFISO V AI A MM >H 
Knsdlep 2 00 a m. Iki S.I0 p. m. 

Trefi. Ir Seat; >:00 a. m. Iki 
7:80 p. m.

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

ČIA GAUSI 
greit, leng
vais Išmo
kėjimais —

N’ro 5 IKI 20 METŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and 10AN ASSOCIATIONJ

OF OHIOAGO
2202 W. CERMAK ROAD

Tel.: CANAL 8887 
Mokame 3i/2% Dividendų 

Ben. J. Kazanauskas, Sec.

tostas 000,000.00
VDU “ '

sra

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

3409 S. Halsted St.
Didelis pasirinkimas laikrodėlių

Akiniai teisingai prirenkami 
per patyrusį lietuvį daktarą.

Dėl sąžiningo radijo pataisymo 
pašaukite Yards 3088.

Budriko Radijo Progoramai:
VVCFL 1000 K. Sekmadieniais 6:30 
vai. vakare
VVHFC 1450 K. Ketvirtadieniai* 
7 vai. vakare.
WAA 950 K. Hawaian — Sekma
dienyje 4:30 po pietų.

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

Ofiso teL GAJUI 8S4B 
Ofiso Vai.: 2-4 ir 7—9 
Trečiadieniais pagal autąrų, 
Rei. Tel.: HEMlock 1150

Tai. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Telefonia.*: HEMlock 5849

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal sutarti

Telefonas CANal 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal sutartį.
Reg. telefonas BEEley 0434.

Tai 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 9 vak. 
ir pagal sutartį.

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

DR, A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonas PROspac* 6787

talaftua TUfiaU 8481

Tel. CANal 5969

DR. VVALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2155 VYest Cermak Road 
OFISO VALANDOS 

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

Ofiso TeL: Reald. TeL:
VTRgima 1886 PROspect 36M

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 West 35th Street
LIGONIUS PRIIMA i
Kasdien ano 2:00 iki 8:00 vai.

Trefiiad. Ir Sekmad. tik sualtarius.

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė. 
TeL YARda 0994.

Pirmadieniais, Treėiadieniais ir 
Šeštadieniais.

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

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

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

Sekmad. nno 10 iki L2 vai, ryto.

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

Tai. YARda 0994 
Rez. Tel. KENwood 1300

VALANDOS
Nuo 10-12 ▼. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai, dieną

Kautynėse per nepriklau
somybės karą mes parodė
me pasauliui, kad esame lala 
vės verta tauta.

Gea. Skorupakla

41

<1

I



4
Bešta'dienls, birž. 28 d., 1941 DlIdUI

RIMTIES VALANDĖLEI
Paryžiaus viešbutyje mer

gaitė nekantriai laukė mo
tinos. Kas pora minučių pa
sižiūrėdavo į laikrodėlį. No
rėjo būti pirmutinė Louvre 
muziejuje, tuojaus pamaty
ti garsųjį paveikslą — La 
Gioconda — “Linksmutė” — 
kurį Leonardo da Vinci nu
piešė.

Kai panelė sugrįžo, aiškiai 
buvo matyti, kad Labai nu
sivylusi. Daugiau tikėjosi 
rasti kaip kad manė. Nusi
minus pasiliko, nes garsus 
paveikslas visai nepatikęs 
— mažas, neįdomus. Ji pasi
gyrė, “Amerikos reklamos 
paveikslai gražūs, bent ko 
yra pasižiūrėti”. Jos meno 
skonis skirtingas nuo meno 
žinovų.

Tėvas būdamas geros šir
dies nusivedė abu savo sū
nų į miesto didelį žvėryną. 
Vienas vaikas norėjo pama
tyti tą papūgą su dešimts 
spalvų kokią užtiko savo 
knygoje. Kitam vaikui rūpė
jo zebrą.

Vaikams tačiau didžiau
sias nusivylimas, nes papū
ga buvo mažutėlė, net už
migus tupėjo ant šakos. Ant
ram vaikui tėvas negalėjo 
įkalbėti, kad zebrą iš prigim 
ties turi baltus ir juodus 
bruožus ant kailio, bet nė

ra asilas kokio nors italo 
nuteptas.

Apaštalai iš karto manė, 
kad bus malonu būti kartu 
su Kristumi, užimti impe
ratorių vietas kada paskelbs 
savo karalystę. Labai daug 
tikėjosi sulaukti. Slinko die
nos, Kristus leidosi žydų su
gaunamas, prikaldinamas 
prie kryžiaus kaip koks pik
tadaris.

Didelis apaštalams nusi
stebėjimas — nejaugi Kris
tus juos būtų apgavęs pa
žadėdamas aukštą vietą sa
vo karalystėje? Tiktai vė
liau suprato kiek reikės 
vargti, kentėti kad net tai 
įsigijus. Apaštalai Petras ir 
Povilas ne vieną syk nusi
minimą privalėjo prašalinti.

Šios tiesos lengvai mums 
pritaikinamos. Dar nepilnai 
supratę ko nors, vaizduoja
mės kaip turėtų išrodyti, 
būti aiškinama; jeigu vėliau 
tikrenybei neatitinka, per 
didelis nusiminimas visus 
slegia. Ne retenybė, kad pa
siskaitę kaip malonu Garyėi 
auką Viešpačiui, padarę, vi
sai nejaučiame didesnės sie
los ramybės, ar nepaprasto 
dangiško džiaugsmo. • Atsi
minkime kas blizga ne visad 
deimantas. A.B.C.J.

Kas dabar dedasi tėvų krašte - 
Okupuotoje Lietuvoje
■ (Alice Alinskas konkursinis rašinys, laimėjęs 

antrą dovaną aukštesnės mokyklos skyriuje)
Grįžkime dvidešimt du 

metu atgal ir vaizduotės a- 
kimis žvelgkime į tą įspū
dingą 1918 metų vasario 16 
dienos momentą, kada Lie
tuva švystelėjo pasauliui 
linksmą naujieną, savo Ne
priklausomybę. Ir buvo ko 
džiaugtis! Nes per daugelį 
metų priešas, kaip įmany
damas, stengėsi plėšti iš lie
tuvio širdies tą, ką jis la
biausiai brangino, būtent re
ligiją ir kalbą.

Per tuos laisvos nepriklau 
somos Lietuvos metus dide
lė pažanga buvo padaryta 
visose kultūrinėse srityse. 
Lietuva taip aukštai iškilo 
kultūroje, moksle, pramonė
je, ir t.t., kad ji galėjo ly
giomis stovėti su didelėmis 
vakarų Europos valstybė
mis.

Baisi tragedija ištiko mū
sų brangią tėvynę birželio 
15 dieną, 1940 m. Pavydus 
ir godus priešas — rusas il
gai žiūrėjo į puikiai kles- 
tančią Lietuvą, jis negalėjo 
savo gobšumo suvaldyti, pra 
dėjo statyti visokius reika
lavimus mūsų valdžiai ir 
klastingu būdu privertęs pa- 
galiaus įmaršavo Ir okupa
vo mūsų tėvų kraštą. O da
bar savo žiaurumu žudo" lie
tuvį ant savo paties arimų, 
kitus kemša į kalėjimus, o 
trečius ištremia.

Bolševikai - mongolai Sta
lino tamsybėse išauginti ne
gali pakęsti to kas šviesu, 
kilnu, dora ir šventa. Todėl 
pirmiausia jie griebiasi prie

bažnyčios ir mokslo įstaigų. 
Nesiseka jam tikėjimą iš
plėšti iš suaugusių lietuvių 
širdžių, tai jis bando iš ne
kaltų kūdikių tai daryti. 
Vienas amerikietis grįžęs į 
Ameriką pasakojo, kad Sta
lino “apšviestieji” — alkina 
vaikučius per keletą dienų, 
paskui pajuokdami liepia 
mažyčiams melstis ir pra • 
syti tėvų Dievo, kad jiem3 
duotų duonos. Išbadėję vai
kučiai meldžiasi, o negavus, 
šie pasako: — O dabar pra
šykite Stalino. Po kiek lai
ko paduoda riekelę duonos 
ir sako: A! Stalinas jums 
viską duos, ko tik jo prašy
site. Kitą kartą su saldai- 
nėm nubovina, tokiu būdu 

plėšia iš vaikelių širdžių 

Dievą, šventąjį tikėjimą, pas 

kui išsiaugins tokius, kokius 

norės.

Lietuvis per amžius ger
bęs ir branginęs tikėjimą ne
išsižada jo nei dabar per
sekiojamas kraugerio — ru
so. Už tą brangiausią savo 
turtą jis brangiai turi atsa
kyti. Rusas, kaip rėkiantis 
liūtas, griebia kunigus, vie
nuolius, žymius inteligentus 
mokslo vyrus kankina, išve
ža į Siberijos gilumas. Ne 
šimtais, bet tūkstančiais jų 
galima skaityti. Bažnyčias 
paverčia kareivinėmis, baž- 

’ nyčios žemes konfiskuoja. 
Bažnytinės katalikų organi
zacijos išnaikintos, visas vei 
kimas sustabdytas. Rusas 
organiauoto tvarkos gyveni

mo nesupranta, todėl ardo 
vieningą veiklą.

Nuo bažnyčios eina prie 
mokyklos. Universitete pir
miausia panaikino Teologi
jos filosofijos departmentą, 
reformavo visas kitas mo
kyklas, žinoma surusino. A- 
pie mokslą, kokį rusai gali 
duot nėr nei kalbos. Kur ne- 
kur kaimo mokyklose dar 
randasi katalikų mokytojų 
ir šie stengiasi savo auklė
tiniuose ugdyti Dievo ir tė
vynės meilę. Žinoma, tą vi
są jie daro slaptu būdu, nes 
jeigu juos sugautų tai reik
tų sunkiai atkentėt.

Šių baisių persekiojimų 
metu daugeliui pasisekė pa
bėgti į užsienį ir atvykti A- 
merikon. Iš jų tad ir galima 'I
šiek tiek sužinoti. Dr. Pruns
kis atvykęs Amerikon, apsi
stojo “Drauge” ir rašo mū
sų dienrašty. Jo straipsniai 
suteikia mums daug naudin
gų žinių. Laiškų iš Lietuvos 
sunku gauti. Jei koks ir a- 
teina tai toks trumputis, 
kad vos vieną kitą sakinėlį 
parašo. Kaip jie gali rašyt, 
kad rusas cenzūruoja kiek
vieną laišką ir beabejo, kad 
nieko neišleis kas bus peik
tino.

Iš laikraščių žinom, kad 
lietuvių šeimyninis gyveni
mas yra ardomas. Jei kas 
nori bažnytinį šliūbą imti — 
neleidžiama. Visi dokumen
tai tik civilės valdžios duo
dami.

Žemdirbių ir ūkininkų gy
venimas baisiai apsunkintas. 
Viskas kontroliuojama. Jei 
ūkininkas turėjo dvi karves, 
tai vieną atima iš jo. Tą pa
tį daro ir su kitais gyvu
liais. žandarai apgyvendina 
savo kareivius lietuvių na
muose, ir žinoma, juos turi 
maitinti. Lietuvis savo kru
vinu prakaitu ir darbštumu 
įgytą turtą turi atiduoti 
priešui, o pats mirti badu. 
Nors Lietuva neturi didelių 
žemės turtų vienok lietuviai 
mokėjo gyventi ir jiems mais 
to pakako.

Darbininkai visokiais bū
dais išnaudojami. Algos kas 
kart mažinamos, kartais pri
sieina ir be algų dirbti, kaip 
tai fabrikuose, kuriuose gaiš 
rai padarė daug nuostolių, 
darbininkai priversti dirbti 
sekmadieniais ir aukoti ke
lių dienų algas šiems nuos- į 
toliams padengti.

Tiesa, visų žiaurumų ne
galime susekti, bet rodos ga
lime jausti, kad dalykai yra 
blogesniame stovyje ne kaip 
manome. Didžioji sovietų 
imperija turtėja pagrobtu 
Lietuvos turtu, nes mūsų 
bažnyčios, įstaigos, bibliote
kos yra tuštinamos ir viskas 
gabenama į Maskvą. Be ma
terialinių nuostolių yra mo
ralinių. Ypač paskutiniais 
laikais skaitome apie jaunų 
studenčių - gimnazisčių su
žalojimą ir išniekinimą, šau
kia nekaltas kraujas į dan
gų atkeršijimo. Ką gi mes 
galime daryti šiame skau
džiame momente? Mes ypa
tingai turime daugiau skai
tyt, kad galėtumėm susipa
žinti su tuo kas vyksta mū
sų tėvų krašte. Mes turim 
remti katalikiškus laikraš
čius ir organizacijas, kurios

Jayne Jurkevičiūtė

Nebuvo labai stebėtina, 
kada “Draugo” kontesto tei
sėjai sužinojo, jog jų iš
rinkta laimėtoja (“Janutė”) 
iš akademikių tarpo pasiro
dė esanti Jayne Jurkevičiū
tė, 4436 So. Talman Avė. 
Nes, baigdama akademiją 
šiemet, ši stebėtinai gabi 
lietuvaitė nušlavė beveik vi
sus rekordus ir pasižymėji
mus kiek tiktai vienai stu
dentei galima užsipelnyti.

