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Pašėlusio gyvenimo sūku
rio pagauti ir mažytėmis 
dulkytėmis beskriesdami pa 
šaulio verpetuos mes nė ne
pa jutom kaip praslinko me
tai, kai iš anapus Atlanto 
pasiekė mus žinia liūdnoji, 
jog didysis komunistinis 
tvanas iš Rusijos stepų pla
čiųjų užplūdo mūsų tėvų že
mę.

Ir pasklydo tada visuose 
Lietuvos kampuose, jog nuo 
Kaukazo ir Uralo atvyksta 
pilkieji klajoklių būriai, o su 
jais "kartu atklysta ir komu 
nistinis teroras, badas ir 
dvasinis skurdas.
Ir nepasijuto viso pasaulio 
lietuviai kaip nejučiomis jų 
širdysna įsiveržė gūdaus 
skausmo ir širdperšos šešė
liai, nes jie žinojo, jog jų 
broliams ir artimiesiems 
teks nešti sunkus jungas.
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Skandinsim Amerikos Laivus!- Naciai
Deramasi apie
Damasko
pasidavimą
LONDONAS, birželio 13 d. 

— Reuters praneša, iš Kai
ro, jog šiuo metu vedamos 
derybos dėl Damasko pasi
davimo be kovos. Dėl šių de 
rybų, sakoma, ir susitruk- 
dęs anglų įžengimas mies
tan.

Nauji teisėjai

Atviras miestas

DAMASKAS, birželio 13 d. 
— Manoma, jog šis vienas 
seniausių pasaulio miestų

Laivas gabenęs tikrai 
kontrabandinius gaminius

Amerika ruošia Berlynui 
protesto notą

BERLYNAS, birželio 13 d. 
— Berlyne šiandie oficialiai 
pabrėžiama, jog Amerikos 
krovinių laivas Robin Moor 
tikrai gabeno kontrabandą, 
kai tuo pačiu laiku nacių au 
toritetingi sluogsniai pareiš-
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Atrodo, jog Damaskas Naujieji nacių reikalavimai 
bus paskelbtas atviru mies-i 
tu, kaip pavyzdžiui, buvo Maskvai. Galima invazija

Pasaulyj

Pamaldos už 
Lietuvą

paskelbtas Paryžius.
Tuo tarpu Vichy praneši

mai sako, jog padėtis Sirijo- 
Buvo ir tokių lietuvių, ku- je ir Lebane esanti nepasi-

ŽEME SODRIOJI

rie tik vardu lietuviai, bet keitusi ir jog anglai niekur
kurie už komunistinį trigra-1 neįstengę krašto gilumon įsi 
šį ar Maskvos ponų šypseną Į veržti giliau negu 50 mylių.
buvo pasirengę ir savo mo- • -
tinas parduoti. Jie plojo ka
tutes ir gėrė džiaugsmo tau
res, nes, pasak jų, Stalinas 
— tas “didysis tautų tėvas 
ir saulė skaisčioji” — užsi
mojo “išvaduoti” Lietuvos 
liaudį. Jie žinojo, jog Lietu
vai kasamas kapas, bet jie 
kažkaip sadistiškai kvatoda 
mi šoko svaigulingą mirties 
šokį ant savo tėvų žemės ka
po.

Tačiau Lietuvoje tuo pa
čiu laiku sodrioji žemė gė
rė lietuvio ašaras ir kartais 
jo kraują, o skambieji Lie
tuvos gojai ir lankos gėlėtos 
nuskambėjo didžiojo skaus
mo aimana skaudžiąją.

Pūslėtos darbo motinų, 
žmonų, seserų, ir mylimųjų 
rankos braukė perliries aša
ras, nes jų vaikai, jų vyrai, 
jų broliai ir mylimieji kem
šami kalėjimuosna, treme- 
miami svetur ir laidojami.

Damaskas apsuptas

KAIRO, birželio 13 d. — 
Anglų sluogsniai praneša, 
jog šiandie Damaskas, Siri
jos sostinė, apsuptas iš visų 
pusių ir esą tik laukiama 
pasidavimo derybų pabai
gos.

Kiti šaltiniai pareiškia, 
jog prancūzų vyresnybė Bei 
rute ir Damaske pabėgusi į 
Aleppo, šiaurinėj Sirijoj.

Anglai turi naujas 
bombas

BERLYNAS, birželio 13 d. 
— Berlyno priešorlaivlnes 
apsaugos vyresnybė įspėjo 
gyventojus skubiai naudotis 
priešorlaivinėmis slėptuvė
mis, aki tik pasigirsta sire
nų garsai, nes “priešo naujo 
typo bombos yra pavojin
gos”.

LONDONAS, birželio 13 d. 
— Paskutinieji nepatvirtin
ti pranešimai sako, jog Ber
lyno reikalavimai Maskvai 
yra tokie dideli, kad juos 
priėmusi Rusija nustotų 
bet kokios kontrolės Balti
jos ir Juodosios jūros srity
se.

Informuotieji sluogsniai 
pareiškia, jog pasitarimai

Gedulo sukaktis 
pas Chicagos 
lietuvius

tarp Anglijos ambasado
riaus Maskvai Sir Stafford 
Cripps ir Anglijos vyriausy
bės vadų daugiausia liečia 
Rusijos-Vokietijos santy
kius.

Patikimi sluo&aniai sako, 
jog Berlyno reikalavimus 
Maskva jau gavusi ir šiuo 
tarpu juos svarstanti.

Taip pat patikimi šalti
niai praneša, jog netrukus 
Suomija paskelbsianti svar
bų pareiškimą dėl Suomijos- 
Vokietijos santykių ir jog 
staiga Romunijoj sustiprin
ta priešorlaivinė apsauga.

kia, jog Vokietijos submari- 
nai nedvejodami skandins 
kiekvieną laivą, gabenantį 
Anglijon konfrabandą.

Vyriausybės žinių agentū
ra (Dienst aus Deutschland) 
pareiškė, jog “Berlyno kari
niuose ir politiniuose sluogs 
niuose neabejojama, jog fak 
tinai'ir kariniai Robin Moor 
atveju pasielgta pagal blo
kados nuostatus, nes Robin 
Moor gabeno kontrabandą ir 
buvo pakeliui į priešo uos
tą”.

PRISIKELS
Negirdėjo tų aimanų ir 

nejuto to gilaus skausmo 
tie, kuriems Maskva ir kos
mopolitinis, visas žmogaus

rytąsias žaizdas.
Mes tuo taip pat tikrai ti

kime, kaip tikime, jog ir
vertybes naikinąs komuniz- ,m,etu Pasa“;yj »«»u«ą. 
mas buvo artimesnis už jų 
motinas.

Kai visi lietuviai skaud
žiai atjautė įvykusią tautos 
tragediją, mūsieji komunis
tai tuo džiaugės.

Tačiau neįstengs raudona 
nis komunizmas iš Rusijos 
užgniaužti lie* uvio laisvės 
troškimo, kaip neįstengė pa 
vergti Lietuvos ii Rusijos 
carizmas. Ir vėl prisikels 
laisva Lietuva ir kurs nau-

bet koks despotizmas, ne
žiūrint ar jis komunistinis, 
ar nacistinis, ar fašistinis, 
turės išnykti. Jis turės iš
nykti, nes žmogus iš prigim 
ties yra laisva asmenybė, 
galinti gyventi tik laisvoj ap 
linkoj.

Bet koks užsimojimas 
prieš gamtos įstatymus tu
ri baigtis, anksčiau ar vė
liau, katastrofa, tiems, ku
rie šiuos įstatymus stengia-

CHICAGO, III., birželio 14 
d. — Lietuvos tragingos su- 

i kakties progą šį sekmadienį 
visose Chicagos lietuvių baž
nyčiose bus laikomos pamal
dos už Lietuvos išlaisvinimą 
iš kruvinojo komunizmo.

Po pietų Vytauto parke, 
Šv. Antano parapijos pikni
ko metu žymūs kalbėtojai 
— Stasys Gabaliauskas, 
kun. dr. Deksnys, ir Lietu
vos konsulas Chicagoje p. 
P. Daužvardis pasakys kal
bas apie lietuvių tautos tra
gediją, kuri prasidėjo perei
tų metų birželio 15 dieną. 
Ta pačia proga bus išneštos 
rezoliucijos prieš vykstantį 
Lietuvoje terorą.

Vakare lietuviškųjų para
pijų salėse, kur tik bus ko
kie suėjimai ar mokyklų mo 
kslo metų užbaigimai bus 
sudaryta atatinkama progra 
ma, pasakyta kalbos ir iš
neštos prieš pavergėjus re
zoliucijos.

LONDONAS. — Vidaus 
saugumo ministerija prane
ša, jog per gegužės mėnesį, 
nuo vokiečių bombų Anglijo 
je, žuvo 5,394 asmenys ir su 
žeista 5,181.

c
TOKIJO. — Japonijos įta 

kingoji spauda paskutiniuo
ju laiku rašo, jog prekybos 
pasitarimams Olandijos In- 
dijose nevykstant Anglija ir 
Amerika pradėjusios veiks
mus prieš Japoniją Siame.

•
CHITNGKINGAS. — Kini

jos patikimi šaltiniai prane
ša, jog Kinijos komunistai

HELSINKIS, Suomija, bir atnaujino sav® paramą Kini 
želio 13 d. - Suomių infor- j°s vyresnybei ir sunaikinę 
muotieji sluogsniai pareis-;1*11’ Peipingo-Hankouo gele 
kia, jog vokiečiai dar padi- H“*“!*®-
dino savo plačius reikalavi
mus Rusijai.

šiuo laiku, sakoma, prade
dama jausti nesutarimas 
tarp Rusijos politinio biuro, 
kuriam vadovauja Stalinas, 
ir komisarų tarybos.
Politinis biuras nori sutik

ti su vokiečių reikalavimais 
ir toliau tęsti pataikavimo 
nacams politiką.

Vienų svarbiausiųjų vo
kiečių reikalavimų yra dali
nas perėjimas Rusijos tran
sportacijos sistemos, jos 
aliejaus industrijos ir dide
lės agrikultūros koncesijos 
Ukrainoje. Sakoma, jog Ma 
skva principe sutinkanti 
šiuos reikalavimus priimti.

Beto, sakoma, vokiečiai 
pateikę naujų reikalavimų, 
pagal kuriuos Romunijai bū 
tų grąžinta Besarabija ir di 
dėlė dalis Ukrainos.

J. E. vysk. J. Francis A 
Mclntyre, New Yorko arki 
vyskupijos Augziliaras, kurs 
birželio 15 d. 4 vai. popiet 
šv. Patriko katedroje, New 
Yorke, vadovaus pamaldoms 
už Lietuvą, Latviją ir Esti
ją. Jo Ekscelencija ir pa
mokslą pasakys.

» jas vertybes ir gydys pada- si laužyti.

BERLYNAS. — Pereitą 
naktį vokiečių bombanešiai 
nuskandino 28,000 tonų ang
lų krovinių laivyno. Keturi 
prekybiniai laivai nuskan
dinti sąsiauryj tarp Anglijos 
ir Airijos.

ORAS
Dalinai debesuota. Gali

ma lietaus. Pietų vėjai.
Saulė teka 5:13 vai., saulė 

leidžias 8:27 vai.

LONDONAS. — Anglijos 
kabinetas šiandie per radio 
kreipės į streikuojančius dar 
bininkus nutraukti streikus 
ir aktingai dalyvauti Ame
rikos apsaugos programoj.

•
ROMA. — Italijos karo 

karo vadovybės pranešimu, 
vakar orlaivių kovose virš 
Maltos pašauta keturi anglų 
orlaiviai, šiaurė Afrikoje 
padėtis nepasikeitusi, bet 
anglai iš Tobruko apšaudė 
artilerija italų pozicijas.
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Mokestis gatveka- 
riais aštuoni
centai?

CHICAGO, III., birželio 13 
d. — Majoras Edward J. 
Kelly, kalbėdamas apie pa
siūlymą pakelti gatvėkariais 
važinėjimo kainą iki 8 centų, 
davė suprasti, jog jis pasisa
kytų už tai, jei kompanija 
sutiktų tuojau subendrinti 
kainas visai transportacijai.

Majoras pareiškė e3ąs įsi 
tikinęs, jog visuomenei jau 
senai įsipykę kainų nevieno 
durnas transportacijoj ir jog 
žmonės sutiktų mokėti pri
imtiną aukštesnį mokesnį, 
jei tas nevienodumas būtu 
panaikintas.

Sulaikė laikraštį
su Goebbels raštu

BERLYNAS, birželio 13 
d. — šiandie sukonfiskuota 
pirmoji Voelkischer Beoba- 
chter laikraščio laida, kurio
je pirmajam puslapyj buvo 
išpausdinta propagandos mi 
nisterio Goebbels straipsnis

Amerika protestuoja
WASHINGTONAS, birželio 

13 d. — Autoritetingai pra
nešama, jog dėl Robin Moor 
nuskandinimo Amerika pa
reikš Vokietijai griežtą pro
testą.

Laivą nuskandinęs tikrai 
Vokietijos submarinas.

Informuotieji sluogsniai 
taip pat pareiškia, jog vals
tybės departamento notoje 
bus pareikalauta, kad Vokie 
tija atlygintų nuostolius ir 
užtikrintų, jog panašus įvy- 
kis nebeįvyks ateityje.

(Dabartinis Amerikos kon 
sulas Brazilijoj Walter J. 
Linthicum, tyrinėjąs Robin 
Moor nuskandinimą, per 10 
metų buvo Amerikos konsu
lu Lietuvoj).

Torpeda vo nacių
karo laivą

LONDONAS, birželio 13 d. 
— Šiąnakt admiralitetas 
praneša, jog prie pietinės 
Norvegijos pakraščių Ang
lijos aviacija apmėtė torpe
domis Vokietijos vieną ma
žųjų kovos laivų.

Sulaikė streiką
orlaivių dirbtuvėj

SAN DIEGO, Calif., birže 
lio 13 d. — AFL mašinistai 
oficialiai pranešė, jog unijos 
nariai nubalsavo ratifikuoti 
darbo sutartį su Consolida
ted Aircraft korporacija. 
Šiuo žygiu panaikinta strei
ko pavojus kompanijos dir
btuvėse. Ši kompanija turi 
$700,000 000 vertės apsau
gos užsakymų.

Sutarties turinys kol kas 
nepaskelbtas.

apie “pamokas vokiečių in
vazijos Kreton”.

Vėlesnės laikraščio laidos 
pasirodė be Goebbels straips 
nio.

r
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
WISCONSINO LIETUVIU ŽINIOS

Vargonų Pašventinimas
Sheboygan, VVis. — Pra

eito sekmadienio vakare, 
birželio 8 d., mūsų bažnyčio
je įvyko naujų vargonų pa
šventinimo iškilmės. Nors 
vargonai buvo naudojami 
pamaldoms nuo Velykų, bet 
dedikacijos buvo atidėtos, 
kad duot progos chorui pri
sirengti prie bažnytinio kon 
cerio. Ta proga pasinaudo
damas choras prisirengė la
bai atatinkamai ir rūpestin
gai. Viskas išėjo kuo pui
kiausiai. Programa susidė
jo iš: Organ Prelude — iš
pildė prof. Jos. Feustel, tė
vas parapijos vargonininkės 
Mrs. Ant. Zupancich, Jr. 
Jubiliate Deo — choras, ln 
Te Sperave — choras. Jesu 
Dulcis — vyrų choras. Vehi 
Creator Spiritus — choras. 
Praise Ye The Father (lie
tuviškai) — choras, u Ma
ria — jaunųjų choras. Avė 
Marija — Marijona Alda- 
kauskienė. Širdie Mano Jė

zaus — choras. My Strength

PRANAS ČIGINSKAS
is in Thy Might — mergi
nų choras. How Sweet the 
Name of Jesus Is — Julė 
Hidde ir Marijona Aldakaus 
kienė. Victima Paachalis — 
choras. Lietuviškai gražų 
pamokslą pasakė kuh. Si
monas Draugelis iš Miiwau- 
kee, Wis., anglų kalboj pa 
sakė prelatas P. Dreis. Jis 
taipgi atliko vargonų šven
tinimo iškilmes. Pamaldos 
baigėsi palaiminimu švč. 
Sakramento ir iškilminga 
giesmele Tave Dieve Garbi
nam. Iškilmėse dalyvavo ko

KLAUSYKITE! — PATIKSI

ŠALTIMIERO RADIO PROGRAMAI!!
ftĮ RYT IR KIEKVIENĄ RYTMETELĮ 

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

Juozas W arpu tas 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 
Aštuonios NASTURTOS ir Keturi KAVALIERIAI 
Juokų Karalius ‘Sank Liu Lujis’ ir Simas Bartkus 
Bartkų Šeimyna ir Ijuliojančiog Lietuvaitės 
Oktetas su Antanu Kaminsku, Petru Kavaliausku, 
Vanda Zabella ir kiti.

