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PO KALBOS
Prezidento kalbos laukta 

didžiausiu nekantrumu, nes 
tikėtasi, jog jis ką nors ne
paprasto pasakys. Ko tik
rai laukta ir tikėtasi, gal 
būt niekas negalėtų pasaky
ti. Prezidentas savo kalboje 
kažkokių staigmenų nepas
kelbė. Jis tik pakartojo sa
vo ankstesnį nusistatymą.

Aišku Roma-Berlynas ir 
Tokijo dėl Prezidento kalbos 
padarė ir padarys įvairiau
sių pareiškimų. Tačiau, ne
žiūrint diktatorių, neišski
riant ne Stalino, nusistaty
mo šiandie Amerikos visas 
viešasis gyvenimas pajung
tas valstybės saugumo sus
tiprinimui.'

BISMARCKAS
Jei pasauliui teko nusivilti 

Anglijos kariuomenės nepa- i pabrėžė, jog: 
jėgumu, jei dažnas nelabai “Mes niekados negalime 
palankiai atsiliepdavo apie pamiršti, jog Vokietija yra
anglų “paramas” lenkams, 
norvegams, olandams, pran
cūzams, jugoslovams, grai
kams ir t.t., tai šiandie visi 
turi pripažinti, jog jūrose 
Anglija tebėra pirmoji.

Tai’ įrodo paskutinysis 
įvykis šiauriniam Atlante, 
kur nuskandinta Anglijos 
kruzeris Hood ir paskui Vo 
kietijos karo laivas Bis- 
marck.

Iškarto atrodytų gal, jog 
anglai nieko nelaimėjo, nes 
jie prarado vieną didžiausių 
savo laivų, nors ir nuskan
dino Vokietijos naujausį ka 
ro laivą. Tačiau palyginus 
nuostolius proporcionaliai 
— anglai prarado apie 7 
nuošimčius savo laivyno, 
kai vokiečiams Bismarcko 
žuvimas sudaro apie ?0 nuo 
šimčių laivyno.

HESSAS
Taip dar nesenai Hesso 

įvykis viso pasaulio spaudo 
je buvo aprašomas pačiose 
žymiausiose vietose, bet 
šiandie apie jį jau visai pa- 

, miršta. Tartum jo visai nė 
nebuvę.

Tačiau šiandie tikėti, jog 
Hesso įvykis nė Vokietijoje 
nė Anglijoje nepadarė įspū
džio negalima Hesso įvy
kis anglams be abejojimo ,

cepremjeras Darlanas parei 
škė, jog Hitleris niekados 
nereikalavęs jokių teritori
nių koncesijų ar Prancūzi
jos laivyno.

Kiek vėliau iš Paryžiaus 
yra svarbus ir labai galima, (P®r Berlyną) paskleista
jog jis jiems suteikė svar
bių informacijų, ypač apie 
Vokietijos vidaus gyvenimą. 
Tačiau platesnių informaci
jų apie Hessą teks, dar pa
laukti.

pasirinkimas — behdradar- 
biauti su naciais. Kitaip 

NACIŲ PROPAGANDA Į Prancūzijai ir ateityj turėtų 
Šiuo metu vokiečių pro- skursti savo nepajėgingume. 

paganda pradėjo naują kam f Tai tik du aiškesni nacių 
paniją kad įrodytų pašau- ' propagandos pavyzdžiai. Jų 
liui Vokietijos taikingumą yra daug daugiau ir daug 
ir nuoširdumą. Štai dar geriau nuslėptų. Dažnai na-

rikai, sujungiama su komu
nistine literatūra, nes komu 
nistai Amerikai vis dar lyg 

taip nesenai Prancūzijos vi-1 cių propaganda, ypač Amo- ir madinga.

rį Hereward. Pranešime sa 
koma, jog italai išgelbėję 
229 laivo įgulos.
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Vokietija neturi 
valdyt Europos
LONDONAS, gegužės 30 d. 

— Vakar Anglijos užsienio 
sekretorius Edenas pareiš
kė kai kuriuos Anglijos tik
slus šiam kare.

šį pareiškimą Edenas pa 
darė, kai parlamente pasiro 
dė daugiau atstovų, reika
laujančių aiškiai apibrėžti 
šio karo tikslus.

Darbiečių atstovas Rhys 
Davies pareiškė, jog šiuo 
metu jau nebeužtenką šū
kių, jog reikia kovoti iki 
“galutino laimėjimo” ir Hit
lerio sunaikinimo”. Anglai 
turi žinoti už ką jie kovoją.
Blogiausias valdovas

Savo pareiškime Edenas

blogiausias Europos valdo
vas. Negalima leisti, kad ji 
kada nors vėl galėtų šį vai
dmenį vaidinti”.

Savo kalboje Edenas svei 
kino Prezidento Roosevelto 
paskutiniąją kalbą ir paste
bėdamas, jog pokariniam pa 
šaulio atstatyme ir Amerika 
pilnai dalyvaus, pažymėjo, 
jog visų tautų rezursai turi 
būti suburti.

Taika kontinente

rius pabrėžė, jog Anglija te 
norinti tik pastovios vidaus 
taikos kontinente. Anglijai 
taip pat rūpį išvengti poka
rinio bado ir įvairiausių dar 
bo ir rinkų nepastovumų. 
Europoje.

Visam šiam pokarinės Eu 
ropos atstatymo darbe tu
rės dalyvauti visos Europos 
tautos, kurioms turės būti 
suteikta laisvė savo ekono
mijoj.

Taip pat ir Vokietija tu
rėsianti suvaidinti tam tik
rą vaidmenį.

La valio pasikalbėjimas su 
spaudos atstovais, šiame 
pasikalbėjime atvirai skel
biama, jog tik Vokietija ga
linti išgelbėti Europą ir jog versmą>
Prancūzijai tėra tik vienas, Šiuo laiku Amerikoje jie

Pavojai Amerikai..,

I) I? A U G A S
The Litluinnlnn Daily l'rleiul

Publahed by tlie I.lthuanian Catholic 
Press Society.

2331 So. Oakley Avė., (’lilt a«<>, Illinois

T'ke most lnflucntial Lithuanian Daily 
in America.

Anglų-graikų kariuomenė 
saloje pilnai apsupta

Anglijos laivynas kovose 
nebedalyvaujgs. Dirbtinas rūkas

("Draugas” Acme telephoto)
Geografiniai reikšmingumai iš prezidento Roosevelto aną dieną sakytos per radiją 

kalbos, kai jis darė vykdomo karo peržvalgą ir kai paskelbė Amerikai pilnutinį nepa
prastą stovį.

Japonija grąsina 
Rytų Indijoms

TOKIJO, gegužės 30 d. — 
Užsienio ministeris Matsuo- 
ka, paantrindamas Japoni
jos prisidėjimą prie Romos-

Toliau užsienio sekreto-1 Berlyno sąjungos, pareiškė,
jog Japonijai gal būt reikės 
persvarstyti jos “taikingą
ją politiką” pietų jūrose.

Informuotieji sulogsniai 
tai interpretuoja tiesioginių 
Tokijo grąsinimu Olandijos 
rytų Indijoms.
Sąryšyj su Amerikos spau 

doje pasirodžiusiomis žinio
mis, jog Japonija pradedan
ti atitolti nuo ašies Matsur 
oka pastebėjo, jog tai esą 
“nesąmoningi gandai”.

Suėmė Amerikoj
Austrijos nacį

NEW YORKAS, gegužės
30 d. — Federaliai pareigū
nai šiandie atmetė Vokieti
jos konsulato prašymą pa
leisti dr. Kurt Heinrich 
Rieth, kurį vakar staiga su 
ėmė imigracijos pareigūnai 
ir perkėlė į Ellis salą.

Dr. Rieth buvo Vokietijos 
ministeriu Austrijoje, kai 
naciai nesėkmingai bandė 
1934 metais sudaryti per-

buvo prekybos diplomatinis 
atstovas. Dabar jis laiko
mas deportacijai.

Pasaulyj

BERLYNAS. — Praneša
ma, jog gen. B. C. Freyberg, 
anglų kariuomenės vadas 
Kretoje žuvo orlaivio nelai
mėje.

LONDONAS. — Patiki
mai pranešama, jog Irako 
dabartinis premjeras Rashid 
Ali ai Gailani pabėgo į kai
myninį Iraną.

WASHINGTONAS. — Ka
ro departamentas skelbia, 
jog šį rudenį įvyksiančiuose 
kariuomenės manevruose ka 
reiviams trūksią reikiamų 
ginklų.

ISTANBULIS. — Netru
kus Amerikon išvyksta Tur 
kijos komisija vesti dery
boms dėl ginklų pirkimo 
Turkijai. • •*

WASHINGTONAS. — Pa
tikimi šaltiniai praneša, jog 
nuo karo Europoje pradžios 
1939 metais, iš Amerikos ga 
beną reikmenis Anglijai te- 
nuskandinta tik 28 laivai.

•
DUBLINAS. — Anksti šį 

rytą prlešorlaiviniai pabūk
lai apšaudė skaičių svetimų 
orlaivių, skrendančių per Al 
riją.

•
LONDONAS. — Anglai iš 

gelbėjo apie šimtą Bismarc
ko įgulos narių, kurie atga
benti į vieną Anglijos uostų.

Pavarė įtariamus 
darbininkus

BOSTONAS, gegužės 30 
d. — Laivyno sekretoriaus 
Knox įsakymu šiandie stai
ga atleista keletas darbinin 
kų Charlestovvn laivų dirb
tuvėse.

Atleistųjų darbininkų 
skaičius esą tarp keturių ir 
dvidešimties.

Dideliame Fitchburg fab
rike, kuriame gaminama ka 
ro reikmenys įvesta sustip
rinta sargyba.

Taip pat speciali sargyba 
pastatyta Cambridge dirbtu 
vėse.

Laivų dirbtuvių atleistie
siems darbininkams įteikta 
laiškas, kuriame sakoma, 
jog pagal laivyno sekreto
riaus nurodymus jie atlei
džiami iš darbo.

Nuskandino italų 
kariuomenės laivą

PHILADELPHIA, gegužės 
30 d. — Pereitą naktį kalbė
damas Philadelphijoj Lind- 
berghas pareiškė, jog jei 

ROMA, gegužės 30 d. Prezidento Roosevelto pas
kali jos karo vadovybe šian ■ keibtoji politiką pereitą an-
die praneša, jog į pietus nuo 
Sirakūzų, Sicilijoj torpedos 
nuskandino 17,879 tonų ita
lų laivą Conte Rosso.

Laivu keliavę nemaža ka

tradienį būtų sekama, “mes 
pradėtumėm karą tarp dvie 
jų pusrutulių, kuris gali nu
sitęsti ištisas generacijas”. 

Sąryšyj su Prezidento pa
reivių, kurių dauguma iš- reiškimu apie Amerikos in- 
gelbėta. teresus Cape Verde salose

Tuo pačiu laiku italai pra Lindberghas pareiškė, jog 
neša, jog fašistų orlaiviai
susprogdino anglų destroje-

BERLYNAS, gegužės 30 d. 
— Vokiečių sluogsniai šian
die praneša, jog Kretoje an
glų kariuomenė apsupta ir 
karas saloje jau esąs baig
tas.

Karo vadovybė pareiškė, 
jog anglų pasipriešinimas 
saloje visur sunyko ir na
ciai užėmę dar vieną svar
bų šiaurinį salos uostą Re
timo.

Oficialioji Vokietijos ži
nių agentūra pareiškia, jog 
arši 11 dienų kova “jau iš
spręsta.”
Suimta daug belaisvių

Ankstesni vokiečių prane
šimai sako, jog užimant 
Candia naciai suėmę keletą 
šimtų anglų belaisvių.

Kiek vėliau naciai prane
ša, jog Retimo uosto okupa 
ei jos metu suimta aštuoni

„ . . i šimtai anglų kariuomenės irmas Kretoje. 1 . . , . x- .išlaisvinta keli tūkstančiai 
Jo liga nesanti pavojinga italų ^^8^

ir jis laikomas kur nors, rpu0 būdu per paskutinią- 
Graikijoje aviacijos ligoni- |gįag trįg dienas vokiečiai už 
n^jc- 'ėmė Kretos sostinę Canea,

buvusią anglų laivyno bazę

ROMA, gegužės 30 d. — 
Pranešama, jog anglų ka
riuomenė Kretoje šiandie 
galutinai demoralizuota, 
kai vokiečiai paleido dirbti
ną rūką. Tuo tarpu Italijos 
spauda rašo, jog anglų pa
sidavimo Kretoje galima 
laukti bet kuriuo momentu.

SCHMELING
NEŽUVO
KRETOJE

BERLYNAS, gegužės 30 d. 
— Vokiečiai šiandie oficia
liai paskelbė, jog M. Schme- 
lingas, buvęs bokso pasau
lio čampijonas, yra gyvas, 
bet ligoninėje. Schmelingas 
sergąs šiltųjų kraštų liga, 
kuria jis susirgęs bekovoda

Londonas sutinka 
LONDONAS, gegužės 30 d.

— Patikimi Londono šalti
niai šiandie pareiškia, jog 
nesą pagrindo abejoti vokie
čių pranešimams, kad 
Schmelingas yra gyvas. Pra
nešimai iš Kretos jog Schme /manoma, nes šiuo metu an 
lingas žuvo kovose Kretoje glams prieįnamų uostų be
galėjo būti klaidingi.

(Vakar Zelandijos karei
vis, atvykęs iš Kretos Egip
tan, pranešė, jog Schmelin- J jog laivynas nebedalyvau 
gas narsiai kovojęs. Jis pa-1 jąSt neg italai be pasiprieši- 
griebęs iš sužeisto kareivio. nim0 galėję iSlaipįntį kariuo
šautuvą, bet pats buvo nu- menę laivais rytinėj Kretos 
šautas, “nesuspėjęs padary dalyj
ti jokių nuostolių”.)

Lindberghas 
nesutinka su 
F. D. R. politika

“net ir Hitleris niekados ne 
oadarė tokio pareiškimo”.

Kartu su Lindberghu kal
bėjo šen. David I. Walsh ir 
Kathleen Norris.

Kretoje Suda įlankoje, di- 
džiausį salos miestą Candia 
ir Retimo.
Nėra išsigelbėjimo 

Nacių autoritetingi sluog
sniai pabrėžia, jog anglų pa 
bėgimas iš Kretos beveik ne

veik nebesą.
Vokiečiai taip pat pažy

mi, jog Kretos kovos Angli-

Tnformuotieji nacių sluog 
sniai pareiškia, jog po Kre
tos okupacijos bus imtasi 
’aujų dar svarbesnių žygių. 
Pavojus auga
LONDONAS, gegužės 30 d. 

Anglų informuotieji sluogs
niai pripažįsta, jog Kretoje 
laimėjimo galimybės kas
kart labiau mažėja.

Anglijos aviacija vis dar 
tebebombarduoja nacių po
zicijas, bet nacių pajėgos 
saloje kasdien didėjančios.

Tuo tarpu pranešimai iš 
Kairo sako, jog anglų grai
kų kariuomenė vėl turėjusi 
pasitraukti į naujas pozici
jas. Tačiau smulkmesnių ži
nių nepaduodama.