Jayne (Joana) Jurkevi
čiūtė, baigdama keturių me
tų kursą akademijoje, laimė
jo dvi stipendijas (vieną į 
Clark College, Dubuąue, Io- 
wa, o kitą į Illinois College 
of Commerce); gavo aukš
čiausį bendrą laipsnį iš sa
vo klasės; aukščiausį laips
nį lietuvių kalboje ir aukš
čiausį laipsnį rašomosios 
mašinėlės vartojime. O da
bar laimėjo pirmą vietą 
“Draugo” konteste!

J. Jurkevičiūtė, gimusi ir 
augusi Brighton Parke, kur, 
baigdama parapijinę mokyk
lą irgi laimėjo pirmą vietą 
rašymo konteste (!). Jos tė
vams, Juozui ir Onai (Ma- 
selskiūtė) Jurkevičiams 
daug kredito priklauso už 
jų dukters gabumus ir ypa
tingai už jos nuoširdų lietu
viškumą ir pamylėjimą lie
tuvių kalbos. Jayne dabar 
dirba Sears Roebuck and Co. 
ofise ir. jeigu aplinkybės ne
leis ateinantį rudenį pasi

naudoti viena iš stipendijų, 
ji planuoja toliau tęsti moks 
lą vakariniuose kursuose.

Paklausta, kaip ji pamė
go ir taip puikiai išsilavino 
lietuvių kalboje, atsakė, kad 
tai nuopelnas jos tėvelių ir 
mokytojų-seselių. Pereitą 
metą dirbo šaltimiero radio 
programoj, kas irgi davė jai 
puikios progos patobulinti 
savo lietuvių kalbos žinoji
mą.

Medžiagą savo raštui apie 
Lietuvą J. Jurkevičiūtė sakė 
gavusi beveik išimtinai iš 
dienraščio “Draugo”. ‘Drau
gas’, anot jos, akademijoje 
yra mėgiamiausias laikraš
tis. Taipgi surinko daug me
džiagos klausydama lietuviš 
kų radio programų, ir iš dr. 
Vileišio, St. Gabaliausko ir 
kitų lietuvių veikėjų prakal
bų.

Stebėtinas ir tas faktas, 
kad Jayne, šalia savo inten
syvaus mokslo ir lietuviško 
gyvenimo sekimo, rado lai
ko dar vadovauti parapijos 
Sodalicijai ir redaguoti So- 
dalicijos laikraštėlį.

Sekant J. Jurkevičiūtės 
veikimą, klausant jos kal
bos, ir žiūrint į šią nesidi- 
džiuojančią, grakščią, jau
nutę mūsų tautos pažibą, a- 
pima maloni mintis, kad A- 
merikos lietuvių jaunimo a- 
teitis tautos atžvilgiu jau 
ne taip tamsi, kaip kai ku
rie norėtų kartais mums į- 
rodyti.

dirba tėvynės labui. Mes tu
rime susipažinti su katali
kais pabėgėliais, remti juos 
ir kartu vieningai dirbti tė
vynės atvadavimui.

Reikia prisiminti dar vie
ną gražiausių pagalbos rūšį, 
gal vaisingiausią dovaną — 
maldą už mūsų kentančius 
brolius ir seseris, kad Die
vas duotų jiems jėgos ir stip

rybės iškęsti kantriai visus 
vargus ir nelaimes. Neap
leis Dievas mūs tėvynės. Ne
galės Jis ir Jo Švenčiausioji 
Motina Marija neišklausyti 
maldos vargstančių vaike
lių. Mes tikime, kad Lietu
va buvo, yra ir bus gyva 
bei laisva. Mericija

SKAITYKITE “DRAUGĖJ

M. D Z I M I DAS
Berghoff Alaus Išvežiotojas

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

*
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Reikale kreipkitės pas M. 
Dzimidą, — gausite greitą ir 
sąžiningą patarnavimą.

4138 Archer Avė. Tel. LAFayette 0401
=^1

PEOPLES KRAUTUVĖJ ..
BIRŽELIO MENESIO UŽBAIGIMO |

IŠPARDAVIMAS į
Dedikuojama Jaunavedžiams 19

(JUNE BRIDES)

ir visiem kitiem, kurie reikalauja aukštos rūšies 
namams Rakandų Sumažintomis Kainomis

LUiis, Labai gražus ir

$59.50
SPECIAL DEL JUNE BRIDES, Labai gražūs ir 
tvirtai padaryti Parlor Se
tai, verti $95.00 dabar par
siduoda tik už .............

Kiti nuo $32.00 iki $195.00
3-jų Dalių Riešuto Medžio Kombinacijos, Naujau
sios Mados Miegamojo Kambario Setai, vertės $120, 
dėl June Brides parsiduoda CAQ R H
tik už ....................................................
PUIKIAUSIOS IR NAUJAUSIOS DOVANOS DEL 

JAUNAVEDŽIŲ IR VISU SU KIEKVIENU 
PIRKINIU

LENGVI IŠMOKĖJIMAI PRITAIKOMI VISIEMS 
DIDELE NUOLAIDA UŽ SENUS BALDUS 

Šis pasiūlymas geras tik šią savaitę. Pasinaudokite!

rURNITURE
4 AN UFAC TU R ING C O M P A, N Y <

4179-83 Archer Avė. Chieago, III.
Prie Richmond Gatvės 

Telefonas: LAFayette 3171

Vedėjai ir pardavėjai: M. T. Kezes, Broliai Krukai, 
J. Miškas, J. Zabukas, T. šemaitis ir kiti 

visiems maloniai patarnaus.

Pasiklausykite Peoples radio programo antradienį, 
7 vai. vakaro, iš stoties WGES, 1390 kilocyklse.

■■■

P A C 1/ /"A I /"A C Pb*ktL Ilgametis Išmokėjimo Planas. 
• /'wl\ vL.\z<J — namams statyti, remontuoti ar

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!!
TAI | P VIZITE “ūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpes-
I I lxl I C tingai globojami lr ligi $5,000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame 
SK%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

MOŠŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenusltrlaadžiant Nei 
Vieno Klijentol

Keistuto Savings and Loan .Association yra žymiausia, geniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.

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

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

PIRKITE ANGLIS DABARI
KAINOS KYIjA — PRISIRIOftKITE ŽIEMAI HARAR
SAUKITE POCAHONTAS MINE RFN f__  S7 83

Rytinio Kentucky Stoker Nut ___ *7.38
A C JLOJLA HARIjAN (prilygsta gcrkttvdam L/Al . OŪO T Stoker Nut) ............................ se.73

SIOS KAINOS ĮSKAITO TAKSITS
Slo. Kalno. — 10 Tonų Kiekiai.; Maliau 10 tonų, bet vlrft 4 tonų — 

26c daugiau; maliau 4 tonų — 76c daugiau — mieste. 
IJFTTUVAITft PRIIMS JŪRŲ UMAKYMITS

HARLAN COAL SALES
Tetail 4706 80. WESTERN AVĖ. Wholesale

J.
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Lietuvių katalikų dienraščio “Draugo" rėmėjams ir skaitytojams 
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►J, AMLETO GIOVANNI CICOGNANI. 
Laodlcea Arkivysk'Uitas,
Apaštališkas Delegatas

Prieškomunistinis nusistatymas auga
Jungtinių Amerikos Valstybių vyriausybė, tuoj po 

Churchilo kalbos apie karą tarp sovietų ir nacių, pa
sisakė duosianti bolševikams visokią galimą pagalbą. 
Kad visuomenė tuo pažadu nepasipiktintų, vyriausybė 
p. S. Welleso lūpomis griežtai pasmerkė komunizmo 
idėją, kuri prieštarauja šio krašto demokratinės santvar
kos dvasiai.

Po Prezidento Roosevelto pareiškimo, kuriame para
ma sovietams buvo pažadėta, ieškota galimumų tą pa
žadą vykdyti. Galimumai neatsirado. Nei bent kojinių, 
ir batų iš Amerikos bolševiksms būt galima siųst, kaip 
Prezidentas pranešė spaudos atstovams. Bet “šiušiais 
ir pančiakomis” negi ginsis nuo tankų ir lėktuvų. Rei
kia bombų, kanuolių ir kitų karo pabūklų. Bet Ameri
koje tuo tarpu nesuspejama Anglijai reikalingi daly
kai pagaminti. Be to, ir pačiai Amerikai reikia būti 
prisirengusiai.

Turint tą visą galvoje, prieš porą dienų vyriausybė 
paskelbė, kad Sovietų Rusijai tuo tarpu tik moralinė 
parama tebus teikiama.

Tokios paramos pažadėjimas kitam kuriam kraštui 
gal ir turėtų reikšmės, bet Rusijos kruvinajam bolše
vizmui jokios. Mat, šio krašto visuomenės sentimentas 
yra aiškiai antikomunistiškas. Milžiniška dauguma žmo
nių pasisako prieš bendradarbiavimą su Sovietų Rusi
ja, kurios vadai ne tik Rusijos žmonių visokią laisvę 
pasmaugė, bet buvo užgrobusi keletą savo kaimyninių 
valstybių ir per savo agentus ruošė dirvą viso pasaulio 
kraštų revoliucijai.

Dėl to galima suprasti, kodėl, kaip stebimąsi politi
nėse sferose Vašingtone, Maskva nei tiesioginiai, nei 
per savo ambasadorių nepadėkojo Jungtinių Valstybių 
vyriausybei. Sakoma, kad pirmoje vietoje Maskvai ne
patiko, kad p. Welles griežtai pasmerkė komunizmą 
ir kad Prezidentas Rooseveltas tuo tarpu jai tegalėjo 
pasiūlyti paramą... “šiušių ir pančiakų” foimoje.

Dėl esančio ir dar labiau stiprėjančio sentimento 
prieš Sovietų Rusiją yra kaltas patsai Stalinas. Jo biau- 
rus, tiesiog žvėriškas elgimąsis su Rusijos- žmonėmis, 
iššaudymas inteligentijos, naikinimas religijos iššaukė 
pasipiktinimą visur pasaulyje. Smurtiškas, nežmoniškas 
Baltijos valstybių, Suomijos ir Rumunijos užpuoli
mas tą pasipiktinimą dar labiau sukėlė. Tuo elgesiu 
Stalinas pasidarė ir sau ir jo terorizuojamai Sovietų 
Rusijai daug priešų. Padarytosios skriaudos, ypač to
kios skriaudos, kokių yra pridaręs žmonėms Stalinas, 
niekuomet nėra užmirštamos.

Tikrai bus sunku ir beveik visai negalima tą žmonių 
antisovietinį sentimentą pakeisti. Nei bent patsai Sta
linas pasitrauktų ir užleistų valdžios vietą kitiems žmo
nėms, kurie nėra susitepę nei rusų nei kitų tautų krau
ju, kurie pirmoj eilėj išlaisvintų Rusijos žmones iš kru
vinojo ateistinio bolševizmo vergijos.

Demokratijos priešai
Lygiai prieš savaitę Amerikos komunistai, taip pat 

ir lietuviai komunistai, glaudžiai kooperavo su Hitleriu, 
organizuodami streikus krašto gynimo reikmenų gamy
boj, atakuojant prez. Rooseveltą dėl teikiamos Didžia
jai Britanijai paramos, bet dabar jau skelbia Hitleriui 
žūt-būtinį karą.
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Prieš savaitę komunistų vadai Fosteris ir Minor, pa
kartotinai sakė per savo “Daily Worker” ir kitais bū
dais, kad griežčiausia stovės prieš Jungtinių ValstvDių 
įstojimą į dabartinį karą, bet pirmadienį, birželio 23 d., 
jau visa gerkle suriko, kad Jungtinės Valstybės kuo 
greičiausia eitų į pagalbą Sovietų Rusijai kariauti prieš 
Hitlerį, kuris tik viena diena prieš buvo skaitomas ir 
sovietų ir “kruvinojo Juozo” draugu.