šaltimieras Radio Advertisers 
6912 South Western Avė. Chicago, Ulinoia
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“THE LITHUANIAN HOUR“

*

«

lėtas dvasiškių iš apylinkės 
parapijų.

Vargonai susideda iš 341 
vamzdžių—dūdų. Padirbo 
juos Schaefer Organ Co., 
Slinger, Wis. Virš 85 metai, 
kaip ši kompanija išdirba 
vargonus. Vargonus auko
jo vienas asmuo — Pranas 
Čiginskas. Visa parapija ir 
klebonas džiaugiasi, kad šio 
prakilnos širdies geradario 
auka likosi didelė trūkumą 
užpildyta mūsų bažnyčioje. 
Čia noriu paduot keletą ži
nučių iš praeities gyvenimo 
šio malonaus aukotojo. Pra
nas Čiginskas yra gimęs 
Krokelaukio parap., Verebė- 
jų kaime, Lietuvoje. Į Ame
riką atvyko prieš 53 me
tus. Apsigyveno Shenan- 
doah, Pa. Per devynius me
tus išdirbo anglių kasyklo
se. Ten vedė Karoliną Kil- 
minkiutę. Juodviejų motery
stė buvo palaiminta pen
kiais vaikučiais, iš kurių 
vienas mirė, keturi dar gy
vena, dU sūnūs ir dvi dukte
rys. Žmona mirė 1918 m.

Į Sheboyganą atvyko 
prieš 44 metus. Čia tuo
met lietuvių mažai buvo. 
Dar lietuviškos parapijos 
nebuvo. Priklausė prie Šv. 
Vardo vokiečių parapijos. 
Suorganizavus parapiją Pra 
nas Čiginskas buvo vienas 
pirmųjų komitetų—sekreto
rium. Visą savo gyvenimą 
buvo paprastas darbininkas, 
bet taupus. Tačiau geriems 
tikslams aukojo gausiai. Be 
šios, stambios aukos, jis y- 
ra nupirkęs puikų arnotą ir 
šiaip jau dovanojęs smulkes 
nių bažnytinių daiktų. Užė
jus depresijai pasistatė na
melį Sheboygan priemiesty 
ir užsidėjo valgomų daiktų 
krautuvėlę — grocery. is 
to sau pasidaro pragyveni
mą. Paklaustas, ar neprisi- 
bijo teikt tokią stambią au
ką turėdamas jau 75 m. am
žiaus, juk galės pritrūkti 
sau senatvės patogumams, 
atsakė, kad tiek jau nebe
gyvens, kiek gyveno. O mir
damas sū savim nenusineš. 
"Kaip pats nebegalėsiu krau 
tuvėlės užlaikyti, parduosiu 
ir eisiu kur ant burdo,” pa
aiškino senukas.

Kun. J. šilkas, Sheboygan, VVis. liet. par. klebonas

Tiesa, čiginskui, gal, jau 
neteks gyvent dar 75 metų. 
Bet jo geras darbas, ši šven 
ta auka Dievo garbei, ir 
brangi atmintis žmonių šir
dyse, gyvens dar daug, daug 
metų. Jau jam nebesant gy
vųjų tarpe, jo aukoti vargo
nai garbins už jį Dievą, šv. 
Mišių aukoje ir kitose pa
maldose, per ilgą, ilgą lai
ką.

Praeitame Šv. Vardo arau 
gijos susirinkime, birž. 8 d., 
liko išrinkta nauja valdyba 
iš sekančių asmenų: Edvar
das Girdauskas pirm., Kazi
mieras Šulčiu. vice pirm., 
Edv. Markevičius antras 
vice pirm., Klemensas Šla
pikas sekret., Juozas Cene- 
lis iždin., Pranas Daugirda 
naujų narių vajaus pirm., 
Juozas Juknialis rekolekci
jų pirm., Matas Ka Valiaus 
kas maršalka. Vasaros lai
ke nutarė susirinkimų netu
rėti. Liepos arba rugp. mė
nesy nutarė laikyti pikniką. 
Į naują valdybą įėjo jauni 
energingi vyrai. Reikia tikė
tis, kad ateinančiais metais 
daug naudingo bus nuveik
ta. Praeitą metą draugija, 
vadovyste Jono Skeriaus, 
kaipo pirm., atsižymėjo pri
traukime naujų narių ir žy
mia auka parapijai. J. S.

Kenoshos Kronika
Susirinkimas
Birutės dr-jos įvyks rytoj 
tuoj po sumos.
Pamaldos
sekmadieniais vasaros laiku 
bus pirmos šv. Mišios 7 vai. 
suma 9 vai. ir paskutinės 
11:30 vai.
Mokyklos užbaigimas 
įvyko pereitą sekmadienio 
vakarą 7:30 vai. Mokyklą 
baigė 5-kios mergaitės ir 
4-ri berniukai

Atsisveikinimo kalbą pa
sakė B. Čepukėnaitė. Linkė 
jimą abiturientams pasakė 
J. Balčaitė. Klebonas kun. 
Pr. Skrodenis, M.I.C., pasa
kė pritaikintą ir turiningą

STANLEY GAVCUS
—- Parduoda—

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

Perkrau.Hto Daldua, Vežioja Anglis 
Kreipkitės prie;

Stanley Gavcus
110 So. Ridgeland Avenue 
Worth, IU. Tei. Oak Lawn 193-J-l

kalbą baigiantiems ir susi
rinkusiems tėveliams ir gi
minėms. Po savo kalbos iš
dalino diplomus.

Po klebono kalbos atvyko 
iš American Legion Mr. 
VVarner ir suteikė “merit of 
honor” Salomei Zalieskaitei. 
Taipgi Salome Zalieskaitė, 
kaipo gabiausia ir darbš- 
čiaušia mokinė, gavo ir vie- į 
niems metams “scholar- j 
ship” į St. Catherine High Į 
School, Racine, Wie.

Programa buvo labai įvai
ri ir graži. Seselės pranciš
kietės rūpestingai vaikučius 
prirengė ir žmonės buvo la
bai patenkinti.
Surprise Party 
antradienio, birželio 10 d., 
buvo surengta keletos mote
rų pagerbti seselę Rozaliją, 
kuri kitą mėnesį apleis Šv. 
Petro parapiją ir rudenį ža
da nebegrįžti. Kaipo dėkin
gumo ženklą už jos darbus 
per penkis metus, buvo jai 
suteiktas laikrodėlis. Žmo
nės tik tada įvertina seserų 
bei kunigų darbus, kada rei
kia apleisti. Bet vis vien at
siranda gerų širdžių žmo
nių, kurie atsimena seseris t

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

AKIŲ GYDYTOJAS 
SPECIALISTAS

Suvirš 20 metų praktikavimo aklų 
taisyme Ir gydyme 

GERAI PRITAIKINTI AKINIAI 
pataisys kreivas akis, trumparegyste
lr tollregystę;
palengvins aklų įtempimą, praKItna 
galvos gkaudSJlmą, svaigimą ir aklų 
karšti.

MODEHSIMUAURI, TOBULIAUSI 
EGZAMINAVIMO UODAI 

SpectalS atyda atkreipiama J vaikų
akis.
Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia. 

VALANDOS:
10-tos Iki 9-tos valandos kasdien. 

Sekmadieniais pagal sutarti.

4712 So. Ashland Avė.
Tel. YARDS 137S

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora aklų vlaam gy
venimui Saugokit taa, letadaml 
IHekaamlnuotl įaa modernlAklauala 
metodą, kurią reglllmo mokalaa 

gali autelktl.
M METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, knrte paAaltna 
vtna aklų Įtempimą.

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

OPTOMETRI8TAI 

1801 So. Ashland Avenue
Kampą* lt-toe

Telefoną* CANAL 0(123 — Ohicago 
OFISO VAIANDOS 

Kasdien 9-00 a. m. Iki l.to p. m. 
Treč. Ir tett: 9:00 a. m. iki 

7:10 p. m.

ir kunigus metų bėgyje. Se- j 
šuo Rozalija nuo širdies dė- , 
koja visoms moterims, ku
rios surengė tą “surprise 
party” ir suteikė jai bran
gią dovaną.

Pakrikštijo
sekmadienį, Dirželio 8 d., 
kūdikį Conrad Jechorek ir 
Valeria Kirklys, kurs gimė 
gegužės 16 d. Vardas duo
tas Tarnas. Krikšto tėvais 
buvo Joseph Wydra ir Mar
celė Kirklys. Krikšto apei
gas atliko kun. Pr. Aukšta
kalnis, M. I. C.

Fondas

pagrąžinti parapijos salę 
dar vis nėra taip, kaip žmo 
nės norėtų. Iki šiam laikui 
yra tiktai $220.00. Ir sekan
tieji asmenys aukojo po 
$5.00: VI. Jakutis, Alex
Mockus, Kaz. Lukauskas 
$4.00 — Vinc. Demenčius, 
Kleofas Laurinaitis. $3.00 
— Ferdinand Jackl, Ignas 
Laurinaitis, Povilas Pliu- 
tas. $2.00 — Kaz. Šiman
skis, Jr., E. Šimanskis, Juo
zas Laucius, St. Sejonas, Jo 
nas Lenkevičia, Valeria Len 
kevičiutė, Ona Mockaitė, 
Juozas Vadapolis, Vincas 
Jasiunas, Teklė Balčaitienė, 
Petras Urbickas, Jonas At- 
monas, Jonas Urbickas, Jo
nas Šaulys, Povilas Šliakis,

PASKOLA
ČIA GAUSI 
greit, leng
vais tšmo- 
kėjlmals —

NUO 5 IKI 20 METU.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION;

OP CHIOAGO
2202 W. CERMAK ROAD

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

Ben. J. Kazanauskas, Sec.

TURTAS S1000,000.00 
VIRA r 1

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

3409 S. Halsted St.
Didelis pasirinkimas laikrodėlių

Akiniai teisingai prirenkami 
per patyrusi lietuvi daktarą.

Dėt sąžiningo radijo pataisymo 
pašaukite Yards 3088.

Budriko Radijo Progoramai:

WCFL 1000 K. Sekmadieniais 6:30 
vai. vakare
VVtlFC 1450 K. Ketvirtadieniais 
7 vai. vakare.
VVAA 950 K. Hafvaian — Sekma
dienyje 4:30 po pietų.

Kiekvienas kovotojas ei
damas kautis pirmiausiai tu 
ri apsiginkluoti tvirta va
lia, drąsa ir tikėjimu laimė
ti, o paskui jau kalaviju 
Tuomet laimėjimas bus jo 
pusėj. Butegeidis,

Žemaičių kuntg.

Kaz. Šimanskis, Sr., Jurgis 
Pocius, Adomas Petrosevi- 
čius, Juozas Višnauskas, 
Uršulė Vitkienė, Matas 
Druktenis, Elena ZalatoriR, 
Juz. Zalatorienė, Bened. Gu
džiūnas, Teklė Balčaitikė, 
Jonas Vitkus, Pr. Stankus, 
Vinc. Ališauskas, St. Gu- 
žauskas, Povilas Andriulis, 
Tadas Kirklys, Kaz. Mila
šius, Ant. Stulgaitis, Juozas 
Blaževičius, VI. Juzėnas, 
Petras Vanagas, Juozas Ta-

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Rea. 6958 So. Talman Ava.
Rea. Tel. GROvehill 0617 
Office teL HEMIock 4848

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2423 W. Marguette Road

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office tek YARds 4787 
Namų tel. PROspeet 1930

Ofiso teL VlRginia 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 autartį.

Tel. CANaI 0257
Ree. tel.: PROspeet 6659

TeL YARda 5921.
Rea.: KENvrood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiao vai. nno 1—3; nno 6:30—8:30
756 VVest 35th Street

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

Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė. 
VAI.ANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet6 iki 9 vaL vakare-

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradicniaia, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais

Valandos: 3 — 8 popiet,
1—4 ir 6:30—8:30 vakare

TeL YARda 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12.

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

Sekmadieniais 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

Tel. CANaI 5969

DR. VVALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road 
OFISO VALANDOS

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

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

OflM UL OANal 2846
Ofiao Vai.: 2-4 ir 7—9 
Trečiadieniais pagal sutarti.
Bea. Tel.: HJBMlock aito Oflao TeL: Resid. TaL:

VlRginia 1886 PROapact 8534

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 VVest 35th Street 
LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien kuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. ir 8ekmad. tik susitartus.

Tai. YARda 2846

DR. C. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Tch'fnfnaM; HEMIock 6819

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki 3! Vak. 7 Iki 9 

Nedėllomis pagal sutartį

DR. V. E. SIEOLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAPayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland A ve.
TeL YARda 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
šeštadieniais.

Telefonas CANaI 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal autartį.
Res. telefonas SEEIey 0434.

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

(2-tros labos)
TeL MIDvray 2880 Chicago, I1L

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

Sekmad. nno 10 iki 12 vai. rjto.

Tel. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 

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

Nno 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak 
ir pagal antartį.

Res. 1625 So. SOth Avenue 
Tel. Cicero 1484

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

T«L YARda 0994
Res. teL PLAsa 3200

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-S v. vnk. 
Nedėliomjs tpip JO įki 12 vnl. dienąDR. A. JENKINS

(Lietuvis)
OYDYTOJAS IR CHIRURGA8 
2500 VVest 63rd Street 

OFISO VALANDOS:
Nno 1—4 ir nno 7—9 vakare 

Taipgi pagal antartį.
Ofiao telefonai PROepeet 6737 
tUM talef anas TUctaU MSI

•

•

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

Gesu Bkorupsld*

mokaitis, Juozas Gužaus- 
Kas, St. Ališauskas, Ona 
Grabauskienė, Juozas Palui- 
kis, Juozas Barškaitis. $1.00 
— Petras Pilipavičius, Joa
na Grabauskaitė, Mary Las- 
kis, Pr. Arlickienė, Michael 
Donahue, Ed. Dorša, Pr. 
Venckus, Kazimiera Jurevi
čienė, Juozas Kodis, Barbo
ra Bružienė, Uršulė Macno 
nienė, Juozas Pilipavičius. 
$0.50 — Emilija Jasiunienė.

Rap.

TeL CANaI 6122

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

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

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPubiic 7868
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šeštadienis, birž. 14 d., 1941

KAS GIRDĖT WAUKEGANE
Šv. Baltramiejaus 
mokyklos mokiniu 
mokslo metu 
užbaigimo
programa įvyko birželio 8 
d., Lietuvių Auditorijoj. Bu
vo graži ir įvairi. Publikos 
galėjo būti daugiau, bet, ar 
gi visi atjaučia sunkų darną, 
kurį mūsų seserys mokyto
jos atlieka.