ORAS
Debesuota. Protarpiais lie 

tus. Vėsoka.
Saulė teka 5:18 vai., saulė 

leidžias 8:18 vai.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
LIETUVIŠKAS STALAS INTERNATIONAL INSTITUTE JUBILIEJAUS PROGA

Svetimtautėms labiausiai patikę ne tik 
lietuviški valgiai, bet ir šokiai

Philadelphia, Pa. — Phi- Taigi, Philadelphia Mote- 
ladelphia International Ins- rų Tarybos Draugija, nau- 
titute (viena 137 įstaigų, už- jai susitvėrus iš čia gimu- 
laikomų United Charities šių. užsibrėžusi veikti kul- 
Campaign) kasmet ruošia tūros, jaunimo reikalais, no- 
tarptautinę vakarienę, kur ri išreikšti viešą padėką da- 
24 tautų atstovės pagamina lyvavusioms lietuvaitėms
kokį nors savo tautos popu (visos veik Šv. Kazimiero k~ tai yra, 60 laikraščio numerių už vieną dolerį! 
larį valgį — italai spaghetti, parapijos veikliausios na

rės) už jų klusnumą. Ypa
tingai Teklei Balčiūnaitei už 
jos rūpestingumą — tokiu 
trumpu laiku surengti pui-

10 Savaičių Prenumerata Siūloma 
U2 VIENĄ DOLERĮ

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
štai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams: 

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

Tik pamanykite, už vieną dolerį naujiems skaitytojams 
dienraštis “Draugas“ siunčiamas per dešitmts savaičių

rusai barščius, lenkės deš
ras, armėnai paklavą, ispa
nai camarones ir t.t. Prie 
kiekvieno stalo priėję sve
čiai gali ko nori nusipirkti, kų pasirodymą išpildant tris 
Ir taip “keliaudami apie pa- šokius — Suktinį Klumpa- 
saulį” aplankydami kiekvie- kojį ir Noriu miego, šokikės 
ną kraštą, paragauja to buvo: Teklė Balčiūnaitė, O- 
krašto valgio. Kai visą su na Barauskaitė, Stella Ker

perone, kur ateina trauki
niai. Pasak laikraščių, ir 
Kaišiadorių miestelyje “stin 
ga švaros privačių gyvento
jų kiemuose.”

Įspūdingoji šventė
Marianapolis. — Ketvir

tadienį, gegužės 22 d., Ma- 
rianapolio kolegijos koply
čioje iškilmingai buvo at
švęsta Dangun Žengimo šven 
tė.

Iškilmingas mišias laikėŠiomis dienomis “Draugas” yra žymiai sumodernizuo- 
tas, patobulintas ir visais atžvilgiais pagerintas. Tai gi kulE Juozaa Kuprevičius, di- 
čia yra puikiausia proga padaryti didelę malonę prote
liams, giminėms ir draugams — užsakykite jiems “susi
pažinimo prenumeratą” už vieną dolerį. Pasinaudokite ju
biliejaus proga!

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

Užsakymus siųskite šiuo adresu:

"DRAUGA S"
sideda ant “tacos” susidaro, nagiūtė, Ona Rimgailiūtė, i i w _
“Full course dinner”— (pil- Agnieška Stankiūtė, Aldona 2334 So. OdKlGy A V©. ChiCGCJO# Illinois
nūs pietūs). Amerikonai ant Basanavičius, Genovaitė Za-
galo suteikia ice cream ir vatskaitė-Ramanauskas, Ie- 
pie. va Adamonytė, Kastancija

Pirmą sykį tarpe kitų tau-Zv«aitS- Aldona Grigoniūt?. 
tų šiemet pasirodė i? lietu- šios Uetuvaitės ne tik pui
rių stalas. Kadangi buvo ga- kiai iSpildė savo Pr°gram!b 
na šilta diena, tai lietuvės bet dar P»«kojo už pakvie- 
pagamino didoką bliūdą šal-įtim*' Ar tai nevertos

arba šaukite CANaI 8010

Žinutės iš 
Rockford, Illinois

nę ir šokius parapijos sve
tainėje. Šokiams grieš Sal- 
vato Night Owls. Prašomi
visi rengtis prie šio jubilie- 

Gegužės 8 d. mūsų para-j jaUs. Tikietų galima gauti
. , rimo? Juk dažniausiai jau-lPU08 sodalietės suruošė mo- parapijos ofise arba pas ko

tų zalusų SU Smetona, JUOda . ... įtinu ir dnkfprn hankipta <mI 4- 4-nimą reikia raginti ir ra- tinų ir duRterU bankietą su mitetue.
ginti kol priprašai, o šios ProSrama- Prie stalų patar-, Birželio 15 d. įvyks mo-
lietuvaitės dar dėkoja už nav0 ® skyriaus mergaitės.) kyklos mokslo baigimo va- 

Mokyklos vaikučiai išpildė kara8. Aštuntą 8kyrių bai.

duona ir pyrago. A. Zavats 
kienės pyragas buvo toks 
skanus ir taip kitatautėms 
patiko, kad ne viena, bet ke-[ P™gą pasirodyti 
lios prašė nors riekę par
duoti ir į namus parsinešti, 
kad ir šeimos nariai para
gautų. Kelios dar klausė, ar 
lietuviai vartoja tą pyragą
duonos, ar kėkso vietoj, iš! Panašios toms miško gėle

Atlikę visa kuo puikiau
siai, nematomai prasišalino, 
kad nebuvo kada visoms nei 
padėkoti. Kažin ar iš nedrą-

sekančią programą: 1. “Ma
no mamytė” padeklamavo 
Joana Enenaitė, 2. Military 
Tap pašoko mergaičių gru-

sos, ar nusižeminimo? Jos P5' 3' Paskambino pianu E- 
leanora Remenčiūtė, 4. “Mo

gia devyni mokiniai: du ber
niukai ir septynios mergai
tės. Programa bus įdomi. Po 
programos bus šokiai.

Gegužės 24 d. per mišias 
susituokė Constance Stočkus

lėms : tina" padeklamavo Ona Sa- su Julius Kordash 
rokaitė, 5. Tap dance pašo-1 GegužeS 31 d„ 10 val.ko padarytas ir kur galima; 1C1I1°- žydi po lapais paai'

-i:a slėpę nežiūrint ar kas ma-
tl? Tikrai populiaru^ buvo to- ar ne' TaiP 5,08 lietuvai' ko Jeanlne Rlle5'- «• Mal°- to sodalietės Elena Adomat-

lietuvių stalas, tik pergreit t5s atliko kas buv0 reika- 
pritrūkom valgių.

Po vakarienės įvairių tau
tų šokiai ir dainos sudarė 
labai įdomią programą. Net 
ir indi jonai buvo su savo 
plunksnom ir karo šokiais.
Ypatingai buvo išgirtos lie
tuvaitės. Lietuvaičių koatiu- 
mas, išvaizda, gyvumas ža
vėjo publiką, nes buvo gir
dėt labai gražių išsireiški
mų tarpe svečių apie lietu
vių pasirodymą.

niausiąs žodis Motina išpildė čiūtė susituoks su Vincu Le- 
laujama ir dingo, nelaukda- mer&aičių grupė. 7. Choras) vįckįu> 
mos padėkos žodelio, padamavo Mano motinėle Į Jaunom porelėm

Todėl per “Draugą” tariu
joms ačiū!

Jas kvietusi, ■ Motinos dienoje sodalietės 
Ona Celedinienė su savo mamytėmis išklausė

—------- --------------------------- 1 bendrai mišių ir priėmė šv.
Žvilgsnis Į praeitį turi Komuniją. Mišios buvo ln.

ir “O vvonderful Mother of 
mine”.

linkime 
daug laimės naujam gyve
nime. Mėlynakė

mus sustiprinti, turi suža 
dinti ir pakelti mūsų ener
giją, mūsų darbingumą, mū
sų pasiryžimą naujiems dar
bams, naujiems žygiams.

Vygandas

tencija gyvų ir mirusių na
rių ir narių mamyčių.

Gegužės 18 d. sodalietės 
suruošė šokių vakarą. Susi
rinko gražus būrelis jauni
mo ir senesnių žmonių. “May

Dabartinės Geležin
kelio Stotys

Bolševikinė spauda prane
ša apie “pavyzdingą” tvar
ką Kaišiadorių geležinkelio 
stotyje. Stotyje ant grindų 
mėtosi papirosų nuorūkos,

PRESERVED FOR POSTERITY

(••Draugas” Acme telephoto)

Bob Feller, Indiana’ star, looka at pitehing hand en- 
ca8ed in plaster aa east is made by Joseph Motto for 
the Cleveland Health Museum.

Queen” išrinkta Helen Skrid popiergaliai ir kt. Statinėje 
la. Antrą vietą laimėjo Vic-' laikomo geriamo vandens 
toria Rimkus ir trečią — skonis esąs įtartinas. Grin- 
Patricia Surwill. Dalyvavo dys nešluojamos. Tas pats
ir pereitų metų “karalaitės”: 
Catherine Johnson, Adele 
Misiūnas, Florence Grubel 
ir Veronica Marma. Dovanė
les ir vainiką nešė mažytės 
Jeanine Riley ir Dorotny 
Keary. Kings Men griežė šo
kiams. Dovana $10.00 (cash) 
laimėjo Adolph Puidokas, 
savininkas Silver Tap. Va
karas buvo sėkmingas.

Birželio 1 d. mokyklos vai
kučiai priims pirmą šv. Ko
muniją per pirmas mišias. 
Tą pačią dieną per sumą 
prasidės 40 vai. atlaidai. Ry 
tais ir vakarais bus pamal
dos. Pamokslus sakys sve 
čias kunigas.

Birželio 8 d. parapijonai 
švęs 30 metų parapijos įstei 
gimo jubiliejų. Šių iškilmių 
paminėjimui rengia vakarie-

purvo vaizdas pastebimas

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

AKIV GYDYTOJAS 
SPECIALISTAS

Suvlri 20 metų praktikavimo aklų 
taiayme Ir gydyme

GERAI PltlTAIKINTl AKINIAI
pataisys kreivas akis, trumparegyste 
tr tollregystę;
palengvinu akly Jtemplm*. proAalIns 
galvos akaudZjlm*, svaigimą Ir aklų 
karAtj.

MODF.RNIAKIAI SI, TOBULIAUSI 
KGZAMIN AVIMO BCDAI 

Spėriai* atyda atkreipiama 1 valkų
akis.
Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia. 

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

Sekmadieniais pagal sutartj.

4712 So. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1373

Iškilmių pabaigą vainika
vo atvykus iš Chicago vieš-, 
nia Irena Aitutytė. Per Ko-' 
muniją ji giedojo žavingąjį] 
“Panis Angelicus”. Meniškai, 
ir įspūdingai giedojo. Tuo 
momentu ji savo švelniu ir j 
giliu balsu pridavė dar dau-; 
giau iškilmingumo ir kilnes 
nės nuotaikos visai šventei !

Visi atsilankiusieji buvo 
labai patenkinti tuo suteik
tu Irenos Aitutytės malonu
mu. S. S.

Redakcijos atsakymai
K. D. (Phila, Pa.) Mielu 

noru būtumėm įdėję Lietu
vių Tautos Pašalpinio Klubo 
kvietimą į pikniką. Bet jį 
pervėlai (geg. 29 d.) gavo
me. Galėjom įdėti į šį nu
merį, tačiau kokia nauda: 
juk šeštadienio numeris ne
pasiekia visų Phila ir apy
linkės "Draugo” skaitytojų. 
Panašūs pranešimai — kvie 
timai visuomet reikia siųsti 
anksti.

jakonu buvo kun. Petras Ma
linauskas ir subdijakonu' 
kun. Jonas Baltrušaitis. Šven 
tei pritaikintą, įspūdingą 
pamokslą pasakė kun. Juo
zas Kuprevičius. Per mišias 
giedojo kolegijos choras. So 
lo, Sabaliausko “Skubink 
prie kryžiaus” Išpildė Jonas 
Klebauskas, smuiku akom
panavo Jonas Dastikas.

VVOIK STUDIO
1945 VVest SS* Street

MODERN NrtT/
(OMPI ET E '

ADAANCFD PHOTOGRU’HY 

IOU E61 PO&SIBI.E PRK ES 

PHONE I.SEAYETTE 2H13 'o

Glasses - Akiniai

Teisingai prirenkame aki
nius. Patarnauja prityręs 
lietuvis daktaras - optomet- 
ristas.
Akių egzaminavimas dykai. 

Akinių kainos:
Full view style — $6.95 
Bifocals — biskį daugiau. 
Paprasti akiniai po $2.95

Dykai didelis katalogas 
Jewlery, Elektriniai 
Šaldytuvai. Namams

Baldai

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

3409 S. Halsted St.
Del sąžiningo radio patai- 
symyo pašaukite Yards 3088

•
Atsiminkite — krautuvė 

su mėlynu frontu

Budriko Radio Programos:
VVCFL — 100 K. — Sekmadie

niais 6 vai. vak.
WHFC — 1450 K. — Ketvirtadie

niais 7 vai. vak.
WAAF — 950 K. — Sekmadie
niais 4:50 vai. vak.

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora aklų visam gy
venimui Saugokit jaa leisdami 
Uekm.mlnuott Jas moderniškiausia 
metodą, kurta reggltmo mokslas 

galt sutelkti.
ZZ METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
vi-s aklų (temptai*.

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

OITOMITRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas lt-tos
Telefonas CANAL 0521 — Chicago 

OFISO VALANDOS 
Kasdien 9:00 a. m. iki S.10 p. m. 

Treč. Ir Rėkt: 9:00 a. m. Iki 
li»0 p. m.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Rm. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehiU 0617 
Office teL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2423 VV. Marguette Road

TeL CANaI 6122

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

Valaudoa: 1—3 popiet ir 7—8 v. ▼. 
REZIDENCIJA:

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPublic 7868

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VAJLANDOS:

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

Office teL YARds 4787 
Namą tel. PROspect 1930

Tel. YARds 5921.
Res.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso teL VIRginia 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

Tel. CANaI 0257
Rez. tel.: PROspect 6659

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

Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 ▼. ryto iki 3 popiet

S iki 9 vai. vakar*.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet,
1^4 įr 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

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

Ofiao ML CANaI 2346 
Ofiso VaL: 2—4 ir 7—9 
Trečiadieniai*pagal sutartį 
Rez. TcL: HKMlock tlftO

Tęs. YARda 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Telrfofnas; HEMlock 5819

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 tkt S! Vak. 7 tkt t 

Nedėliomis* pagal sutartj

Telefonas CANaI 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal sutartį.
Res. telefonas SEEley 0434.

Tel. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. I5tos gat. ir 49th Ct
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. 
ir pagal nutartį.

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal sutartį.
Ofiao telefonas PROspect 6737 
Vaaų talafosM vogiai* MU

Tel. CANaI 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road 
OFISO VALANDOS 

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

Ofiso TaL: Rezid. ToL:
VIRginia 1388 PROzpect 3634

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 VVest S5th Street
LIGONIUS PRIIMA i
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečlad. Ir Sekmad. tik susitartus.

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė. 
TeL YARda 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais 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 nuo 7 iki 8:30 vai. vak.