Reikia neužmiršti dar ir to, kad net Britanijos ko
munistai atsisakė remti savo vyriausybę kovoje su Hit
leriu. Kaip gi kovoti su tuo žmogum, kuris taip artimai 
draugavo ir bučiavosi su Maskvos “saule” Stalinu.

Bet šiandien ir britų komunistai į padanges kelia 
kapitalistą, buržujų ir “imperialistą” Churchilą, kurs 
pažadėjo Didžiosios Britanijos paramą bolševikams prieš 
Hitlerį.

Komunistų partijos vadai Amerikoj savo atsišaukime 
gelbėti bolševikams drįsta tvirtinti, kad Rusija yra 
“taikos, laisvės ir tautinės nepriklausomybės čempi- 
jonė”.

Į tai labai teisingai atsako įtakingas dienraštis “Phi
ladelphia Record”, kuris pabrėžia:

“Tai yra ta pati Rusija, kuri buvo Hitlerio įran
kiu, paėmė ir sutriuškino nepriklausomas Baltijos val
stybes — Lietuvą, Latviją ir Estiją ir kuri suardė 
taikingą Suomijos demokratiją tokiu baisiu karu, ko
kio dar niekuomet nebuvo buvę”.
Toliau tas pats dienraštis išreiškia noro, kad tas Hit

lerio žygis (į Rusiją) padarytų galą jo (Hitlerio) sva
jonei užkariauti pasaulį, bet ta viltis neturėtų reikšti 
komunistų partijos įsigalėjimą šiame krašte. “Tą baus
mę raudonieji patys ant savęs užtraukė, dėl to jokios 
simpatijos jie nėra verti” — rašo “P. R.” Dar pažymi
ma ir tai, kad komunistai turi tik vienintelį tikslą ir 
nusistatymą — “tarnauti Rusijai taip, kaip Stalinas 
diktuoja”. Nes, rašo “Phila. Record”, “pirmoj eilėj jie 
yra komunistai, antroj — amerikonai”. Tuo būdu ir ne
gali būti bendro ‘fronto’ už demokratiją su demokrati
jos priešais.

Kitokie laikai
Kadangi šiais laikais daug girdisi balsų, kad, girdi, 

kas tik mėgins Rusiją užimti, susilauks Napoleono li
kimo, dėl to “Darbininkas” matė reikalo tokią pastabą 
padaryti:

“Gal mūsų vaizduotė perdaug lakiai skrenda, jei, 
karui vos prasidėjus, jau ir Maskvą pasiekia? Juk tai 
nacionalinis rusų pasididžiavimas, kad kas ėjo į Mask
vą, tas turėjo grįžti skaudžiai sužalotas. Pavyzdžiui — 
švedų karalius Karias XII ir Napoleonas I. Rusai be 
abejo mano, kad ir su Hitleriu istorija pasikartos. 
Vargu. Senovės pavyzdžiai neturi dabar galios. Anais 
laikais Rusija išsigelbėdavo savo milžinišku plotu, 
blogais keliais ir sunkiomis žiemomis. Tie dalykai nu
kirsdavo puolančiųjų armijų susisiekimą ir jos turė
davo trauktis iš kur atėję. Dabar, pasidėkojant oriai- 
viams ir motorizuotiems sunkvežimiams, susisieki
mas radikaliai pakitėjo. Tad gi ir Maskva kur kas 
prieinamesnė, negu Napoleono laikais.

“Tiek to su Maskva. Tai jau Hitlerio dalykas, ar ją 
imti, ar ramybėj palikti. Mums rūpi pakraščiai. Ži
nant vokiečių žygiuotės spartumą, galima saugiai teig 
ti, kad visi sovietų okupuoti kraštai, įnimant ir Lie
tuvą, veikiai bus išlaisvinti iš bolševikų vergijos. Kas 
toliau bus, turėsime pakankamai laiko vėliau paspe- 
liot.” (
Čia neina apie klausimą, kuris kurį nugalės, bet iš

tikro yra naivu šiuos laikus su įvairiais moderniškais 
karo pabūklais lyginti prie Napoleono laikų.

Kaip Lietuvos okupantai bolševikai Lietuvą buvo nu
alinę, nekartą buvo rašyta. Pasirodo, kad besitraukda
mi iš Lietuvos jie kraštą dar labiau skriaudė. Vakar 
mūsų dienraštyje buvo paskelbta, kad per keletą tik die
nų prieš karą, bolševikai išgabeno į Rusiją lš Lietuvos 
40,000 žmonių, kurių likimas tikrai yra skaudus.

Atsižvelgiant į tai, kad dabar Lietuva virto karo 
frontu, visas kraštas bus suardytas, sunaikintas. Kad 
jį, karui pasibaigus, atstatyti, reiks daug lėšų, planin
go ir didelio darbo. Amerikos lietuviai, pilniausia pasi
tikėdami, kad Lietuva ir vėl bus laisva ir nepriklau
soma, turime būti pasirengę padėti Lietuvos žmonėms 
sugriautą kraštą atstatyti.

I^rivijos ministras dr. A. Bilmanis įteikė valstybės 

departamentui pareiškimą, kuriame atpasakoja žiaurios 
Sovietų Rusijos okupacijos pasekmes ir naujų įvykių 
akivaizdoje pabrėžia, kad baisios, teroristinės Sovietų 
Rusijos militarinės okupacijos pakeitimas Vokietijos 
militarinc okupacija neatneš Latvijai visiškos laisvės 
ir nepriklausomybės. Dėl to Latvija sieksianti visiš
kos ir besąlyginės nepriklausomybės.

Iš Am. Liet. Tarybai prisiųstos Lietuvos ministro P. 
Žadeikio telegramos sprendžiame, kad ir Lietuvos var
du buvo padarytas panašus pareiškimas.

šeštadienis, birž. 38 d.,* 1941

(“Draugas”, birželio 28 d.. 
1916 m.).

Naujas mūšis amerikonų 
su meksikonais.... Mūšis į- 
vykęs už 50 mylių nuo Co- 
nolia, kur du amerikonų es
kadronu susidūrusiu su tūks
tančiu Carranzos kareivių. 
Amerikonai raiteliai tose a- 
pylinkėse ieškoję nukentėju
sių saviškių po mūšio ties 
Carrizal. 34 sužeisti Carran 
zos kareiviai esą nugabenti 
į amerikonų veikiančios ar
mijos Meksikoje ligoninę 
Dublan mieste....

•
Maištai Leipzige.... Vokie

tijos mieste Leipzige praei
tą savaitę buvo kilę maištai
dėl maisto trūkumo.... 1.S00
įvairių krautuvių buvę api
plėšti. Pašaukta kariuomenė 
daug žmonių išžudžiusi. Kaip 
Leipzige, taip ir visoj Bruns 
wicko kunigaikštijoj paskel
bta karo stovis....

•
Lietuvių katalikų laikraš

čiai Amerikoje.... Šiuo laiku 
Amerikos lietuviai katalikai 
leidžia šiuos laikraščius: 
“Draugą”, Chicago, 111.; 
“Tikybą ir Borą”, Chicago, 
III.; “Darbininką”, So. Bos
ton, Mass.; “žvaigždę”, Phi
ladelphia, Pa.; “Tautos Ry
tą”, Shamokin, Pa.; “Moks
leivis”, Westfield, Mass.; 
“Vytis”, Chicago, III.; “Pa
žangą”, Girardville, Pa.; 
“Šviesą”, Waterbury, Conn.; 
“Žvirblį”, Forest City, Pa...

•
Vokiečiai gabena kariuo

menę Lietuvos frontan... Te
legrama pranešama, kad 
šiomis dienomis vokiečiai ui
ti 100 traukinių kareivių nu
gabeno iš Prancūzijos fron
to Rygos frontan....

•
Wilsonas žada pagelbėti 

suf ragi s tėra s • ••• Suv. Valsti
jų prezidentas Wilson vie
šai pranešė, kad jis steng
sis visose valstijose suly
ginti moterų teises su vy
rais. Visos sufragistės žada 
remti Wilsono kandidatūrą 
į prezidentus....

Dar viena
aktingų dainų

Ar aš tau, drauge, nesakiau, 
Ar aš žodelio netariau,
Kad balšavikai nėr’ ožium, 
Jie nuolat virsta ragožium.

Bevalgydami sau macus, 
Saldžiai bučiavo jie nazius, 
Ir su jais vis kokusavo, 
Mūs Dėdę sabotažavo.

Uostuos’ ir fabrikuos’ strei- 
(kai,

Juos sekė dideli gaisrai,
Tai vis komnacų žodeliai, 
Ta vis tik jųjų darbeliai.

Prieš karą šaukė nuolatos, 
Kad darbininkai vajevos,
Už Morganų kapitalus 
Ir už kitokius jų galus.

Į karą traukia fašistai,
O jo nor’ kapitalistai,
Tik stalincai caca-lelia, 
Tiktai jie prieš balsą kelią.

Bet kaip tik bučkis nutrūko, 
Kai Hitler’s Staliną lupa, 
Mūs balšavikai šauk: gevalt 
Reik Dėdei Šamui karan eit.

Taigi, drauge, ar nesakiau, 
Ar aš žodelio netariau,
Kad balšavikai veidmairiiai 
Tokie jų žodžiai ir darbai,

“Medaus mėnesiai.

Smutkais perimtas drg. 
Andriulis anądien, norėda
mas kiek pasaldinti nuotai
ką, pašnekėjo apie “medaus 
mėnesį.” Valug jo šnekos, 
dabar “medaus mėnuo” yra 
visiems tiems, kurie tiki 
“melams” iš Helsinki apie 
sukilimus Lietuvoj ir paskel 
bimą Lietuvos nepriklauso
ma. Bet, sako, tasai “me
daus mėnuo” bus neilgas.

Kaip ten bus su šiuo me
daus mėnesiu, tai dar sun
ku pasakyti, tavorščiai, ale 
kad Stalino, o ypač lietuviš
kų balšavikų, medaus mė

nuo buvo neilgas, tai visi 
matom. Lietuvoj jie manė 
visą gyvenimą medaus mė
nesį turėti. Tą medaus mė
nesį jie, greičiausiai, atsi
mins per visą savo gyveni 
mą.

Prašom nenugąstauti.

Čikago balšavikų gazieta 
apgarsino strošną dalyką. 
Jei pulk. Škirpai ir gen. Raš 
tikiui pavyks sudaryti Lie
tuvos kariuomenę, tai ji ap
garsins vainą Tarybų Rusi
jai, Anglijai ir net.... Ame 
rikai. Iš tikrųjų, štrošna!

Mano delnas, tavorščiai, 
rodo balšavikų nusigandimą, 
bet gi visiškai be pagrindo. 
Tegul tik susidaro Lietuvos 
kariuomenė. Ji turės užtek
tinai darbo savo krašte, koi 
išklynys visokį brudą, kokio 
prinešė maskoliai iš save 
krašto.

Prašau Nesijuokti
Chicago dabar kasama 

subvės. Aną dien atvažiavęs 
strendžeris iš kito miesto 
sustojo prie vienos grupės 
darbininkų ir klausia:

— Ką jūs čia veikiate?
— Subvę kasame.
— Ar toli?
— Iki tos ir iki tos vie

tos, — atsako darbininkai.
— Kada pabaigsite?
— O, už kokių metų.
— A, šaks, — sako stren

džeris. — Man reikia tuo
jau važiuoti, dėl to turiu 
šaukti taksį. .

Dvi storų lankytojos sto
vi prie dresių storo ir žiū
rėdamos į lange išstatytas 
dreses kalbasi. Viena sako:

— Ši dresė graži ir kai
nuoja $19.99. Na, $19.99 
ne $19.99, bet $14.99 gali
ma duoti, nes pačiam što- 
rui ji kainuoja $9.99. Jeigu 
jiems tik tiek kainuoja, 
tai eikim į vidų ir paklaus- 
kim, gal atiduos už $14.99.

