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*

pų boardas po turėto Wa«
shingtone pusmetinio susi
rinkimo išleido pareiškimą.
Ragina tikinčiuosius nepaliauti melstis už taiką. Sa
ko:

“Nacionalinei apsaugai ir
taikai ginklavimasis niekad
nebus pakankamai tvirtas
be dvasinių šarvų — maldų
už taiką“.
Kitoj vietoj:
“Žinome, kad teisingoji
Viešpaties ranka nesutrum
pėjusi, kad ji negalėtų vaduo
ti, nė Jo ausis neapkurtinta,
kad negalėtų, girdėti (žmo
nių aimanų)”.
Vyskupai ragina melstis
už greitesnę, teisingą, gar
bingą ir pastovią taiką, kaip
Šventoji Tėvo Pijaus XII nu
rodyta. Ir melstis už nuken
tėjusius kare.

GIRTŲ NEKLIUDYTI

Tomis dienomis Floridos
legislatūros senatas vienu
balsu pravedė bilių, kad po
licija nusigėrėjusiųjų žmo
nių nekliudytų ir jų neareš
tuotų, jei jie nekelia jokio
triukšmo.
Tomis dienomis miręs se
natorius Fred Parker iškėlė
bilių. Ir štai kodėl: Nesenai į
Tallahassee (Floridos sosti
nė) policija areštavo girtą
automobily miegantį ūkinin
ką, senatoriaus Parkerio ar
timą draugą. Teismas Ūki
ninką nubaudė didele pabau
da. Kad užmokėti pabaudą,
tas žmogus buvo priverstas
parduoti savo 40 akerių ūkį
Tas yra didelė žmogui skriau
da už menkniekį. Tad nusi
gėrusius ramins žmones sc
kiama įstatymais apsaugoti.

“TAIKOS APAŠTALAS“
Prieš

minėsiant

gegužės

pirmąją raudonojoje Maskvo
je “Pravda” ir kiti bolševikų

laikraščiai diktatoriui Stali
nui pripažino “taikos

apaš

talo“ titulą. Girdi, visam pa
šauly

tik

vienas

Stalinas

esąs griežtai nusistatęs

už

taiką ir jis sėkmingai saugo
jąs Sovietų Rusiją nuo įsivė

limo karan. To, esą, jam dar

negana. Girdi, jis esąs mažų

jų tautų vaduotojas ir glo
bėjas.

Jo

pasidarbavimais

plečiamos Sov. Rusijos

sie

nos.

Stalinas

“taikos

apašta

las“. Tik nusispiauti. Jis gali

apaštalas, bet

būti pragaro
ne kas

barbarų

kitas.
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'SVEIKA, CHICAGO!'

Vakar Chicagon atvyko
Prezidentas A. Smetona
Stotyje pasitiko Pabalčio diplomatai.
Pasikalbėjimas su spaudos atstovais

“Ateiviai, atvykę į šį nau
ją pasaulį, atsivežė su savi
mi tikėjimą. Bet jie medžią-;
giniai buvo silpni, vietinės
kalbos nemokėjo, darbo ir
gyvenimo sąlygos buvo sun
kios, tačiau jie atlaikė dau
gybę jiems statomų kliūčių,
pagundų, atlaikė liberalizmo
bangas” — taip kalbėjo JE
Chicagos Arkivyskupas S.
E. Stritch A. a. kun. A.
Skripkos, šv. Kryžiaus para
pijos klebono laidotuvėse. Jo
Ekscelencija taip pažymėjo,
kad šiuo žvilgsniu ateiviai
kunigai, skelbę savo tautie
čiams Kristaus Evangeliją
jų pačių kalba, milžinišką
darbą atliko. Jei ne jie,
daug ir labai daug ateivių
būtų paskendę netikėjimo
bangose.