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

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

TeL YARda 0994 
Res. t«L PLAza 3200

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-6 v. vak. 
Ncdėliomia nno 10 iki 12 vai, dieną

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

Gen. Skorupslda

I
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Pavergtosios Lietuvos Gyvenimas 
Faktų Šviesoje *
Lochmatov, Charilonov 
- Lietuvos geležinkeliu 
ir pašto viršininkai

Kas skaitysis
nusipelnęs

J. Paleckis išleido naują 
“ukazą”, pagal kuri artis- 

Kaip jau buvo rašyta, o-'tams, mokslininkams mcuo
kupuotosios Lietuvos gele
žinkelių dezorganizatoriu 
“laisvosios” Lietuvos gele
žinkelių viršininku paskir-

veikėjams, mokytoji;ms ir 
gydytojams būsiąs suteikia
mas “nusipelniusio” vaidas. 
Kuo tas ‘nusipelnymas’ tū

tas maskolis “tovarišč” Loch rėš pasireikšti, galima spręs
matov. Dabar patirta, kad 
paštų valdybos viršininku

ti iš to, kad mokytojai tuo 
vardu bus vadinami, jeigu

paskirtas kitas Lochmatovo jie parodys “pažangą komu- 
tautietis — “tovarišč” Cha- nistinio vaikų auklėjimo bei 
ritonov, o paštų ekspedici- mokymo srityje”. Vienu žo- 
jai vadovauja “tovarišč” džiu, kas dažniau ištars “ge-
Vinokurov.

Tad nenuostabu, kad pati 
sovietinė Lietuvos spauda 
diena dienon kelia gvoltą 
dėl “tovariščio” Charotono- 
vo nutvarkytu paštu skan
dalingo veikimo...

Ar toks nemokamas 
gydymas!

Kauno priemiesčio lentpiū 
vės darbininkas Adomas Kai 
velis pasiuntė “Tarybų Lie
tuvos” laikraščiui skundą 
dėl dantų gydytojų. Jis nu
ėjęs pas dantistę Levinaitę- 
Buršteinienę. Po dviejų vi
zitų ji pareiškusi, kad ga
linti gydyti tik už pinigus. 
Nuėjęs pas kitą dantistę 
Epšteinaitę - Fainbergienę, 
bet ji atsakiusi, kad galinti

nialiojo” Josifo Visarionovi- 
čio vardą, tas gaus keikimo 
pavadinimą “nusipelnęs”. To 
kiems “nusipelniusiems” J. 
Paleckis išdavinės speciali- 
nius diplomus.

Prie komunistų ir 
tiltai neveikia

Balandžio 20 d. ties Kau
nu buvo pakeltas tiltas per 
Nemuną, nes reikėjo praleis-

NUTRAUKTOS ŽAISMES

C Ul'uugja Acuie

Basebolininkų sprendėjas Larry Goetz giliai užsimąs
tęs klausydamas prezidento Roosevelto kalbos, dėl ku
rios naktinės žaismės Polo Grounds, New Yorke, buvo 
laikinai nutrauktos,

KAIP TIKROVĖJE YRA SU 
NEMOKAMU GYDYMU

Kaip žinoma, bolševikų 
propaganda giriasi, jog oku
puotoje Lietuvoje esąs įve3-

ti praplaukti garlaivį. Tiltą nemokamas gydymas
iškėlė 8 vai. ryto, kada vyks
ta didžiausias judėjimas. Til 
tas iškeltas buvo išlaikytas 
vieną valandą ir 20 minučių, 
tad prie tilto susirinko tūks
tančiai žmonių, o taip pat 
vežimų, laukdami pravažla-

Dabar gauta iš Lietuvos tie
sioginių žinių, kaip tas “ne
mokamas” gydymas atrodo 
praktikoje. Tiesa, kad gydy
mas yra nemokamas, jeigu 
ligonis gydosi namie. Tačiau 
reikia mokėti už vaistus

vimo. Pusantros valandos m , * * • ATuo tarpu uz vaistus yra
gavo išlaukti net greitosios ... . , . , v,. . ...... i , ... __ nustatytos tokios aukštosnemokamai gydyti tik nuo pagalbos automobilis. Pasi- . . . ... . v-m -i • ni i i • , , , , ,. x (1 „ kainos, jog euiHiam-žmogui10 iki 31 vai., o kitomis va- rodo, kad tiltą bekeliant “už

landomis imanti po 12 rub-' sikirtęs mechanizmas”, tad
lių už dantį. Minėtas gi dar
bininkas tomis valandomis 
dirba, tad “negali pasinau
doti nemokamu gydymu”.

Bliofo, kaip ylos, 
maiše nepaslėpsi

Kauno apskrities vykdo
mojo komiteto (buv. savi 
valdybės) darbo skyrius skel 
bia, kad visi bedarbiai turi 
skubiai vizuoti savo darbo 
korteles. Kas to neatliks bus 
išbrauktas iš bedarbių skai
čiaus.

O juk bolševikų propagan
da skelbia, kad nedarbas o- 
kupuotoje Lietuvoje jau se
niai esąs panaikintas!

reikėję taip ilgai laukti.
Oficiozas, aprašinėdamas 

šį įvykį, pastebi: nelaikąs 
šunis lakinti, kai reikia eiti 
medžioklėn!

jie yra visiškai neprieina
mi. Be to, daugelio vaistų 
iš viso negalima gauti.

Apie gydytojų patarnavi
mo biurokratiškumą galima 
spręsti iš tokio pavyzdžio, 
paimto išš Kauno gyvenimo.

Paskelbtas įsakymas, ku- j_________________________
riuo visi okupuotosios Lie-i , , ■ ii j
tuvos gyventojai iki š. m. UZKVICtimdS Į Ak3(lG- 
rugsSjo 1 d. turi ,u- _.jos p.^
vietiškus pasus.

Patirta, kad okupuotosios 
Lietuvos prekybos komisaro 
Gregorausko pavadų ^ojas

šv. Kazimiero Akademi
jos Rėmėjų 6-to skyriaus 
piknikas įvvks rvto j, birže
lio 1 d<, Kubaičio Darže,

gresijos sistema, 
įmonėje 6 mėnesius gauna j 
tarp 10 ir 15% gydymosi iš
laidų, išdirbę 3 metus toje 
pačioje įmonėje gauna pa
šalpos 20—25% ir t. t. Aukš 
čiausia norma, kuri išmoka
ma sergančiam darbininkui, ženklus? Štai lengvas ir vi-

“ Taupykite Vartotus
Pašto Ženklus

Ar norite prisidėti prie 
tikro misijonieriško darbol 
Taupykite vartotus pašto

yra 60% nuo gydymosi iš
laidų. Tačiau įdomiausia, 
kad šis komunistinis drau
dimas pradėjo veikti nuo 
pereitų metų pabaigos, tuo 
tarpu

visi darbininkų įmokėji- 
niai nepriklausomos Lietu
vos ligonių kasoms yra '5; 
stačiai nusavinti. Tokiu 
būdu darbininkai ir tar- 
nautojai, per ilgus metus l»i 
mokėję ligonių kasoms, M 
dabar vienu plunksnos 
brūkštelėjimu yra apiplė
šti.
Lietuvos gydytojai — chi

rurgai sako, kad netrukus 
Lietuvoje teks atsisakyti 
nuo daugelio operacijų, nes I’J 
negalima gauti reikalinges- M 
nių medikamentų ir vaistų. -*1'

Kauno miesto ligoninėje 
neseniai buvo toks atsitiki
mas. Pagal bolševikinę biu
rokratinę tvarką, okupuotoji

siems prieinamas būdas, ku
ris neša misijoms didelės 
naudos, o bendradarbiams 
gausių nuopelnų.

Šioj srity daugiausia ga
li pasidarbuoti tie, kurie

dirba krautuvėse, bankuose, 
ofisuose ir panašiose vieto- 
se, kur kasdien pereina 
daug pašto.

Kada susidarys keletas 
svarų pašto ženklų, siųskite 
juos “4th Class Mail” šiuo 
adresu:

Marian Hills Seminary, 
MISSION CLUB, 
Hinsdale, Illinois.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

PEOPLES KRAUTUVĖJ
Birželio Menesio į;)♦ .

Didis Išpardavimas

:)

Vienoje šeimoje susirgo du 
vaikai, vienas 2 metų, kitas Lietuva yra tokia “laisva,1 
apie 10 metų. Iškviestasis ■ jOg neį buvusiųjų savivaldy- 
gydytojas apžiūrėjo dviejų įįų biudžetus tvirtina Mask-
metų vaiką, išrašė receptą, 
tačiau antrojo —

vyresniojo vaiko apžiūrėti 
nesiėmė, nes jo pareiga 
esanti gydyti vaikus tik
tai iki 3 metų amžiaus! 
Kol tėvai surado kitą gy

dytoją, kuris turėjo teisės 
apžiūrėti vyresnįjį vaiką, šis 
vargšas spėjo numirti.

Pagal naujai įvestą bolše
vikų įstatymą draudimui 
nuo ligų, pašalpos išmoka
mos vad. aritmetinės pro-

va, be kurios žinios niekas 
neturi teisės lėšomis dispo
nuoti. Taip yra ir su buvu
siąja Kauno miesto savival
dybe, kuri išlaiko miesto li
goninę. štai atsitiko, kad

Kauno biudžeto Maskva
dar nebuvo patvirtinusi,
tad Kauno miesto naujieji (j)
ponai negalėjo suteikti lė- X
šų ligoninei išlaikyti. Li- U 

*♦* ’
goninėje buvę ligonys tris ĮjJ 
dienas liko beveik be jo- »:♦ 
kio maisto. h]

Sunset Park, prie 135-tos ir i
, _ , , ,„,Archer Avenue. Pradžia 1maskolių tautybes, bet is • va|

Maskolijos atsiųstas žy las. v . , , .Kviečiame visus kuoskait-

‘tovarišč” Plakchin nėra

PLATINKITE “DRAUGĄ”

D A C |/ Z~\ I Z"S Q pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas. 
I/A Jl\\zL\zO — namams statyti, remontuoti ar

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!!.

TAI IDY1/ITC mūsų Jfltaig°je. Jūsų indeliai rūpes-I r\Uzl T 1x1 I U tingai globojami ir ligi $5,000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame 
Stt%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

MASU PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenuskrlaudžiant Nei 
Vieno Klljento!

Keistuto Savings and Loaa Association yra žymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė {staiga.

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

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

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge*

p. p.

lingiausiai atvažiuoti pasi
linksminti, pasisvečiuoti ir 
pasikvėpuoti tyru oru, o rė
mėjos žada visus svetelius 
skaniais užkandžiais ir šal
tais gėrimais pavaišinti. Bus 
gražių dovanų išlaimėjimui, 
gyvas paršiukas, radio, ir 
t. t. Įžanga veltui.

Kas norės važiuoti su tro
ku, tai ateikite prie bažny
čios.

Savo atsilankymu į šį pik
niką netiktai sau didelį ma
lonumą padarysite, bet ir 
paremsite šv. Kazimiero A- 
kademiją.

Komisija

STANLEY GAVCUS '
— Pnr<lii<«la—

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

PcrkraaiMto llalriiia, Vežioja Angllf 
Krelpkltė. prie;

Stanley Gavcus
110 So. Ridgeland Avenue 
Worth. III. Tel. Oak iJiun 103-J-l

SICLOMOS

Puikiausios Prekės! 
Mažiausios Kainos! 
Geriausios Išlygos!

Dovanos Jaunavedžiams!!!
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AR DAUG KŪRO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?|

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij^]
Sutaupysite Daug Pinigų.

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

gaisrų;
6. Greitai ir lengvai įtaisoma.| 

Apskaičiavimas Dykai!

M

' I
ii-

rtoNną DOCK WOpL 
CosKtOAno
Fiucm. » Imsaati no Boasm 

CoMvttut»GMmrfMii Bqa»m 

5on'*»t>- 30im Cu«k Fl

Ha«oM)O»-43ui mi Cum Ft

PufmBftUM m Laytbj

Hka*t Duuotm Watt»iai>- 
Mamhbv. Concam. Etc. Parūpiname F.H.A. PankoUnimoa 

ar UmokėJImna.

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

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Ave. Republic 6051|
Wareboose: 9401 8o. Stony Island Ava. tai.

ir mėgsta AMBROSTA Alų. bet, prie to išdirbėjai nu
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurj užvardino NEC- 
TAR. Šia Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos rū-

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

or

Ambrosia & Nectar
BEERS

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria 
šies produktų.

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės oas NORKŲ, kur gausite 
greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

$5.00 vert., 9x12, naujos mados klijankps, po $3.49 
1941 metų mados Standard midget radios $11.95 
$30.00 ąžuolo, 5-kių dalių Breakfast setai $19.75 (•) 
$55.00 vertės porcelinuoti gesiniai pečiai $32.50 
$15. vert., garantuoti springsiųiai matrasai $7.95 
$35.00 vertės puikiausi lovų outfitai .... $17.95 i

$7.00 vertės naujos mados plieninės lovos $3.95 m

$8.00 vertės coil lovom springsai . . .......... $190 '
$80.00 vertės miegamų kambarių setai, po $49.50 jį

Kiti po $29.50, $35.00, etc.
Vieni iš gražiausiu parlor setai, pasirinkimas vi
sokių spalvų, vertės $100.00, kaipo ekstra specialė 
kaina, 2 šmotai tik už ........  .................... $59.50

Kiti Parlor Setai sumažintomis kainomis, po

$29.75, $42.50, $50.00 ir tt.
6 kubiškų pėdų dydžio, 1941 m. WESTINGHOUSE, 
FRIGIDAIRE ar G. E. REFRIGERATORIAI,
po.................................... ..................  $119.50 (!)
NAUJOS PLOVYKLOS nuo .................... $25.00 (jj

LENGVI IŠMOKĖSIMAI
DIDELE NUOLAIDA UŽ SENUS BAI,DUS 

Šis pasiūlymas geras tik šią savaitę. Pasinaudokite!

M A.N U r A C T U R I N a CO M PA N V€ė

4179-83 Archer Av., kamp. Richmand
Telefonas LAFAYETTE 3171

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

visiems maloniai patarnaus.

Pasiklausykite Peoples radio porgramo antradienį, 7 vai. vak. 
iš stoties WGES, 1390 kilocycles.
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M34 South Oakley Avė. Chieago, Illinois
Published Daily, except Sundays 

A member of the Catholic Press Association
Subseriptlons: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three 

Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00; 
Six Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.

Advcrtising in "Draugas” brings best results.

DRAUGAS
lieina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tams — $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00; 
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata; Metams 
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

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

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

Lietuvių katalikų dienraščio ••Draugo" rėmėjams ir skaitytojams 
siunčiu sveikinimus tr geriausius . linkėjimus!

Jūsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams, informuodamas 
apie įvairius katalikams Įdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo tie. 
ms. gina lr saugo jas nuo amžinojo išganymo priešų.

Daugeriopai tepadaugSJa Jūsų katalikiško dienraščio skaitytojų skal
ausi

į, AMLETO GIOVANNI CICOGNANI,
• lAodi<*ea Arkivyskupas,

Apaštališkas Delegatas

Uolus ir energingas veikėjas
Birželio 1 d. Maspetho, N. Y., lietuviai bankietų, dva

sinėmis ir medžiaginėmis dovanomis pagerbs savo va
dą — kleboną gerb. kun. Joną Balkūną.