Kurie atsilankė nesigaili, 
nes pamatė gražių veikalė
lių, išgirdo malonių daine
lių, vakarą praleido sykiu 
su vaikučiais. Programa iš
pildyta sekančiai:

1. Dainos: (a) Drumsčia, 
siaučia, mišrūs vėjai, (b, 
Summer days, (c) Audra — 
mokyklos choras.

2. Accordion solo — Fran
ces Verakas.

3. Daktaras Mikintas — 
6, 7 ir 8 skyrių bernaičiai. 
Lošime dalyvavo šie: Gydy
tojo Mikinto rolėj R. Rajū
nas, Jono, jo tarno — k. 
Patterson, Raulo, jo pasiun
tinio — V. Birbalas, Prano, 
gydytojo sūnaus — J. Rim
ša, ūkininko ir jo sūnų — 
A. Simonaitis, L. Krapf, P. 
Miller, Rosmajerio ir sūnų 
— L. Jakaitis, N. Basten, A. 
Gilbert, dr. Persono — R. 
Globis, Žydo — A. Stulgins
kas, Dvynų — R. Račas ir 
J. Juncer, Kazio — L. But
kus.

4. Stebėtina orkestrą — 
3 ir 4 skyrių mokiniai.

5. Piano solo — Valcik 
(Mokrejs), Maynight (Palm 
gren) — Helen Petraitis.

6. Vaikelių ligoninė — 1 
ir 2 skyrių mokiniai.

7. Gėlių šokis — 8 sky
riaus mergelės.

8. Tennis šokis — 5 ir 6 
skyrių mergelės.

9. Jockey drilius —- 3 ir 4 
skyrių mokiniai.

“Civic medalio” įteikimas 
Raimundui Globiui nuo

v

s

Pranešimai
Marųuette Park. — Mari

jonų Bendradarbių 5 sky
rius laikys mėnesinį susirin
kimą birželio 15 d., parapi
jos svetainėje, 2 vai. po pie
tų. Gerbiamieji nariai bei 
narės 5-to skyriaus, malo
nėkite ateiti į susirinkimą.

Valdyba

♦

i

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Dr-jos pusmetinis 
susirinkimas įvyks antradie
nio vakare, 7:30 vai., birže
lio 17 d., Šv. Kazimiero aka
demijoj. Visų ARD skyrių 
prašom atsiust atstoves su
sirinkiman, nes bus naujų 
ir svarbių pasitarimų mzsų 
organizacijos reikalais.

A. Nausėdienė, ARD pirm.

t

*

Lietuvos Ūkininko dr-jos 
mėnesinis susirinkimas į- 
vyks birželio 15 d., 1 va:, 
po pietų, West Side Hali. 
Prašoma narių skaitlingai 
susirinkti, nes yra daug da
lykų aptarti. Reikės išrink
ti darbininkus ateinančiam 
piknikui. P. F.

Daughters of Am. Revolu- 
tion.

11. Klebono kalba.
12. Diplomų išdalinimas. 
Mokyklą baigė: Anna Ak-

ramas, Raymond Globis, An
na Karpis, Eleanore Kliora, 
Dorothy Mašotas, Irene Mic
kus, Richard Patterson, He
len Petraitis, Gilbert Povi
laitis, Helen Račas, 'Felix 
Sedar, Thomas Špokas.

Šv. Antano draugija
pagerbs savo globėją šv. An
taną, birželio 15 d. Visi na
riai “in corpore” dalyvaus 
šv. Mišiose (sumoj) 10 vai. 
ryto, kad padėkoti Visaga
liui už suteiktas malones per 
užtarymą šv. Antano ir pa
prašyti palaimos tolimes- 
niam veikimui. Draugijos 
nariai prašomi susrrmkti 
9:30 vai. ryto, Lietuvių Au
ditorijom Iš čia eisim J baž
nyčią.
Aukštesnę mokyklą — 
Waukegan Tovvnship High 
School baigė sekantieji lie
tuviai: Al. Navickas, Eve- 
lyn Dikšas, Al. Naureckas, 
Leonardas Staniulis, Berniee 
Rayunas, Irene Grikšas ir 
Dorothy Žigas.
Apsivedė
birželio 7 d., Šv. Baltramie
jaus bažnyčioj, PearI Ged
vilaitė su Adolfu Jakaičiu 
iš No. Chicago. Šliūbą davė 
klebonas kun. J. čužauskas. 
Pokylis įvyko Lietuvių Au
ditorijoj.
Gauta žinia,
jog “Lietuvių Dienai”, šie
met Foss Park valdyba pa
skyrė rugpiūčio 17 d. Visos 
draugijos privalėtų subrus- Į 
ti, kad tinkamai prisirengus. 
Laikas draugijų atstovams 
susirinkti ir pasitarti. Kaip 
visi žinome, L. D. šių metų 
visas pelnas bus skiriamas 
Šv. Baltramiejaus bažnyčios 
morgičiaus deginimo fondui. 
Taigi, tinkamai prisireng- 
kim, kad padarius naudos.

Atidarytai ofisas 
A. J. Valstybių kariuomenės 
ėmimui liuosnorių. Ofisas 
randasi pašte, kambarys 2. 
Valandos nuo 8:30 iki 4:30 
kasdien, šeštadieniais nuo 
8:30 iki 1 vai. popiet. Prii
mami vyrai tarnybon nuo 18 
iki 35 metų trims metams. 

.Ypatingai pageidaujama, 
vyrų mokytis skraidyti lėk
tuvais. Šie priimami nuo 20 
iki 26 metų amžiaus.

Feliksas Sedaravičia, 
senas šios parapijos gyven
tojas ir veikėjas, klek laiko 
dirbęs valstybės darbą, grį
žo prie savo seno amato — 
atidarė barzdaskutyklą (bar 
ber shop) savo name, prie 
8 ir Lincoln gatvių.

Enrikas

Lake County General li
goninės supervaizerių boar
das nusprendė, kad nuo lie
pos 1 dienos toje ligoninėje 
darbuosis mažiausia astuo
nių gydytojų štabas, Kurį 
išlaikyti skirta 10,000 dol.

Waukegano miestinės pa- 
ežerio maudyklės, matyt, 
šiemet bus atidarytos apie

ATIDARO LĖKTUVŲ MOTORŲ FABRIKĄ

("Draugas” Acme telephoto>

OPM direktorius William S. Knudsen atidaro naują Wright Aeronautical Corp. fa
briką Cincinnati, O., kur bus gaminami lėktuvams motorai. Per mėnesį bus pagamina
ma 1,000 motorų. Fabriko pastatymui išleis ta 37 milijonai dolerių. Vyrų grupėje yra 
(iš kairės pusės): Guy W. Vaughan, Orville Wright, Myron Gordon ir Knudsen.

liepos 4 d. Buvo gandų, kad, 
maudyklės bus atidarytos j 
anksčiau. Tas netiesa, pa
reiškė tomis dienomis mies
to žaismaviečių ir rekreaci
jos komiteto pirmininkas al- 
dermanas J. S. Welch.

Birželio 9 d. naktį ištiko 
du maži gaisrai. Namų, 1018 
Adams gt., vienam bute už
sidegė lovoje paklodalas. 
Greitai užgesintas.

Be to, gaisras pasireiškė 
Promat. Co. dirbtuvėje, 2214 
Commonvvealth ave. Taip 
pat veikiai užgesintas. Maži 
nuostoliai.

Vulcan - Louisville Smelt- 
ing Co., 2028 Sheridan road, 
generalinis manadžeris pra
nešė, kad aną naktį jauni 
vagiliai vandalai įsikraustė 
į šios įmonės patalpas. Vi
duje viskas apgriosta ir ga
lybės patalpų langų stiklų 
su akmenimis išdaužyta. Po
licija seka piktadarius.

Kaip visur kitur, taip ir 
Waukegane policija kovoja 
su girtaisiais autoistais. Po
licija budi ir areštuoja kiek
vieną nusigėrusį autoistą. 
Girti automobilių vairuoto
jai daugiausia nelaimių su
kelia, ypač miesto gatvėse.

Kai kurie nenori įsisąmo
ninti, kad alkoholis su auto
mobiliais nesuderinamas.

Uždrausk sau bet kokią 
mintį apie senimą.

S. Marden

PrRM NF.OII PIRKSITE 
MATYKITE MUS!

mimhamas pasirinkimas 
i LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ 

STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMSI

Flnannuojame namų pastatymų ar 
patataymų — Nieko JmokSti — 3 
metai išmokėti — Apkalnavlmaa 
dykai.

Lietuvi* Pardavėja®
Stanley IJtwlnas — Vergėjas

Carr-Moody Lumber 
Company

3039 So. Halsted St. 
VIC. 1272

DBStmsa

INDIANA LIETUVIU ŽINIOS
Pagerbė chorą

Gary. — Mūsų Šv. Kazi
miero choras, vadovystėj 
gabios varg. Mary Reidis, 
labai gražiai darbuojasi. Ne 
tik per sumą sekmadieniais 
gražiai gieda, bet surengia 
žavingas programas parapi
jos labui. Pasirodo gražiai 
ir kitose lietuvių kolonijose: 
Wisconsin, Indiana.

Parapijos sidabrinio jubi
liejaus paminėjime choras 
ypatingai gražiai pasirodė 
bažnyčioje ir vakare svetai
nėje. Už tai parapija ir pa
gerbė chorą. Birž. 4 d. va
kare, parapijos svet. buvo

J- ~

ir mėjrsta AMBROSIA Alų. het, prie to išdirbėjai nu
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEG 
TAR. šis Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos rū-

LEO NORKUS, k.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

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

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

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
V- --------

............................' ----------------------------------------
D A C 1/ /'"X I C pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas. r/AOlAV/L\> J — namams statyti, remontuoti ar

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

______________________________________ :_________
Tapkite Finansiniai NepriklausomilU

TAI IDYI/ITC Įstaigoje. Jūsų Indeliai rūpes-
I I 1x1 I C tingai globojami ir Ugi $5,000 ap

drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame 
3tt%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

MCSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenunkrlaudžlant Nei 
Vieno Klijento!

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

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

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

surengta vakarienė ir šo
kiai. Kleb. kun. J. Martis 
ta proga padėkojo chorui 
už jo darbuotę. Varg. Mary 
Reidis buvo tos vakarienės 
vedėja. Ji padėkojo choris
tams už klusnumą ir iššau
kė visus iš eilės pareikšti 
savo mintis. Po vakarienės 
buvo šokiai, žaidimai, šia
me pagerbime dalyvavo, iši
mant kelis, visi .choristai ir 
choristės.

Pagerbimo išlaidas paden
gė kleb. kun. J. Martis, Ona 
Brazauskienė, Mary Agur- 
kienė, O. Baužienė, O. Šim
kienė ir A. Nenienė.

Lietuvių bažnyčiose bus
pamaldos už Lietuvę

CHICAGO, III., birželio 12 — Stasys Gabaliauskas,
d. — Lietuvos tragingos su
kakties progą šį sekmadie
nį visose Chicagos lietuvių 
bažnyčiose bus laikomos pa
maldos už Lietuvos išlaivini 
mą iš kruvinojo komuniz
mo.

Po pietų Vytauto parke, 
šv. Antano parapijos pikni
ko metu žymūs kalbėtojai

Peoples Krautuvėj
BIRŽELIO MENESIO DIDIS

IŠPARDAVIMAS
SIŪLO

Puikiausias Prekes! 
Mažiausias Kainas! 
Geriausias Išlygas!
Dovanas Jaunavedžiams!!!

rdi

!•)

i

Specialis pasiūlymas dėl June Brides. šis gražus ir 
puikiai padarytas miegamo kambario setas: kamo- tjJ! 
da, lova ir šeforėta. Visi 3 šmotai verti C / Q r A ih
$110.00, dabar tik.................................. O 7 .OU [ij

Puikios dovanos dykai

$60.00 gražūs, nauji sek
lyčiom setai

$32.50
$50.QO vertės gražūs, nau
jos mados 9x12 kaurai

$29.75

$55.00 naujos mados 
porceliniai gesiniai pečiai

$32.50

$350.00 pilni 4-rių kamb. 
įrengimai naujausios ma

dos, viskas reikalinga 
dėl namų už

$39.50 Studio Couches
$27.75

9x12 gražios klijonkės
$3.49

Naujos Mados Zenith 
1941 metų Midget Radio

_____ $198.50_____________$11.95
6 kubiškų pėdu dydžio, 1941 m. WESTINGHOUSE, 
FRIGIDAIRE ar G. E. REFRIGERATORIAI,
po..................................................... $119.50
Naujos Plovyklos nuo ........  .................... $ 25.00

Lengvi Išmokėjimai
DIDELE NUOLAIDA UŽ SENUS BALDUS 

Šis pasiūlymas geras tik šią savaitę. Pasinaudokite!

rURNITUREi
MANUFACTUHIN® COMPANY!

4179-83 Archer Av., kame. Richmand (!)
Telefonas LAFAYETTE 3171

Vedėjai ir pardavėjai: M. T. Kezes, Broliai Kmkai, ||| 
J. Miškas, J. Zabukas, T. Šemaitis ir kiti

__________visiems maloniai patarnaus.
Pasiklausykite Peoples radio porgramo antradienį, 7 vai. vak. K! 

iš stoties WGES, 1390 kilocycles.

kun. dr. Deksnys, ir Lietu
vos konsulas Chicagoje p. 
P. Daužvardis pasakys kal
bas apie lietuvių tautos tra 
gėdiją, kuri prasidėjo perei
tų metų birželio 15 dieną. 
Ta pačia proga bus išneštos 
rezoliucijos prieš vykstantį 
Lietuvoje terorą.

I
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i

u
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$15.00 springsiniai 
matracai
$7.75

$8.00 vertės garantuoti 
Lovom Springsai

_______$4.90 __ __
5-kių dalių Chrome 
Breakfast Setas tik

$29.75
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Lietuvių katalikų dienraičlo "Draugo” r6m8Jama lr skaitytojams 
siunčiu sveikinimus lr guriausius linkėjimus!

Jūsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams, informuodamas 
apie Įvairius katalikams Įdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo tie-1 
sas, gina ir saugo Jas nuo amžinojo išganymo prieSų.

Daugeriopai tspadaugija jūsų katalikiško dienraščio skaitytojų skal- 
fliust

►p AMLETO GIOVANNI CICOGNANI, 
Laotlicra Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas

Skaudaus ir liūdno įvykio sukaktis
Birželio 15 d. sueina metai, kaip-Maskvos vyriausy

bės įsakymu 500,000 Sovietų Rusijos kariuomenės įsi
veržė į Lietuvą ir ten įsteigė savo okupacinę valdžią.

Lietuvos vyriausybės nariai bei kiti valdininkai, ku
rie nesuspėjo pabėgti į užsienį, buvo paimti į areštą 
ir iki šiol tebesėdi bolševikų kalėjimuose arba išsiųsti 
į Rusijos gilumą. Svetimos kariuomenės durtuvams gra
sinant, Lietuva neteko savo nepriklausomybės ir prieš 
Lietuvos žmonių valią, buvo prijungta prie Sovietų Ru
sijos.

Kad pateisinti prieš pasaulio viešąją opiniją šį So
vietų Rusijos smurto aktą, okupantų įsteigta Lietuvo
je bolševikų agentų vyriausybė ant greitųjų suorgani
zavo rinkiminę komediją, taip vadinamus “liaudies sei
mo rinkimus”, kurie įvyko 1940 m. liepos 14-15 dd. Mi
nėtuose rinkimuose, jau Sovietų Rusijoje išbandytais 
metodais, bolševikų valdžia neleido piliečiams laisvai 
pasirinkti kandidatų į seimą, bet bauginimo bei teroro 
pagalba, vertė gyventojus balsuoti už vienintelį bolše
vikų partijos sustatytą kandidatų į “seimą” sąrašą.

Kad įgazdinti gyventojus ir pakrikdyti jų draugijinį 
gyvenimą, okupantų valdžia Lietuvoje, keletą dienų 
prieš rinkimus, liepos 9-10 dd., uždarė visas Lietuvoje 
veikiančias draugijas ir jų vadus bei laikraščius, re
daktorius — apie 2000 žmonių susodino į kalėjimus, o 
į laikraščių redaktorius pastatė savo agentus.