CHICAGO, III., gegužės 2
d. — Šiandie Chicagon atvy
ko paskutinysis
Lietuvos
Prezidentas Antanas Smeto
na su žmona.
Amerikon

Apšaudo anglų
karo bazę

NEW YORKAS, gegužės
2. d. — Anglijos radio pra
nešimu. Irako artilerija pra
dėjo šį rytą bombarduoti
Habbaniyah aerodromą, ku
rį okupavo Anglijos aviaci
ja.
Radio pranešimas sako,
“Ateiviai Amerikoje mil
jog
anglų kariuomenė turė
žiniškai pasitarnavo tikėji
jo imtis kontrofensyvos.
mo išlaikyme, pristatyda
Kiek anksčiau Vokietijos
mi čia daug gražiausių
radio pranešė, jog sušaukta
bažnyčių ir kitokios katali
Irako kariuomenė susikon
kiškų įstaigų...
Katalikų
centravo prie anglų orlai
Bažnyčios istorijoj ateivių
Courtesy Chicago Herald-American
vių bazių užėmė Mosul alie
nuopelnas bus patsai di
Vakar Chicagon atvykęs Lietuvos Prezidentas A. Smetona su žmona Šiandie jie jaus laukus.
džiausias.. Sakė garbinga- vyksta pas Illinois gubernatorių Dwight H. Green. Sekmadienį dalyvaus pamaldose j' Toliau vokiečių radio pa
sai ganytojas, paminėdamas Šv. Jurgio bažnyčioje. Sekmadienio vakare rengiamas Palmer House viešbutyj prie-re-gkia Irake dedamos
ir velionės kun. A. Skripkos mimas.
pastangos sušaukti Irako
didelius nuopelnus, kaipo
gyventojus į šventąjį karą
statytojo ir savo tautiečių nigų buvo labai daug. Jų
karo vadas prieš anglus.
tikėjimo palaikytojo. Jisai tarpe J. Pr. prelatas M.
Italijos žinių
agentūra
džiaugėsi puošnia šv. Kry
Pabalčiui
Krušas,
J. Pr. prela
praneša, jog jau nuo trečia
žiaus par. bažnyčia.
tas J. Ambotas, iš Hartford,
BERLYNAS.
Vakar
dienio Irako kariuomenė
JE. Arkiv. Stritch tikrai Conn. ir daug kitų kunigų dienos atakose Vokietijos
MASKVA, gegužės 2 d. pradėjusi užimti visas stra
nuoširdžiai kalbėjo ir po tu
iš toliau ir arčiau suvažia- aviacija nutildė skaitlingas — Pulk. gen. F. I. Kuzneco- tegines vietas krašte.
riningo pamokslo davė a. a.
vusių atiduoti paskutinį pa- anRlV anuotas Tobruke.
Išlaipinta anglų kariuo
vas, buvęs šiaurinės Kauka
kun. A. Skripkai paskutinę
tarnavimą seniausiam lietuzo apylinkes kariuomenės menė Basroje esanti apsup
absoliuciją.
viui kunigui ir seniausiam
KAIRO. — Pravestoje an vadas, šiandie perkeltas ka ta. Italų pranešimais, anglų
Iškilmingąsias šv. Mišias
klebonui Chicagoje.
Prie glų kontratakoje vienoje da ro vadu Pabalčio apylinkėj. kariuomenės skaičius Irake
laikė velionio pusbrolis kun.
valstybės ka
Arkivyskupo asista buvo lyje prie Tobruko žuvo vie
Radio šį paskyrimą pra prašokstąs
K. Skripka iš Binghampton,
riuomenės
skaičių.
kun. Ig Albavičius ir kun. nuolika ašies tankų ir nema nešė po to, kai pereitą tre
N. Y., kun. J. S. Skripkui iš
J. Paškauskas.
žas skaičius kareivių.
čiadienį paskelbta, jog 12,Pittsburgh, Pa., velionio ar
000 Vokietijos kariuomenės Įsakė paskubint
Ir taip... tūkstantinė lie
timam giminaičiui ir kun. J.
•
Satkui asistuojant. Kiti ku tuvių minia, supylusi dar
ROMA. — Anglų atakos ' išlaipinta Suomijoje.
riekmenų gamybą
nigai asistavo: Vencius. Ka- vieną garbingo, daug nusi- ant Tripolio metu žuvo brig.
tauskas, Lukošius, Juškevi pelnusio asmens kapą, skir gen. gen. Alighiero Miele,
čius ir kiti. Bažnyčioj pa stėsi ašarotomis akimis lyg Italijos kariuomenės šiauri- Australijos premje
WASHINGTONAS, gegu
mokslą pasakė kun.
A. ir baimingai besidairydama „ėj Afrikoj generalinio šia ras prašo paramos
žės 2 d. — šiandie Prezi
Linkus, kapinėse kun. A. ir sakydama... Dievuli, kas bo viršininkas,
dentas Rooseveltas kreipėsi
Valančius, šv.
Kryžiaus bus, skiriasi su mumis mūį apsaugos vadovybę, kad
LONDONAS,
gegužės
2
d.
par. vikaras. Žmonių buvo sų įstaigų ir veikimo orgaBUDAPEŠTAS. — Naujai
visa mašinerija būtų panau
labai daug ir bažnyčioj ir nizatoriai, pionieriai, ar pa- sukurtojl is susUaldyto, Ju. — Patikimi šaltiniai prane dota gaminimui būtiniausių
šv. Kazimiero kapinėse. Lai jėgsime be jų išleikyti tas gos|avijoa
nepr,k|an,„ma ša. jog dabartinis Australi- , reikmenų ir kad būtų pripremjeras Robert
G. I
ke mišių giedojo arkidioze- brangenybes, apie kurias Kratijos valstybė sudaryta jos
MenzieSi Anglijos užsienio !1?ri,7G,'a<i
• Vy*tU
zijos kunigų choras ir mūsų taip gražiai kalbėjo JE. Ar pagal nacių-fašistų nuosta
24 valandas į dieną ir sep
ministerijai sutikus,
parapijų vargonininkai. Ku- kivyskupas S. E. Stritch.
’ tynias dienas į savaitę.
tus.
Į
siąs Amerikon.
Prezidentas pabrėžė, jog
•
Menzies lankymosi tiks-, kritinga8i„ momenta8 reika
kia. Ypač žmonėms susibū
MARSEILLES. — Į MarVARGAIS NEGALAIS
las Amerikoje būsiąs prane- |auja kad būty dedama
rus
į
krūvas
dvokimas
nepa