GREITOJI PAGALBA VAIKAMS

Eucharistiniam kongrese St. Paul, Minn., vaikams skirtą dieną per pontifikalines šv. 
Mišias daug vaikų susirgo nuo kaitriųjų saulės spindulių. Greitoji pagalba jiems suteik
ta ten pat — Cotter ligoninėje, kuri tokiems atsitikimams buvo paruošta. Daugiau kaip 
15,000 bernaičių ir mergaičių dalyvavo pamaldose Eucharistiniam centre.
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Alia Rachmanova

Studentai, Meilė Ir Čeką
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

Išvertė Ant. Pauliukonis 

(Tęsinys)

Gegužes 6 d.
Šiandien vėl buvo sušauktas dėl egzaminų studentų 

susirinkimas. Ypač “prociavojo” medikai, stengdamiesi 
visokiais būdais užtrinti paskutinį nemalonų incidentą. 
Draugas Gvozdiovas atsiprašė už įžeidimą, kurį jis “ne
paprastai susirūpinęs revoliucija ir jos padariniais, buvo 
padaręs draugei Rachmanovai ir filologijos fakultetui.” 
Dalykas buvo baigtas tuo, kad medikai prakišo ir suma
nymas boikotuoti egzaminus buvo atmestas.

— Ach, šitos bobos, šitie bjaurūs padarai, nuvarė 
ant šuns uodegos visą reikalą, — tarė po susirinkimo 
Gvozdiovas. — Žinoma, joms revoliucija — niekis! Kad 
tik jos pačios galėtų tupėti už knygų ir kirmyti!

Gegužės 9 d.
Užsuksi tik minutėlei į studentų biurą, išgirdau, 

kaip Gvozdiovas kalbėjo:
— Ministerius Gučkovą ir Miliukovą reikia pašalin- i 

ti! Visa galia turi būti sukoncentruota tik kareivių ir Į

DRAUGAS

DEGA BOLŠEVISTINIS MIESTELIS

r

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

Horodlowice miestelio namai dega, kai vokiečių kareiviai, įsiginklavę kulkosvai
džiais ir lengvąją artilerija žygiuoja sovietų teritorijom Tikrai niūrūs karo reginys.

IŠ MŪSŲ VEIKIMO CENTRO
darbininkų taryboms! Ir jūs jas gausite! O ponams ka- |nformacjjos Biuras Skirkime lietuvai
rininkams mes netrukus nuplėšysim antpečius, nors jie | .
tam ir kažin kaip priešintųsi! Paskelbus spaudoje apie i P am PI P® 4

Lietuvių Informacijos Biu
ro įsteigimą, visuomenėj ki-Gegužės 10 d.

Šiandien suimtas berniukų gimnazijos direktorius, ži- j l'° didelio susidomėjimo. Gani
nomas monarchistas. Kareivių ir darbininkų taryba išlei- nama daug sveikinimo laiš- pirmoje vietoje yra reika-

kų. Didelio patenkinimo ro
doma, kad Biuro direktorium 
yra pakviestas dr. Kazys 
Pakštas, Lietuvos Universi
teto profesorius. Visi jaučia, 
kad šiam svarbiam darbui 
dirbti yra reikalingi aukšto 

Gegužės 11 d. imoksl° ir plataus patyrimo 
Jau turim naują vyriausybę: Lvovas — ministerių j ŠĮ11011®8- Vienas iš tokių kaip

pirmininkas; Kerenskis, socijalistas revoliucininkas — *r ^ra Pro^ Pakštas. Štai, 
Jonas J. Griebliūnas iš Home i

do įsakymą, kad tik ji viena turi teisę daryti kratas ir 
areštus. Kur dingo laikinoji vyriausybė? Kas iš tikro 
mus valdo? Kur žodžio, minties ir susirinkimų laisvė? 
Ta rolė, kurią vaidina milicija, yra tiesiog juokinga. 
Faktinai miestas yra kareivių ir darbininkų tarybų ran
kose.

karo ministeris; Nekrasovas, kadetas, — susisiekimo; 
Ceretelis, socijaldemokratas, — pašto ir telegrafo; Cer- 
novas, socijalistas revoliucininkas, — žemė3 ūkio ir dar 
kiti, kurių vardų visų nežinau. Tačiau pulk. Orlovas ir 
mano tėvelis ateitį vaizduojasi tamsiausiomis spalvomis. kuti:

stead, Pa., prisiuntė Biuro 
užlaikymui penkių dolerių 
auką ir tokio turinio laiš-

Conn., rengėjai, kurie viso 
tos dienos pelno dešimtą 
nuošimtį skiria Lietuvai gel-Padedant lietuvių tautai

, ,, .. bėti. Lietuvių Diena, kaipjos kovoje dėl atkovojimo *
, . _ . v- žinoma, įvyksta liepos 4 dlaisves ir nepriklausomybes, _ . _

linga nemažos pinigų sumos. 
Veikėjams tenka didelė pa
reiga ir atsakomybė žiūrė
ti, kad kiekviena proga bū
tų tinkamai sunaudota rei- i

Nėra abejonės, kad lietuvių 
visuomenė gausingiau lan
kysis į tokius parengimus, 
kai žinos, kad pelno dalis 
yra skiriama mylimo tėvų 
krašto gelbėjimui iš baisios

kalingų sumų sukėlimui. Pa<^®^es-
Šiais laikais neturėtų būti 
nė vienos didesnės ar ma
žesnės pramogos, pikniko,

Besiruošiant prie kongreso 
Mūsų organizacijos ypa

tingu būdu susidomėjusios
koncerfo, bazaro ar kitokio šiuometiniu Federacijos kon-
parengimo, nuo ko bent da- Sresu- Jau rcnka savo atst°- 
lis pelno nebūtų paskirta di- ™s- Pradeda sekretorijato
džiajam ir svarbiajam tau 
tos reikalui. Štai, puikų pa

klausinėti po kiek kuri drau
gija gali siųsti į kongresą

Prieš galą komunistai galvos neteko
Kišo į kalėjimus net raudonosios 
kariuomenės karininkus.

Iš okupuotosios Lietuvos 
gauta žinių, kad bolševikai 
prieš karą su vokiečiais pa
skubomis ištuštino Kauno, 
Raseinių ir Lukiškių kalėji
mus. Juose buvusius kali
nius išvežė Maskolijos gilu
mon. Tai padaryta todėl, 
kad ryšium su nuolat vyk
stančiais masiniais suėmi
mais kalėjimuose trūko vie
tos. Celėse, kurios skirtos 
4—5 žmonėms, grūsta po 20 
ir daugiau žmonių, ir vis dėl 
to vietos neužteko. Kai ku
riose vietose suimtieji buvo 
laikomi mūrinių namų rū
siuose.

Į kalėjimus buvo sukišta 
taip pat nemaža ir komu
nistų. Ypač daug maskolių 
karininkų ir kareivių. Pav., 
vienas maskolių raudonar
mietis nuteistas 5 metams 
kalėti už tai, kad nuvykęs 
atostogų Maskolijon savo 
giminėms pasakojo, jog Lie
tuvos ūkininkai gyvenę la
bai gerai, kai atvykusi rau
donoji armija. Kitas masko 
lių karininkas nuteistas 10 
metų kalėjimo už tai, kad 
Maskvos bolševikų laikraš
čiui “Pravda” pasiuntęs pa
lankų Pabaltijo valstybėms 
straipsnį.

Kauno kalėjime sėdėjo 
Gedvilą, subolševikintos Lie

t?

Frontas sugriuvo, kareiviai biučiuliaujasi su vokiečiais 
arba bėga, kur kas išmano, visam krašte viešpatauja 
didžiausia panika, visur tik baimė, areštai, plėšimai, 
žmogžudybės, badas. Bet pikčiausia, kad visur vis lenda 
tie kareiviai. Vargše Rusija, kas laukia tavęs? Aš tik 
vieno negaliu suprasti: kodėl gi galų gale nepadaro tos 
taikos?

'* Gegužės 20 d.
Šiandien išlaikiau lotynų kalbos egzaminą “labai

gerai.”

Laikiau graikų kalbą. Labai gerai.

. Šiandien logika, vėl labai gerai.

Šiandien teko laikyti kalbos mokslą. 
Toks pasisekimas mane džiugina.

tuvos komisarų tarybų pir
mininko M. Gedvilo brolio 
sūnus. Sakoma, kad jis buvo 
laikomas kalėjime provoka
ciniais tikslais, būtent, pra- 
nešinėjimui GPU organams 
apie politinių kalinių tarpu- 

: savį pasikalbėjimą. Tokių 
provokatorių buvo kiekvie
noje kalėjimo celėje, kurio
je laikomi politiniai kali
niai.

Neturi javų - kator
ga. Tai komunistų 
rojus

Telšių apskr. Plungės 
valse., Užlieknių kaimo ūki
ninkas Tomas Apolinaras 
komunistų nuteistas 5 me
tais katorgon, nes pats ne
beturėjo javų, kuriuos oku
pantai paskyrė atiduoti rau
donosios armijos reikalams.

Kas yra džiaugsmas, šian
dien jau nebežinome, o su
žinosime tik tada, kai tech
nikos pažanga nugalės dide
lę visuomeninę didžiosios 
pramonės krizę ir aukštes
ni gyvenimo idealai palai
mins darbo žmonių bendruo
menę. Foersteris

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Vienintelė Lietuvią 
Wholesale Liquor 
{staiga Chicagoje

FRANK VIZGARD, Sav.

vyzdį rodo Lietuvių Dienos atstovų. Visus nurodymus 
Marianapoly, (Thompson, Nukeltas į 6 pusi.)

Visa Chicago Yra Kviečiama Vykti M

Dienraščio "Draugo"

Ekskursija į Milwaukee
Su Laivu —

"CITY OF GRAND RAPIDS"

Sekmadienį, Liepos-July 6 d., 1941

Kad Katalikų Federa
cija įsteigė Informacijos 
Biurą ir to Biuro vedėju 
pakvietė dr. K. Pakštą, 
sveikintiną žygį padarė. 
Taigi, kaipo antspaudą 
tam geram darbui, prisiun 
čiu $5.00 čekį nuo mūsų 
šeimynėlės”.
Tai praktiškas ir patrio

tiškas Federacijos pradėto
jo darbo užgyrimas. Pasiti
kima, kad ir visi kiti geri 
lietuviai paseks gražų J. J. 
Griebliūno pavyzdį. Reikia 
neužmiršti, kad biuro užlai
kymas, knygelių ir biulete- 

Gegužės 26 d. spausdinimas, laiškų ir
Labai gerai, žinių laikraščiams

siuntinėjimas yra surištas 
su didelėmis išlaidomis. Dėl

Gegdžės 27 d

Gegužės 23 d.

Gegužės 24 d.

Universitete buvo įvykis, kurio, reikia manyti, neuž
mirš nei studentai, nei pats profesorius Weidlė. Buvo pa 
skirti vokiečių kalbos egzaminai. Reikia pažymėti, kad 
per ištisus metus prof. Weidlė mus kankino, kaip nė 
vienas kitas iš profesorių. Jis ne tik kad nepraleido nė 
vienos paskaitos ir nė kartą nė minutės nepasivėlino, 
bet net Kalėdų ir Velykų atostogų metu vis dirbo su stu
dentais, žinoma, be jokio atlyginimo. Studentai dėl tokio 
jo elgesio buvo nepaprastai sujaudinti. Jis beveik per 
kiekvieną paskaitą kartodavo, kad be vokiečių kalbos 
negali apsieiti nė vienas, kas nori dirbti mokslo darbą; 
kiekvienas studentas turįs be žodyno sugebėti vokiškai 
skaityti, kad gražiausios ir geriausios pasauly knygos 
parašytos vokiškai, — vienu žodžiu, jis nuolatos mums 
vis kaldavo į galvą, kad žmogus, kuris nemoka vokiškai, 
yra nelaimingiausias padaras žemėje. Dėl to studentai 
su dideliu atsidėjimu studijuodavo vokiečių kalbą ir toms 
studijoms skirdavo labai daug laiko, o ypač studentės, 
kurtos visos buvo į prof. Weidlę iki ausų įsimylėjusios. 
Mūsų docentas sako, kad moteris galinti su didžiausiu 
užsidegimu daryti net neįdomiausius pasaulyje dalykus, 
jei tik turi vilties, kad tuo būdu galės patikti tam, kurj 
ji myli.

4Bui daugiau, i

PIRM SEGU PIRKSITF.
MATYKITE MUS!

niOMAt’SlAS PASIRINKIMAS
lentų, Medžio reikmenų 

STATYBAI.
MEDŽIAGOS STOGAMS

Finansuojame namų pastatymą ar 
pataisymą — Nieko Imokfitl — 3 
metai ĮSmokOtI — Apkalnavimas 
dykai.