Nors Lietuvos gyventojai visaip bauginami ir dide
lės Sovietų Rusijos militarinės jėgos varžomi ir nega
lėjo aktyviai okupantams pasipriešinti, bet rinkimuose 
liepos 14-15 dd., renkant bolševikiškąjį seimą, parodė 
žymų pasyvų pasipriešinimą — tik 40 nuoš. turinčiųjų 
balsavimo teisę, bailesniųjų piliečių teatėjo balsuoti, 
kurie neturėdami sau patinkamų kandidatų metė tuš
čius balsus.

Rinkimų proga okupantai įsitikino, kad didžiuma Lie
tuvos gyventojų boikotuoja okupantų valdžią ir jos 
prievartos rinkimus. Kitaip ir negalėjo būti Lietuvoje, 
kur komunistai iš 3 milijonų Lietuvos gyventojų, jiems 
pritariančių piliečių teturėjo nepilnus 2000 asmenų.

Rusijos bolševikų pastatytoji vyriausybė tuos prie
vartos rinkimus paskelbė “laisvu lietuvių tąutos apsi
sprendimu”. Pavergėjų parinktieji atstovais tariamam 
“Lietuvos liaudies seimui” komunistiniai agentai spren
dė jiems patiekiamus klausimus tap, kaip padiktavo 
Maskvos valdžia. Ji gi pareikalavo, kad tariamasis “Lie
tuvos liaudies seimas” panaikintų Lietuvos nepriklau
somą valstybę ir to “seimo” nutarimu Lietuva pasi
prašytų įjungiama į Sovietų Rusiją.

Bolševikų parinktieji į “Lietuvos liaudies seimą” a- 
gentai tą Maskvos įsakymą įvykdė 1940 m. liepos 21-mą 
dieną. To paties tariamojo “liaudies seimo” tolimes
niuose posėdžiuose liepos 22-23 dd., Maskvai diktuo
jant, pravesti dar ir kiti nutarimai, kuriais: 1) panai
kinama ūkininkų žemės nuosavybė, paliekant atskiram 
ūkininkui valdyti, kol valdžia jam tą teisę neatšauks, 
ne daugiau 60 akerių žemės, o ką turėjo viršaus, iš 
ūkininkų žemė visai atimama ir atiduodama bežemiams.

Ši “reforma” buvo tik laikinas žmonių suraminimas. 
Jau prieš kelis mėnesius pradėta intensyvi agitacija 
įtikinti ūkininkus ir naujakurius jungtis į kolchozus — 
valdžios kontroliuojamus dvarus. Ūkininkams nenorint 
nė girdėti apie kolchozus, okupantų valdžia atsisakė 
teikti naujakuriami pašalpas įsikurti, o ūkininkams

nustatė tokias aukštas duokles — pyliavas grūdais, mė
sa, pienu, vilnomis ir kitokiais ūkio produktais valdžios 
naudai, kad ūkininkas, pradedant šiais metais, turės 
atiduoti valdžiai 75 nuoš. viso savo valdomo ūkio der
liaus bei gėrybių, o kurie nustatytos duoklės valdžiai 
neatiduos, bus ne tik iš ūkio išvaromi, bet ir kalėjimu 
nubaudžiami. lai gudri okupantų priemonė visus ūki* 
ninkus ir naujakurius trumpiausiu laiku nori paversti 
valdžios dvarų baudžiauninkais.

Panaikinama taip pat visoki miestelėnų, kaip na* 
mų savininkų, prekybininkų, pramonininkų taip ir a- 
matininkų nuosavybė, be teisės gyventi nuosava
me name ir net gauti paprastą darbą savo įmonėje. 
Žmonių sutaupos bankuose atimtos valstybės naudai, 
paliekant kiekvienam taupytojui pradžiai gyvenimo tik 
po 1000 rublių (tai yra tiek, kiek šiandien Lietuvoje 
kainuoja vidutinis kostiumas — siūtas).

Kadangi Lietuva — smulkių turto savininkų kraštas, 
tai bolševikų reformos plačiose gyventojų masėse su
kėlė neapsakomą pasipiktinimą ir gyventojų pasiprie
šinimą okupantams. Bolševikų valdžia į plačių visuo
menės sluoksnių nepasitenkinimą atsakė masiniais areš
tais ne tik miestelėnų — valdininkų, pirklių, darbinin
kų, bet ir ūkininkų sluoksniuose. Lietuvoje priskaito
ma areštuotais arba ištremtais į Sovietų Rusijos gilu
mą apie 20,000 žmonių.

Viską suvalstybinus ir bolševikų paskirtiems komi
sarams pradėjus šemininkauti industrijoje ir prekybo
je, prasidėjo didžiausia suirutė ir gamybos dizorgani- 
zacija, kurios pasekmėje pasireiškė visokių gaminių 
trūkumas ir jų nepaprastas pabrangimas. Didžiulės ei
lės pirkėjų ne tik prie drabužių ir avalynės, bet ir prie 
maisto krautuvių, tai kasdieninis reiškinys.

Darbininkų masės valdžios dirbtuvėse uždirbdamos 
nuo 7-10 rublių, dienai dėl visuotinos brangenybės ne
begali pragyventi, nes kostiumas (siūtas) Lietuvoje 
kainuoja nuo 700-1000 rublių, batai nuo 160-300 rublių, 
sviesto klgr. — 12-16 rublių, lašinių, mėsos klgr. — 
14-18 rublių, puspadžių pakalimas — 45 rubliai, vir
šutinis vyro apsiaustas — 600 rublių.

Tai kainos, kurias bolševikų valdžia nustatė savo 
valdiškose krautuvėse, bet ir tokių brangių prekių ne
užtenka, nės gausinga sovietų armija išperka viską, 
kas dar buvo Lietuvos krautuvėse ir siunčia savo gi
minėms į Rusiją, kur tų prekių dar didesnis trūkumas. 
Lietuvos darbininkai mėgino streikų pagalba gerinti 
savo gyvenimą, bet bolševikų valdžia streikus uždrau
dė ir už streikų organizavimą dirbtuvėse paskyrė mir
ties bausmę. Suvaržytas pavergtos Lietuvos miesto dar
bininkas ir baudžiauninku paverstas, valdiškų dvarų 
darbininkas (buvęs ūkininkas) dantis sukandęs, nuola
tinėje baimėje dėl gyvybės išlaikymo, turi kęsti bol
ševikų valdžios darbo žmogaus išnaudojimą ir žiūrėti, 
kaip svetimieji atsibastę iš Rusijos bolševikų komisa- 
rai-valdininkai ir Sovietų armijos karininkai įsitaisę 
geriausiuose Lietuvos žmonių darbu ir prakaitu išbu- 
davotuose namuose minta lietuvio darbininko darbu ir 
eikvoja pasigrobtus Lietuvos žmonių turtus. Toks po
litinis, ekonominis ir kultūrinis bei moralinis Lietuvos 
žmogaus pavergimas težinomas tik Sovietų Rusijoje ir 
dalinai Hitlerio bei Mussolinio okupuotuose Europos 
kraštuose.

Dar baisesnis Sovietų Rusijoje yra visų areštuotųjų 
likimas. Bolševikų kalėjimuose politinis kalinių tardy
mas kartais tęsiasi be pertraukos ir poilsio po 100 va
landų, kol kalinys nualpsta arba gauna pamišimą. Ka
lėjimuose bolševikų čekistai ne tik biauriai kolioja sa
vo aukas ir visaip niekina, bet daugelį suimtųjų fizi
niai kankina. Negeresnė padėtis ir tremtinių į Rusijos 
gilumą, kur žmonės po 15-20 asmenų būriais apgyven
dinami žemėje iškastuose urvuose, vadinamuose “zem- 
lianka”, nes dėl tremtinių nėra gyvenamų namų ir men
kos sriubos su juoda į kempinę panašią, duona paval
gę turi dirbti sunkius katorginius darbus. Aišku, kad 
visi tremtiniai, gyvendami tokiose nežmoniškose sąly
gose, greit praras sveikatą arba mirs. Tai baisus, vienų 
metų Sovietų Rusijos agentų šeimininkavimo Lietuvo
je, balansas.

Sovietų Rusijos bolševikų agentų kankinami, perse
kiojami, išnaudojami ir paniekinti okupuotos Lietuvos 
lietuviai šaukiasi savo brolių Amerikoje ir viso civili
zuoto pasaulio užtarymo bei pagalbos.

Amerikos Lietuvių Taryba, šių liūdnų sukaktuvių 
proga kviečia Amerikos lietuvių visuomenę jungtis or
ganizuotai kovai su ta didžiąją pasaulio nelaime bolše
vizmu ir jo samdytais agentais čia Amerikoje ir gel
bėti kuo galėdami Lietuvai greičiau nusikratyti žiau
riaisiais okupantais.

Kad Lietuvos išlaisvinimo kova būtų sėkminga, turi
me turėti vieningą vadovybę ir ją aprūpinti reikalin
gomis kovos priemonėmis. Todėl visi geros valios lie
tuviai ir jų draugai amerikiečiai stokime po vieninga 
vadovybe Amerikos Lietuvių Tarybos ir pagal išgalės 
visi aukokime ALTarybą sudarančių organizacijų fon
dams, kurių lėšomis turės būti palaikomas ALTarybos 
veikimą*. St. O-kM

(“Draugas”, birželio 14 d., 
1916 m.).

S. L. R. K. A. seimas — 
31-masis seimas įvyko šio
mis dienomis Philadeiphla, 
Pennsylvania. Iškilmingas 
Mišias atlaikė Susiv. dvasios 
vadas kun. J. Jakaitis. Į sei
mo valdybą išrinkti: K. 
Strumskis, J. Kaupas ir Pr. 
Juras. Moksleiviams paau
kota $200. Našlaičiams $400. 
Paskolinta Šv. Kazimiere 
vienuolynui $10,000. Nutar
ta nuosavus namus nupirk
ti, ir tada savo organą įsi
gyti. Susivienijimo organu 
pasilieka “Draugas”. Į cent
ro valdybą išrinkti: J. Ja
ruševičius, K. Krušinskas, 
J. Vasiliauskas, J. Stulgai- 
tis, A. Nausėdienė, J. Luko- 
ševičia ir kun. J. Jakaitis.

•
Šveicarijos skolos... Ma

žutė kalnų valstija Šveica
rija dėlei karo nemažiau su
sirūpinus už kitas valstijas. 
Rubežius savo ji budriai sau 
go. Skaičius kariuomenės 
padidintas. Dėl užlaikymo 
armijos Šveicarija nuo pra
džios karo yra pasiskolinu
si $92,440,000.* Tame skai
čiuje nuo Suv. Valstijų pa
siskolino 15 milijonų dol,

•

Visuotinas kareiviavimas 
Kinijoje...^ Kinijoj stengiama 
si įvesti visuotinas karei
viavimas. Bet kiniečiai tar
nauti kariuomenėje nenori. 
Tai, girdi, negarbingas ama
tas. Turtingesnieji kiniečiai 
vietoje savęs samdo į ka
riuomenę kitus. Bet dezer- 
tyrių kiniečių armijoj labai 
daug.

•

Rockefellerio aukos labda
rybei... Per pereitus metus 
įvairioms labdarybėms žino
mas milijonierius Rockefel- 
ler paaukojo $1,550,150.

•

Naujas Kinijos preziden
tas.... Yuan-Si-Kai mirė. Ap
sivainikuoti karaliumi taip 
jam ir neteko. Jo vietą užė
mė viceprezidentas Li-Yuan- 
Chung. Tai yra žmogus aukš 
to mokslo ir karštas respub
likos šalininkas. Mirusio pre 
zidento politikai Li-Yuan- 
Chung visuomet buvo griež
tai priešingas...

•

Vokiečių duosnumas savo
sios tėvynės reikalams... šio
mis dienomis PhiLadelphia, 
Pa. vokiečiai išsiuntė į Vo
kietiją 200,000 dolerių sušel
pimui nukentėjusių dėl ka
ro tautiečių...

RIMTIES VALANDĖLEI
Dabartinės kovos daug 

meno kūrinių sunaikino. Ne 
mažesnių nuostolių padarė 
žmogaus sielai, nes supran
tama, kad aplinkybės pade
da arba pakenkia dvasiniai 
pakilti, tobulėti. Dievo Kū
no šventės arba lietuvių 
pramintos Devintinės, visa
da sukeldavo ypatingai gra
žaus įspūdžio. Europoje 
šiandien jokių procesijų ne
įmanoma daryti.

^Romoje milžiniškas meno 
kūrinys pastatytas miru
siam karaliui, Vittorio Em- 
manuele pagerbti. Praeiviai 
stebisi paminklo grožiu, 
apie patį mirusį asmenį, 
kuriam pagarba teikiama, 
visai neprisimena. Žavingi 
paminklai, kartais net kele
tą tūkstančius dolerių ver
tės, puošia mirusių kapus, 
tuo tarpu palaidotas asmuo 
niekam nerūpi; žmonėms 
kartais daugiau rūpi pui
kus paminklas.

Taip, visur gyvenime ra
sime, kad mirę mažai įta
kos padaro gyvųjų tarpe. 
Juo seniau kas miręs, juo 
mažiau kas atsimena. Pa
klausk pats savęs — kokią 
įtaką tau padarė tavo dė
duko dėdukas? Ką jau sa
kyti apie visiškai svetimus 
mums asmenis?

Vengdamas tokių ir pana
šių pasekmių, Kristus norė
jo palikti geresnį paminklą

Stebėtinas daiktas: krikš
čionių tikėjimas, kurs, ro
dos, nieku kitu nesirūpina, 
kaip tik busimojo gyvenimo 
laime, taip pat padaro mus 
laimingus ir šiame gyveni
me. — Montesųuleu.

Vaikui pirmas gyvenimo 
pavyzdys yra mylinti ir my
lima motina. — Kun. Urbo

ną*.

žmonėms — Šv. Sakramen
tą, save Patį, tikrą Kūną 
ir Kraują su visa Dievys
tės pilnybe, kad nemato
mas, nepastebimas galėtų 
gyventi kartu su žmonėmis, 
gera jiems darydamas. Vi
siems Kristus prieinamas, 
kas Jo trokšta.

Kaime juokdarys pasi
juokdamas iš aklo, tikrino, 
kad senelis nežinos kada 
karčiamoje ir kada bus baž
nyčioje. Beeinant keliu, se
nelis staiga sustojo, atsi
klaupė, kol vežimas prava
žiavo. Juokdarys nustebo, 
nes pats pamatė, kad veži
me važiuoja kunigas su 
Švenčiausiu pas ligonį. Ak
lasis nujautė savo Viešpa
ties buvimą.

Nėra reikalo, kad kas 
pilnai suprastų ir mokėtų 
smulkmeniškai paaiškinti, 
kaip Kristus gali būti ma
žoje Ostijoje. Kiek gudruolių 
moka apibudinti elektros jė
gą, saulės spindulių refrak- 
ciją, garo spaudimą? Nie
kas nepaneigia šių dalykų 
esimą, nors sunku suprasti.

Dievas daug paslapčių 
mums paliko. Ši paslaptis 
brangiausia, nes Patį Išga
nytoją, kaip svečią pas sa
ve galime kviesti. Dangaus 
ir žemės Karalius ateina 
pas menką savo sutvėrimą, 
kad jam padėtų atsiekti tik
ros laimės danguje.

A. B. C. J.

.Snehc.s
Po Svietq
Pasidairius
Balša vikai nebalšavikiškai 
gyvena. »

Balšavikai, gyvendami 
pas Dėdę Šamą, kaip katė 
pas gerą gaspadorių, tvar
kosi visiškai nebalšavikiš
kai, ne valug Stalino kon
stitucijos. Štai, priklodui, 
Pruseika, Mizara daug ra
šo apie savo draugų smer- 
tį ir jų turtą. Čia ir prasi
deda tas nebalšavikiškumas. 
Valug Stalino laisvės, bal
šavikams nevalia turėti jo
kio privataus turto.