Ta proga ir mes bent šiais keliais žodžiais norime 
prisidėti prie kun. Balkūno pagerbimo jo kunigystės 15 
metų sukaktuvių, nes jo darbai siekia toli už V. J. 
Atsimainymo parapijos ribų. Nors jisai dar, palyginti, 
jaunas vyras, bet jau daug ir gražiai yra pasidarbavęs 
visos Amerikos lietuvių katalikų visuomenės gerovei.

Kun. Jonas Balkūnas gimė 1902 m. spalių 22 d. Malt- 
by, Pa. Jo tėveliai, Simonas ir Ona Paškevičiūtė, gyvi 
ir šiandie tebesidžiaugia Kristaus Vynynui išauklėtu 
ir paaukotu sūnumi. Savo tėvų žemę kun. Jonui pirmą 
kartą teko išvysti labai jauno amžiaus — būdamas tik 
šešerių metų jis buvo nuvežtas į Lietuvą. Neilgai buvo 
Lietuvoje. Grįžę atgal Amerikon, tėvai kun. Joną leido 
į mokyklas Plymouth, Duryea, Pittston, Pa. 1912 m. 
Balkūnai vėl išvyksta į Lietuvą ir apsigyvena Marijam
polėje. 1914 m. kun. Jonas jau lankė gimnaziją, bet ki
lęs karas pertraukė mokyklos darbą. Tada jis mokėsi 
privačiai, o 1917 m. vėl įstojo į gimnaziją Marijampo
lėje, kurią turėję “žiburio” švietimo draugija. 1919 m. 
stojo Seinų kunigų seminarijon, kurioje mokėsi trejus 
metus. 1922 m. drauge su tėvais atvyko į Ameriką ir čia 
buvo priimtas Brooklyno vyskupo.

Amerikoje seminarijos mokslus baigė Niagara Falls, 
N. Y. Kunigu įšventintas 1926 m. gegužės 29 d. Pirmo
ji paskyrimo vieta buvo šv. Liudviko parap. (kitatau
čių), Brooklyne, bet joje neilgai buvo. Tų pačių metų 
rudenį paskirtas vikaru į Apreiškimo lietuvių parapiją, 
kurioje dirbo iki 1928 m. birželio mėnesio, kai jo svei
kata visiškai susilpnėjo ir turėjo išvykti į Denver, Co- 
lorado, gydytis net vibneriems metams. 1929 m. gegu
žės m. paskirtas vikaru į Angelų Karalienės parapiją, 
Brooklyne, kurioje išbuvo iki 1933 m. spalių 1 d., kai 
paskirtas V. J. Atsimainymo parapijos klebonu, kurio 
pareigose ir šiandie sėkmingai dirba.

Paveikslingai eidamas kunigo — dvasios vado parei
gas, kun. J. Balkūnas nuo pat ankstyvosios jaunystės 
veiklus ir lietuvių tautiniame, kultūriniame ir visuome
niniame darbe. Nuo gimnazijos Laikų Lietuvoje jis atei
tininkas, lietuvių katalikų šviesuomenės organizacijos 
narys. Nuo seminarijos Amerikoje laikų nuolatinis lie
tuvių katalikų spaudos bendradarbis, publicistas. Jo 
straipsniai įvairiausiais klausimais puošė “Ameriką”, 
“Draugą”, “Darbininką”, “Garsą”, “Studentų Žodį”, 
“Tėvynės Balsą” (anksčiau leistą Pennsylvanijoje) ir 
kt. Per visus penkiolika metų rėmė visas lietuvių kata
likų centralinės organizacijas, kaip L. K. Federaciją, 
“Motinėlę” (jos garbės narys), L. Vyčius, Liet. Kat. 
Darbininkų Sąjungą, L. K. Susivienymą, Moterų Są
jungą, Stud. ir Profesionalų Sąjungą, nekalbant jau a- 
pie Kunigų Vienybę. Daug kartų buvo centro valdy
bose, užimdamas atsakingiausias vietas. Trejis metus 
iš eilės vadovavo Kunigų Vienybei; šiuo metu yra Ku
nigų Vienybės sekretorius, “K. V. Biuletenio” redak

torius.

“Amerika”, prie kurios įsteigimo ir išlaikymo kun. 
Jonas labai daug prisidėjo, teisingai rašo, kad jisai vi
są laiką buvo katalikybės ir lietuvybės sargyboje.

Dalyvavo masiniuose visuomeniniuose susirlnkimuo-

gex lankėsi svarbiose įstaigose Lietuvos ir lietuviu rei-

Rimties valandėlei
Prieš keletą metų, Vainikų Dienoje, teko matyti ka

reivių pulkus gražioje eisenoje. Viena senutė akyliai tė- 
mijo praeinančių kareivių veidus. Staiga suriko, “Jo
nuk”, ir apalpo.

Moteris, netekusi sūnaus praėjusiame pasauliniame 
kare, negalėjo sau įsivaizduoti, kad jos brangus vaike
lis daugiau nebegrįš namo; jis palaidotas svetimame 
krašte. Net dabar dar po 15 metų kiekvienas panašus 
kareivio veidas jai rodėsi esąs žuvusio sūnaus.

Vainikų Dienoje, mirusių kapai papuošti kapinėse. 
Krikščionims pasilieka gaivinanti mintis — tie subyrėję 
į dulkes kūnai vėl prisikels, siela ir kūnas vėl susijungs, 
kad amžinai būtų laimingi. Apie priešingą galimybę, 
kad kam galėtų tekti amžinai kentėti nesinori mąstyti.

Keista, kad žmogus mano ką nors laimėsiąs jėga. Ga
lėtų būti pergalė bet kokia iš viso to nauda? Giltinė 
pasisavina visas aukas. Plienas, nors kietas metalas, 
visgi rūdys jį sunaikina. Žmogus neprilygs stipriems 
metalams.

Kai po paskutinio karo paskelbta taika, buvo many
ta, kad tuomi nesusipratimai bus užbaigti, nes priešas 
parblokštas, bejėgis. Įsteigta Tautų Sąjunga, kuri visus 
ginčus likviduotų. Gyvenimas ką kitą parodė.

Kaltė tame, kad žmogiškas elementas turėjo svar
biausią rolę. Apie tai, kad asmens dvasinės pajėgos pri
valėjo būti ugdomos užsimiršta. Modernus pasaulis 
greit visokią medžiagą sunaudojo statyboms, kitiems 
reikmenims, tiktai nepagalvojo, kur reikės ją padėti 
arba kam parduoti. Rinkos ieškomos, konkurencija 
stipri, kova tada būtina.

Kaip spalva skiriasi nuo spalvos, taip žmogaus norai 
nuo jo darbų. Jeigu ieškoma dvasinė stiprybė ir perga
lė, tada nebaisu, bet kuriam sutvėrimui. Neužtenka tu
rėti gražius siekius, idealus, apie juos pasakoti, vėliaus 
naikinti tas tiesas savo elgesiu. Ką žmogus laimi jėga, 
tuo ilgai nesidžiaugs, bet ką jis laimi dvasioje, to nie
kad nepražudys. A.B.C.J.

kalais. 1938 m. viešėjo Lietuvoje, kur atstovavo Ame
rikos lietuvių katalikų visuomenei Lietuvos nepriklau
somybės 20 metų sukakties minėjime. Buvo ten priim
tas aukščiausių Bažnyčios ir Valstybės įstaigų. Lietu
vai patekus į žiaurią bolševikų verguvę, Kunigų Vieny
bės pavestas, atliko svarbius žygius pas Bažnyčios hie- 
rarchus.

Parapijos darbai geriausiai liudija apie jo tiesioginę, 
kaip kunigo, veiklą. Nuo 1933 m. rudens iki šiol Mas- 
pethas pakeitė savo veidą. 1935 m. pastatydinta baž
nyčia. Šiemet susilaukta naujos klebonijos, pripirkta 
daugiau žemės. Parapijos narių skaičius nuolat auga. 
Pasikviestos seselės pranciškietės. Įsteigta naudingų 
organizacijų. Parapijiečių talka, glaudus bendradarbia
vimas leidžia įvykdyti didelius darbus, surasti jiems 
reikalingų stambių lėšų.

Tad, ir mūsų dienraštis mielai dedasi prie maspetie- 
čių ir brooklyniečių nuoširdžių sveikinimų ir linkėjimų, 
siunčiamų šiam uoliam kunigui, gabiam klebonui ir

t

energingam visuomenės yeikėjui ilgiausių metų.

"America'' apie Lietuvą
Vienas iš pačių žymiausiųjų ir įtakingiausiųjų kata

likų savaitinių žurnalų “America” gegužės mėnesio 31 
dienos laidoje turi įdėjusi rašytojo Arthur Brown 
straipsnį, kuriam duota tokia antraštė: “Lithuania’s 
tragic plight under Moscow’s terrorists”.

Šis straipsnis užima du pilnus puslapius. Sutraukoje 
paduodama žinių apie smurtišką Sovietų Lietuvos oku
paciją ir gana plačiai ir teisingai aprašoma dabartinės 
Lietuvos žmonių kančios. Baigiant straipsnį autorius 
sako, kad, atsižvelgiant į siaučiantį Lietuvoje terorą, 
išrodo, jog mažai tėra vilties tam kraštui išsilaisvinti 
iš savo rūšies tarptautinio gengsterizmo. Tačiau:

“Lietuva, taikingas, pratęs sunkiai dirbti ir krikš
čioniškas kraštas, daug invazijų atlaikė. Lietuvių ra
sės žmonės, tūkstančiais metų gyvenę laisvėje prie 
savo Baltijos jūrų, jų jokia jėga nepajėgs išlaikyti 
surakintus vergijos retežiais. Kiekvieną dieną auga 
pasyvus pasipriešinimas. Militarinėms ir policinėms 
raudonojo okupanto jėgoms pavyko smurto keliu už
pulti ir užimti tą kraštą, bet nekenčiamiems ir ne
teisingiems vandalams bus sunku j{ išlaikyti, kai ka
ro dūmai ir agresorių baisūs darbai bus sustabdyti.
Teisingumas ir vėl triumfuos!” .

•
šia proga malonu yra pažymėti, kad ir Amerikos ka

talikų visuomenė ir katalikiškoji spauda rodo daug ma
lonaus palankumo ir simpatijos bolševikų okupuotai 
Lietuvai ir jos vargstantiems ir kenčiantiems žmonėms.

(“Draugas”, gegužės 31 
d., 1916 m.).

Italų pirmoji linija sunai
kinta... Austrų-vengrų armi
jos po kelių dienų baisaus 
mūšio užėmė italų didžiules 
tvirtumas Asiago apylinkė
je, kurios stovėjo ant pir
mos apsigynimo linijos. Da
bar austrai-vengrai pašėlu
siai puolasi ant antros ir 
paskutinės italų apsigynimo 
linijos. Kuomet ši linija bus 
apimta, tuomet priešais juos 
bebus Italijos lygumos, Ku
riomis bus lengva briautls 
šiaurinės Italijos gilumon....

Naujas Suv. Valstybių 
Aukščiausio Teismo teisėjas. 
Senatas vakar 47 balsais 
prieš 22 užgyrė Suv. Valsti
jų aukščiausiojo teismo tei
sėju iš Bostono žymų advo
katą Louis D. Brandeis, ku
rį ton vieton nuskyrė prezi
dentas Wilson sausio 28 die
ną...

•

Vokiečių kariuomenės 
nuostoliai... Nuo karo pra
džios iki dabar Vokietijos 
armija (neskaitant laivyno) 
neteko 2,822,079 kareivių. 
Tame skaičiuje: Užmuštų ir 
mirusių nuo žaizdų — 664,- 
552; mirusių nuo ligų — 41,- 
325; nelaisvėje — 137,789; 
be žinios prapuolę — 197,- 
094; pavojingai sužeistų — 
385,515; sužeistų — 254,627; 
lengvai sužeistųjų — 1,023,- 
212...

•

Sustojo ėję 3,000 laikraš
čiai.... Karo metu Vokietijo
je sustojo ėję 3,000 įvairių 
laikraščių....

r- t

Po Svietq
Pasidairius
Temsta Stalino saulė.

Kur dingo batukai, koji
nės? Kodėl viskas dvigubai, 
trigubai ir daugiau pabran
go ? Kodėl negalima gauti 
įvairių dalykų? Kodėl krau
tuvėse nieko negalima gau
ti išsimokėtinai?

Tokiais ir panašiais klau
simais Lietuvos darbininkai 
apipylė prezidiumą. Salėje 
pasidarė, klaiku. Prezidiu
mo nariai, it ant žarijų sė
dėdami, pradėjo vienas į 
kitą žvalgytis ir iš syk ne
žinojo, ką daryti. Tada at
sistojo “draugas” Movša 
Vilkoviščas ir pradėjo maž
daug taip aiškinti: Esą, so
vietų kraštas esąs labai 
turtingas, kad jo kultūra 
pažengusi šimtą metų pir
myn (tuo metu vienas dar
bininkas sušuko: “O kas su 
naktiniais marškiniais Vil
niuje vaikščiojo į teatrą, ar 
ne komisarų žmonos?”) Ne
dateklius neturtingoje so
vietų Lietuvoje greit išnyk- 
siąs, nes draugiškosios res
publikos visko atsiusiančios 
(salėje darbininkai kone 
choru sušuko:.... “ir su
puvusių arbūzų”). Krautu
vėje išsimokėjimui neduoda
ma pirkti todėl, kad darbi
ninkai neįsiskolintų ir tuo 
būdu geriau gyventų (salė
je pakilo garsus juokas). 
Po mėnesio bus visko, — 
tęsė toliau “draugas” Mov
ša, — todėl, draugai, ir mes

turime pakelti darbo našu
mą, — baigė jis.

— O ką mes už tą darbą 
gausime? — paklausė vie
nas daibininkas. Salėje pa
sigirdo aplodismentai. Tada 
“draugas” Movša Vilkoviš
čas tiktai surėkė:

— Čia pilna provokato
rių. Mes juos turime sunai
kintu a
Lietuvoje pavojinga juoktis.

Vyras: — Aš tau pasako
ju vieną po kito tokius juo
kingus ir linksmus nudti- 
kius, o tu nei nenusišyp- 
sai? Kodėl?

Žmona: — Ar tu iš ra- 
zumo išėjai? Tu nori, kad 
aš besišaipydama parody
čiau savo auksinius dantis, 
kad man juos tuojau išlup
tų. Ar tu nežinai, kas da
bar mus valdo? Daug bus 
geriau, kad tų juokų nepa
sakosi.

šių dienų vaikai.

Aną dieną Bostone sū-
džia išdavė viroką ant tūlo 
jauno vaiko, įdant jis lan
kytųsi į “nedėlinę mokyklą 
(Sunday school)” be per
traukos per šešius mėne
sius. Vaikas prisipažino, 
kad veluk sėdės per šešius 
mėnesius kalėjime prie sun
kaus darbo, ne kaip moky
sis katekizmo.” (S)

— Kodėl moterystė laiko
ma šventa?

— Todėl, kad moterystėje 
gyveną vyrai būna kanki
niai.