seilles atplaukė Amerikos
Žiniomis iš Stockholmo,
šti Amerikos žmonėms, jog džiau8jo8 stangos, kad vi
gegužės pirmoji Maskvoje kenčiamas ir daugelį susi^g- šalpos laivas, kuriuo atga Amerikos parama sutrummašjnerija ginkly gamy.
dina.
Vargais
negalais
pras
benta
8,000
tonų
miltų
ir
vos prastumta. Eisenoje tū
pintų karą, bet toji parama bai Mty panaudota visoj
tumta
pavergtųjų
eisena.
102
tonos
pieno
produktų.
katančiai pavergtųjų darbi
turėtų būti duodama plačiu pįinumoj
ninkų susirgo nuo siaučian
“Generolas” Vorošilov ir
mąstu.
Tuo tarpu karo departačio dvokimo. Bolševikų lai Timošenko, žinomi arklių
Pasak jo, karas pasiekė mentas peržiūri pašauktųjų
kraščiai pranešė, kad sovie kaustytojai gavo progos pa Dalinai debesuota ir šilto- tokio taško, jog tik atviras kariuomenėn ar dar galitams trūksta muilo. Daugu kartoti žinomą pasaką, kad ka. Pietryčių vėjai.
pareiškimas gali sulaikyti mų pašaukti sąrašus ir vimas žmonių nesimaudę per raudonoji armija budi, kad
Saulė teka 5:43 vai., sau amerikiečius nuo įtikėjime si prityrę amatninkai bus
ištisus metus. Jie visi dvo- ji “nenugalima“.
lė leidžias 7:50 vai.
vedami propagandai.
paleidžiami.

kinių Santrauka Nauias k<

ORAS

Cr

Smetona atvyko balandžio
10 dieną. La Šalie stotyje
prezidentą sutiko Chicagos
lietuvių komiteto Preziden
tui priimti pirmininkas J.
Mackevičius, Lietuvos kon
sulas P. Dažvardis, Latvijos
ir Estijos konsulai ir gausus
būrys Chicagos lietuvių.
PrezidenFą iš Clevelando čicagon atlydėjo Chicagos He
rald-American redakcijos na
rys Stasys Pieža.
Ponią S. Smetonienę sto
tyje lietuvės apdovanojo gė
lėmis.

Su spaudos atstovais
Laikinai Prezidentas Sme
tona apsistojo Palmer vieš
butyj. Vėliau, sakoma, sve
čiuosis pas J. Mackevičius.
Viešbutyje pas Smetoną at
silankė spaudos atstovai, ku
riems jis pareiškė, jog tikė
tis rusų-vokiečių santykių
pablogėjimo esą negalima.
“Stalinas sutiks su Hitle
rio bet kokiais reikalavi
mais’“, pareiškė Smetona,
“nes jis bijos nacių diktatoriaus“.
Šiuo laiku, pasak jo, vo
kiečių agentai jau laisvai
veikia Rusijoje ir netrukus
vokiečiai valdys Rusiją, kaip
jie valdo Italiją.