Toliau Pruseika rašo, kad 
mirdami draugai nesutvar
ko savo turto ir nesykį pa
sitaiko, kad tas turtas “pa
tenka ponui Dievui” (Dievo 
vardą balšavikai iš didelio 
mokslo” rašo maža raide). 
Kodėl balšavikai čia nesi- 
tvarko valug Stalino lais
vės? Juk žinoma, kad Stali
nas, kur tik kokį žemės 
sklypą pagrobia, tuojau ap
garsina visokio žmonių tur
to konfiskaciją. Sakysim 
Lietuvoj žmogui nevalia net 
porą pančiakų atsargoj tu
rėti.

Taigi, ir išeina, kad visi, 
kurie čionai Stalinui pote

riauja, neprivalo taip pat

turėti jokio turto. O kadan
gi tokiems Stalino įsakymus 
čionai perduoda Pruseika, 
Mizara, tai aišku, kaip del
nas, jie turi būti ir konfis- 
katoriai visokio balšavikų 
turto.

Juk kitaip, tavorščiai, ir 
negali būti. Jei Stalino ve
žime sėdi, tai ir jo dainą 
giedok. Kitaip, koks gi bū
si balšavikas. Ar ne taip, 
tavorščiai?

Prašau Nesijuokti
Tešlienė: — Ar ištikrųjų 

tavo vyras pateko į kalėji
mą, kad padegė savo na 
mą?

Kitienė: — Iš tikrųjų------
Tešlienė: — Tai, saky

siu, užėjo čėsai: net su sa
vo namais žmogus negali 
daryti ką nori....

Jonas Balamutas nuėjo 
pas dantistą. Kada atsisė
dęs į kėdę jis prasižiojo, 
dantistas nustebo.

— Tamsta eidamas pas 
dantistą prisigėrei....

— Ne, daktare, aš tik už
dėjau snapso ant skaudan
čio danties.

— O ar seniai tau dantis 
skauda ?

— Nuo pat mažens, — at
sakė Balamutas.
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Alia Rachmanova

Studentai, Meilė Ir Čeką
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

Išvertė Ant. Pauliukonis 

(Tęsinys)

Pasirodo, kad “revoliucija be kraujo lašo” nėra jau 
tokia nekruvina. Maša šiandien papasakojo:

— Iš Petrapilio atvyko mano pusseserė ir papasako
jo, kad jos vyrui bolševikai su durtuvais išleido žarnas, 
ir jis mirė vietoj. Ji su trimis vaikais liko be jokios 
globos ir dabar nežino, kur kreiptis. Apie pensiją nėra 
ko nė kalbėti, — nes vyras buvo “senosios valdžios šali
ninkas.” Juk jis nieko tokio nepadarė, tik atliko savo

Kaip praėjo okupacijos diena Kaune
Liūdnas telefono garsas. - Pasirodo 
raudonarmiečiai. - Pirmoji naktis. - 
Kaip toliau.

Nuo so’.ietų kariuomenės laimei su savimi neturėjau
bazių įvedimo daugelis pa 
trijotų lietuvių jautė nema
žą nerimą. Dažnai tekdavo

betas galėčiau matyti ir jų 
žygiavimą ir kaip į tai žmo 
nės reaguoja. Vėl pradėjo 
tratėti nauji tankai. Tarš
ka geležis, matosi kulkosvai 
džiai ir mažų patrankėlių 
nosys. Vidury, iš bokštelio 
lindi po vieną raudonosios 

i armijos karį. Jie atlieka

PAKILK, SUGRĮŽK

degtukų. Jų nebuvo visoje žvalgybą važiuojant,
mūsų įstaigoje. Paskubomis 
išbėgau į Laisvės Alėją. Kaip

matyti mūsų štabo karinin- į tyčia — nėra arti pareaocu- 
kų ir saugumo valdininkų vės, kur degtukų gautumei, 
susirūpinusias veidus, nors į o čia kiekviena minutė oran-
vis dar jie turėjo gerų vil
čių. Atmosfera ypač pritvin-

gi, ir klausinėti nedrąsu — 
nežinai ant kokio žmogaus

ko nuo tų dienų, kai į Mask Į užpulsi, rodos, kad tokiu me-
pareigą. Tuo tarpu ponai generolai ir grafai išlakstė į|v4 buvo iškviesti mūsų Už-, tu kiekvienas ir suvoks kam

sienio Reikalų ministeris, čia nerūkančiam taip sku 
Urbšys ir ministeris pirmi-, biai tų degtukų prisireikė, 
ninkas Merkys. Po Kauną Suradau kažkokiame kio-r.ie

visas puses ir paliko carą bėdoje vieną! Jie paprasčiau
siai tik prisirišo po raudoną kaspiną ir išėjo sau ra
miausiai pasivaikščioti į miestą! Jiems buvo gerai ir 
prieš revoliuciją, bus gerai ir dabar, po revoliucijos. O 
prastiems žmoneliams kaip buvo blogai anksčiau, taip ir spėlojimų. Žmonės bu-
bus blogai ir dabar.------------- a .! ™ murirūplnę. »<* nedrįs-

Petrapily ji visai negalėjo pasilikti. ^Ten iš jos visi č*-au pasakyti, kad buvo pe- 
juokėsi, o kaimynai pirštais badė už tai, kad jos vyras 
gynė carą. Ir dabar ji nedrįsta niekam prasitarti, kad 
jos vyras buvo policininkas: to vieno pakaktų, kad ją 
uždarytų į kalėjimą. O kokią daugybę policininkų jie 
iššaudė! Bet niekas jų nesigaili, nes — policininkas, 
sako, nėra žmogus!

Maša nuėjo į bažnyčią ir vėl pastatė dvi grabnyčias 
— “už nekaltai išžudytuosius policininkus,” taip pat jų 
žmonas ir vaikus. Maša yra tikrai geros širdies; ji da
bar tik ir galvoja, kaip galėtų padėti tiems, kurių šiais 
laikais niskas nesigaili.

vaikščiojo visokiausių gan- ir grįžęs pakūriau krosnį.
Atėjo dar vienas tame na
me dirbęs žmogus. Jis nieko 
nerado deginti, bet krapstl-

simistai. Kažkaip daugelis nėjosi po stalčius.
buvo linkęs tikėti Rusijos1 Pasirodo „„donamieėiai 
daug kartų duotais iškilmin
gais pažadais, kad Lietuvos

s N Balandžio 6 d.
Šiandien fabrikante Fedozija St.epanovna Laptieje-

va mus pasikvietė į vaišes prie pirogų su erškėtru. Tai 
nepaprasta storulė. Ji rėdosi labai juokingai. Nors kal
ba kaip paprasti žmonės, bet ypač mėgsta tuos, kurie 
pažiūrėti atrodo labai stiprūs, šiaip ji yra labai vikri, 
gyva ir energiška ir pasižymi žvitriu protu. Jos namai 
yra įtaisyti tiesiog liuksusiškai, bet be jokio skonio. 
Šiandien fabrikante negalėjo atsidžiaugti. Jos stori 
pirštai buvo apmaustyti galybe didelių auksinių žiedų, 
o kelios apirankės buvo giliai įsismaukusios į kabančias 
tešlos mases. Vos įėjus į valgomąjį, į akis tuoj krito 
staltiesė. Ji buvo labai sunki, milžiniškai didelė, išsiu
vinėta negirdėto puikumo ir grožio gėlėmis. Fabrikante, 
išdidžiai šypsodamasi, perbraukė per ją savo riebia 
ranka ir tarė:

nepriklausomybė bis saugo
ma. Perdaug visi buvo su 
laisve susigyvenę, kažkaip 
nė į galvą netilpo mintis, 
kad štai dabar būtume visiš
kai okupuoti.
Liūdnas telefono garsas

Birželio 15 d. (1940 m.) 
nuo pat ryto dirbau savame !

Staiga pasigirdo kariKOKs 
sausas, aštrus ir smarkus 
tratėjimas. Mano prietelis 
pribėgo prie lango, pažvel
gė ir atsigrįžęs su giliu per- mo. Bet, kaip? Butas kitoje

Lietuviai šalygatvy stovė
jo šaltais, kai akmuo vei
dais. Kai kurie žydai svei
kino bolševikus. MaC.'au, 
kaip netoliese mūsų prasi
vėrė antro ar trečio aukšto 
langas ir žydaitė numetusi 
dar gėlių mosikavo rusui. 
Tas iš tanko jos sveikinimą 
priėmė.

Tankai vis važiavo ;r va 
žiavo. Pasirodydavo ir mo 
tociklistai, kurie sustoję ke 
lio sankryžose rodydavo kur 
pasisukt. Senamiesčio siau
rose gatvėse nerangiems 
tankams buvo nepatogu su
kiotis ir vienas kitas užsi
rioglino ant šalygatvio.
Kaip pasiekti namas

Dabar reikėjo pareiti na-

J

gyvenimu pratarė:
— Bolševikų tankai...
Dar ir dabar akyse stovi

jo persimainęs veidas.

Spėjęs sudeginti, ką bu-
bute. Mat valstybiniame kny vau 'kinkęs, išbėgai j Lais
gynė dirbę žmonės buvo ma
ne prašę sudaryti sąrašą 
Vokietijoj ir Austrijoj iš
leistų socialiniais klausimais 
ir kitokių rimtesnių knygų. 
Buvo ruošiamasi iš Vokie
tijos užsakyti daugiau moks 
lo priemonių, kadangi ki
tomis anksčiau pareikalau
tomis prekėmis vokiečiai dėl 
karo nebeįstengė už “įšalu
sius” litus atsiteisti.

Dirbu namie, bet kažkaip 
nejauku, visi rodos pasiruo
šę sutikti didesnių netikėti
numų ir tokią dieną pasi 
likti nėjus įstaigon kažkaip 
nesmagu. Būtinai po pietų 
nutariau nueiti.

Euvo jau gal po trečios 
valandos po piet, kaip stai
ga subirbė mano kambary 
telefonas. Paimu triūbelę — 
iš ‘‘XX Amžiaus” redakci-

Tai ji pasakojo su tokiu garbingu pasitenkinimu, 
kad mums trūko žodžių ką beatsakyti. Tik jos vyras, 
Vasilijus Ivanovičius, susimąstęs pastebėjo:

(Birželio 15 d.)
Praslinko metai tamsiųjų dienų,

Ir kraujuotų naktų,
Kada sugrįši laisvužė miela?

Kada sugrįši tu?...

Pakilk dar kartą skaudžiai parpuolus 
Gyvenimo kely,

Dar spindi tau vilties žvaigždutė, 
Erdvių melsvam tolyj.

Pakilk iš dausų, takais žvaigždėtais, 
Sparneliais atplasnok,

Į mūs tėvynę Lietuvą brangią,
Ir amžiams ten sustok!

Laukų radastoms tau kelią puošim,
Ir žiedais pina vi jų.

Dievui už laisvę himnus giedosim,
Ir Motinai Marijai.

Vienintelė Lietuvių 
Wholesale Liąuor 
{staiga Chicagoje

E. Samienė

ves Alėją. Pirmoji tankų 
virtinė jau spėjo pro mŪ3ų 
įstaigos namus prasiristi. 
Pamatęs protarpį perėjau j 
kitą gatvės pusę, kur deši
ne kelio turėjo prava-joti 
nauji tankų daliniai. Pirma 
nesitikėjau, kad taip greit į 
Kauną pradės žygiuoti Rau
donoji Armija, bet pasiro
dė, kad pirmieji jos daliniai 
į laikinąją sostinę atvyKo 
ne iš Rusijos, o iš anksčiau 
įsikurtų bazių, taigi kelias 
jiems buvo labai trumpas. 
Gatvėse

Buvo ankstyba popietė 
gatvėse nemažai žmonių. 
Pastebėję sovietiškus tan
kus, žmonės sustojo pairai 
kelią ant šalygatvių. Su jais 
atsistojau ir aš. Buvau su 
sutana ir nežinojau dar Rau
donosios Armijos “skonio”, 
tai atsistojau už žmonių 
taip, kad bolševikų nepaste

!/■ ■ I ■ va ■ tVisi kviečiami į 
Antaną balių!

— Tik žiūrėk, mano miela, kad ir tau kada nors 
visko neatimtų!

— Taip, ją mums atsiuntė Serijošenka. Ir kaip tik 
tuo laiku, kai Petrapilyje prasidėjo revoliucija ir ėmė 
plėšti rūmus. Jis šitą staltiesę ir pasiėmė sau, kaip re
voliucijos atminimą. Ir dar šį kaurą!

Ir ji parodė į didelį baltą persų kilimą, kuris bu
vo patiestas ant grindų ir užėmė visą kambarį.

— Ir dar, žiūrėkite, šituos puikius sidabrinius in
dus ir šituos brangiuosius akmenis!.... Serjoška tuo 
metu kaip tik turėjo būti sargyboje; minia, be abejo, 
būtų tuos visus brangiuosius daiktus pasigrobusi sau,
bet ką tie skarmaliai su tokiomis brangenybėmis gali jOs;
veikti? Juk jie apie tai nieko nesupraanta! — Į Lietuvą pradeda žy

giuoti sovietų kariuomenė... 
Nors to ir buvo galima ti 
kėti8, vis gi išgirdęs šį pra
nešimą kažkaip lyg nutir-

Taip, taip, tik atleisk mūsų žmonėms pavadžius, paUt
tai pamatysi, kas iš to pasidarys. Kad nors viskas blo-i _ Taį okupacija?! ___  at-
gai nesibaigtų! Kad man čia Serjoška dabar būtų, tai simenu dar pratariau, 
aš jam už šitą staltiesę ir už kitus daiktukus taip iš
paišyčiau užpakalį, jog jis daugiau nenorėtų prie jų nė Mėginam 
nagų prikišti! Nors jis būtų ir studentas! Reikia gerb- Nusiskubinau į redakciją, 
ti svetimą nuosavybę. O ši žąsis dar tuo didžiuojasi Čia jai buvo keletas žmo- 
ir rodo kitiems! — atsisuko jis į savo žmoną, su kuria nių. Viešpatavo liūdna tyla. 
dažniausiai tokiu meiliu tonu ir kalbėdavo. Sumėtėme po žodį ir išsisku

binau į Kat. Spaudos Biurą, 
kur paskutiniu metu dirbau. 
Paskubomis “surūšiavau” į-

Vasilijus Ivanovičius yra tikras stačiokiškumo pa- vairius raštus, išskirdamas 
vyzdys. Kartą per savaitę, būtent šeštadieniais, jis įlrer-’ tuos, kuriuos reikėtų ridė
ta diržu savo keturiems sūnums, kurių vyriausis jau ginti. Tiesą sakant jokių ten 
turi dvidešimt metų, tik už tai, kad taip padaryti buvo ypatingų raštų nebuvo, nes 
nusprenddęs anksčiau, įsitikinęs, kad tai jiems turės biuras daugiausia duodavo 
išeiti į sveikatą. Tuo tikėti turi ir jo žmona. Lygiai aš- informacijas spaudai, o tai
tuntą valandą uždaromos visos durys, ir jei vienas iš vis vieša medžiaga, bet pa
vaiką pasivėlina nors penkias minutes, tai turi visą mąsčiau, kam čia į okupan
naktį stipti lauke arba, perlindęs per tvorą, susirasti tų rankas viską atiduoti
sau vietelę kur tvarte, žmona neturi teisės užsistoti už Paskambinau dar kaikam i. 
vaikus ir jiems atidaryti durų. O vienas iš jų turi va- mūsų namo tarnautojų, kad 
karais du kartu per savaitę paskaitas iki pusės devynių, ir jie atėję apsižiūrėtų.