*
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Alia Rachmanova

Studentai, Meilė Ir teka
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

Išvertė Ant. Pauliukonis 
(Tęsinys)

—Išsyk, kai aš jus išgirdau kalbant, pamaniau, kad 
jūs esate čia taip sau, sentimentali, saldų padažą mėg
stanti koketė, — pridūrė, — bet dabar matau, kad jūs 
tikrai tuo tikite, ką jūs kalbėjote. Taigi, aš linkiu at
virai iš visos širdies, kad ir jums nors kartą ateitų to
kia graži diena, — jums, žinoma, ji visuomet bus ne
graži, — kurią jūs vienų viena, didžiausiame skurde, pa
tektumėte į svetimą miestą, su apiplyšusiais drabužiais 
vietoj šitų gražiųjų kailiukų, — čia jis čiuptelėjo man 
už palto rankovės, — linkiu, kad jūs ištisą dieną netu
rėtumėt ko pavalgyti, turėtumėt kęsti badą ir būti at
skirta toli nuo visų savo giminių ir pažįstamų! Ir tada 
jūs pamėginkit ieškoti “lakštingalos” savo brolių širdy
se! Tuoj pamatysit, ką jums jie atsakys, kai pasibelsite 
į jų duris! Žmonės visi yra tik apgavikai, niekšai, kiau
lės! Visi pažiūrės į jus abejingai ir dargi pasijuoks, kai 
jūs “su atvira širdimi ir tik gero trokšdama” iš bado 
vos pavilksit kojas!

Čia jis, matyti, ir pats susiprato, kad per stipriai 
pasakė, tad pabraukė plaštakų per veidą ir vėl prabilo, 
bet jau tyliu, pavargusiu balsu:

— Atleiskit man, kad aš jus įžeidžiau, bet aš to ne- i a^ame vaJuie išpildė. Išpildė
. ... . , .... . 'tik keli. Kitą kartą prane-uorejau. Tačiau jus savo žodžiais sukretet visą mano , .

. , , t-, . . ... i ,. . .. ...... 'Šime visuomenei, kurie va-sielą! Prašau nepykti! — ir skubiai pasitraukė j sau. — ’_ . . i ..I jaus rajonai yra atsilikę. NeTaip visa mano pakilusi nuotaika vienu ypu nuėjo ]J J J .„ . . , , _ .. . , „ . .. , . ..... kiek neabejojama, kad "*šuniui ant uodegos. Saule jau nebesviete taip skaisčiai,.. t Ji_J _ ,_;ij 
mane nupurtė šiurpas, ir aš pasijutau tokia viena, kaip
dar niekuomet. Aš nusprendžiau tą studentą aplankyti 
ir jam kuo tik galėdama padėti. Paskum atsiminiau, 
kad tas pats studentas, kai aš universitete kalbėjau, sto
vėjo prie durų; tačiau tada aš į jį nekreipiau dėmesio.
Todėl skubiai apsisukau ir sugrįžau į universitetą. Ku
riam jis yra fakultete, kaip ir kur jį būtų galima rasti?

APAŠTALIŠKAS DELEGATAS VIDUNAKTĮ
PONTIFIKUOS MIŠIAS VYRAMS

St. Paul, Minn. — Devin- Po apaštališko delegato 
tąjam Nacionaliniam Eu- vidunaktį mišių pamokslą 
charistiniam Kongrese, įvyk sakys arkivyskupas S. A. 
siančiam čia ir Minneapo- Stritch iš Chicagos. Arki- 
lis biržrelio 22—26 d., apaš vyskupas J. J. Mitty iš San 
fališkas delegatas J. E. ar- Francisco sakys pamokslą 
kivyskupas Amleto Giovan- vyrams per šventąją valan- 
ni Cicognani vidunaktį bir- dą 11:00 vakarą birželio 24 
želio 24 dieną pontifikuos d., o arkivyskupas F. J. 
mišias, skiriamas vyrams. Spellman iš New Yorko vai-

Birželio 24 d. apaštališkas kams sakys pamokslą. Per 
delegatas taip pat kalbės iškilmingas pontifikalines 
kunigų susirinkime. šiam mišias birželio 26 d. pamok- 
susirinkimui pirmininkaus slą sakys arkivyskupas J.
arkivyskupas J. T. McNi- p Rummel iš Nevv Orieans. 
chols iš Cincinnati. Diskusi- i
joms vadovaus arkivysku- 1 Šventoji valanda vysku-

(••oruugas Adu. ic.epnoto) • F J L Beckman iš Pams ir kunigams įvyks bir
Lockheed P-38 kariniai greičiausieji pasauly lėktuvai, išritinami iš lėktuvų fabriko, £ ' ' ' Eucharistinio

Burbank, Cal. uuuuųue. ....
Arkivyskupas E. Mooney KonSreso centre‘ Vadovau3

iš Detroito birželio 25 d., vyskupas F. C. Kelley iš 
pontifikuos mišias vaikams, Oklahoma City — Tulsa. 
o arkivyskupas J. J. Glen- Tą pat laiką šventoji va- 
non birželio 26 d. celebruos landa moterims įvyks St.

GREIČIAUSI PASAULY LĖKTUVAI
sbhssssss 

IS MOŠŲ VEIKIMO CENTRO
Aukokime bent po dolerį. Bet kol kas kaltinti jie ne- Brockton, Mass., Federa-

Ne visi Lietuvai Gelbėti:tenka’ Gal bŪt jie dar ne-1 ciJos 9‘to skyriaus draugi i iškilmingas pontifikalines Paul ir Minneapolis audito-,
„ , , , turėjo progos tą savo svar- ių duoklės $14.00. ... ...Fondo rajonai savo kvotą j , misiąs. rijoje,bią pareigą atlikti, gal būt Pittsburgh, Pa., Federaci

jos 52 sk., šv. Kazimiero 
par., draugijų duoklės $10.

\ Sausio 19 d.
Šita istorija su Mstislavu Voidiechovskiu baigės, 

labai liūdnai. Paskutinėmis dienomis aš jį stengiausi vi
sur surasti. Ir juo daugiau imdavau mąstyti apie savo 
su juo susitikimą, juo daugiau įsikaldavau sau į galvą,

vi
sur kvotos bus pripildytos, 
bet vis dėl to būt gera, kad 
tai būt greičiau atlikta. 
Šiais laikais ypač reikia at
siminti priežodį, kas greit 
aukoja, tas dvigubai auko
ja.

Šiuo kartu norisi atkreip
ti visų mūsų tautiečių dėme
sį į nuolatinį apsidėjimą mo
kesčiais tautos reikalams. 
Vajaus pradžioje buvo siek-

jų nieks nepakalbino auko
ti, gal būt adreso neturėjo, 
kur siųsti savo auką? Kolo
nijų veikėjai prašomi panau- Informacijos biuras, 
doti visas galimas priemo- į Federacijos centro valdy- 
nes, kad sudaryti progų vi- koje dabar visu rimtumu 
siems mūsų tautiečiams sa- yra svarstomas klausimas 
vo tautines pareigas atlikti, neatidėliotinai steigti Lietu- 
Jei tik visi padirbėsime, ne- vįų Informacijos Biurą ir 
sunku bus dešimts tūkstan- j0 vedgju kviesti prof. Kazį 
čių narių gauti Lietuvos Gel Pakštą> plačiai žinomą mok. 
bėti Fondui. alininką ir mūsų tautos žy-

Pastaruoju laiku gauta , mų veikėją. Plačiau apie tai 
centran šios pinigų sumos: i bus pranešta vėliau

%
KLAUSYKITE! PATIKS!

ŠALTIMIERO RADIO PROGRAMAI!!
ŠĮ RYT IR KIEKVIENĄ RYTMETĖLĮ 

WIIIP — 10:00 vai. ryte — WHIP — 1520 Kiloc.
*
*
*
*
*
♦
*
*

Cicero, III., šv. Antano 
par., salėj įvykusiose St. Ga- 
baliausko prakalbose surink-

Leonardas šimutis, 
ALRKF sekr.,
2334 So. Oakley Ave., 
Chicago, III.

Juozas IVarputas ir jo Kaimiečių Kapelija 
Kastas Sabonis ir Flo~utė (Lakštutė) Balsiutė 
Steponas Norkus ir Vėlesnių Žinių Žinovas 
Albina Kaspariūtė ir Al James
Kristina Kriščiūnaitė ir Jonas Paredna 
Astuonios NASTURTOS ir Keturi KAVALIERIAI 
Juokų Karalius ‘Sank Liu Lujis’ ir Simas Bartkus 
Bartkų Šeimyna ir Liuliojančios Lietuvaitės 
Oktetas su Antanu Kaminsku, Petru Kavaliausku, 
Vanda Zabella ir kiti.

ta gauti Lietuvai Gelbėti
kad šitas žmogus jau stovi prie pat bedugnės, todėl pa- Fondui 10,000 narių, kurie ta Lietuvai gelbėti $27.05. 
siryžau jam padėti. Tačiau visi ieškojimai buvo veltui, j kasmet mokėtų didiesiems Carmel Pa to paties
Aš išbėgiojau visus fakultetus, išklausinėjau visus seniu- (tautos reikalams bent po kalbž‘tojo praka|tase surink- Dvieili marškiniam 
nūs ir studentų organizacijas, bet niekas apie jį nieko vieną dolerį į metus. Nema- ^a $25 50
nežinojo. Be to, kokias aš galėjau nurodyti jo ypatingas žai buvo tokių, kurie ir VVestville, III., gegužės 7 
žymes? Kad yra blogai apsirėdęs, bet tokių buvo dau-į daugiau negu dolerį paauko- d įvykusio’e prakaĮbOse su. 
gybė; nauja kepurė, išblyškusio veido? Aš likau kaip jo. Toks duosnumas kai ku- aukota $4200
be galvos. Apleidau paskaitas, savo referatą; man te- riems rajonams padėjo

Šaltimieras Radio Advertisers
6912 South Westem Ave. Chicago, Illinois

Tel. Prospect 4050 
‘•THE LITHUANIAN HOUR”

J

Chicago, Ilk, Pr. Pocius 
rūpėjo tik vienas dalykas — kaip kuo greičiau jį su-1 jiems paskirtas kvotas pri- aukojQ $1 Q0 
rasti. Nors mama man to daryti nekliudė, tačiau ma-! pildyti. Bet jokiu būdu ne- (jreat Neck N Y L Vy- 
nim labai susirūpino; ji nurodinėja, kad, jei aš visuo-1 galima palikti ramybėje tų g. kuopa $5 00 
met būsiu tokia jautri dėl kitų žmonių nelaimės, tai lietuvių, kurie gali, o savo
greit neteksiu sveikatos. pareigos tautos reikalams

„ , . . ......................, , . . w. . . neatliko, nė kvoterio nepaIr kai as, taip jo beieškodama, aplaksciau visą mie
stą, jis jau, pasirodė, buvo buvęs pas mus net kelis 
kartus.

Jis buvo susiderėjęs kapoti malkas. Dar tą pačią . ...
dieną, kurią mane užkabino, Daša jį priėmė kirtėju ir, sevl ų vergijoj, gelbėti, tas draugijų metinės duoklė 
suderėjo, kad sukirs 3 sašas, po 25 kapeikas saša. Va-j ^kra^ yra menkas lietuvis. $27.00.

Maspeth, N. Y., L. Vyčių 
kuopa $5.00.

, . .... 1 Brooklyn, N. Y., Leopol-
^UVJ‘S,.neP.aaU' das Grigonis $3.00; J. Mik- 

lasevičienė $1.00; Nevv Yor-koja bent vieną dolerį Lie 
tuvai, esančiai baisioj bol

labai daug medžiagos
Jurbarko kooperatyve pii. Į’j Visa Clycago Yra Kviečiama Vykti įij 

P. Petrušaitytė, norėjusi nu- ___ ’___
pirkti medžiagos dviem marš 
kiniams, bet kooperatyvo 
vedėjas Eliazar Levin pa-J 
reiškė, kad iš karto negali- , 
ma pirkti tiek daug medžia
gos. i

Sėkmingas So. Chicago
ko Federacijos apskrities parapjj0S pjkllikaS

icrmi m^tmoa nnnlzlnn ■ ■ r i

Visi šios parapijos žmo

Dienraščio

Ekskursija į Mitaikee
Su Laivu —

"CITY OF GRAND RAPIDS"

Sekmadieni, Liepos-July 6 d., 1941
dinasi, už 75 kapeikas jis tada dirbo tris valandas ir 
kitą dieną nuo paties ryto ligi sutemo. Daša sakė, kad 
jis kirto labai blogai, nežinojo ką daryti, jei medyje 
pasitaikydavo šaka, ir vis nuolat turėdavo ilsėtis. Ji 
pasiūlė jam užkąsti, bet jis atsisakė, pastebėjęs, kad 
sutiksiąs valgyti tik tada, kai gaus pinigų. Tačiau bai
siausia yra tai, kad jis tų pinigų visai nesulaukė. Mat, 
kai baigė kirsti, motina buvo išėjusi, o Daša neturėjo 
pinigų; tad ji pranešė, kad jis palauktų. Jis kiek laiko 
palaukė ir paskiau pasakė, kad užeisiąs vėliau. Ta?p 
užėjo dar du kartus, bet vis veltui, nes motinos vis ne
būdavo namie, o Daša vis užmiršdavo paimti iš jos pi
nigų. Ką aš ją dėl to labai smarkiai užsipuoliau, ji 
verkdama atsakė:

— Iš kur aš galėjau žinoti, kad jis yra studentas 
ir alkanas.

Daugiau jis pinigų jau nebeatėjo.----------- šiandien
tėveliui į ligoninę atvežė jauną vyrą, kuris palindo po 
traukiniu. Tai buvo mano ieškomasis studentas. Aš nu
ėjau į lavoninę. Traukinys pervažiavo jam per vidurius 
ir visą sutraiškė, bet veidas liko neužgautas, ir aš jį 
pažinau iš pirmo žvilgsnio. Iš rastų prie jo popierių su
sekė, kad jis buvo sūnus vieno lenkų dvarininko, gyve
nusio vakarinėse gubernijose, kur ėjo kovos.

(Bui daugiau. į

RUNYAN WINS GOODALL GOLF TOURNEY
Eli

("DranKa." Acme lelephoto)

Paul Runyan (left) receives Goodall trophy from El
mer Ward after his brilliant lašt round netted him 
$1,000 first prize at Goodall round robin golf tourney, 
New York. It wae his first major victory since 1938.

io- n
nės yra labai linksmi iš prie- m 
žasties gerai pavykusio pik- 
niko pereitą sekmadienį Vy- Į5j 
tauto darže susirinko netik 
visi šv. Juozapo parapijos 
nariai, bet ir šiaip atvažia
vo skaitlingas būrys iš ki
tų kolonijų, ypač iš Rose- 
lando ir Brighton Park. Tai I 
ir aš visos parapijos vardv (B| 
noriu išreikšti viešą, nuošir £ 
džią padėką visiems, kurie 
kokiu nors būdu prisidėję 
nrie šio sėkmingo pikniko. I j 
Dėkoju parapijos komite-iši 
tams ir visiems darbinin
kams. kurie taip gražiai ir 
sąžiningai pildė savo parei
gas; visiems aukotojams, 
kurie savo duosnumu sutei
kė didelę pagelbą; visiems 
svečiams, kurie ant tiek rė
mė šitą parengimu, kad už
mokėjus visas išlaidas pa
rapijai dar liko pelno $1,- 
052.14.