Amerikos vaidmuo

Toliau jis pareiškė, jog
esą vilties, kad Amerikoje
bus galima tęsti Lietuvos
vadavimo darbas, nes Prezi
dentas Rooseveltas ragino
palaikyti laikiną vyriausy
bę. Amerika Smetoną pripa
žįsta teisėta Lietuvos vy
riausybės galva.

Amerika, pasak, jo, nieka
dos neatsisakė savo princi
pų, pagal kuriuos kiekvie
nai tautai duodama teisė lai
svai apsispręsti.

“Todėl galima tikėti, jog
teisingumas laimės ir Lietu
va vėl bus laisva“, baigė jis.
Pas arkiv. Stritch
Po pasikalbėjimo su spau
dos atstovais Prezidentas
Smetona su žmona apsilankė
pas Chicagos arkivyskupą
Samuel A. Stritch.
Vėliau Prezidentą ir ponią
priėmė pietums Chicagos
miesto majoras E. J. Kelly.
Vakare Smetona su ponia
padėjo vainiką prie Da
riaus-Girėno paminklo, ap
lankė šv. Kryžiaus ligoninę
ir šv. Kazimiero Akademiją.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
WISC0NSIN0 LIETUVIU ŽINIOS į Brazilija
Plečiamas
kavos ūkis

lių kapitalų neįmanoma. Gi
šiaurės Paranoje, kur nau
jos kavos plantacijos kuria- mn|(v|(|A
mos naujoj, neišnaudotoj že-į
'
mėj iš po miško, kava duoda
V. Želi na. — Bendruome
labai didelį derlių ir didelį nės mokyklos V. Zelinoje
pelną. Nenuostabu tad, kad sparčiai kyla aukštyn siedaugumas naujai besikū- nos. Darbai varomi dideliu
riančių kolonistų Paranos spartumu, kad tik greičiau
šiaurėje tuojau stengiasi so- vaikučiai galėtų į ją įeiti ir
dinti savo ūkiuose kuodau- turėti šviesias patogias, higiausia kavos.
gieniškas patalpas mokytis.

Reikia tik džiaugtis dar vie
nu Brazilijos lietuvių kata
likų kultūriniu laimėjimu.
Du Vila Zelinoj gyveną
Be abejo, tie vaikučiai, ku vyrukai, Rudokas su savo
rie šioje mokykloje sėdės, ir draugu, pasidirbo orlaivį.
jų tėveliai turi būti dėkingi Vasario mėn. pabaigoje, nie
seselėms Pranciškietėms, ku kam neskelbdami, šie lietu
rios ne tik darbą aukoja, viai savo dirbtąjį orlaivį iš
bet ir vienuolyno lėšas įde mėgino. Pasirodo, kad visas
da, kad tik būsimasis Bra darbas atliktas labai tiks
zilijos lietuvis būtų švieses liai ir nei pasikeliant, nei
nis ir kultūringesnis — bū nusileidžiant, nei pagaliau
tų panašus Šiaurės Ameri beskraidant jokia avarija
Pažymėtina, kad ir besiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiir.iiiiiiiiiiiiiip
kūriantieji lietuviai Para
kos lietuviui.
neįvyko.
nos šiaurėje stengiasi sodin-l
ti nemaža kavos.
K-as'
LIETUVIS
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Sparčiai statoma