Išrinktus popierius nore 
IBui daugiau.) įjau greit sudeginti, bet ne

pusėje Nemuno, o per t^tą 
išstatyta rusų sargybos, va
žiuoja tankai. Šalutinėmis 
gatvėmis paskubomis pasu
kau namų linkui. Žmonės 
praleidę pirmuosius kareivių 
dalinius daugelis nusiskubi
no į parduotuves — kas ži
no, ar rytoj dar eis pinigai 
ir ar iš viso ko nors gausi ?!

Priėjau Nemuną, žinojau , 
kur yra valčių stotis. Su ke-1 
lėta kitų žmonių sėdęs į val
tį persiyriau per upę ir pra • 
dėjau traukti arčiau namų. 
Buvau jau priemiestyje. 
Žmonės daugelis buvo Išėję 
iš trobų, stovėjo ties namų Į 
durimis ir kalbėjosi apie J- 
žygiuojančią kariuomenę.

Pro mane prabėgo vaiku
tis, kaip tik artyn kariuo
menės. Nors miesto vaikai 
drąsūs, bet šiuo metu visgi 
buvo įdomūs jo nusiteiki
mai.

— Ar nebijai? — paklau
siau jo.

(Tęsinys 6 pusi.)

mų ir visokių pasilinksmini
mų. Įžanga bus nemokama. 
Jeigu norite smagiai laiką 
praleisti, ir tikrai gražiai, 
lietuviškai pasilinksminti, 
atvažiuokite šeštadienio va
karą 7:00 vai. į Antanų Ba
lių, surengtą Antano Bud
rio, V. alter Neffo Svetainė
je, 2435 So. Leavitt St., Chi
cago, Illinois.

lei Insnce Reik,
PAS

VILEIŠĮ
EIK!

Didelis Pasirinkimas 
Naminių, Importuotu 

ir Lietuviškų Gėrimų.
Parduodame 

Tiktai Tavernams. 
Vai.: 10 iki 5 Kasdien 
Užsakj’mai Išvežiojami 

Sekančią Dieną. FRANK VIZGARD, Sav.

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

Tel. REPubiic 1538—9

Visa Chicago Yra Kviečiama Vykti

Dienraščio "Draugo'r.

Ekskursija į Milwaukee
Su Laivu —

CITY OF GRAND RAPIDS'

Sekmadieni, Liepos-July 6 d., 1941

Westsidieti8, Antanas 
Budris, 2310 So. Oakley Ave 
nue, rengia nepaprastą visų 
Antanų ir Antaninių balių 
šeštadienį, birželio 14 d., 
Walter Neffo Svetainėje. 
Ant šio baliaus yra užkvies
ti keliasdešimt Antanų ir 
Antaniną. Bus gera orkes
trą šokiams, gėrymų, valgy-

i»R PFTKAH 
VILEIKIS 

Atstovu*

The Prudential Ins. 
Co. of America

orriCR;
175 W. JACKSON BLVD

mite A-man 
Home Office: N«*w*rfc. M. J

RESTPF.Nr'TJA
5922 W. Roosevelt Rd. 

Phone: Austin 1175

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

Grįžta Tą Pačią Dieną 9:45 Vai. Vakare

$2.00PILNOS KELIONES 
BILIETAI.....................

Visais Ekskursijos Reikalais Kreipkitės į: —

"D R A U G A S"
2334 So. Oakley Ave. Chicago



DBSUBAB Šeštadienis, birž. l4 d., 1941

Kaip praėjo okupacijos diena Kaune
(Atkelta iš 5 pusi.)

— Ne. rusai dabar mūsv 
draugai...

Jo atsakymas reikšmin 
gas. Žinau... — kai dar 1939 
m. patys pirmieji bolševiku 
kariuomenės daliniai žygia 
vo užimti jiems paskirtas 
bazes, kai kareiviai prisi
gerindami gyventojams dali
jo vaikams saldainius, ta; 
vaikai jų neėmė ir nevalgė 
sakydami dar gali būti už 
nuodyti... Bet paskutiniais 
mėnesiais prieš okupacija 
Rusija darė tokį spaudimą 
į mūsų propagandos priemo
nes (radiją, spaudą ir t.t.), 
taip nebuvo galima n.v.o 
atvirai parašyti, kad daug 
kas okupantų tikrojo veido 
negalėjo matyti.

Eidamas pro maisto par
duotuvę užsukau paimti po
rą dėžučių konservų. Tai 
buvo atsarga būtiniausiam 
momentui. Jas vėliau pasi
ėmiau su savim ir bėgdamas 
į Vokietiją, ir lagery nors 
buvo menkas maistas, bet 
taupiau savo ar draugų li
gos atvejui. Ir suvarą- 
tik man išvažiuojant iš Ber
lyno susirinkę atsisveikini
mui.
Viskam pasiruošę

Grįžęs į butą radau visus 
susirūpinusius, bet ryžtin
gus. Vis tai buvo tiranueji 
žmonės ir reikale buvo pa
siryžę numirti už jiems -jran 
gius įsitikinimus.

Gyvenome netoli nuo ae
rodromo. Ėmė gausia; saris- 
ti sovietų orlaiviai. Tūpė čia 
jie ne dešimtimis, o šimtais. 
Išsirikiavo pakraščiais dide
lio lygaus ploto. Visas oras 
rodos tratėjo nuo tankų ir 
lėktuvų motorų. Lėktuvai 
vis skrido ir skrido. Mat iš 
čia jie sekančią dieną turė
jo išvykti okupuoti Latviją 
ir Estiją.

Pirmoji naktis

Rusų kariuomenė įžygia
vo su pažadais nesikišti į 
vidaus reikalus. Taigi bent 
pirmomis dienomis buvo ga
lima laukti, kad nepradės 
siautėti. Bet kaip laikysis 
pirmąją naktį vietiniai ko
munistai ir priemiesčių, kaip 
amerikiečiai pasakytų, “bu 
mėliai”? čia buvo klausi
mas, į kurį turėjo atsakyt 
pats gyvenimas, o tuo tar
pu ruošėmės praleisti pir
mąją netikrą okupacijos 
naktį, šeimininkai apleidę 
tolimesnius kitus namus su

sikraustė į artimesnius, at- 
vesdami ir karves į malki- Zagariečių Klubo

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
buvo kapelionu Fort Sheri- 
dane.

Gedulo pamaldos ir laido
tuvės įvyksta šiandie. Pa

mariečių Klūbas rengia maidos — Sv. Ignatijaus 
mėsT^akare^viakas^pra^ėjo 15 į” Jo bažnyčioje, Loyola ir Glen-
apt.lt, Užėjau , koplytėlę Dar_as a_ a^3-
pasimelsti įs širdies. . ,pie trys blokai į šiaurę ties Tas žmogU3) kurs atneša

nę. Ilgokai stebėjome, kaip ► ,, ,,
rikiavosi svetimi lėktuvai plKMKdS 
mūsų krašto žemėje ir klau
sėmės šiurpios tankų gies

Lovoje ilgai teko varty
tis. Visas jėgas, rodos, bu
vau skyręs Lietuvos žmo 
nėms, bet tas juk okupantų 
ir jiems pritariančių galvo
se gali būti išaiškinta kaip 
nusikaltimas. Guli, rodos, 
norėtumei atsigaivinti ra
miu miegu, o čia žaibu per
bėga per galvą mintis — o 
gal jau šiąnakt tave išves 
į kalėjimą; išviso, ar bekel- 
si rytoj gyvas iš patalo? 

Kaip toliau

Birutės daržu. Komisija pa- ^au kįį0 pasi.aptį, nuneš ki- 
rūpins iškabas ir bus leng- ;am jr tavo paslaptį.
va rasti.

Piknike bus ir brangių do
vanų laimėjimui. Dovanos 
yra gautos iš Jos. F. Budrik, 
Peoples Furniture Co., Roose 
velt Furniture Co. ir Central 
District Furniture Co., bū
tent radio, rankinis U.zro- 
dėlis, gražus kauras, dvi 
stalinės lempos ir $3.00 pi
nigais. Tikietas tiktai dešim
tukas.

Kurie neturi automobilių,
Sunki pirmoji naktis pra- apie 11 vai. prie Lietuvių

Montesųuit tt

slinko. O toliau? — Toliau, 
girdėjau, kad verkė savano
riai. Mačiau išbalusias vei
dais ir pajuodusiais paakiais 
moteris, kurių vyrai buvo 
areštuoti ir kurios jiems nei 
marškinių, nei duonos rie
kės negalėjo nusiųsti, nei 
jokios žinelės nuo jų gauti. 
O vis tai buvo geri lietuviai, 
kurie kovojo dėl darbo žmo
gaus geresnio rytojaus; — 
girdėjau, kaip kalėjimo tar
nautojai pasakojo, kad lie
tuviai savo tėvynės kalėji
muose sugrūsti ko ne ant 
kits kito, negauna nė pus
valandžiui išeiti į kalėjimo 
kiemą atsikvėpti oru ir sau
lės pamatyti, nors tas būda
vo Lietuvoj leidžiama r. c t 
kriminalistams. Bet ar ga
lima tuos kalinamų vyrų ir 
be perstogės dūsaujančių jų 
žmonų, vaikų kančias apra
šyti?! Galima tik pačiam 
matyti ir išgyventi. Ir da
bar kai prisimenu anas dre
nas, akyse vaidenas skaus
mingi tų nelaimingųjų vei
dai. K. J. Prunskis

auditorijos, o 11:30 prie Ho 
lyvvood svetainės bus troaai 
kurie nuveš ir parveš už 35c.

J. Batikas

Mirė Loyolos aka
demijos dvasinis
direktorius

St. Francis ligoninėje, 
Evanstone, mirė Loyolos 
akademijos dvasinis direk
torius kun. J. P. Conroy, 
S.J., 72 m. amž. Velionis gi
męs Chicagoj ir čia pradi
nį ir vidurinį mokslus ėjęs. 
Per pirmąjį pasaulinį karą

JONAS ZARONAS
Gyveno 4534 S. Herrnitage Av.

Mirė birž. lt, 1941. 5:10 vai. 
vakare, sulaukęs pusės amž.

Gimęs Lietuvoje. Tauragės 
apskr., Nantokščių parap., Pa
kaičių kaime.

Amerikoje išgyveno 37 nt.
Paliko dideliame nulūdirne 

moterj Magdaleną (po tėvais 
Kališauskaitę); du sūnų Pet
rą ir Joną; 4 dukteris, Este
lle Paycheck, Mary. Bemice ir 
Dolores; anūkę Joanną, seserj 
Oną Levickienę; švogerj Pran
ciškų; 4 tetas ir jų šeimas, 
daug pusseserių ir pusbrolių 
ir jų šeimas ir kitų giminių 
lr draugų ir pažįstamų, o Lie
tuvoje 2 broliu Petrą ir Juo
zapą. tris seseris Uršulę. Ma
rijoną ir Petronėlę tr kitų.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu
deikio koplyčioje. 4605 S. Her-
mitage Avė.

Laidotuvės jvyks pirmadie
nį, birž. 16 d., iš koplyčios
8:30 vai. ryto bus atlydėtas 
j Šv. Kryžiaus parap. bažny
čią, kurioje jvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sieją. Po 
pamaldų bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę Moteris, Sūnai. Du
kterys. .\niikk\ Sesuo, Stoge
lis ir Giminės.

I«aidotuvių Direkt. J. E. Eu 
deikis, ,Tel. YAKds 1741.

DVIEJŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS

Nepiliečių profesionalu 
varžymas

Illinoiso legislatūros sena
tas pravedė dvyliką bilių, 
kuriais suvaržomi nepilie- 
čiai profesionalai — uždrau 
džiama jiems praktikuoti 
savo profesijoje. Tas liečia 
gydytojus, advokatus, dan 
tistus, arkitektus ir kitus.

Prieš bilius balsavo 11 se
natorių demokratų iš Chica
gos.

A.
Kunigas 

Jonas J. Juška
(šv. Kryžiaus Parapijos 

Vikaras)

AR JUMS REIKALINGA PASKOLA 
PERKANT SAVO NAMĄ?

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

PAKKOIĄT IR TAVPIMO REIKALAIS KKEIl’KITftK PRIE

St. Antliony’s Boildin; & Loan
ASSOCIATION

1500 S. 49TII COURT PHONE CICERO 412
CICERO

JOSEPH F. GltlBA l'NKAN, Seeretnry

VAIj.; Pirm.. Ketvlr.. Aeštn<l. 9 Iki S v. v.; Antr.. Trečiad.. H iki Sp. p.

DABAR
MOKAME 3i% ANT PADĖTŲ 

PINIGŲ

Kiekvieno Taupytojo Taupiniai yra apdrausti Iki IR.000.00, 
l’er Federal Savings and lx>nn Insurance Corp., Washlngton, D. C.
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Jau sukako du metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš mū
sų tarpo mylimą sūnų ir brolį, Kunigą Joną J. Jušką. A. a. 
Kunigas Jonas gimė Chicagoje, Sausio 13 d., 1912 m., ir pri
ėmė Kunigystės Sakramentą balandžio 18 d., 1936 m. St. 
Mary of thc Lake Seminarijoje. Po trijų trumpų metų dar
bavimosi Kristaus vynyne mirė birž. 18, 1939, sulaukęs 27 m.

Nors laikas tęsiasi, mes jo niekados negalėsime užmiršti. 
Lai Dievas suteikia jam amžiną atilsį.

Mes atmindami jo ta liūdna prasišalinimą iš mūsų tarpo, 
užprašėme gedulingas šv. Mišias trečiadieni, Birželio 18 d, 
19i l, Sv. Kryžiaus parapijos bažnyčioje, 8:30 vai. ryte.

Sykiu kviesdami visus gimines, draugus, kaimynus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pa
simelsti už a. a. Kunigo Jono sielą, norime taip pat nuošir
džiai padėkoti tiems visiems, kurie savo aukomis ir pasi
darbavimu prisidėjo prie aukavimo šv. Mišių, kapo papuoši
mo ir paminklo pastatymo a. a. Kunigo Jono atminčiai. Jū
sų visu atminimai ir užuojautos pareiškimai palengvina 
mums širdies skausmą dėl netekimo mylimo sūnaus ir bro
lio, kurio mirtis paliko amžiną žaizdą mūsų širdyse.

Nebesulauksime jo kad mus aplankytų ir savo šypsančiu 
veidu mus suramintų, bet žinome, kad ankščiau ar vėliau 
su juo vėl susitiksime.
Tesuteikia tau Dievas, brangus sūnau ir broli, amžiną ramybę.

Pasiliekame didžiausiame nuliūdime:
Motina Pranciška, Tėvas Mykolos, Seserys Felicija Gallag- 
her, Frances Stulges, ftvogeriai. Giminės ir Drangai.

nARCUTIT
RADIO LAIKRAŠČIO JO-ti METAI

APTARNAUJA CHICAGOS ir APYLINKES LIETUVIJĄ
Vienintėlis Vakarinis Lietuvių 

Programas Amerikoje —
Leidžiamas 9 Sykius į Savaitę
SEKMADIENIAIS l vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTAD. ir ŠEŠTAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.

Vėliavos dienos
iškilmės parkuose

Šiandie Vėliavos dienos 
! iškilmės įvyksta visuose 
'miesto parkuose popiet. Da
lyvaus mokyklų vaikai, 

j Vėliavos pagarbai pramo
gas surengė Chicago Board 
of Education ir Amerikos

t

Legijonas. Programų vyk
dyme dalyvaus apie 125,000 
vaikų iš pradinių ir viduri
nių mokyklų.

Bus daug gražios muzi
kos ir dainų.

Dar nauji lietuviai 
pasiekė Vokietiją

Mūsų korespondentas iš 
Lisabonos praneša gavęs ži
nių, kad į Vokietiją su repa
trijuojamais vokiečiais esą 
atvykę Gužai (buv. Sav. Sąj. 
pirm.), Juodeikiai, Urmanai, 
Valančiai, Račkauskai, Glem 
žai. Visi su šeimomis. Esą 
bolševikų suimti gen. Pund 
zevičius ir Lesauskas. Sun
kiau susirgę Gineitis, Radu- 
šienė, Raštikienė. Radušie- 
nės sesuo mirusi. Amerikon 
grįžta išeivis lietuvis Kido- 
lis. Kaz. Čibiras Ispanijoje 
įsėdęs į laivą ir išvykęs į 
Pietų Ameriką.