Lietuvis Pardavėjas 
Stanley Lltwlna.s — Veikėjaa

Carr-Moody Lumber 
Company

3039 So. Halsted St. 
VIC. 1272

\ •

Didelis Pasirinkimas 
Naminių, Importuotu 

ir Lietuviškų Gėrimų.
Parduodame 

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

Sekančią Dieną.

to kiekviena prisiųsta auka, 
didelė ar maža, bus giliai į- 
vertinta ir prisidės prie Lie
tuvos išlaisvinimo.

Laivas Išplauks Iš N AVY PIER 9:30 Vai. Ryte 
(Chicagos Laiku)

Grįžta Tą Pačią Dieną 9:45 Vai. Vakare

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

Visais Ekskursijos Reikalais Kreipkitės į: —

"DRAUGAS"
2334 So. Oakley Avė. Chicago

z* a i,

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

Tel. REPublio 1538—9

AR JUMS REIKALINGA PASKOLA 
PERKANT SAVO NAMĄ?

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

PA8KOLY IK TAVPIMO REIKALAIS KREIPKITE PRIE

St. flnUimy s Builifag & Loan
ASSOCIATION

1500 S. 49TH COURT PHONE CICERO 412
CICERO

JOSEPH F. GRIBAUSKAS, Sevrvtary

VAL.; Pirm., Ketvlr.. ftt^lad. 9 Iki H v. » ; Antr., TreėRkl.. 9 Iki R p. p.
ANfPA#tlDABAR

MOKAME 31% PINIGŲ
tTŲ

Kiekvieno Taupytojo Taupiniai yra Apdrausti Iki I5.00ft.00, 
Per Federal Savings and Ix>an Insurance Corp.. VVashington, D. C.

Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus 
matote “Drauge”.
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Iš Mūsų Veikimo 
Centro

(Atkelta iš 5 pusi.) 
galima rasti Federacijos 
konstitucijos 14-tame pusla
pyje. Kai kurias žinias čia 
paduosime: Federacijos aps
kritys siunčia 5 atstovus, 
skyriai 3, draugijos ir orga
nizacijos, turinčios iki 100 
narių — 1, o turinčios virš 
šimto — 2, laikraščių redak
cijos — 1, centralinių orga
nizacijų centrai turintieji iki 
1000 narių — 1, ir po vieną 
atstovą nuo kiekvieno sekan
čio tūkstančio ar jo dalies 
ne mažesnės kaip 100. At
stovai įgaliojimus turi tu
rėti raštu. Viename rašte 
negali būti daugiau negu 
vienam asmeniui įgalioji
mas.

Amerikos Lietuvių R. K. 
Federacijos 28-tas kongre
sas šiemet, kaip jau pirmiau 
buvo paskelbta, įvyks rug
piūčio mėn. 7 dieną Maria
napolio Kolegijos patalpose, 
Thompson, Conn. Taip pat 
yra įsidėmėtina, kad mūsų 
veikimo centras — Federa
cija šiemet mini savo gyva
vimo 35 metų sukaktį. Tad, 
svarbu, kad ir tuo atžvilgiu 
kongresas būtų gausingas i** 
toji reikšmingoji sukaKth 
būtų tinkamai paminėta. 
Įplaukos

Lietuvos vadavimui per 
Federacijos centrą įplaukė 
šios sumos: Pittsburgh, Pa., 
Federacijos apskrities (Va
sario 16 d., pelnas) $65.25. 
Kewanee, 111., surinkta per 
S. Gabaliausko prakalbas — 
$17.00. So. Boston, Mass., 
viena geradarė, kuri prašė 
jos vardo neskelbti — $15. 
Bridgeville, Pa., LRKSA 112 
kp. metinė duoklė Federaci
jos centrui. Moterų Sąjun
gos centro metinė duoklė Fe
deracijai — $10.00. Water- 
bury, Conn., Federacijos 22 
skyriaus draugijų mokesčiai 

x centrui $17.00. Youngstown, 
Ohio, Lietuvai gelbėti $3.00. 
Nashua, N. H., Federacijos 
28 skyriaus draugijų mokes
čiai — $10.00. Marianapolio 
Kolegijos studentai savo pa
sidarbavimu sukėlė Lietuvai 
vaduoti $25.00. Seniau jie 
prisiuntė $50.00. Pranas 
Kvietinskas iš Worcester, 
Mass., grąžino Lietuvos rei
kalams jam tekusią penkių 
dolerių dovaną. Tenka nuo
širdžiai džiaugtis jaunų stu
dentų susirūpinimu savo tė
vų krašto likimu. Gražus
pavyzdys visiems.

Leonardas Simutis, 
ALRKF sekretorius,

2334 S. Oakley Ave., 
Chicago, III.

Sustiprino žygius
Sirijos dykumose

VICHY, birželio 25 d. — 
Šiandie kariniai sluogsniai 
praneša, jog prancūzai, po 
aštrių kovų su anglais, užė
mė Jezzine miestelį Sirijoje.

JERUZALE, birželio 25 d. 
— Po smarkių aviacijos ata
kų ant prancūzų įsitvirtini
mų, anglai apsupo Palmyrą, 
Sirijos, centrinį miestelį, už
ėmė Merdjayouną ir pradėjo 
atakas apie 20 mylių nuo 
Beiruto.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Cicero žinios

Statyba tęsiama. Jau nau
jos dalies mokyklos trobe
sio cemento pamatai yra su
pilti ir prasidės mūrininkų 
darbas. Taip pat svetainėje 
remonto darbas varomas pir 
myn. Statybą prižiūri ark. 
M. žaldokas.

Šią savaitę pas kleboną 
svečiavosi kun. A. Karužiš
kis iš Pittsburgho. Taip pat 
lankėsi pasijonistas tėvas J. 
Beineris, atvykęs kelioms 
dienoms į Cicero aplankyti 
savo motinos.

Daugelyje parapijų įvyko 
kunigų atmainos. Cicerieeiai 
džiaugiasi, kad jos nepalietė 
Šv. Antano parapijos kuni
gų. Kun. E. Abromavičius 
sugrįžo iš Eucharistinio Kon 
greso. Daug gražių įspūdžių 
parsivežė.

Šv. Antano par. žmonės 
pasiryžo įrengti Kryžiaus 
Kelių 14-tą stotį Marianapo
lio Kolegijoje a. a. kun. J. 
Vaičūno atminčiai. Jau su
rinkta $311.00 aukų tam gra 
žiam tikslui, kurios yra pa
siųstos Kolegijos Rektoriui. 
Aukos toliau bus renkamos. 
Jos bus priimamos kleboni
joje ir taip pat yra įgalioti 
jas priimti Juozapas Mote- 
kaitis, Ona Rašinskienė ir 
Jonas ir Ona Sliekai, visi 
gerai žinomi veikėjai.

Šv. Antano draugija atei
nantį sekmadienį rengia pik 
niką — ekskursiją į Labda
rių ūkį. Tai seniausia šios 
parap. draugija, kurios pas
tangomis buvo įkurta para
pija. Cicerieeiai žada skait
lingai dalyvauti šitoje pra
mogoje.

A. Petkus, vietinis laido
tuvių direktorius stato nau
jus namus savo biznio įstai
gai. Bus įrengta puošni ir 
moderniška koplyčia. Gaila, 
kad buvo atsiradę žmonių, 
kurie bandė sutrukdyti šitą 
statybą. Nejaugi jie manė, 
kad tokia biznio įstaiga nė
ra reikalinga?

Žmogaus geriausi draugai 
yra jo dešimtis pirštų.

Robert Downej

A.

PADĖKA

t
MATEUŠAS

VILIMAS

A.

Ketvlrfadlenj, birželio 29 d., 
buvo palydėtas j amžino poil
sio vietų mflsų mylimas Ir 
brangus tėvelis Mateušas Vili
mas. Keišklame nuoširdžių pa
dėkų visiems atjautusiems mus 
šioje gilaus llūdėsio valando
je: Kunigams J. šaullnskut, 8. 
Kazlauskui Ir Dowllng. atti
kusiems šv. apeigas, vargoni
ninkams N. Kuliui ir K. Sa
boniui už gražų pagledojimų.

Dėkojame grabnešiams. atll- 
kusiems paskutln) patarnavi
mų- A. Juzaičiul, M. Rležiui, 
J. Basklul, J. Asrlllal, P. 
Smith. Burnntonlut; dėkojame 
grnhorl'il Harharsklul už rū
pestingų laidotuvių pravedi- 
mų.

Taipgi dėkojame laidotuvė
se dalyvavusiems giminėms: 
pusbroliams Juozui Ir Napo
leonui Vilimams su šeimomis, 
O. I.lnklenet su šeima Ir vi
siems kitiems maloniesiems 
giminaičiams Ir draugams, ku
rie a. a. velioniui sutelkė pa
skutinę pagarbų, o mums di
džių paguodų

Nuliūdę Ir dėkingi lieka:
Ona Vlltmlrtiv, Viktorija Ir 

Broniskivas TnhelteJ, Povilas 
Vilimas Ir Giminės.

MmimUmmmmiltMMMmHIMMmMIMHMIlIlIllmmmitMm

Šeputis prirašė 26 narius. 
Miesto asesorius adv. Frank 
Christenson yra narys to 
klūbo ir veikia. Susirinki
mus laiko kas trečią ketver- 
gą Joe Shameto svetainėj, 
1500 S. 49 Ave.

Tą patį sekmadienį Šv. j 
Antano dr-ja rengia metinį j 
išvažiavimą į naują Labda 
rių ūkį (McCarthy road, 128 j 
St., Orland Park). Kareivių j 
draugija ir Raudonos Rožės 
Klūbas yra nutarę dalyvau- j 
ti, tad nariai pasistengkite j 
susiorganizuoti ir bendrai i 
važiuoti 13 d. liepos į Liber-1 
ty daržą.

Raudonos Rožės klūbas i 
turės didelį pikniką. $300.0C 
skiriama dovanoms.

Rugpiūčio 10 d. Kareivių1 
draugijos piknikas taipgi 
bus Liberty darže. Komisi
ja jau darbuojasi. I).

Grąžina aldermenams 
jų algų dalis

Chicago aldermenų tary
ba nusprendė išmokėti 
53,600 dol. 21 buvusiems ir 
šiandieniniams alderme
nams jų algų dalis.

1932 metais dėl prasto 
miesto finansų stovio pa
tys aldermenai nusprendė 
sumažinti sau algas. Suma
žinimas buvo vykdomas iki 
1935 metų. Pagerėjus finan
sams, aldermenai, kurių da
lies nėra jau ir tarnyboje, 
iškėlė reikalavimą, kad 
jiems būtų grąžintos tos jų 
pačių atitrauktos algų da
lys. Kreiptasi į teismus, ku
rie išsprendė, kad tarnybos 
laiku pareigūnams negali 
būti algos mažinamos. Ne
gali to daryti nė patys pa
reigūnai.

+
BARBORA

ANTANAVIČIENE
(.po tėvais Voškartaltė)
Gyveno 1719 Eilėn St. 

Mirė birž. 24. 1941. 4:15 vai. 
ryte. sulaukus pusės amžiaus.

Oimus Lietuvoje. Rasemių 
apskr., Švėkšnos parap.. Mie
želių kaime.

Paliko dideliame nuliūdime 
du sūnų Juozapų, marčių Ber
nice: Justinų ir marčių Mar- 
garet; dukterj Valerijų Bručle- 
nę ir anūkes Adellne Ir Geral- 
dine; seserj Marcelę Narbutie
nę, švogerj Jonų Ir jų šeimų ir 
kitas gimines ir daug draugų 
ir pažįstamų

Velionė priklausė prie šv. 
Cecilijos ir Chicagos Lietuvių 
Dr-jų.

Kūnas pašarvotas koplyčio
je. 17 35 Wabansia Ave.

laidotuvės (vyksta šiandien, 
birž. 28, Iš koplyčios 9:00 vai. 
ryto bus atlydėta J šv. My
kolo par. bažnyčių, kurioje J- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės siela. Po pamaldų bus 
nulydėta J Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažjs
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Sūnai, Duktė, Mar
čios, Anūldės, Resno, Svogerls lr 
Giminės.

Laidotuvių Dlrekt. Ijieha- 
wlcz Ir Sūnai, Tel. CANal 2515.

Keturių Metų Mirties 
Sukaktuvės

JONAS KROTKUS
Jonas Krotkus, buvęs Metro
politan State Banko direkto
rius ir vice pirmininkus, mirė 
birželio 28 d., 193? m., pulik- 
duiuus dideliame nuliūdime: 
dvi seseris Antaniną ir Barbo
rą Zalatorienę, švogerj Ado
mą ir jų šeimų Ir kitus gimi
nes. o Lietuvoje paliko seserj 
Viktorijų Krlftčiūnlenę. Jos Avi
ma ir gimines.