mėjus kilniais darbais. Savo
tarpe turi gerų darbuotojų,
kurios nesigaili laiko ir ne
bijo visuomenės darbo. Taip
Paskutiniais metais atpi
Racine. — Balandžio 27 d. pat aukomis dedasi prie Lie
iškilmingai minėjo sidabri tuvos reikalų, buvo pirkus gus pasaulinėje rinkoje ka
nį jubiliejų Ražančiaus Šv. Lietuvos Laisvės Bonų. Ka vai, kavos ūkis pasidarė žy
miai mažiau pelningas kaip
Panos Marijos draugija, prie da didinta ir gražinta baž
kurios priklauso moterys ir nyčia, Ražancavos draugija anksčiau. S. Paulo estade
merginos. Viskas puikiai nu aukojo $600.00, įtaisė šoninį kavos ūkis buvo ir yra išim
tinai stambių fazendierių
sisekė.
altorių, Panelės Švenčiaurankose. Smulkūs ūkininkai
Iškilmės prasidėjo mišiom. sios, tuo įrašydamos draugi- S. Paulo estade kavos kul
Visos narės ėjo prie šv. Ko- J08 vard4 parapijos istori- tūra retai kur verčiasi. O ka
munijos. Klebonas kun. S. Jon- Tai Sraži auka parapi- dangi paskutiniu laiku nau
AE IV GYDYTOJAS
SPECIALISTAS
Draugelis pasakė turiningą Ja^- Lai Dievas joms atmo- jų kavos medelių Sao Paulo
pamokslą. Altoriai buvo pa- į ^a šimteriopai. Nėra gali- estade sodinimas yra įsta
puošti gėlėmis, ypač Panelės niybės viską surašyti, tik tymais uždraustas, tai ši ūŠv. altorius skendo gėlėse paminėjau paviršutiniai
kio šaka smulkiems ūkininir sidabrinėse spalvose. Gra
Raciniečiai nepamiršo jos kams dabar visai neprieinag pauv, mteste yra nema
žus buvo reginys. Tas rodė, nuveiktų gerų darbų ir sksit ma.
I žas'akaičius lietuvių biznie Suvlrš 20 metų praktikavimo aklų
ir gydyme
kad Racine lietuvaičių šir lingai susirinko į surengtą. Parann, estadc vra uitai„ rių, kurie turi krautuves, GERAItaisyme
PRITAIKINTI AKINIAI
Paranos estade yra kitaip. rill>
pataisys kreivas akis, trumparegystę
dyse tebėra gyvas tikėjimas, vakarą, kad pasveikinus ir
toliregystę;
Ten šiaurės srityje, kur yra restauranus, kepyklas, mėsi- irpalengvins
akių įtempimą, prašalins
meilė Dievo, meilė Panelės palinkėjus viso gero ir ilgalvos skaudėjimą, svaigimą ir aklų
dideli plotai kavai tinkamos nes» smulkias-įmones ir t.t karštį.
Švenčiausios.
giausių metų vienai šaunių
žemės, vadinamos “terra ro- Daugelis sumanesnių ir ga- mod^1®“^?moTmdaV11,S1
Po pamaldų parapijos sve lietuvaičių katalikių tėvynės xa”, kavos ūkis smarkiai besnių lietuvių biznierių ne 1 Speciali atyda atkreipiama į vaiką
tainėj buvo bendri pusry Lietuvos mylėtojų draugijai. plečiasi ir jis randasi ne tiek blogai verčiasi. Dėl Europos akis.
Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia.
VALANDOS:
čiai, o vakare vakarienė-ba- Lai Dievas jūsų darbus lai fazendierių rankose, kiek karo ir kitų aplinkybių pa 10-tos iki 8-toa
valandos kasdien.
Sekmadieniais pagal sutartį.
lius, į kurią žmonių prisi mina.
smulkių ir stambesnių ūki-' sunkėjus vietos ekonominei
rinko pilnutėlė svetainė.
Būtų gerai ir garbinga, ninku rankose. Didelių fa būklei ir biznieriai nusiskun
Tel. YARDS 1373
Vakaro vedėju buvo kleb. kad visos lietuvaitės mote zendų bendrai Paranos šiau džia, kad dabar galima už
lllllllllllllimilllittilllllllllimillllllllllllll
kun. S. Draugelis. Programą rys ir merginos rašytųsi rėje beveik nėra. Daugiau dirbti daug mažiau kaip pir
susidėjo iš dainų, kalbų ir prie draugijos. Ligoj ne tik sia nedidelės fazendos ir ma. Konkurencija didelė,
šokių. Dalyvavo Šv. Cecili pašalpą moka, bet, kaip se smulkūs ūkiai.
mokesčiai gana aukšti, o dėl DR. KARL NURKAT
jos choras, vadovystėj varg. serys, savo narei teikia vi Atpigus kavai daugelis ū- sunkaus laiko žmonių per
(Nurkaitia)
J. Kailiukaičio. Dainos žmo sokeriopos pagalbos. B. V. kininkų manė ir dar mano, kamoji galia sumažėjo. (L.)
nes sužavėjo. Po to varg.
kad kavos auginimas yra
choro vardu pasveikino drau
mažai pelningas dalykas, ta
giją ir palinkėjo ilgiausių
NAUJOJ VIETOJ
čiau iš tikrųjų yra kitaip.
metų. Kalbėjo taip pat vie
Paranos šiaurės ūkininkai
tos veikėjai ir draugijų pir
tvirtina, kad ten kavos au
Atsakančiai ir prieinama kai
mininkai, būtent parapijos
ginimas dėl nepaprastai di
na pritaiko akinius.
sekretorius D. Doksas, T.
i ' N '.iii delio derliaus yra viena iš
Kiekvieną
dieną randasi:
Gališanskas, A. VasiliausBalandžio 30 d. — gegu- pelningiausių ūkio šakų. Ir
kas, A. Jurgaitis, K. Grime-, £gS g j — Hartford, Conn., ištikrųjų, Paranoje kavos ū- 4740 SO. ASHLAND AVE. DIDŽIULĖJE BUDRIKO
(virš Andes Candies)
KRAUTUVĖJE
lis, B. Vaičkus ir Sodalici — kun. dr. Juozas Vaškas. kis turi labai didelę ateitį,
Tel.
YARds
2148
3409 So. Halsted Street
jos pirmininkė V. BarkausBirželio 1-3 dd. — Girard- nes S. Paulo estade dauge
ŽEMOS KAINOS
Tel. Tardė 3089
kaitė. Į visų kalbas atsakė ville, Pa., — kun. J. Vaškas. lyje vietų yra labai sena ka 18 MENESIŲ IŠSIMOKĖTI
draugijos pirmininkė Mari
va, kuri duoda menką der Vai.: 10 vai. iki 8 vai. vak.
jona Zaleckienė, visiems dė
lių. Žemė yra tiek išnaudo
kodama už skaitlingą susi BERLYNAS. — Naujosios ta, kad naujų kavos planta
Būkite Malonus
rinkimą; choristams, kalbė Graikijos vyriausybės karo cijų užveisti be labai dideSAVO AKIMS