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

+ A

CHESTER KELPŠAS
Gyveno 5647 S. Princeton av

Mirė Birž. 13, 1941, sulau
kęs 30 metų amžiaus.

Gimė Chicagoje.
Paliko dideliame nuliūdi

me moterį Oną ir broli Vla
dą Kelpšą ir daug kitų gi
minių ir pažįstamų

Kūnas pašarvotas Lain and 
Sons koplyčioje, 63rd and 
Harvard Avė.

Laidotuvės įvyks pirmad., 
Birž. 16, iš kopi. 9 vai. ryto 
bus atlydėtas į Saint Anne’s 
parap. bažnyčią, prie 55-tos 
ir Wentworth Avė., kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus gimines, draugus ir pa- 
ž’stamus dalyvauti laidotu
vėse.

Nuliūdę Moteris, Brolis ir 
Giminės.

Laidotuvių direkt. Lain 
Sons, Tel. Wentworth 0025

VISOSE MIESTO DALYSE

Turtas Virš$6,OOP,000.00
Apart Apsaugos, Turime o 47 c non n n 

ATSARGOS FONDĄ Virš M13, U U U. U U
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų. 

PARDUODAM U. S. DEFENSE SAVINGS BONDS

tVINGS
LOAN ASSOCIATION of Chicago

| JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

f 4192 Archer Avenue
Vlliyinia llii

Skaitykite Katalikišką Spaudą

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Geriausias Patarnavimas — Moteris ratarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

'Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save

PAMINKLAI
toj

' j 1

MENIŠKAS DARBAS
ŽEMOS KAINOS 

TEISINGAS PATARNAVIMAS

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

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

iW
į

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE
Tel. YARDS 174-1-1 742

4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 
Tel. LAFayette 0727

Raill-o Programas — 10:00 vai. antradienio Ir Šeštadienio rytais, 
IS Stoties WHIP (1520), su P. šaltimieru.

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
DIEN^ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

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

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

Visi Telefonai: YARda 1419

ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. Western Avenue 

Tel. GROvehill 0142

J. LIULEVICIUS 
4348 S. California Avė. 

Tel. LAFayette 3572

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avenue 

Tel. LAFayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue 

Tel. YARda 4908

LACHAWICZ IR ŠONAI
2314 West 23rd Place 

Tel. CANaI 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULIman 1270

S. P. MAŽEIKA
3319 Litnanica Avenne 
Tel. YARda 1138-1139
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šeštadienis, birž. 14 d., 1941

Pagerbiuviu
bankietas

So. Chicugo. — Ateinantį 
sekmadienį — Tėvų Diena 
— Šv. Vardo dr-ja eina “in 
corpore” prie šv. Komuni
jos. Gražus pavyzdys.

Ši dr-ja nutarė turėti gol
fo turnamentą liepos mėn. 
13 dieną. Dėl platesnių žinių 
kreipkitės į sek. Al. Kibeis- 
kį.

šį sekmadieni įvyksta mo 
kyklos mokslo užbaigimo va 
karas su programa, kuri 
prasidės lygiai 7:30 valandą. 
Programą išpildys mokyk
los vaikai. Tuo pačiu laiku 
bus įteikti diplomai pažy
mėjimai. Visi prašomi atsi
lankyti.

Birželio 29 d. 6 vai. va
karo Šv. Juozapo parap. sve
tainėje įvyksta kuh. M. Švar- 
lio išleistuvės ir kun. V. čer- 
nausko priimtuvės. Visi pa
rapijiečiai ruošiasi tą dieną 
parodyti savo prielankumą 
ir nuoširdumą dvasios va
dams. J. S.

Praeito šeštadienio rytą 
puikiai gėlėmis išpuoštoje 
bažnyčioje moterystės sak
ramentą priėmė Petras Kun
drotas su M. Stulgaite.

Moterystės sakramentą 
suteikė kun. P. Cinikas, M. 
I.C., ir iškilmingas šv. Mi
šias laikė jaunavedžių inten
cija, asistuojant kun. M. 
Švarliui ir kun. V. černaus- 
kui. Jaunavedžiai ir šešios 
poros palydovų priėmė Sv. 
Komuniją. Per šliūbą ir Mi
šias solo giedojo G. Giedrai- 
tiėnė, parap. choras giedojo 
mišias.

Vestuvių puota įvyko Da- 
niūno svetainėje, kurioje da
lyvavo daug giminių ir drau 
gų; linkėjo jauniesiems daug 
laimės.

DRAUGAS
7

▼

Pirmadienio vakare įvyko 
parapijos komiteto sus-mas, 
kudame su nauju klebonu 
kun. V. Cernausku svarstė 
parapijos reikalus ir suda
rė ateities veikimo planus. 
Apie juos parašysiu vėliau.

*

*
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Pereitą sekmadienį “in 
corpore” ėjo prie šv. Komu
nijos Apaštalystės Maldos 
dr jos narės, pasipuošusios 
ženkleliais. Kurios moceiys 
nori prisirašyti prie draugi 
jos pranešu, kad sus-mai į- 
vyksta kas pirmą penkia
dienį po pamaldų parapijos 
svetainėje. Rap.

Cicero Žinios
Pusmetiniam susirinkime 

dr-stė Šv. Antano žadėjo už
imti bufetą Šv. Antano pa
rapijos piknike, kuris įvyks 
rytoj, birželio 15 d. Dr-stė 
Šv. Antano yra labai gra
žiai pasidarbavusi parapijos 
naudai ir šiemet darbuosis 
sykiu su naujuoju klebonu 
kun. Ig. Albavičium. Šie na
riai apsiėmė dirbti bufete: 
A. Pepalis, manadžerius, J. 
F. Gribauskas, A. Zakaras 
ir J. Karpus, prie registerių; 
bartenderiai: Wastak, Srup- 
sa, Rabačauskas, Petraitis, 
Albrikis, šeštokas, Andri
jauskas, Tekorius, Lazdaus- 
kas, Krasauskas, Gasiūnas, 
Mikolainis, MartinkUs, Du
donis, Navurskis, Stašaitis, 
Stašaitis Jr., Gerdžiūnas, 
Mikutis, Zaura, Černauskas, 
Kiaurakis ir Ray Mack.

Raudonos Rožės klūbas 
laikė priešpusmetinį susirin
kimą. Tarpe kitko nutarta 
nupirkti valdžios boną už 
$750.00. (Po 10 metų klūbas 
gaus tūkstantį dolerių). In- 
vestmentas ne taip pelnin
gas, bet saugus. Už vis svar
biausia — ištikimybė ir val
džios rėmimas tokiam svar
biam momente. Jei mes vi
si parodysime nuoširdumą, 
tai diktatoriai bus Sumušti. 
Klūbo piknikas 13 diettą ~e- 
pos, Liberty darže. Įsigyki 
te tikietus. $300.00 bus iš 
dalinta.

Kun. dr. A. Deksnys, bai
gęs aukštuosius mokslus 
Friburgo, Šveicarijoj, uni 
versi te te neseniai atvyko į 
Ameriką. Dabar darbuojasi 
Visų Šventųjų parapijoj. 
Vardadienio proga Tovvn of 
Lake veikėjos-ai šiandie, Šv. 
Kryžiaus parap. salėj ren
gia jam pagerbtuves, kurios 
prasidės 7:30 vai. vakare.

Frank Barcis, geras mu
zikantas, taipgi baigė ketu
rių metų aukštesnę mokyk
lą. Jo tėvai, Jonas ir Kotri
na, taipgi surengė džiaugs
mo “party”. Iškilmės buvo 
savo name. Svečių dalyvavo 
apie 50. Frank gavo nema
žai dovanų ir linkėjimų tęs
ti mokslą toliau, žinoma, tas 
priklauso nuo tėvų, o tėvai 
didžiumoj viską atiduoda 
vaikams. Barčiai auklėja du 
sūnus. Gyvena pasiturinčiai, 
tad sūnūs turi progos išvys
ti mokslo pasaulį. Nuo sa
vęs linkiu jiems viso geriau
sio.

Šį šeštadienį skambės ves-, 
tuvių varpai Šv. Antano baž 
nyčioj Annai Stankiūtei su 
Antanu Katausku. Vestuvių 
puota bus Community Hali. 
Tikisi daug svečių, nes jau
nųjų tėvai turi plačią gimi
nę ir daug pažįstamų. D.

Šv. Vardo dr-jos susirin
kimas įvyko antradienio va
kare. Dalyvavo daug narių, 
padarė daug nutarimų.

Sus-mui daug ūpo prida
vė naujas klebonas kun. V. 
J. Černauskas. Nors dabar 
visi ima atostogas, bet Šv. 
Vardo dr-ja vasaros laiku 
darbuosis ir laikys sus mus. 
Baigiantis vasarai, rugpiū-- 
čio mėn. 24 dieną, rengs di

delį pikniką parapijos soae 
ir svetainėje.

Nemuno Sūnus

P. Stasiūnas, namų taisy
tojas, savo sūnui Adolfukui 
surengė pagerbimo puotą 
Shameto svetainėj. Dalyva
vo daug jaunuomenės. Per 
vakarienę Adolfiukas gavo 
daug komplimentų už gerą 
mokinimąsi. Visi patarė la 
vintis toliau. Vakaro toast
masteriu buvo B. Lebonas.

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

• Litten to

PAIINDEGH’S 
YU60SI AV-AM ERICAI 

RADIO BROADCAST
Bvery Saturday, 1:30 te 2t30 P .M.

STATION WMF, 
a 1480 kilocycles
F (Pint Sutina «a Tau Dtaf)

* laaturliif a pro jram •<
Yugoslav Folk Mūšia

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

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

JOS. F. GRIBAUSKAS
INSURANCE

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

♦ Automobile • Pire • Tornado • Furnlture • Plale GImb ♦

■............... .. - '.at. v'*■■■ ■ ■MT.iTv, ■ r , ...i Jį—',-,,

Radio *
Budriko nedeiinė radio 

programa iš galingos sto 
ties, WCFL, 1000 kil., nuo 
6:30 iki 7 vai nedėlios va
kare. Simfonijos orkestrą 
grieš lietuviškas liaudies 
melodijas. Jonas Romanas, 
tenoras, orkestrai prita
riant, dainuos sekančias dai
neles: “Tų mergelių daina 
vimas,” “Shuberto Serena
da,” ir "Mano gimtinė.”

Iš priežasties basebalc 
lošimo, per visą vasarą Bud
riko programa bus 6:30 va
kare kiekvieną nedėldienį.

Pranešėjas!

Pilietybės pamokos, pra 
dėtos 1940 metais, dar vis 
tęsiasi, kiekvieną penktadie
nį Saltimiero raštinėje, va
dovystėj aav. Charles P. 
Kai. Jau daug lietuvių lankę 
tas pamokas, sėkmingai iš
laikė kvotimus ir tapo Ame-; 
rikos piliečiais!

Daug lietuvių iš priemies
čių, kaip ir Michigan, Wis- 
consin ir Indiana valstybių, 
rašo laiškus prašydami ir 
jiems padėti įsigyti piliety
bės popieras.

Šiuo pranešama, kad šal- 
timiero radio organizacija 
nutarė transliuoti pilietybės 
pamokas oro bangomis kas 
šeštadiehį iš stoties WBlP, , 
1520 k., nuo dešimtoB iki ’ 
vienuoliktos valandos rytą!

S.

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
N. KANTER, BMt. DRAUQ4

MUTUAL LIUUOR CO. 
4707 S. Halsted St
Tel. nOILF.VARI) (N1I4

Jr

=

Kun. A. Deksnys, senas Amerikos lietuvių veikėjas 
(dėl to daugelio vadinamas Dėde), parapijų organiza
torius, pastaruosius metus dirbęs pastoracijos darbą 
Lietuvoj, Sov. Rusijai okupavus Lietuvą, kaipo Ameri
kos pilietis grįžo į Ameriką, šiuo metu darbuojasi ŠV. 
Kryžiaus parap., Chicago. Šį vakarą parapijos salėj jam 
rengiama pagerbtuves vardadienio proga. Pradžia 7:30 
vai.

jokio tarpusavio junginio. 
Karas jas sutraukė krūvoje 
veikti.
— ■ ■ ntt ■■  ■ ■ ■ ■ ...........  ■

Ainerikos Šakaly 
sanskrydis

"American Sokol” sans
krydis turnamentas įvyks 
Soldier Field, Grant parke, | 
birželio 26, 27, 28 ir 29 die
nomis.

“American Sokol” sudaro 
čekų, slovakų, serbų, lenkų 
ir kitų slavų sSkalų orga
nizacijos Amerikoje. Sehiail 
šios organizacijos neturėjo

■ ■ ... rf I—■ ■■

WHOLE3ALE
LIUUOR 
{STAIGA

Uvpilnjame 
po vlaą 
Chicago

M. DZ I MI DAS
Berghoff Alaus Išvežiotojas

✓ _A
Pristato geriausios rūšies 

Berghoff Alų į Alines, kitas į- 
st&igas, piknikus ir t. t

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

4138 Archer Ave« Tel. LAFayette 0401

CLASSIFIED
100 Dol. Dovanų
Tam, kuris (rodys, kad pirkti namų. 
lotų. arba (urmą nėra saugus in- 
vestmentaa.

Pašaukite, kurie norite nusipirkti 
arba išmainyti, naujų namą pasta
tyti. senų pataisyti. Taipgi turime 
keletu desėlkų senesnių namų po 
visų Chicagą, visokio didumo, biz
niavę ir privatiškų. Kainos nuo 18 
Šimtų iki 185 tūkstanėių. Galima 
pirkti arba statyti su mažu (mokė
jimu. kitus mokėti kaip rendą 
CHARLES P. SUROMSKIS & CO.

6921 8. VVestern Avė.
Kep. 3713 — Vakarais Pros. 1111

“SHOE REPAIR” BIZNIS, 
GARY, IND.

Parduosiu arba išranduosiu savo 
"shoe repair" šapą. Turiu apleisti 
biznį dėl nesveikatos. Gal priimsiu 
mehedžierlu; mainysiu ant karo, ar 
ką turite?

1BO0 Wert ISth St.,
Gary, Indiana____________

REIKALINGI VAIKINAI
Reikalingi vaikinai, nuo 17 m. Iki 
23 m., dirbti ant išvežiojlmo troko. 
Atsišaukite 7-tą vai. ryte J 329 W. 
18th St. — Mr. Wll)tln; ir 3949 
Sehubfcrt St. — Mr. Ebeit.

PARDAVIMUI namas su 
TAVERN BIZNIU

Parsiduoda vieno aukšto mūrinis na
mas, su tavern bizniu. 4 gyvenamieji 
kambariai užpakalyje. Biznis gerai 
Išdirbtas. Labai pigiai.

3425 W. 51st 8t.,
Ttl. HEMlock 1845

PARt).\VIMUI MTRINlS NAMAS
Parsiduoda mūrinis bizniavos namas 
22885 pp. Krautuvė užima 22*50 pp. 
Trys gyvenamieji kambariai. Bels- 
rnontas ištisai. Karšto vandenio ši
luma. 2-jų karų garadžius. Priva
tus savininkas. Mainų nenori.

2435 W. 7I»t St..
_________ Tel. KEPublic 8242

REIKALINGA MOTERIS 
AR MERGINA

Reikalinga moteris ar mergina ben
dram namų durimi ir ligonio pri- 
žiūrai. Gali gyventi ant vietos. Atsi
šaukite tuojau.

6235 So. \Vlilpple St., 
i-majį aukotas

Nesiduok blogam įveikti 
bet įveik tu blogą geru.