Lai Dievas laimina jus vi
sus už jūsų gerą širdį.

Kleb. Kun. V. černauskas

- -X--
PLATINKITE IR REMKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

Laivas Išplauks Iš NAVY 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 Ave. Chicago
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ŠVEICARIJOS SPAUDA APIE 
VOKIEČIŲ-RUSŲ SANTYKIUS

— Paskutiniuoju laiku 
Šveicarijos spaudoje vis daž
niau svarstomas Vokietijos 
ir Sovietų Rusijos tarpusa
vio santykių klausimas. Laik 
raščiai vienbalsiai pripažįs
ta, kad tuose santykiuose 
vis labiau ryškėja krizės ir 
net įtempimo žymės. O vie
nas žymiausių šveicariečių 
dienraščių “Neue Zuericher 
Zeitung” pareiškė nuomonę, 
kad “tiktai stebuklas gali 
pašalinti Vokietijos ir So
vietų Rusijos ginkluoto su
sirėmimo pavojų”.

Žinomas šveicariečių ka
talikų dienraštis “Libertė” 
straipsnyje rašo, kad vokie- 
čių-rusų “draugingumas” 
priklausąs jau praeičiai. 
Maskva, pažindama savo ka
riuomenės silpnumą, saugo
siantis išprovokuoti karą su 
Vokietija. Tačiau Vokietija, 
kaip rašo minėtas laikraš
tis, niekuo nerizikuotų, jei 
turėtų susikirsti su raudo
nąja armija. Vokietija turė
tų bolševizmo pavergtuose 
kraštuose daug sąjunginin
kų. Pasak laikraščio, Vokie
tijoje veikia ukrainiečių or
ganizacijos, kurioms davus 
signalą, Ukrainoje tuojau 
pat suliepsnotų sukilimas 
prieš bolševikų jungą. Tą 
pat esą galima pasakyti a-' 
pie Kaukazą ir Pabaltijo 
kraštus. Net Rytų Lenkijos j 
sričių gyventojai, patyrę; 
bolševikų “rojaus” gyveni
mo, sveikintų vokiečių ka
riuomenės atėjimą.

Ziuricho dienraštis “Die| 
Tat” deda straipsnį apie 
Kaukazą. Autorius, pats ke
lis kartus buvęs Kaukaze, 
rašo, kad ten viešpatauja 
didžiausia neapykanta bol
ševikų režimui. Kaukaze e- 
sąs dažnas reiškinys, kad 
GPU žvalgybininkai randa
mi iš nakties nugalabinti. 
Tad kiekviena kariuomenė, 
kuri kaukaziečius išvaduotų 
iš nekenčiamos bolševikų o- 
kupacijos, būtų džiaugsmin
gai sutikta. Kilus karui, kau 
kaziečiai iš vidaus sprog
dintų bolševikų rėžimą, o i 
kiekvienas nusileidęs para
šiutininkas susilauktų gy
ventojų paramos. Kaip pa
stebi laikraštis, Baku naf
tos versmės turėsiančios ka
ro planuose nepaprastai di
delės reikšmės.

Kitas Ziuricho dienraštis 
“Tagesanzeiger” plačiai na
grinėja Maskvos pavergtų

tautų gyvenimą. Pikčiausiai 
bolševikų išnaudojamos ir 
terorizuojamos pavergtosios 
tautos tol negalėsiančios iš 
jungo išsilaisvinti kol neat- 
sirasianti jėga, kuri sutriuš 
kins sovietų Rusiją. Laikraš
tis konkrečiai sumini suo
miams giminingus karelus, 
ukrainiečius, kaukaziečius, 
lietuvius ir kitus Pabaltijo 
tautas, kurios telaukia išsi
laisvinimo iš Maskolijos jun
go. Kaipo kurjozą laikraštis 
pamini, kad net Lenkijos 
žydų dalis, patekusi sovietų 
Ukrainon laukianti vokiečių 
atėjimo...

Europos spaudoje didelio 
atgarsio susilaukė Romos 
savaitraščio “Oggi” straips
niai, kuriuose puolama So
vietų Rusija. Pasak šio laik
raščio, Maskva visomis prie
monėmis siekia, kad karas 
išsiplėstų, bet tuo pat metu 
kartojamos frazės apie “tai
kingumą”. Laikraštis vadi
na sovietų Rusijos “drau
gingumo sutartį” su Jugo
slavija provokacija. Šveica
riečių laikraštis “Neue Zu- 
richer Zeitung” komentuo
damas minėtus “Oggi” 
straipsnius, pareiškia, jog 
tai esąs pirmas kartas, kai 
Romos spauda taip nedvi
prasmiškai pasisako dėl dvi
veidės Maskvos politikos.

Rusai mankština
Kaune buvo sušauktas 

sporto atstovų suvažiavimas. 
Sportininkai dabar vadina-' 
mi “fizkultūrininkais”, nes I
toks vardas jiems duotas! 
Maskolijoje. Lietuvos sporti
ninkus “švietė” “draugas” 
Esąs ir “tavorčka” Achiti- 
nova.

Sovietų Lietuvos maisto ir 
tabako * darbuotojų proiės;- 
nės sąjungos centro valdy
bos sekretorium paskirtas 
Chaimas Chaitas.

Lietuviška Radio Įstaiga

MEISTAS
1854 W. 47th St.

RADIO SERVICE 
— REPAIRING —

Darbas Pilnai Garantuotas

HOUSE or CAR RADIOS

SUGEDO RADIO?...

Šaukite Yards 4693

M. DZ IMI DAS
Berghoff Alaus Išvežiotojas

Pristato geriausios rūšies 

Berghoff Alų į Alines, kitas į- 

stnigas. piknikus ir t. t

Reikale kreipkitės pas M. 
Dzimidą, — gausite greitą ir 

sąžiningą patarnavimą

4138 Archer Avė. Tek LAFayette 0401

DEWEY FORT SHERIDANE

("Draugas” Acme telephoto)

Thomas E. Dewey (centre), distrikto prokuroras iš New Yorko ir United Service 
Organization pirmininkas, kalbasi su kareiviais Fort Sheridane, III. Jis aplankęs ka
riuomenės stovyklas tikslu kareiviams ir jūrininkams parūpinti daugiau rekreacinių 
programų.

Naciai atakavoPaieškojimas asmeny
Lietuvos tremtiniai paieš- anglų bazes

ko savo giminių ir pažįsta-i 
mų gyvenančių Amerikoje. 
Ieškomųjų asmenų vardai 
čia seka:

Adomonis Antanas. Jo ieš
ko pusbrolis Antanas Ado
monis, gyv. Pietų Ameriko
je.

Balkus Andrius, kilęs IS 
Trakų apskr., Genionių km. 
Paskutiniu laiku gyveno Chi
cagoje.

Girštautienė (Girshtovt), 
po tėvais Palkovaitė. Pasku-, 
tinė gyvenamoji vieta buvo 
Pittsburghe.

Juknius Jonas, gyvena 
Chicagoje. Kilęs iš Batakių. 
Jam yra laiškas.

Lipinskas Vincas, sūnus 
Vinco ir Onos Žilionytės-Li- 
pinskų, kilęs iš Marijampo ( 
lės apylinkės.

Palkotas Jonas, gyveno 
New Yorke.

Radžiūnas Kostas (Gust 
Rogers), gyveno Chicagoje. 
Jam yra laiškas.

Ieškomieji asmenys arba 
apie juos žinantieji prašomi 
tuojaus atsiliepti.

Lietuvos Konsulatas,
30 North La Šalie St.,

Chicago, Illinois

BERLYNAS, gegužės 30 d. 
— Vokietijos oficialioji ži
nių agentūrą praneša, jog 
pereitą naktį vokiečių avia
cija pravedė atakas ant An 
glijos laivyno bazių Port- 
lande ir Plymouthe ir Tor- 
quay uosto.

Pentland Firth netoli bom 
bos sunaikinusios 4,000 tonų 
prekybinį laivą.

(Anglijos vyriausybės 
pranešimai sako, jog perei- i 
tą naktį vokiečių aviacijos 
veiksmai Anglijoje buvo 
menki, nors pietinėj Angli
joj numesta bombų ir pada
ryta nuostolių).

DETROITAS. — Vietos 
policija pasiuntė žinias apie 
sabotažo veiksmus įvairiose 
dirbtuvės.

NEW YORKAS. — Nev 
Yorko policijos viršenybė 
įsakė sustiprinti apsaugą 
prieš sabotažą Brooklyno 
prieplaukose.

Turtas Virš $5,500,000.00
Apart Apsaugos, Mes Turime 

ATSARGOS FONDĄ Virš

$450,000.00
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų

FED :»nd:
i LOAN ASSOCIATION of Chicago 
Į JUSTIN MACKIEVVICH, Pre*.

i 4192 Archer Avenue
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OARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

Kaune buvo sušaukti me- 
džio pramones darbuotojai. 
Suvažiavimui pirmininkavo 
Šmuelis Aizinas. Nusiskųs
ta, kad baldų fabrikai anKS- 
čiau gaminę puikius baldus, 
o dabar “gamina daug pras
tesnius”. Dirbtuvėse nesą 
švaros.

Kitam gera nepadares ne 
lauk iš kito gera

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

N. KANTKR. Sav.

Išvežk iJaiim* 
po vi-MI 
Gliii-ago

REMKITE 
8ENĄ 

LIETU VIŲ 
DRAUGĄ

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 S. Halsted St
TpI noHFVinn mh

mAPCuri^
RADIO LAIKRAŠČIO ?0»i METAI

APTARNAUJA CHICAGOS Ir APYLINKES LIETUVI,!^
Vienintėlis Vakarinis Lietuvių 

Programas Amerikoje —
Leidžiamas 9 Sykius j Savaitę

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTAD. ir &EATAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.

UNIVERSAL
RESTAURANT
Suteikiam Patarnavimą 

Vestuvėms, Krikštynoms ir 
kitokiems Bankietams 

Linksmas Patarnavimas 
Visiems

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

Tel. Victory 9670

A. + A.
AGNIEŠKA

STANKOYVICZ
(po tėvais Amlrh-jau-kaitė)

Gyveno 4C22 S. Winchester av. 
Mirė gegužės 28, 1941. 8:30
vai. vak.. sulaukus 7 6 m. amž.

Gimė Lietuvoje. Raseinių 
apskr., Kražių parap.. l’adva- 
rininkų vienkiern.

Amerikoje išgyveno 28 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

3 sūnus John P. Stankowicz, 
marčių Nadeždų ir 3 anūkes; 
Victor. marčių Josephlne Ir 1 
anūkę; Aloysius. gyvenanti Ki
nijoje ir 2 anūkes; Svogerj Ka
zimierų Einikį ir jo šeimų; ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų; o Lietuvoje brolį 
Antanų, jo Seimų ir kitų gimn.

Kūnas pašarvotas I. J. Zolp 
koplyčioje, 1646 W. 46th St.

I.aidotuvės įvyks pirmadienį. 
b>rž. 2, iŠ koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta j šv. Kry
žiaus parap. bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. I’o pamaldų 
bus nulydėta j šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Nūnai. Marčios, A- 
nūkės. švogcrls, Brolis ir Gi
minės.

laidotuvių llirekt. T. J. Zolp. 
Tel. YAKds 0781.

VISOSE MIESTO DALYSE

"MūsųAtlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS

ŽEMOS KAINOS 
TEISINGAS PATARNAVIMAS

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

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotum Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktį

4C05-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE

Tel. LAFayette 0727

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

Radio Programas — 10:00 viii. antradienio ir šeštadienio rytais. 
Iš Stoties WHIP (1520). su P. šaltimieru.

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. YVestern Avenue 

Tel. GROvehill 0142
J. LIULEVICIUS 

4348 S. California Avė. 
Tel. LAFayette 3572 

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

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

Visi Telefonai: YARds 1419

LACHAVVICZ IR SCNAI 
2314 VVest 23rd Place 

Tel. CANaI 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULlman 1270
S. P. MAŽEIKA

3319 Lituanica Avenue 
Tel. YARda 1138-1139
ALBERT V. PETKUS

4704 So. Western Avenue 
Tel. LAFayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 Lituanica Avenue 

Tel. YARda 4908
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Cicero žinios

. INaujai įšventinti kunigai 
A. Zakarauskas ir S. Ado- 
minas, sėkmingai užbaigę 
mokslus, sugrįžo iš kunigų 
seminarijos, Mundelein, III. 
Po mėnesio atostogų, kurias 
praleis pas savo tėvelius ir 
kitur lauks paskyrimo į pa
rapijas. Padaugėjus kuni
gams ciceriečiai švęs iškiL 
mingai Sekminių šventę.

šiuo metu Cicero lietuviai 
daugiausiai kalba apie savo 
parapijos jubiliejinį pikniką, 
kuris įvyks sekmad., birže
lio 15 d. Vytauto darže. 
Smarkiai ruošiamasi prie 
šios didžios pramogos. Iš 
anksto kviečia savo kaimy
nus ir žada visiems “good 
time”.

Šv. Antano mokyklos 
mokslo metų užbaigos prog
rama rengiama sekmad., bir
želio 8 d. Gerb. seserys mo
kytojos su savo mokiniais 
daug gražių dalykėlių pa
tieks atsilankusiems į šias 
iškilmes. Būrys jaunuolių 
bus apvainikuoti mokyklos 
diplomais.

čių, dzūkų ir taip toliau. šv. 
Antano draugystė yra pašal- 
pinė. Mėnesinė mokestis ne
didelė, o nauda nariams di
delė.

Praeitame susirinkime pri 
sirašė Edwardas Černaus- 1
kas, žinomas Cicero jaunimo 
tarpe veikėjas. Taip pat pri
sirašė du jaunikaičiai nese
niai atvažiavę iš Lietuvos: 
Antanas Petrokas ir Jurgis 
Paškauskas. Cicero jaunime! 
Imk pavyzdį iš šių jaunikai
čių ir prisirašyk prie Šv. An
tano draugystės. Tęskime 
katalikišką darbą ir palai-! 
kykime lietuvių vardą, kurį 
iškėlė mūsų tėvai.

Draugystė šv. Antano ren
giasi prie savo metinio iš
važiavimo, kuris įvyks bir
želio 29 d., Labdarių ūky. 
Visi iš anksto kviečiami at
silankyti.

Jos. F. Gribauskas

piknikui parapijos komitetas 
ir klebonas skiria $100.00 INDIANA LIETUVIO ŽINIOS
dovanomis; jis tikrai bus ne- . a*l ■ ll i *| ■ ii*
paprastas ir gerb klebone Gary Lietuviai Seimyiiiskoj Nuotaikoj Atšventė 

Parapijos 25 Metų Jubiliejųpareiškimu, jisai turi Lūb 
ir rekordinis. Be abejonės, 
kad taip ir bus, nes parapi-

CLASSIFIED

Praeitą antradienį mokyk
los vaikučiai turėjo linksmą 
pikniką Šv. šeimynos Viloje 
arba Labdarių ūkyje. Ketu
riais busais nuvyko Į šią 
gražią vietą. Nemažai ir mo
tinų pasinaudojo šia proga 
ir su savo vaikeliais pralei
do gražią dienelę gamtos 
prieglobstyje.