Pavyzdingos draugijos
sidabrinis jubiliejus

Jau mėgino skraidyti

DR. VAITUSH, OPT.

Ir biznieriai
nusiskundžia

4712 So. Ashland Avė.

Tėvu Marijonu
misijos velykiniu
laiku:

Dr. Wm. M. Tully
Dr. V. M. Dempsey
DANTISTAI

DR. S. J . GLORIOSO

tojams, šokėjams ir klebo ministeris Bakos praneša,
nui, kuris parodė tiek daug jog visa Graikijos kariuome
pritarimo ir palankumo drau nė demobilizuota.

gijai. Mažas berniukas, Richard White, pašoko “tap
dance”, pianu skambinant jo
seseriai Onai. Bernice Savicky pašoko klasiškų šokių, o
jos šokių mokytoja akom
panavo pianu. Maža merge
Paminėti Lietuvių Audi
lė Danutė, Kasparaičių duk torijos atgavimą į lietuvių
relė, puikiai padeklamavo. rankas, Bridgeporto draugi
Po visam buvo šokiai.
jos šįvakar, gegužės 3 d.,
1941 m. valdybą sudaro pačioje Auditorijoje rengia
pirm. Marijona Zaleckienė,} iškilmingą balių su šokiais,
vice pirm. Ona Jurkevičie- Gražų, linksmą programą,
nė, uždininkė B. Balčikonie- išpildys Vanagaičio artistai.
nė, finansų rašt. Ona Vasi Programa prasidės 7 vai.
liauskienė, nut. rašt. Agota vak. Įžanga 50c. Vien tik
Zizminskaitė. Dr-ja pasižy šokiams — 25c.

Bridgeportas Šįvakar
Mini Auditorijos
Atgavimu

SIEK, NERVOUS
CRANKYm"?

1

Then Read WHY
Lydia E. Pinkham’s
Vegetable Compound Is
Rool
Frfend”!