Liūdnai atminčiai mirties mylimo brolio, sesuo Antanina už
prašė gedulingus Av. Mišias už u. u. Jono sielų ketvirtadieni. He
lius 3 d.. Aušros Vartų parapijos bažnyčioje, pirmus 6 vai. ry
to, o antras su egzekvijomis 8:45 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus, kuimynus ir pažjstamus at
silankyti J šias pamaldas.

Seserys, švogeris ir Giminės.

Rengia
pikniką

smagų

Bridgeport. — Lietuvių 
Bučerių ir Groserninkų S? 
junga rengia labai smagų 
išvažiavimą J. Spaičio dar
že sekmadienį, birželio 29 
d. Vieta gerai žinoma ir 
lengvai privažiuojama, bū
tent prie Archer kelio ir 
prieš Oh Henry Park.

Šis išvažiavimas skirsis 
nuo kitų metų tuomi, kad, 
be kitų smagumų, bus ir trys 
laimėjimai dykai.

Reng. kom.

Tėvynės maras — tai iš
tvirkusi ir įžūli jaunuomenė, 
kurios dienos praslenka te 
atruose, smuklėse ir šokių I 
salėse. — C. Cantu.

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

A. A.
RICKUS

JUOZAPAS
Mirė birželio 26 d., 1941 m.. 

8:00 vai. vak.. sulaukęs G8 
metų amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo lš 
Tauragės apskr., Kvėdarnos 
parap., Drabukčlų kaimo.

Amerikoje Išgyveno 40 me
tų.

Paliko dideliame nuliūdime 
moter) Stanisluvų (po tėvais 
Rtanevičaltę): du sūnų Kazi
mierų lr Eduardų Ir kitų gimi
nių ir daug draugų ir pažįs
tamų; o Lietuvoj)- brolsūnj 
J-onų Bičkų ir jo šeimų.

Kūnas pašarvotas 10334 So. 
’ •» Ave. Tel. CEDarcrest4259,

~_idotuvės Jvyks pirmadie
nį. birželio 30 d. Iš namų 
8:00 vai. ryto bus atlydėtas J 
Visų šventų parapijos bažny
čių. kurioje jvyks gedulingos 
pamaldos už velionio siiHų. Po 
pamaldų bus nulydėtas J Sv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažjs- 
tamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris. Sūnūs.
Brolio Rimus ir Giminės.

laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikis. Tel. YARds 1741.

IBARGUTIT
RADIO LAIKRAŠČIO 10-ti METAI

APTARNAUJA CHICAGOS Ir APYLINKES LIETUVIJĄ
Vienintėlia Vakarinis Lietuvių 

Programas Amerikoje —
Leidžiamas 9 Sykius J Savaitę

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

WHFC-I45O kil.

t
IZIDORIUS NENIS

Gyveno: 1625 Madison St.,
Gary, Indiana.

Mirė birželio 26 d., 1941 m., 
11:30 vai. ryte, sulaukęs 48 
metų amžiaus .

Gimęs Lietuvoje.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterj Antaniną (po tėvais 
Puzdizrytę); 2 dukteris, Marle 
Antolnette ir Elizubeth Birute; 
sūnų Izidorių; brolius. Kazi
mierų, Kankakee. II’ • .Ii'^-ų
Detroit. Mich.; ir Vincentų,
Lietuvoje; seseris Oršuię 
skienę, Detroit, Mich.; ir Ju
zefų Stankienę, Lietuvoje, ir 
kitas gimines, ir daug draugų 
ir pažįstamų.

Ve’ionis nriklausė prie" 
S.L.R.K.A., Šv. Jurgio, Kan
kakee, VVest Side Llthuanian 
Club, Chicagos Lietuvių. ir 
Amerikos Lietuvių Pol. ir Pa- 
šelpos Dr-ju.

Kūnas pašarvotas Kelner 
and Pruzin koplyčioje. 6 20 VV. 
15th Ave., Gary. Indiana.

Laidotuvės įvyks pirinadie- 
nj. birželio 30 d. Iš koplyčios 
9.00 vai. ryto bus atlydėtas j 
šv. Kazimiero parapijos baž
nyčių. kurioje Jvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lų. Po pamaldų bus n'įlydėtas 
j Šv. Kazimiero kapines .

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažis- 
tumus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę; Moteris, Dukterys, 
Kūnus, Broliai, Seserys ir Gi
minės.

Laidotuvių direktorius Kel
ner and Pruzin. Telefonus: 
Gary 9000.

CONRAD
Fotografas

Studija (rengta pir
mos rūšies su mo 
dernlškomls užlaldo- 
-nl. ir Hollvwood 
šviesomis. Darbas 
Garantuotas

I 420 West 63rd Street
) Tel.: Biznio - ENGlewood 5888 

Res.: • KNGIewood 5840

VISOSE MIESTO DALYSE

Turtas Vifš$6,000,000.00
Apart Apsaugos, Turime 0 17c n RA HA 
ATSARGOS FONDĄ Virš04l ū|UUU.UU

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

LOAN ASSOClATlONofChicagv 
JUSTIN MACKIEVVICH. Pres.

4192 Archer Avenue
VIRginia 11 ii

tVINGS
Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge*

OARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnanjs

Phone 9000 620 W. 15th Ave.

'Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS

ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

Venefian Monument Co.
527 N. Western Ave. Tel. See. 6103
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PASKUTINIS

PAGERBIMAS

4005-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

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

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. Western Avenue 

Tel. GROvehiU 0142

J. LIULEVIČIUS 
4348 S. California Ave. 

Tel. LAFayette 3572 

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

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

Visi Telefonai: YARds 1419

LACHAVFICZ IR SUNAI 
2814 VVest 23rd Place 

Tel. CANal 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULIman 1270

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

4704 So. VVestern Avenue 
Tel. LAFayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Litnanica Avenue 

Tel. YARds 4908



šeštadienis, birž. 28 d., 1941

Iš ARD 2-jo skyriaus 
susirinkimo ir 
darbuotės

Bridgeport. — Birželio 13 
d. pusmetinis susirinkimas 
buvo gausus nariais.

Skyriaus atstovės rapor
tavo, kad metinis centro sei
mas pavyko visapusiai.

Knygų patikrinimo komi
sija — R. Mazeliauskienė, O.

Chicagoj pabranginamas pienas; 
kiti produktai šuoliu brangsta

Dvi stambiosios pieno 
kompanijos Chicagoj prane
šė, kad liepos 1 dieną jos 
pabrangina pieną — vienu 
centu daugiau kvortai. Tre
čioji kompanija taip pat 
pasiryžusi taip elgtis.

Pieno pabrangimą paskel-
Aleliūnienė ir M. Kareivienė bė Bovvman Dairy Co. ir
pranešė, kad knygos tvar
kiai vedamos. Aiškiai suves
tos sąskaitos parodo, kad 
su vajaus vakariene šv. Ka
zimiero dienoj ir bendrai pa
sidarbavimu per visus me
tus padaryta vienuolynui 
pelno apie tūkstantis dole
rių. Tai gražūs vieningo dar
bo vaisiai.

Atsilankęs prelatas M. L. 
Krušas tarė nuoširdų padė
kos žodį rėmėjoms už gra
žią darbuotę ne tik vienuo
lynui, bet ir parapijai. Rė
mėjos visados buvo pirmu
tinės imti vadovybę parapi
jos parengimuose ir visuo
met buvo gražūs darbo vai
kiai. Mat, kur vienybė, ten 
ir galybė. Prelatas dėkojo 
rėmėjoms ne tik už šiuos 
metus, bet ir už nuoširdų 
susiklausimą per visus pra
eitus metus. Juk mūsų para
pijos ir vaidina svarbiausią 
rolę visuomeniniam gyveni
me. Jei nebūtų parapijų, iš 
kur gi rėmėjos gautų vie
nuolynui palaikyti. Ant galo 
linkėjo, kad kaip per praei
tus penkis metus, taip ir to
liau, kad nebūtų nesusipra
timų tarp rėmėjų ir parapi
jom, jei norima turėti—gerų 
veikime sėkmių.

Prelato kalba palydėta 
nuoširdžiu pritarimu.

Pirmininkė pranešė, kad 
narės susirinktų birželio 15 
d. nusifotografavimui. Tas 
atvaizdas bus įdėtas į pa-

Borden Wieland — Borden 
Co. divizija. Sidney Wąnzer 
Co., sakoma, seksianti anas 
kompanijas.

Šie produktai, sako, reik” 
lingi šalies apsaugos stipri 
nimui. Kuone viskas skiria
ma ir siunčiama Anglijai.

Apart pieno ir pieninių 
produktų kainos dideliu šuo 
liu brangėja ir kitiems mais 
to produktams. Sviestui, sū
riui ir kiaušiniams kainos 
jau beveik lygios su buvu
siomis 1929 metais kaino
mis. Kiauliena ir taukai dau

i geliui žmonių jau neprieina- 
Šiandien pieno rūšis A į ma. Vaisiai ir daržovės taip 

namus pristatoma už 13 pat greit ne visiems bus 
centų kvortai. Julija kaina , (perltami Pa|ajpsniui grjžta 

prieš keliolika metų Ameri--bus 14 centų. Puskvortės ir 
toliau būsią 7 centai.

Kitos pieno rūšys, ’ šian
die pardavinėjamos 14c. iki 
16 centų kvortai, taip pat 
vienu centu bus brangesnės.

Už kainų didėjimą pieno 
kompanijos visą kaltę su
verčia ant šalies vyriausy
bės ir ant pieno išvežiotojų 
unijos.

Vyriausybė kontroliuoja 
pieno pramonės kainas. Ji 
superka daug sviesto ir sū
rių ir moką didesnes kainas.

rapijos auksinio jubiliejaus 
knygą. Padarius šį praneši
mą padėkojo visoms rėmė
joms, kurios per visą jos 
pirmininkavimo laikotarpį 
nuoširdžiai bendradarbiavo.

DRAUGAS

Kuriasi pavyzdinga 
lietuviška šeima

North Side. — Birž. 28 d., 
5 v. po pietų mūsų kolonijos 
pavyzdingųjų tėvų jaunuolis 
ir jaunuolė žengia prie Die
vo altoriaus sudėti amžinus 
moterystės įžadus. Tai Juo-

North Side žinelės
Iškilmingai praleidome Jo

nines. Pasikvietę į parapijos 
daržą net keturis Jonus vai
šinomės, linksminomės ir 
linkėjom jiems daug laimės.

sijusime, kaip ateis ruduo i 
ir politikieriams darbai.

Parap. metinis piknikas 
jau ne per toliausiai. Jis į- 
vyks 20 d. liepos, Vytauto

CLASSIFIED
100 Dol. Dovanų

koj pragyventi nepakenčia 
mi laikai.

Iš Chicago bus 
pašaukta 2,040 vyru

Pranešta, kad karinės 
konskripcijos drafto boar
dai Chicagoj pirmąjį liepos 
pusmėnesį pašauks karei
viauti 2,040 vyrų. O per vi
są mėnesį bus pašaukta 
5,054 vyrai.

mis dienomis liko išrinkta 
pirmininke.

Atsisveikinant su malonia 
pirmininke visų susirinkusių 
akyse sužvilga ašaros.

A. Vaišvilienė, užimdama 
Ir, kuomet pareiškė savo re- ARD 2.jo skyriaus pirm

Štai ir nemaloni žinia: mi
rė Antanavičienė, žinomo po 

apas Rėkus ir Genovaitė ijtįkieriaus Justino Antaro-
Šerpetis. Gražu, linksma, ka 
da lietuviai tuokiasi savo 
tarpe. Bet liūdna ir skaudu, 
kada lietuvis vaikinas pamy
li svetimtautę, arba lietuvai
tė teka už svetimtaučio. Jųv
papročiai ir būdas skiriasi, 
jų gyvenime nonoms neno- 
roms iškyla tokių dalykėlių, 
kad ima viens kitam prikai
šioti ir išmėtinėti tautybę.

Lietuviai ir lietuvaitės!
Kurkite šeimų židinius tik 
su savo tautos mergaitėmis 
ir berneliais, ..o užtikrinu, 
kad amžinai būsite laimin-j e. Maskolaitienė, kuri nu 
gi- „ 1 silaužė dešinę ranką dar vv

Štai, kad ir dabar, kiek randasi daktaro priežiūroje, 
tai džiaugsmo šių jaunuolių Turės ilgai pakentėti, koi 
tėveliams ir giminėms. Tė-
vai dėlto kelia didelę puotą 
ir visus kviečia sykiu su 
jąįs pasidžiaugti jų laime.