Vietiniai labdariai džiau 
giasi pavykusia vieša rink
liava praeitą sekmadieny. 
Virš $400 buvo surinkta, tai 
graži pinigų suma ir para
ma senelių prieglaudai sta
tyti. Garbė ir karšta padė
ka priklauso toms moterims 
ir mergaitėms, kurios tą 

dieną taip gražiai pasidar
bavo.

Pusmetinis susirinkimas 
draugystės šv. Antano įvyks 
birželio 1 d., 1 valandą po
piet, parapijos mokyklos 8 
kambaryje. Vajus naujų na
rių baigsis ateinantį mėne
sį. Prie Šv, Antano draugys
tės priklauso profesijonalų, 
biznierių, bulvariškių, žemai

I t
Bus šaunios vestuvės

Cicero. — Elzbietai Šid
lauskaitei ir Juozui Lutkui 
skambės vestuvių varpai šį 
šeštadienį, gegužės 31 d., šv. 
Antano bažnyčioj, 5 valandą 
po pietų.

Lydint jaunuosius prie al
toriaus, Jacąueline Urbik 
bus “maid of honor” ir Ka
zimieras Lutkus, jaunikio 
brolis “best man”. Wm. Šid
lauskas, brolis ir brolienė 
jaunosios, Julia Sudakis iš 

' Rockdale, III., Jonas Stan
kus iš Cicero, Marilyn ir Ka
zimieras Valentinas jauno
sios sesers vaikai, neš gėles 
ir žiedus.

Vestuvių puota bus Šv. 
Antano parapijos svetainėj.

Elzbieta Šidlauskaitė yra 
! duktė Antano Šidlausko, bul- 
variškio. Dirba vidurmlesty- 
je kaipo plaukų taisymo o- 
peratorka.

Juozas Lutkus yra sūnus 
žymaus ir seno Ciceros biz- 
nierio Antano J. Lupaus 
daug metų aktyvaus nario 
Šv. Antano C. Y. O. ir Šv. 
Vardo draugystės.

Po vestuvių, grįžę iš po
vestuvinės kelionės, jaunieji 
apsigyvens pas jaunosios tė

vą, 1432 So. Kenneth Avė., 
Chicago. J. N.

Kun. A. Linkus, naujas 
Šv. Kryžiaus parapijos kle
bonas, Labdarių Sąjungos 
prieglaudos statymo komisi
jos pirmininkas, žymus vi
suomenės darbuotojas. Ry
toj, birželio 1 d., parapijos 
salėj tovnoflakiečiai kelia 
“priimtuvių” bankietą, ku
riame pažadėsią pilniausią 
paramą visuose naujo klebo
no užsimojimuose parapijos 
labui ir visos kolonijos ge
rovei. »

Skaisti, saulėta diena, tur. Vakaro vedėjum buvo 
jie(uai nuoširdžiai pritaria gamtos malonumas, parapi- kun. B. Urba, kuris ne tik 

jonų nuoširdus, šeimyniškas puikiai išpildė šią pareigą, 
nusiteikimas, ir atvykusieji bet ir pats prie progos pa 
svečiai — visi šie dalykai’ sakė draugišką sveikinimo 
susiliejo, kad padarius šv. kalbą. Sekantieji asmenys 
Kazimiero par. 25 m. jubi- buvo pakviesti prabilti į su- 
liejų, kuris įvyko geg. 25 d., ’ sirinkusius ir jie tai padarė 
vieną gražiausių paminėjimų trumpai ir nuoširdžiai: A. 

klebonas ir parapijos komi-' jos istorijoj. ; Einikis — American Legion
Minėjimas prasidėjo 10:45 posto komendierius, dr. 

vai. ryte iškilmingomis šv. Watts — apskrities atsto- 
mišiomis, kurias cele bravo vas, Mr. Robinson — valsty- 
kleb. kun. J. Martis, asistuo- bės atstovas iš Indianapolis, 
jant kun. Ig. ir Myk. Vai- adv. N. Valasina, kun. Myk. 
čiuliams, kilusiems iš šios
parapijos, kun. J. Mačiulio- 
niui, M. I. C. ir kun. B. Ur
bai iš Chicago. Be vietinių

šiam dideliam užsimojimui.
Taigi, Aušros Vartų pa

rapijoj darbas smarkiai įsi
siūbuoja, parapijiečių ūpas 
geras, matyt, kad visi nori 
dirbti ir padėti. Už visoke
riopą parodytą nuoširdumą,

PARDAVIMUI
Tikru! pigia! pirkti ar mainyti, 

ką jūs turite?
2 nauji mūriniai namai po 4 lr 

S kambarius; bus atdari dėl apžiū
rėjimo kiekvieną dieną. ltamlasl 
gražioj vietoj prieš Marųuette Tark, 
8007 lr 3011 West 71st St.

Taipgi statom naujus namus ir 
tuisom senus unt lengvų išmokėji
mų. Apskaitliavimas veltui.

Kas norite pirkti lotą gražiausioj 
vietoj Marųuette Parke ir apylin
kėje? Parsiduoda labai pigiai.

CllAltLFK P. KVROMSK1S CO., 
0921 bo. Avė.

Tel. .KEPublic 3713 
Vakarais l’KOspcct 1111

REIKALINGI VAIKINAI
Reikalingi vaikinai, nuo 17 m. iki 
23 m., dirbti ant išvežiojlmo troko. 
Atsišaukite 7-tą vai. ryte j 329 \V.
lHth St. — Mr. Wllkilt; ir 3919 
bchubcrt St, — Air. EbeiL

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

tetas nuoširdžiai dėkoja, ir 
tik su tokiu gražiu ir paki
liu bendradarbiavimu viską 
galima nugalėti.

Baigdamas, vardu dvasios 
vadų — kleb. kun. J. Dam
brausko, kun. M. Jodkos ir 
parapijos komiteto narių,

PARSIDUODA NAŠIAS SV BIZNIU
Parsiduoda labai pigiai 2-Jų f lėtų 
namas Ciceroje su grosernės bizniu. 
Visi įrengimai. Randasi lietuvių ko
lonijoj.

1325 So. 50th Court, Cicero, III. 
Tel. Clc, 1092

maloniai užprašau kaip vie 
tinius parapijiečius, taip ir kurie at-
svečius iš kitų kolonijų atei
nantį sekmadienį, birželio 1 
d. į “Rūtos” daržo atidary
mą; linksmybių įvairiausių, 
o padėka nuoširdžiausia.

Par.

silankė į pamaldas, buvo at
vykę ir trys seselės kazimie
rietės ir vienas brolis mari-

Vaičiulis iš New Haven, Ind., 
Mr. Greenwald — miesto at
stovas, kun. Hoffman iš East 
Chicago, kun. J. Mačiulionis, Į 
M. I. C., ir kun. Ryder iš Ga I 
ry. Paskutinis kalbėtojas bu
vo kun. J. Martis, kuris pir
miausia perskaitė įvairių

CICERO BARGENAI 
Pigiai parsiduoda 2-jų f lėtų, 5 
ir 6 kamb., mūriniB namas. Pir
mas aukštas apšildomas. Lotas 
50x125 pp. Randasi netoli lietu
vių bažnyčios.

1426 So. 49th Ct., Cicero, III. 
Kas norite įsigyti namą gerame 
stovyje, atsišaukite tuojau pas:

JOSEPH VILIMAS CO.,
6753 So. Rocktvell St.

Tel. HEMlock 2322

Darbymetis Aušros 
Vartų parapijoj

West Side. — Aušros Var
tų parapijoj dabar eina di
delis bruzdėjimas — klebo
nas kun. J. Dambrauskas 
lanko parapijomis, rinkda
mas aukas bažnyčios deko
ravimui; parapijiečiai malo
niai priima kleboną ir gau
siai aukoja taip labai reika 
lingam ir gražiam tikslui; 
parapijos komitetas stropiai 
rengiasi prie “Rūtos'’ daržo 
atidarymo birželio 1 dieną, 
į kurį tikimasi, kad susi
rinks vietos parapijiečiai, 
biznieriai, profesijonalai, na, 
žinoma, atvažiuos nemažai 
gerb. klebono Dambrausko 
draugų ir iš kitų Chicagos 
kolonijų.

Šeimininkės ir komisija 
prie šio atidarymo daržo ir
gi ruošiasi, kad, kaip vieti
nius, taip ir svečius gražiai 
sutikti ir priimti. Taip ir 
reikia.

Bet už vis didžiausias dar
bas — metinis parapijos pik
nikas, kuris įvyks rugpiučlo 
10 d., Vytauto parke, šiam

Susirinkimai
Lietuvių Keistučio Pašal

pos Klubo prieepusmetinis 
susirinkimas įvyks birželio 
1 d., Hollywood svetainėj, 
12 vai. dieną.

Helen Chapas, rašt

Kas nemyli tėvų, tas nieKn 
nemyli pasaulyje.

CONRAD'
Fotografas

8tudija įrengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hoilywood 
šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

420 West 63rd Street
Tel.: Biznio • ENGlevvood 5883 

Res.: - ENGlevvood 5846

PrRM NEGU PI RUSITE
MATYKITE MUS!

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ 

STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS

Finansuojame namų pastatymą at 
pataisymą — Nieko Jmokštl — 3 
metai išmokėti — Apkainavimaa 
dykai.

Lietuvi* Pardavėja*
Stanley ljltalua* — Veikėja*

Carr-Moody Lumber 
Company

3039 So. Halsted St. 
VIC. 1272

Kas į akis giria, už akių , 
duobę kasa.

DIN1NG ROOM SETS — PAR- 
LOR SETS — BEDROOM SETS 
— ItUGH — RADIOS — HE- 
PRIGEIIATORS — WANHERS — 

MANGELS — STOVĖS.
AU Nationally Adverllaed Itema.

UŽSISAKYKITE DABAR
$8.75 Tonas

PETROLEUM CARBON COKE 
Kainos gali pakilti be jokio 

praneMmo
A. IGNATAVIČIUS

1514 S. 48th Ct. Cicero, UI.
Tel. Cicero 3708

Išvežiojame po visą Chicagos 
apylinkę

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenue
Telefonas REPUBLIC 6091

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

Apsidrauskite nuo ugnies. . . namus, 
baldus, automobilius. . . su atsnkomin- 
goms kompanijoms, per mūsų Apdrau- 
dos Agentūrą. Nelaimei ištikus, netu
rėsit© jokių nemalonumų.

JOS. F. GRIBAUSKAS
INSURANCE

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

* Automobile • Pire * Tornado • Furnlture • Plale Olas. *

jonas, kilusieji iš šios para- draugijų ir pavienių asmenų 
pijos. Prie šios progos gra- prisiųstus sveikinimus ir pa
šius pamokslus, lietuviškai skelbė vardus ir aukas tų, 
ir angliškai, pasakė kun. B. Į kurie panaudojo šią progą 
Urba, kuris ypatingai pa- prisidėti prie parapijos sko- 
brėžė Dievo meilę, gerumą los mažinimo fondo. Paskiau 
ir gailestingumą parodytą nušvietė ypatingesnius daly- 
šiai parapijai per tą laiko- kus liečiančius parapiją, pa
tampi, nušvietė parapijos di- dėkojo visiems už suteiktą 
dėlę reikšmę jų gyvenime, paramą ir gražų bendradar- 
sveikino kleboną, parapijo- biavimą, moterėlėms už pa 
nūs ir seseles mokytojas už sišventimą valgių pagamini- 
jų pasišventimą ir atliktus me, svečiame v,2 atsilankv- 
darbus ir pareiškė geriau- mą ir visiems kurie kuomi 
sius linkėjimus parapijos a- nors prisidėjo prie iškilmių 

i teičiai. Čia dera taipgi pa- sėkmingumo.

PARDAVIMUI Al’AItTMENT VI
Parsiduoda moderniškas apart mento 
namas, 5 krautuvės Ir 14 apartmen- 
tų. šiaurvakarinis kampas Archer 
Avė. ir Spaulding. Randus j neša kas
met apie $9,000. Kaina $35,000 
cash.

Parsiduoda gražus apartmentinis na
mas South Shore dalyje. 6 apart- 
niental, Tlie maudynes. Ramios į. 
neSa kasmet $3800. Kaina $13.1.011 
cash.

N. LISCOMB, . .
8715 So. Stony I.sland

reikšti, jogei seselių gražiai 
papuoštas altorius ir choris
tų žavėjantis giedojimas la-

Kaslink progamos, reikia 
pasakyti, kad publikai ji la
bai patiko. Keikia tik stebė-

bai prisidėjo prie iškilmių tis, kad parapija turi tokių 
pakilumo. Pamaldos baigėsi gabių artistų, nes nuo ati- 
palaiminimu Švč. Sakramen- darymo programos su uni
tu. | formuotų mergaičių daina

Antroji jubiliejaus minė-' “j iove a parade” iki užbai- 
jimo dalis įvyko vakare, kai gįmo su “God bless Ameri- 
žmonės susirinko į par. sve- Ca” buvo kas pasiklausyti ir 
tainę prie bankieto ir pro- pasižiūrėti. Ypatingai atsi- 
gramos, kuris susidarė iš žymėjo jaunas vyrukas su 
dainų, šokių, kalbų ir juokų.1 savo “Stebuklingais Pilsais” 
Valgius pagamino vietinės — tai trumpas, originalus ir
Šv. Kazimiero Akad. rėmė
jos, sąjungietės ir kitos pasi-

tikrai juokingas aktas, Ei- 
nikiutės sesutės (dvynukės)

šventusios moterėlės. Į šias su savo nepaprastais akro- 
iškilmes suėjo tiek žmonių,1 batiškais gabumais ir taip- 
jog daugeliui teko laukti iki' gi italukas — Donald Ni-

gramoj gražiai pasirodė ir 
parap. choristai vadovystėj 
varg. Mrs. Mary Radis. Ji 
taipgi akompanavo kitiems 
aktams. Tenka pastebėti, jog 
kiekviena programos dalis 
atstovavo kokį nors produk
tą kuris buvo panaudotas 
“pyragą” iškepti, sulyg uni
formuotos pranešėjos nuro
dymu. Pasibaigus programai 
pasibaigė ir “pyrago” kepi
mas ir pasirodė rezultatas — 
gražia-veidė jubiliejaus ka
ralaitė su dėžele dovanų, ku
rią ji ir įteikė mūsų klebonui.

Vakarui nusitęsus, vie
ni rengėsi vykti namo, kiti 
prie šokių. Visuose buvo pa
stebima didelis pasitenkini
mas iškilmių malonumu ir 
duok Dieve, kad parapija su
lauktų tokių iškilmių kai ji 
švęs auksinį jubiliejų.