PRADEDI PLIKTI? 
PLAUKAI SLENKA?

GALVA NIEŽTI?

MATYKITE FOLLETT 
EKSPERTUS!

Foliett's Garsūs Plaukų lr Skalpo 
Ekspertai įrodys Jums, kad galinta 
turėti sveikus, gražius plaukus.

PraSalinkite Dandruff, Galvos Nie
žėjimą, Plaukų Slinkimų. Mūsų kai
nos nepalyginamai žemos. Pavieni 
trytmental, arba 30 trytmentų už
$»€ -ant o4šiitok«jlmų ).

DARBAS GARANTUOTAS

LIETUVIAMS YPATINGAS 
PASIŪLYMAS

Įsigyti naujų lietuvių kostumerlų, 
mes siūlome nepaprastą nuolaidų. Iš 
klrpklte šj pagarsnimą ir atneškite 
( mūsų ofisą ir duosime Jums $5 
nuolaidą ant 30 trytmentų kurso.

FOLLETT HAIR EXPERTS 
17 NO. WABASH 

Tel. RANdolph 9827

CONRAD
Fotografas

Studija Įrengta plr- 
ndeS rūšies su nio- 
dfejniškoiuis užlaido
mis lr Hollywood 
šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

ENGlewood 5883 
ENGlevvood 5840

420 West 63rd Street
iznio

s J

UNIVERSAL
RESTAURANT
Suteikiam Patarnavimą 

Vestuvėms, Krikštynoms ir 
kitokiems Bankietams 

Linksmas Patarnavimas 
Visiems

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

Tel. Victory 9670

PARDAVIMUI MCR1NIS NAMAS 
Parsiduoda mūrinis 6 fletų, po 4 
kamb. namas, 4 451 So. Wood St.. 
Uždaryti užpakaliniai porėiai. Ren- 
dos neša apie $100 j menes). Sko
lų nėra. Kaina $8,500. Įmokėti pusę.

JOS. A. RAGOR,
6lt* llclilcn Avė.

Tel. 1)1 Verve y 0723

PARSIDUODA RHOE RliPAlR 
SHOP

Parsiduoda gerai išdlt-bta per 
daugel) metų shoe trpelr shop, su 
gerais (rengimais ir mašinomis pri
einama kaina. Pardavimo priežas
tis mirtis. Shoe repair shop randa
si po antrašu 2309 So. Hoyne Avė. 
Saviiųnkė E. Ruplts gyvena po ant
rašu 2008 W. 23rd St.

Kartą jau pradėjus pulti, 
reikia pulti iki galo.

Napoleonas

VVHOLESALE
FURNITURE

BROKER
DINlNG ROOM SETS — 1‘AR- 
LOR SETS — BEDROOM SETS 
— RŪGS — RADIOS — RK- 
FR1GEHATOHS — WASHERS — 

MANGELS — STOVĖS.
AU Nationally Adverttaed Ileota.

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenue
Telefonas REPUBLIC 0051

k------ 1 - r........... i'ffiiri ......  . i IImti 'J

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

AGENTAI: 
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas

H. Rajewski 
“Shorty”

Rez. TeL VICTORY 2499

VARTOTŲ KARŲ 
* SKYRIUS:

806 West 31st Street 
Chicago, III. 

Telefonuokite:
VICtory 16 9 6

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:

907 VVEST 36TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022



DRKUBKB Šeštadienis, birž. 14 d., 1941

ŠV. ANTANO PARAPIJOS JUBILIEJINIS PIKNIKAS
Išlaimėjimui bus 6 dovanos po $5.00 — $30.00 pinigais! Įvairūs 

žaislai - valgiai - gėrimai. Nuo širdžiai užkviečia visus į šį pikni

ką - KLEBONAS IR KOMITETAI. Įžanga 25c

Įvyks Sekmadienį, Birželio (June) 15 dieną, 1941 m. ■’
VYTAUTO PARKE 

Prie 115fos Gatvės. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarp Pulaski Road ir Cicero Avenue
ŽS*>22*SS,>^E,>2S<’2S<,SS<,SS*-,SSS2’>3S<,2Sv3£,'-3S<,S2,'"3S*>2=X,2£<<5S’>22’>22’S2 S«5SB

Ryloj įvyksiančioj patrijotinėj 
šventėj kalbės prelatas Flanagan

Rytoj, sekmadienį, Sol
dier Fielde, Grant parke, 
įvyksta “Americanism Day” 
iškilmės. Programa prade
dama 2:00 vai. popiet. Bus 
kalbų, dainų, muzikos ir 
įvairių . kitų pramogų. Kal
bės gubernatorius Green, 
mayoras Kelly ir kiti žy
mieji asmenys.

Vyriausiuoju kalbėtoju 
bus prelatas E. J. Flanagan, 
Boys Tovvn, Nebraskoj, įs
teigėjas. Prel. Flanagan yra 
įdomus žmogus, didelis ber
niukų bičiulis ir globotojas.

Jis pareiškia, kad visam 
pasauly nerastum nė vieno 
blogo berniuko. Nes tokio 
daikto negali būti.

JV Anof jo, jis labai daug 
apgaili girdėdamas pasako
jimus apie blogus jaunuo
lius. Sakosi jis per 25 me
tus darbuodamasis tarpe 
berniukų tarp jų neužtiko 
nė vieno tikrai blogo.

Jei berniukai apleisti ir 
moraliniai serga, už tai jų 
negalima kaltinti. Vis dėlto 
jie už nusikaltimus siunčia-

*

*

*

*

*

Šiandien Vėliavos diena
šiandie, birželio 14 dieną, yra Vėliavos diena. 
Piliečiai patariami šiandie vėliavą iškelti ant visų 

savo gyvenamų ir biznio namų, taip pat ir automobilių.
Šalies vėliava visiems turi būti brangus daiktas gy

venime. Ji yra visų laisvių ir teisių simbolis. Po ame
rikoniška vėliava žmogus gyvendamas nevaržomai gali 
garbinti Dievą, naudotis žodžio, spaudos ir susirinkimų

mi į reformatorijas. Refor- J laisve. Jos globoje žmogui nėra jokios prievartos. Dar- 
matorijos jų nereformuos, i bininkas nevaržomai gali dirbti sau tinkamą darbą ir
Tų įstaigų tikslas berniukus 
bausti. Bet sergąs ir apleis
tas berniukas kitko reika
lingas. Jis reikalingas reli
ginės vadovybės, sveikų nu
rodymų, meilės ir padrąsi
nimo. Tas yra gražiausia ir 
atitinkamiausia priemonė 
berniuką išauklėti geru pa- 
trijotu ir geru piliečiu.

Per rytdienos turimą pat- 
rijotinį raliavimą Soldier

kur tinkama gyventi.
Šiandie visi turi reikšti pagarbą šalies vėliavai.

Cicero pradinių 
mokyklų benas 
Hines ligoninėje

Cicero viešųjų pradinių 
mokyklų benas iš 95 narių, 
kurs neseniai Illinoiso mo
kyklų benų turnamente lai-

Fielde teks išgirsti šio mū- mėj0 čempijonatą, praeitą 
sų laikų Don Bosko, prelato antradienį vakare koncerta- 
Flanagano, gražią kalbą. v0 Hines ligoninėje. Sergan- 

Prel. Flanagan į Chieagą
a t vežina iš Boys Town 40 
berniukų pučiamųjų instru
mentų orkestrą.

PLATINKITE “DRAUGĄ'

tieji karo veteranai reiškė 
daug nuoširdaus pasitenki
nimo šia surengta jiems 
pramoga.

Benui vadovauja Hobart 
Belarjack, Columbus moky
klos principalas.

ONLY $119.95
FOR THIS NEW III C

CROSLEY "6n
W|TII THE FAMOUS PATENTE H

SHELVADOR
MODIl <441

ir aukščiau

Lengvais išmokėjimais
*
*

*
★

10,000 dol. už netei
singą areštavimų

Prisiekusieji teisėjai (8 
moterys ir 4 vyrai) teisėjo 
J. P. McGoorty teisme pri
pažino 10,000 dol. atlygini
mo Forrest Shaw, 55 m. 
amž., 7514 No. Hoyne ave., 
už neteisingą jo areštavi
mą ir penkias paras uždug- 
nytą išlaikymą be susisieki
mo su nieku. Jis buvo kal
tinamas 31,000 dol. vertės 
bonų nusukimu. Paskiau iš
laisvintas.

10,000 dol. pripažintą ieš
kinį jam turi išmokėti trys 
apskrities prokuroro štabo 
nariai ir vienas buvęs to 
štabo narys. Būtent “blue 
lavv” investigatorius E. 
O'Connor turi išmokėti 5,000 
dol.; policistas S. Leddy, 
kurs seniau tarnavo proku
roro policijos grupėje — 
2,000 dol.; ir dabar tarnau
ją prokuroro ofise du poli- 
cistai, J. Sponder ir D. Ken- 
neally — po 1,500 dol. kiek
vienas .

Forrest Shaw teisman 
šaukė ir apskrities proku
rorą Courtney. Bet teismas 
jam padarė išimtį.

Shaw reikalavo 15,000 
dol. atlyginimo.

JOS. F. BUDRIK
3409*11 So. Halsted St.

Tel. YARDS 3088
Budriko Krautuvė atdara ir nedėliomis iki 4 vai. po piet.

Taisomas Halsted gatvės 
tiltas per šiaurinę Chicagos 
upės šaką.

Miesto inžinierius W. W. 
DeBerard pranešė, kad dėl 
to tas tiltas per porą sa
vaičių bus uždarytas dieno
mis nuo 9:30 ryto iki 3:30 
popiet.

mu
X Ryt metinės sukaktu

vės nuo Sov. Rusijos Lietu
vos pavergimo. Šv. Jurgio 
bažnyčioj per sumą bus pa
minėta ta liūdna sukaktis, 
o vakare per baigusiems 
mokyklą diplomų įteikimo 
aktą pasakyta kalba.

X Šv. Jurgio parapijos 
jubiliejaus komiteto susi
rinkime, praeitą ketvirta
dienį, dalyvavo ir kleb. pre
latas M. Krušas. Apkalbėta 
daug klausimų ir nutarta 
ypatingai stengtis pardavi
nėti leidžiamo laimėjimui

Anzakai karo veteranai 
sudaro vienai?

Daugiau kaip vienas šim
tas Chicagoj pastoviai gy
venančių australų ir n. ze- 
landiečių (Anzac) karo ve
teranų susirinkę Sherman 
viešbuty suorganizavo “Ar 
zac War Relief Fund” sky-
rių, kuris veiks bendrai su automobiliaus tikietus. j t, 
kitomis tos rūšies britų or- darbą ,ato pageidavimu, 
ganizacijomis J. A. Valsty-■ reiRja „ jaunimas.
bėse.

Nori Ekmano viršininku
Evanstone iš 91 policijos 

narių 86 pasirašė prašymą, 
kad to miesto taryba pa
stoviu policijos viršininku 
paskirtų Carl Ekmaną, kurs 
šiandien ten eina viršinin
ko pareigas.

Policija priešinga virši
ninko vieton grąžinti buvu
sį viršininką W. O. Free- 
maną.

X Antanai ir Antaninos 
vakar visur buvo šauniai 
pagerbti. J. ir R. Mazeliaus- 
kų, žinomų Bridgeport gy
ventojų name, LGF Briage- 
porto skyrius sukvietė ir 
pagerbė net 15 narių Anta
nų ir Antaninų, Puotoj da
lyvavo ir pašalinių svečių.

X Stulgai iš Brighton Par 
ko išvyko porai savaičių a- 
tostogų pas brolį į Pitts- 
burghą. Sūnus Pranas Stul
ga po kelių savaičių ligos.

PLATINKITE “DRAUGĄ’' 'vėl pradėjo dirbti.

X St. Gabaliauskas, sve
čias iš Lietuvos, sekmadie
nį, birželio 15, Lietuvos o- 
kupacijos metinėse, pasakys 
kalbą per P. šaltimiero ra
dio valandą ir tą pačią die
ną 3 vai. popiet kalbės In
diana Harbor lietuvių die
noje, o vakare 5 vai. Chica 
gos lietuviams Vytauto dar 
že. Per radijo kalbės 10 vai. 
rytą iš WHIP stoties.

X Paulina Gudinskienė, 
Town of Lake veikėja ir 
M. S. 21 kp. narė, savo vy
rui Antanui vardadienio pro 
ga nupirko “Draugo” eks
kursijos į Mihvaukee tikie- 
tą. P. Gudinskienė yra na
rė M. S. 21 kp. choro, kuris 
visą kelią linksmins ekskur
santus.

X “Draugo” ekskursijoj į 
Mihvaukee kol kas Tovvn 61 
Lake ima pirmenybę. Jau už
siregistravo apie 50 žmonių. 
Nemano pasiduoti ir kitos 
kolonijos, ypač Bridgeport, 
Brighton Park, Marąuette 
Park ir Cicero.

X Vakar visose lietuvių 
parapijų mokyklose, Chica
goj, baigėsi mokslo metas.’ 

į Daugely mokyklų rytoj ruo
šiamas iškilmingas gargu
siems 8-jį skyrių diplomų, 
dovanų ir stipendijų įteiki
mo aktas.

X Iš Marąuette Park ko
lonijos pašaukti kareiviauti: 
Stanley G. Brazausky ir Le- 
onard A. Šeputis.

X Darbe staiga apendiku 
susirgo Teresė Sipavičiūtė, 
7036 So. Talman ave. Nu
vežta į Šv. Kryžiaus ligoni
nę. Ligonė yra baigusi Šv. 
Kazimiero akademiją.

X Barberys J. Koncevi
čius, 2557 W. 43rd St., po 
sunkios operacijos jau grį
žo iš Augustina ligoninės. 
Dabar gydosi ir stiprėja na
muose. Ligos metu tėvelį 
sėkmingai pavaduoja sūnus.

X Boleslovas Kulikauskas 
“Draugo” skaitytojo Brigh
ton Parke sūnus, birželio 10 
d. išvyko atlikti privalomos 
karinės pareigos. Namuose 
liko dar du broliu Bruno ir 
Vincas.

> •X Šv. Jurgio parap. mo
terų choras vardadienio pro 

* ga įteikė puikią dovaną sa
vo vadui, komp. A. Pociui.

X Šv. Pan. N. Prasidėji
mo parapijos karnivalas pa
sibaigė. Pilną pasisekimą su
trukdė šaltas oras ir lietus.

X Vincentas ir Ona Ku- 
baičiai, gerai žinomi Sunset 
Parko vedėjai, šiomis dieno
mis nupirko nuosavybę Wil- 
low Springs miestelyje. Nuo
savybė, platus, miškuotas 
lotas su dviem namais, ran
dasi ant Archer Ave., prie 
pat Oh Henry Park. Kubai- 
čiai žada namus pertaisyti 
ir už kelių metų patys apsi
gyventi. .

ZAGARIECIU KLIŪBO PIKNIKAS
Rytoj, Sekmad., Birželio-June 15,1941 (!) 

. FIGURA'S DARŽE f
JUSTICE PARK. ILL. H

(Važiuoti 79th St., 1 bloką už Archer Ave., ir pasukti j Gar- W 
den Lane Ave. — Tėmykit iškabą prie 79th ir Archer Ave.). 

GERA MUZIKA — Pasilinksminimai
Įlji Trokai išvažiuos 11 vai. iš Chicagos Lietuvių Auditorijos ir fc

Hollywood Svetainės.
UŽKVIEČIA VISUS — KOMITETAS

Laimėjimai. luj 

1

AR DAUG KŪRO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?!

Vartodami ROCK WOOL Namą Insulacij^] 
Sutaupysite Daug Pinigų.

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

gaisrų;
6. Greitai ir lengvai įtaisoi

Apskaičiavimas Dykail
Parūpiname P.HA. Paskolinimai 

ar UmokAjlmna.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir tiem, 
dengimo medžiagų.
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