Šerpečiai yra žinomi kai
po pavyzdingi šios kolonijos 
lietuviai, parapijonai, išauk- 
lėję didelę šeimyną. Vyriau
sias sūnus Kazimieras šiuo 
laiku tarnauja US kariuo
menėje ir dėl to negalės se
sutės vestuvių puotoje da
lyvauti. Šerpetis yra nuola
tinis dienraščio “Draugo” a- 
gentas ir išnešiotojas.

Kėkų šeimyna irgi žino
ma šioje kolonijoje, kaipo

zignaciją, narėms buvo ne- | vįetą VQg 2Q užsįmokėjušių .pavyzdingų lietuvių ir ka
napių terado. Dabar palieka , talikų šeimyna. Taigi, sakau,tikėtas surprizas. Nepaisant 

narių prašymo ji tarė griež
tą žodį: “Nei dienos, nei va
landos, nei minutės nebepa- 
siliksiu”.

A. Vaišvilienė nuoširdžiai 
pasižadėjo dirbti parapijai, 
dirbti Marijonų Bendradar
bių 10 skyriui, kuriame šio-

270 narių.

Gyvuok, brangi veikėja! 
Naudingam darbui dirva plą-

Taiu, kuris Įrodys, kad pirkti namą, 
lotą, ulbu farmą noru uuuguu lu- 
voHtmcnlus.

Pašaukite, kurie norite nusipirkti 
i arba išmainyti, iiuujų namų pastu- parke. Komitetas jau f ra- I tyli, toną pataisyti. Tuipgi turime

, , ... _ . . keletu desėtkų senesnių nuimi podeda ruoštis. Taip ir reikia, visų emeugų. visokio aidui,biz-
• j-j i- z- • _ . nluvų ir privuli.škų. Kuinus mm 18nes tai didelis metinis parap. šimtų iki i85 tūkstančių, Gulima 

• st.lbJu f P*«'Htl arba statyti su mažu Jniokė-ir todėl rtikes į jhnu. kitus mokėt

vič mamutė. Laidojama šian 
die iš mūs bažnyčios Šv. Ka
zimiero kapinėse. Reiškiame 
Justinui Antanavičiui užuo 
jautos.

parengimas 
gerai ir tinkamai prisireng
ti, kad gražiai priimti ir pa
vaišinti svetelius iš kitų ko
lonijų. Lietuvytis

Budriko programa
Budriko žymi radio pro- 

Draugystės -Šv. Juozapo grama iš WCFL, 1,000 kil., 
metinis piknikas įvyks a 6 radio stoties, nedėlios vaka- 
d. liepos, parap. darže Kvie-, re kaįp 6:30. Budriko orkes- 
čiami visi nortlisaidiečiai at- j įra> choras, duetai* solistai 
silankyti. Rengimo komisija ^pildys programą.
visiems užtikrina smagų lai
ką. Nepamirškit.

Juozo Budriko Rakandų ir 
Radio Krautuvė, 3409-11 So. 
Halsted St. leidžia šias pro
gramas. Per visą vasarą 
bus leidžiamos 6:30 vak.

Pranešėjas.

ranka sugis.

Draugijos, kurios dar ne 
turite išrinkusios atstovų į 
vietinį Federacijos skylių,

' prašomos artimiausiame sa
vo susirinkime išrinkti. Taip 
gi prašomi užsimokėti me
tinę mokestį į Federacijos 
centrą per vietinį skyrių.

Rodo kiek apsnūdimo vie
tos politikos klubas. Bet gir
disi, kad artimoje ateityje 
mano surengti didelį pikni
ką parap. darže ir tuo pra
dėti veikimą, nes nei nepa

reikia tik džiaugtis ir di
džiuotis, kad šios dvi šeimos 
sueis į giminę. O ką bekal
bėti apie jaunavedžius, ku-

Laikąs — tai nematomas 
ir negirdimas vėjas, kuris 
negailestingai naikina mūsų 
sodas, blaškydamas baltus 
žiedu lapelius.

RHEUMATISM
Pain—Agony Starta To Leave io 

24 Hour*
Happy Days Ahead for You
Think of it—hovz thla old vrorld 

rtaes make progresą—now comes a 
prescrlptlon which is known to phar- 
macists as Ailenru and wlthln 48 
bours after you start to take thls 
sfflft actlng formula pain, agony and 
Jnflammatlnn caused by excess urlo 
scld has start ed to depart.
<Ailenru does Just what thls nuties 
says lt will do—it Is guarnnteed. You 
ran get one generous bottle at lead- 
Ing drugstores everywhere for 85 
cents and if it doesn’t bring the Joy- 
•us results you ezpect—your ato-tey 
srhols heartedbr rsturnsd.

<5=

PATAISA

Vakarykščiame “Draugo” 
numeryje, “Jaunimo” pusla
pyje, po studento Bonifaco 
P. Vaišnoros paveikslo, pa
rašyta kad jis paeina iš Ci
cero, III. Turėjo būt: Mar
ąuette Park.

Naudokitės pilnesniu 
"Draugo" patarnavimu

Ar reik pašto ženklelių? 
Ar norit registruoti laisitą, 
..pirkti “Money Order”, ad- 

urausti siuntinius? Kreipki

tės į “Draugo” Įritinę!
Ar reik notaro parašo ar

ba antspaudos? Ar gavote 
iš valdžios kokias nors blan
kas, kurių visiškai nesu
prantat? Kreipkitės į “Drau
go” raštinę!

Ar reik kokio nors verti
mo anglų ar lietuvių kalbo
je? Kreipkitės į “Draugą , 
2334 So. Oakley Avė., Chica 
go. III. Canal 8010.

Ant tų namų, iš kurių yra 
kilęs kunigas, stovi palaimos 
žvaigždė. —

Kard Faulhaberis

ti. Kur tik tu vadovausi, ta- Į rįe yra veiklūs visam kolo
nijos katalikiškame jaunimo 
veikime, ypač parap. chore. 
.Moterystės ryšiu juos suriš 
pats kleb, kun. J. šaulins- 
kas. Giedos parap. choras

vo bendradarbės 
bus su tavim.

visuomet 
Laima.

I- /» v '<Jūsų Gražus 
Apsirėdymas

-Mūsų Specialybė

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

Piknikai, piknikai
Cicero. — Grant Works bus jr s.oiįstė. Pabrolių ir

ti kuip rendų.
CHARLES P. SUROMSKIS & CO.

6921 S. VVestern Avė.
Rep. 3713 — Vakarais Pros. 1111

IšKENDI OJAMA KRAUTUVE 
MARUI KITĘ PARKE

Išrenduvlmui krautuvė pačiame lie
tuvių apgyventume distrikte, .šalių 
Chain Grosemės. Tinku buč-ertn i ar 
kitam bizniui. Itandusi prie kampo 
6111 Ii St. ir lt<M'kwcll. šaukite: PLA/.a 
2500. Ajft. 312.______________________

PARPAVIMUUI NAMAI 
MARUUETTE PARKE

Parsiduoda 4 kairibu 
lutai prie U3rd

Durių Cottage ir 
St. ir Sucra-j

Ipolito (A.ve. Parduos; iaibai!>figiui.

6 kambarių, nauja mūrinė rezh- 
dencija prie 7333 So. Mapleaood. 
Tite maudynė, (mokėti tiktai $5o0, 
likusį išmokėti per 15 metų.

Atsmaukti tuojau:

HENKV WOJC1ECHOWSK1 CO. 
5209 So. Asiihtud Avc. 

________Tel. lMtOspect 0702_________

P.UUUVIMI I SANDUIUH SHOP
Parsiduoda Sandwich Shop geroj vie
toj. Biznis išdirbtas per daug me
tų ir neša gerų pelnų. Turi parduo
ti šių savaitę, iš priežasties kito 
biznio. Tikras bargenas.

Matykite savininkų :
_____ (1736 Stony Įdarui Avenue_____

REIKALINGAS DARBININKAS 
KEPYKLOJE

Reikalingas tuojaus pagclbininkns 
kepykloje. Pastovus darbas. Gera
alga.

LIBERTY BAKEKY 
11032 SO. HAI.STED ST.

SKAITYKITE “DRAUG.J.!

Did “Diamond Jim” Have 
Stomach or Ulcer Pains?
It Is h&rdly likely that Diamond J im 
Brady could have eaten so vora- 
ciously if he suffered after-eating

fiains. Sufferers who have to pay 
he penalty of. stomach or ulcer 
pains, indigestion, gas pains, heart- 

burn, burning sensation, bloat and 
other conditions caused by egcess 
acid should try a 25c box of Vdga 
Tablets. They mušt help or money 
refunded.

REZERVUOKITE* 
LIEPOS (JULY) 4 D.

VYČIU DIENAI
VYTAUTO PARKE

IŠLAIMEJIMAI - 
1941 CHEVROLET SEDAN 

Ir Kiti Brangūs Prizai 
Pasimatysime Liepos 4 dieną!

Mens Republican klubas tu
rės 7-tą metinį išvažiavimą 
šiame sekmadienyje, White 
Eagle Grove (vienas blokas 
į rytus nuo Ogden Avė., pa
gal Dės Plaines rįver). Sena 
žinoma lietuvių vieta. Ren
gėjai kviečia visus atsilan
kyti. Įžanga dykai. Bus daug 
žaidimų ir dovanų. Minėtam 
klubui gali priklausyti įvai
rių tautų žmonės. Mokestis 
$1.00 metams. Dabar eina 
naujų narių vajus ir daug 
lietuvių rašosi. Vienas H

Pakanka vienos klaidos — 
ir tauta gali prarasti savo 
laisvę ir nepriklausomybę.

Šilingas

pamergių turi surinkę dide
lį pulką. Vestuvių puota į- 
vyks parap. svetainėje.

Linkim jiems daug laimės 
ir Dievo palaimos.

Vietinis i

MIDDLE-AGED
PEOPLE

are common offenders

ŽAVIAUSIAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ

B LIŪS KELI U 
PIRŠTINIŲ

KOJINIŲ 
POCKET’ BOOKŲ

Korsetų
KCDIKIAMS DRABUŽIŲ 
V. VILEIŠIENE, SAV.

GLAMOUR
FROCK SHOP

5922 W. Roosevelt Rd. 
Tel. AUSTIN 1175

DINING ROOM SETS — PAK
LOK SETS — BEDKOOM SETS 
— RŪGS — RADIOS — KE- 
PRIGERATORS — W ASHERS — 

MANGELS — STOVĖS.
All KatšonaUy Advertlaed lt

ALEI ALESAUSKAS & SON£
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avemf
Telefonas REPUBLIC 6051

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

ĮSTAIGA

Uvriiojame 
po vis. 
Ctiiago

REMKITE
SENA

LIJSTUVJV
DRAUGĄ

WHOLESALE
LiųtlOB

MUTUAL LIQLOR CO. 
4707 B. Halsted St.
Tai. BOULEVARD 0014

If you’re past 40, the chances are 
that your breath will be offensive 
oftener than that of a yoyng peraon. 
Fermentation of tiny food particlea 
caught by partial platės and den- 
turea frequently cause thia condition 
which you yourself may not detect 
būt wbich is ao offensive to othera. 
Why not take the easy, pleasant pre- 
cautlon that ao many faatidioua peo- 
ple uae to halt thia fermentation— 
Listerine Antiseptic employed as a 
mouth rinse. It immediately makes 
the breath swceter, purer, leas likely 
to offend. Lambert Pharmacal Co., 
St. t>ouio, Mo.

Bafora Ąny Data Uta
LISTERINE ANTISEPTIC

To Maho Yovr Braath Sivootoz

DOMINIKAS KURAITIS. Sav.

AGENTAI: 
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas 
Ant. Labanauskas 

H. Rajewski 
“Shorty”

Reg. Tek VICTORY 2499

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 West 31st Stręet 
Chicago, III.

• Telefonuokite: 
VlCtory 16 9 6

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
V Telefonas: LAFayette 2022



r8' Šeštadienis, fclr!. 2S d., 1941BRROOSB

Nekalto Prasid. Švč.. Pan. Par., Brighton Pk., Piknikas
Įvyks Šj Sekmadieni, Birželio (June) !9 diena, 1941 m.iii Šis Piknikas Bus Ypatingai Linksmas ir Smagus. Bus Gardžių Valgių, Skanių Gė- 

l*Į rimų, Dainų, Įvairių Žaislų ir Kitokių Linksmybių, Šokiams Grieš Didelė ir Gera, Jau
nimo Mėgiama Orkestrą. *

įįjl Visus Nuoširdžiai Kviečiame Šį Sekmadienį į Mūsų Parapijos Didelį, Smagų ir Links-

I
; mą Pikniką.