Chrysalis.
pirmieji atsitraukė, kad pas
kiau galėtų užimti jų vietas 
prie stalų. Bankiete dalyva-

grelli su savo orkestrėie, ku
ris tiek juokų iškrėtė, jogei 
manytum kad tai koks pro

vo taipgi žymių svečių —j fesijonalas o ne parapijos 
dvasininkų, politikierių ir mokyklos mokinys. (O yes, 

■profesijonalų iš Gary ir ki-[ jis moka ir lietuviškai.) Pro

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

AGENTAI: 
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas
Ant Labanauskas

H. Rajewski 
“Shorty”

3r>

Smulkūs “Drauge” skelbi
mai nedaug kainuoja, bet 
rezultatai esti geri. Bile ko
kiu reikalu pasiskelbk "D rau 
go’ “Classified” skyriuje.

Rez. Tel. VICTORY 2499

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 West 31 st Street 
Chicago, III. 

Telefonuokite:
VlCtory 16 9 6

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022
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Generalinis prokuroras šaukias 
gubernatoriaus pagalbos

Illinoiso generalinis pro
kuroras G. F. Barrett krei
pės į gubernatorių Green, 
kad jis “paskolintų” jam, 
prokurorui, valstybinės vieš 
kelių policijos dalį kovoti 
prieš plintantį visokį piktą 
— gambleravimą ir rakete- 
riavimą, ypač Chicagoj ir 
Cooko apskrityje. Tų vietų 
policija, anot prokuroro, ne
įstengia išnaikinti, arba 
nors suturėti nepakenčiamų 
piktų prajovų.

Gubernatorius klausia

mas, ką jis manąs daryti 
tuo reikalu, paneigė klausi
mą pabrėždamas, kad “nėra 
kas sakyti.”

Anot prokuroro, stovis ne 
pakenčiamas ir kitose kai 
kuriose valstybės dalyse. 
Gambleriai ir raketeriai at
virai veikia ir nesiskaito su 
autoritetais. Kasdien dide
les pinigų sumas žeriasi iš 
lengvaminčių nesusipratusių 
žmonių, kurie plakasi laimė
ti keletą dolerių ir viską 
prakiša.

BAER SAKOSI JIS “APIPLĖŠTAS’

mu
X J. Kudirka, varg. Ne

kalto Prasidėjimo Š. P. pa
rapijos, dar vis tebeserga.

X Šv. Jurgio parapijos 
mokyklos orkestrą savo kon
certą, daugeliui pageidau 
jant, pakartojo praeitą ket
virtadienį — dieną mokyk
los vaikams, o vakare — au- 
gusiems.

X Adv. F. Mast (Mastaus- 
kas) atvyko Chieagon trum-

X šv. Kazimiero akade
mijos mokslo metų užbaigos 

' iškilmingas aktas įvyks bir- 
i želio 5 dieną. 7:30 vai. va- 
, kare. Diplomus akademl- 
; kėms įteiks J. E. vyskupas 
B. J. Sheil, D.D.

X Lithuanian Chamber 
of Commeree birželio 11 d. 
turės Golfo dieną Lincoln- 
shire Country klube, 157 ir 
Halsted gt. Teisėjas J. T. 
Zūris skiria pirmąją dova
ną. Bus ir daugiau dovanų.

X Ant. Poškaitė, Gimimo 
P. Š. parapijos choro veikė
ja išrinkta Liet. R. K. Pa
rapijinių Chorų Są-gos Chi
cago provincijos sekretore, 
vietoj dėl svarbių priežas-

Pravesti taksai už 
cigaretes

Illinoiso legislatūros sena
tas 28 balsais prieš 21 pra
vedė naują bilių taksams už 
cigaretes. Be to, pripažino 
100,000 dol. išlaidų sudary
ti atitinkamą administraci
ją taksams kolektuoti.

Taksai už cigaretes bus 
pradėti kolektuoti liepos 
mėnesį — 2 centai už kiek
vieną parduodamą 20 ciga
rečių pakelį. Prieš tai bu
vo iškeltas sumanymas skir 
ti taksus ir cigarams. Tas 
nepripažinta.

Cigarečių taksų klausimu 
demokratai senatoriai iš 
pradžių buvo nusistatę at
kakliai priešintis biliaus 
pravedimui. Bet paskiau jų 
daugumas pašlijo respubli
konų pusėn, kad nesukelti 
nesmagumų gubernatoriui, 
biliaus rėmėjui.

Pataisė susisiekimų 
ordinansą

Miesto tarybos susisieki
mų komitetas pataisė se 
niau pagamintą transitinį 
ordinansą ir jį įteikė miesto 
tarybai, kuri darbuosis arti
miausiomis dienomis priim
ti ir baigti ilgiausius metus 
užtrauktą transito klausimo 
sprendimą. Mayoras Kelly 
asmeniškai paskatino komi
tetą paskubėti ordinanso 
klausimu ir toliau vengti 
užsitęsimo.

Pataisytame ordinanse pa 
šalinta gatvėkariu kompa
nijai varžymas didinti važi
nėjimo ratą. Vadinasi, kom
panijai leista tą klausimą 
kaip tinkamiau tvarkyti.

Iš pataisyto ordinanso pa
šalinti ir kiti nurodymai, 
kuriems gatvėkariu kompa
nija buvo priešinga.

(“Draugas" Acme telephoto) 
z

Boksininkas Buddy Baer ir jo manadžeris Hoffman kreipias į Kolumbijos distrikto 
bokso komisiją nusiskųzdami, kad įvykusiose Baero rungtynėse su Joe Louis Wash-' turi didelį vatos ūkį 
ingtone dėl pasaulinio čempijonato Baer buvo “apiplėštas”. Komisijos nariai ir nusi-
skundėjai (iš kairės pusės): Thomas Morgan, Hoffman, Claude Owen ir Baer.

pam pasisvečiavimui pas sa-|čių atsisakiusio V. Rėkaus.
vo bičiulius. Jis Texas vai. X Vargonininkų ir Chorų
(1550 mylių nuo Chicago) Sąjungų Chicago provincijos 

bendrai ruošiasi prie tų dvie-

Trys kiti kaliniai 
pabėgo

rrVieningumo” diena
Chicagos mayoras Kelly 

išleistu atsišaukimu birže
lio 6 dieną paskyrė Unity 
(Vieningumo) dieną ir kvie
čia piliečius tą dieną de
monstruoti savitarpį solida
rumą ir vieningą frontą 
prieš kylančius Amerikos

Radio

X Adv. S. Gabaliauskas 
tęsia LGT prakalbų maršru
tą Illinois lietuvių kolonijo
se. Porai dienų grįžęs į Chi
cago, praeitą ketvirtadienį 
vėl išvyko. Pirma stotis bus 
Spring Valley.

X Varg. B. Nekrašas, pas
taruoju laiku vadovavęs Wa- 
terbury, Conn., Vaizbos Bu-

jų są gų seimo, kuris įvyks 
liepos 29-30 d. Priešseiminis 
abiejų provincijų piknikas 
bus šeštad., liepos 26 d., Vy
tauto parke.

t

X V, P. Pieržinskis, senas 
ir plačiai žinomas Town of 
Lake gyventojas, gražiai į- 
sikūręs neseniai įsigytoj nuo 
savybėj šalę Chicago (9620

Iš Indiana valstybinio ka
lėjimo Michigan City ūkio 
prieš keletą dienų pabėgo 
du kaliniai, o dabar — dar 
trys kiti. Visi buvo patiki
mi.

_ , _ ... demokratijai pavojus.Pabėgo is ūkio dormitori- j r- j

jos naktį. Išaiškinta, kad 
budintieji sargai tarnyboje 
sumigo. Tik ne visi kaliniai 
miegojo.

Autobusais važinėjimo 
rata

Policijai liepta jį 
areštuoti

Frank Malek, 24 m. amž., 
kurs policijai padavė savo 
adresą, 1352 No. ’California 
ave., turėjo būti trafiko teis 
me dėl per greito automo
biliu važiavimo, už ką jis 
buvo sulaikytas. Tačiau 
skirtą dieną jis nenuvyko 
teisman. Iš Cassopolis, Mi
chigan., jis prisiuntė teis
mui tik Laišką.

Malek laiške pripažįsta 
per greitą važiavimą ir pa
reiškia, kad jis pats save 
už tai nubaudžia. Atsisako 
toliau vartoti automobilį ir 
valstybei grąžina “laisnius.”

Teisėjas įvertino Maleko 
nuoširdumą. Bet policijai 
nurodė jį areštuoti kai grį
šiąs į Chicagą.

Pensija legislatūros 
atstovams

Illinois legidatė^cs žemes 
niuose rūmuose iškeltas bi
rius mokėti pensijas tiems 
1ogislatūros atstovams, ku- 
rip yra ištarnavę 20 metų ir 
dėl senatvės pasitraukę iš 

i tarnybos.
Bilium numatoma mokėti 

kj-.irtdalį apturimos 5,0Ml 
dol. metinės algos, tai yra 
1,250 dol. p°- n - tus.

Už naudojimų pašto 
suktybėms

Federaliniam teisme pri- 
siekusieji teisėjai pripažiro 
kaltu Walter Clinnin, kurs 
sukčiavimams naudojo paš
tą. Už tai jam numatomas 
ne ti?t kalėjimas, bet dar ir 
stambi pinigais bauda.

Illinois prekybos komisi
ja 83-iąjį kartą toliau atidė
jo Chicago Motor Coach Co. 
autobusais važinėjimo ratos 
mažinimo klausimą. Tas pa
daryta Chicago miestui pra- , 
šant, kad nepakenkti ruo-j 
šiamam susisiekimų 
nansui.

Kuria šeimos židinį
Kazimieras -Šimkūnas, 

Eva Gravis, 46—47.
Walter R. Minkalis, Lau

ra A. Patronik, 25—24.
John A. Zakaras, Helen 

K. Lukasevič, 25—25.
Peter Adamovitz, Frances 

Juknevičius, 24- 20.
Robert Johnson, Helen 

Bertulis, 24—27.
Edward F. Butkus, Jose

phine Mikutis, 31»—27.

Tėvynės maras — tai iš- 
or.li-itvirkusi ir įžūli jaunuomenė, 

kurios dienos praslenka te
atruose, smuklėse ir šokių 
salėse. — C. Cantu.

Moterys pradeda 
girtauti

Illinois Human Society il
gametis sekretorius George 
A. H. Scott atranda, kad 
šiandieniniais laikais tarpe 
moterų girtavimas nepa
prastai plinta. Dėl to didė
ja skaičius apsileidusių mo
terų, kurios daugiau paiso 
tavernų, negu namų ir 
vaikų.

PLATINKITE “DRAUGĄ

PASKOLA ČIA G Arsi 
irrolt, IcnK- 
vnis ismo- 
loėjimnl.s —

A'I'O 5 TKI 20 METŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION

OP OHIOAGO
2202 W. CERMAK ROAD

Tel.: CANAI, 8887 
Mokame 3'/2% Dividendų 

Ben. J. Kazanauskas, See.

T\™s 01,000,000.00VIRA r ’ ’

Arkivyskupas mokslo 
metų užbaigoje

Rytoj, sekmadienį, šv. Pi
lypo vidurinė mokykla, 3111 
Jackson bulv., turės mokslo 
metų užbaigą. J. E. Chica 
gos Arkivyskupas S. A 
Stritch dalyvaus. Mokyklą 
baigia 164 mokiniai.

Surplus Marketing Admi 
nistration buvo paskelbusi, 
kad birželio 2—8 d. savaitė 
bus “Sviesto” savaitė. Da
bar ši savaitė atšaukta, ka
dangi * “turimuoju sviestu 
Amerika turi dalintis su 
Anglija.”

AR JUMS REIKALINGA PASKOLA 
PERKANT SAVO NAMĄ?

MES DUODAM PASKOLAS ANT NAMŲ ANT MAŽŲ 

NUOŠIMČIŲ, SU LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS.
PASKOLŲ IR TAIPIMO REIKALAIS KREIPKITĖS PRIE

St. Anthony’s Building & Loan
ASSOCIATION

1500 S. 49TH COURT PHONE CICERO 412
CICERO

JOSEPH F. GRIBAI'SKAS. 8ccrctary

VAIi.: Pirm., Kctvir.. fccAta<l, 9 Iki 8 v. v.: Antr., Trcfflari., 9 iki R p. p.

DABAR
MOKAME 31 ANT PADĖTŲ

PINIGŲ

Kiekvieno Taupytojo Tauplnlal yra Apdrauetl Iki $5,000.00, 
Per Federal Kavines and Ix>an Insurance Corp., Waahlnfton, D. C.

Rytoj, birželio 1 d., 6 vai. 
vakare, Budriko krautuvės 
populiari programa bus 
transliuojama iš stoties 
WCFL.

Ši programa yra specia
liai priruošta ir orkestrą 
yra prisirengus patiekti 
skaitlingiems Budriko pro
gramos klausytojams nau
jų, gražių numerų.

Taipgi dainuos lietuvių; gegužes 26 d. o šos žmonog) sesU0( 2inoma
mėgiama solistė Ona Juozai Šv. Jurgio parapijos para-1 jaįnįnįnĮtg< 
tiene. pijonas, darbštus komiteto

Neužmirškite užsukti sa- narys ir nuotottoi. "btau- 
vo radio į stotį WCFL ry- skaitytojas, 
toj, 6 vai. vakare, išgirsti
šių gražių muzikos nume
rių, taipgi įdomių žinių, pra; 
nešimų ir įvairių pamargi 
nimų. X. X.

to radio valandai, išvyko į So. 49th Ct.). V. P. Pieržins- 
Minersville, Pa., užimti var-, kis yra sekr. Continental 
gonininko vietą lietuvių pa-1 Savings Ass’n, 4559 So. Pau- 
rapijoj. I liną St., ten pat turi ir real

estate ofisą. Jo žmona yra
X Juozas Remotis, miręs 

buvo uolus
St. Daukšienės (varg. Dauk-

Be mokslo kai be akių.

lei Insurance Reik,

Vienintelė Lietuvių 
Wholesale liąuor 
Įstaiga Chicagoje

PAS
VILEIŠĮ

EIK!

DR. PETRAS vn,eisis. 
Atstovai

The Prudential Ins. 
Co. of America

OFFICE-
175 W. JACKSON BLVD.

ŠIITE A-1820 
Home Office: Newarlt, M. J. 

RF^TnEN^TjA:
5922 W. Roosevelt Rd. 

Phone: Austin 1175

Didelis Pasirinkimas 
Naminių, Importuotu 

ir Lietuviškų Gėrimų.
Parduodame 

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

Sekančią Dieną. FRANK VIZGARD, Sav.

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

Tel. REPubiic 1538—9
-P

PIRMUTINIS ŠIŲ METŲ

DIEVO APVEIZDOS Parap.
ĮVYKSTA . ŠĮ SEKMADIENĮ,

BIRŽELIO (JUNE) I D., 1941

PIKNIKAS
VYTAUTO DARŽE,
115 gat. tarp Cicero ave. ir Pulaski

•»:

v

ŽAIDIMAI! — ISLAIM ĖJIMAI! — LINKSMYBES! -ŠAUNI ORKESTRĄ ŠOKIAMS — SKANUS VALGIAI ({) A 
DAINUOS ROŽIŲ IR LELIJŲ CHORAS

Visi parapijonai/ draugai, pažįstami, ir visi 
Chicagos ir apylinkės lietuviai nuoširdžiai
užkviečiami atvykti į šį šaunų pikniką.

KLEBONAS KUN. A. MARTINKUS IR KOMITETAS (•'] 
jjį