KLEBONAS KUN. A. BRIŠKA IR PARAPIJOS KOMITETAS

v

VYTAUTO PARKE |
Prie 115tos Galvės. . . . . . . . . . . . . ... .Tarp Pulaski Road ir Cicero Avenuej^

ANTANINA VAIŠVILIENE Rytų apeigų 
Eucharistinis
Kongresas

Chicagoj vyksta rytų ap
eigų (ritu) Eucharistinis 
kongresas St. Nicholas baž
nyčioje ir gretimam šiai

Pranešimas
U. S. Iždo departamento prašomas “Draugas” atei

nančią savaitę šiam puslapy kartą į savaitę pradės skelb
ti savo skaitytojams interesingus paklausimus ir atsa
kymus dėl Apsaugos Taupumo Bonų ir Ženklų pirkimo.

Įdomiausi paklausimai bus parinkti iš daugelio tu
rimų, kur ir kaip galima įsigyti minėtus apsaugos bo- 

bažnyčiai priklausančiam ža 'nus ir ženklus. Atsakymais bus trumpai nurodyta Ap-
vingam sode.

Dalyvauja keli rytų apei
gų vyskupai ir daug jų ku
nigų. Tikimasi šiandien ir 
rytoj suvyks ir apie 60,000 
tikinčiųjų.

Rytoj, sekmadienį, į šį 
Eucharistinį kongresą at
vyks ir lotynų apeigų kele
tas vyskupų. Tarp jų bus ir 
J. E. Arkivyskupas Amleto 
Giovanni Cicognani, apašta
liškas delegatas J. A. Val
stybėms. Bus ir J. E. arki
vyskupas S. A. Stritch, kurs

saugos Taupumo programa ir ką tie bonų ir ženklų pir
kimai reiškia individams ir visai nacijai.

Chicagon parvyko 
šen. Brooks

Iš Washingtono parvyko 
Chicagon federalinis senato
rius Wayland Brooks. Čia ir 
kitur Illinoise jis pakviestas 
sakyti kalbas. Jis pareiš
kia:

“Tikrai negalima ilgiau 
tenkintis, kad mės kovoja
me už religinę ir demokra- 

grįžo iš nacionalinio Eucha- -įijos laisvę, jei kovoje susi-

Dešimtojo TT. Marijonų Bendradarbių Skyriaus Pirmininkė, 
kurios labiausiai pastangomis šis skyrius nesenai Įsikūrė Šv. 
Jurgio parap., Bridgeporte.

Skaitykite Katalikišką Spaudą

rištinio kongreso, įvykusio- 
jo St. Paul, Minn.

Nori kito airporto 
Chicagai

Padidinus dabartinį Chi
cagos miestinį airportą ir 
baigus jame visus darbus,

gretiname su bedieviška 
raudonąja Rusija.”

Aviacijon priimami 
ir be kolegijos mokslo

United States Army Air 
Corps praneša, kad aviaci
jon kadetais priimami jau-

dabar ir vėl keliamas klau- nuoiįaį įr nesimokinę kole-
. < ♦ < ■ . » < < . ♦

Šaldytuvų Išpardavimas
simas statyti kitą airportą 
Michigan ežere greta mies
to centro.

Šį kartą naujo airporto 
reikalingumą kelia sports- 
manas ir radijų dirbėjas fi
nansininkas E. F. McDonal- 
das. Jis sako, kad kitas air- 

, portas reikalingas miesto 
i ekonominiam plitimui. Anot 
jo, orinis judėjimas didėja ir 
dabartinis airportas greitai 
bus per mažas didėjančiam 
lėktuvų trafikui.

Be to, pasak McDonaldo, 
dabartinis airportas arti
moj ateity bus reikalingas 
kariniams lėktuvams. Tad 
civilinei aviacijai reikia ras
ti kitą tinkamą vietą.

gijoje. Šį kartą žiūrima, kad 
kandidatai turėtų tik reika
lingų gabumų. Tačiau turi 
išlaikyti nustatytus kvoti
mus.

Kitam gera nepadaręs ne 
lauk iš kito gera.

Armijos svarbiausias 
medikalinis sandėlis

U. S. kariuomenės gene
ralinis chirurgas praneša, 
kad iki šiol armijos vyriau
sias sandėlis buvo Brookly- 
ne, N. Y. Dabar jis nukel
tas į St. Louis, Mo., kur ka
ro departamentas šiam tik
slui įsigijo patalpas — Mart 
Building už 2,300,000 dol. 
Naujoji vieta yra apie tris 
kartus ruimingesnė.

___________ £_

"Closed shop" 
kontraktas State St. 
parduotuvėje

Henry C. Lytton & Sons
(The Hub) parduotuvė pa
darė sutartį su Department 
Store, Loft and Factory 
Building Service Employees 
Council (A. F. of L. unija), 
kuri turi iki 9,000 narių.

Sutartis padaryta dviems 
metams. Darbininkai laimė
jo didesnį atlyginimą ir 
“elosed shop.”

NELAUKITE...
. . . rytoj gali būti per vėlu!

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

mu
X Ryt ŠŠ. Petro ir Pau

liaus, vardadienis daugelio 
mūsų visuomenės vadų, vei
kėjų, draugijų ir organizaci
jų vairuotojų bei dienraščio 
“Draugo” skaitytojų. Visus 
bendrai sveikiname ir linki
me ilgiausių metų.

X Ryt Brighton Park lie
tuvių diena Vytauto parke 
— metinis parapijos pikni
kas. Brighton Park lietuviai 
turi daug bičiulių ir kitose 
kolonijose ir visų lauks pik
nike.

X Sočikagiečiai rytoj “iš
leidžia” senąjį kleboną ir 
“priima” naują. Eankietas 
bus parapijos salėj. Kadan
gi tikimasi daug žmonių, tai 
ruošiami stalai ir parapijos 
sode.

X Labdarių ūky rytoj vi
są dieną skambės lietuviškos 
dainos. Mat, piknikaus Mo
terų Sąjungos 21 kp. choras.

X Ona Milašienė, žinoma 
Bridgeporto veikėja ir ‘Drau i je 
go’ skaitytoja, per P. Gudą 
užsisakė vietą “Draugo” eks 
kursijoj laivu į Milvvaukee. 
liepos 6 d.

X Kun. dr. J. Starkus, 
Marianapolio kolegijos pro
fesorius, vakar atvyko Chi
cagon trumpoms atosto
goms. Apsistojo pas savo 
giminaitį kun. I. Albavičių, 
Šv. Antano parap., Cicero, 
kleboną.

X Povilą Putrimą, 1436 
So. 49 Ct., žymų Cicero lie
tuvį, biznierių ir kilnių su
manymų rėmėją bei duosnų 
aukotoją, nuoširdžiai svei
kina visi jo bičiulai, ypatin
gai “in corpore” Vardadie
nio Klūbas.

X Indiana Harbor, Šv. 
Pranciškaus par. pirmasis 
šią vasarą piknikas bus ry
toj gražiame ir vėsiame 
Black Oak Spring Picnic 
Grove. Laukiama ne tik In
dianos, bet ir Chicagos lie
tuvių.

X Marg. Dobrovalskienė, 
“Draugo” kaiminka, biznier- 
ka ir žymi West Side veikė
ja, yra išvykus Springfieldan 
į brolio Herman Laukaitis 
laidotuves, kurios įvyks šį 
rytą iš Šv. Vincento parap. 
bažnyčios. M. S. 55 kp., reikš 
dama užuojautos savo narei 
M. Dobrovalskienei, už ve
lionio sielą užprašė Mišias 
šv. Aušros Vartų bažnyčio-

■ti
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Pas Budriką rasite visus geriausius elektrikinius 
šaldytuvus Hot Point, General Electric, Norge, Phil- 
co, Kelvinator, Westinghouse ir kitus.

Kaina n“° $99.50 iki $199.00
už gražų didelį, šešių pėdų didumo šaldytmcą, ma
žais mėnesiniais išmokėjimais.

Pamatykte naujas radio ir naujus rakandus, pe
čius, lovas, miegamo kambario setus, Parlor Se
tus, Karpetus.

JOS. F. BDRIK, Ine.,
3409-11 So. Halsted St.

Tel. YARDS 3088

Mirė Denis Sullivan,
Po trumpos ligos savo 

namuose, 3800 Lake Shore 
drive, mirė teisėjas Denis 

i, |E. Sullivan, 71 m. amž., žy
mus Chicagos juristas.

Laidotuvės įvyksta šian
die. Gedulo pamaldos yra 
St. Mary of the Lake baž
nyčioje, 4200 Sheridan rd.

WCFL 1000 K. žymus programas Sekmadienio va
kare nuo 6:30 iki 7 vai. vakare.

194 1 
BUICK SPECIAL 

AUTOMOBILIS 
DOVANOMIS 

PER
"DRAUGO” 

LABOR DAY 
PIKNIKĄ

JOS. F. GRIBAUSKAS
INSURANCE

1500 South 49th Court Tel. Cicero 412
WE WRITE UP AND P.ENEW INSURANCE OP ALL KINUS.

♦ Automobile • Flre • Tornado • Furniture * Plate Gla.-« *

i

Daa*t loalt

OLDER

Why b* ywr Look yoongar tirai your yaars 
Ckdrolod bair . . . with bair that b ooft. eolorful. youlb- 
Bkol Tfcoea graj stroaka caa bo oo thorovųjhly arosad 
vttb Clairol, tb* lamoua Shampoo Oil Tint ... a 3-ln-l

that eUosooo <■ R tocomdlttona m 1 TINTS. 
odoj oeryt

...
1 boa orfrfca aa rear bair prebfaai ta 

CJabol. !•«, 130 W. 46th Su Waw Tork. N. Y.

X Nauji kunigų paskyri
mai: kun. P. Lukošius, bu
vęs Gimimo P. Š. vikaras 
paskirtas vikaru Šv. Jurgio 
parapijon, o kun. S. Valuc- 

I kis, buvęs Šv. Kryžiaus pa- 
■ rapijos vikaras paskirtas vi
karu į Nekalto Prasidėjimo 
P. Š. parapiją. Abi tos pa 
rapijos dabar turės po ke-' 
turis kunigus.

X V. živatkauskaitei, šv. 
Juozapo parapijos, So. Chi
cago, choro narei ir veikė
jai jaunimo tarpe užvakar 
Šv. Jurgio ligoninėj padary
ta operacija.

X Marijonų Bendradarbių 
10 skyr. pirmas piknikas į- 
vyksta rytoj Labdarių ūky. 
10:30 vai. ryto prie Gudų 
krautuvės stovės trokas, ku
ris visus neturinčius auto
mobilio nuveš ir parveš.
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ALL MAKIS-NEW.„ RIBUILT

TYPEVVRITERS
ANO

ADDING MACHINES

— JMAll MONTHIT PAYMINTS- 
AU MAKIS

SOLD, RENTED
AND REPAIRED
— LHUI TUM* *UOW**a —
•M C..., .MI.TIU NnV.M.CNIMI .,.■*.,11

iCTAD typewriter 
COMPANY

■otų, c. ooidilatt. M-t.,
IM W. MADISON ST.

Phone DEAR3ORN P444
ISTIMATIS— FREE — DIMONSTIATIOM

AR DAUG KŪRO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?|

.Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij] 
Sutaupysite Daug Pinigų.

Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namas, nes:l
1. Sutaupysite 40% kūro;
2. Apsaugo gyventojų sveikatų ;|
3. Padidina namų vertę;
4. Taupo namų šilumą;
5. Duoda gerų apsaugų nuo 

gaisrų;
6. Greitai ir lengvai įtaisomai 

Apskaičiavimai Dykail

DOCK WOPL 
Covkooaoo 

Ftvnut UsKAYiito Bmrm 

Cotrmtt r* Cunmora Boapm 

3errWw-30t» mvGmkFi

Havo 4Sua m Gnk Ft

Fuma Bnnaw «w L*mi

Mr»*y Buiihhm Hm»»ui> 
MAkonov CoRL.UVI.tW Parflplname F.H.A. Ponboltnlmna 

or IkmokAjImn*.

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

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Ave. Republic 6051 j
VFnrahonsa: 9401 So. Stony Ial&nd Ata. tai.