Soste *otn«n miffer severe tnonlMy
pain (eramps, backache, headaehe) due
to female functlonal diaordera while
other'. nrrrr. tvnd tr ttvrmt upaet and
tbey get erota, reatleaa and moody.
8r> why not take Lydia F,. Plnkbam’a
Veyetable Compound made eapecio/fy
to help tired, ron-dnam, nervou. eomen to ro tmflinr Uitu "dmicult day*.'*
Ptnkham'a Compound ccntalna eo opiatee or habit-formint inrredienta. It

UNIVERSAL
RESTAURANT
Suteikiam Patarnavimą
Vestuvėms, Krikštynoms ir
kitokiems Bankietams
Linksmas Patarnavimas
Visiems

—

Melrose

Park

OPTOM ETRI ŠTAI
Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523 — Chicago
OFISO VALANDOS
Kasdien t .OO a m. iki S.30 p. m.
Treč. Ir fteft: 9:00 a. m. Iki
T: 10 p. m.

6933
1

MOTERYS, MERGINOS
Jūsų Grožis —
Mūsų Specialybė

įtempimą.

1801 So. Ashland Avenue

5 Broadvvay

Telephone

akių

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

CHICAGO:

A. A. NORKUS, Sav.
Tel. Victory 9670

k.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
Ketviilad. ir Nedėliomia susitarus.

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 ▼. v.

2423 W. Marųuette Road

Telefonas REPublic 7868

DR. STRIK0U1S
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliomis pagal sutartį.
Office teL YARda 4787
Namų tel. PROspeet 1930

Tel. YARda 5921.
Res.: KENwood 5107

PASKOLOS

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!!
mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpes
tingai globojami ir ligi $5,000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame
8tt%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

TAUPYKITE
Modernišldaasi Įrengimai

O
Patyrusios Grožio Specialistės

O

Marty's Beauty
Shop
6321 S. WESTERN AVE.
Tel.: REPublic 9202
Nary Suciila, savininkė

MCSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS
45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenuskriaudžiant Nei
Vieno Klijento!
Keistuto Savings and Loan Association yra žymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.

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

3236 So. Halsted St.

Jos. M. Mozeris, Sec’y.

REZIDĘNCIJA:

6631 S. California Avė.
Ofiso tet VIRgima 0036
Rezidencijos tel: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M.
Nedėliomis pagal sutartį.
TeL CANaI 0257
Rez. tel.: PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30

Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
• iki 9 vai vakar*.

756 West 35th Street

1821 So. Halsted Street

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais
ir Penktadieniais
Valandos: 1U-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir Šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet,
1—4 jr 6:30—8:30 vakare

TeL YARds 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

VVALTER J. PHILLIPS
DR. F. C. WINSKDNAS DR.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
PHYSICIAN AND SURGEON

2158 West Cermak Road
Ofiso teL OANal 8345
Ofiso Vai.: 2—4 ir 7—9
Trečiadieniais pagal sutarų,

Rea Tel.: HKMlock HM

Tel YAKds 8846

2155 VVest Cermak Road
1 —

OFISO VALANDOS
4 ir 6:30 — 8:30 vakare
ir pegal sutartį.

Ofiso ToL:
Rauid. ToL:
VIRgtnia 1886
PROspeet 3684

DR. G. VEZELIS

DR. RAČKUS

DANTISTAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avenue

1853 VVest 35th Street

LIGONIUS PRIIMA:
arti 47th Street
vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak Kasdien ano 2:00 iki 8:00 vai
Seredoj pagal sutartį.
Trečiad. ir Sekmad. tik susitartus.
Telefofnas: HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS

Dfi. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4143 South Archer Avenue

6757 So. Western Avė.

Telefonas LATayette 3650
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais.

| Telefonas OANal 7329

4631 So. Ashland Avė.
Tel YARdi 0994.
Pirmadieniais, Trečiadieniais iz
Šeštadieniais.

DR. PETER J. BARTKUS ' DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
ir pagal sutartį.
Rėš, telefonas SEEIey 0434.

Tel. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-troo lubos)
TeL MIDway 2880
Chicago, IR
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.
Sekmad. nno 10 iki 12 vai. ryto.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak.
ir pagal sutartį.

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 West 63rd Street

Chicago, III.

2201 VVest Cermak Rd.

DR. A. J. BERTASH

Popiet — nuo 1 Iki 3! Vak. 7 iki 9
Nedėliomis pagal sutartį

— namams statyti, remontuoti ar
pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso valandos:

f

TeL CANaI 6122

BR. J, J. SIMONAITIS

2202 West Cermak Road

Lietuviška Įstaiga

Famoua foroverS0yaara--Plnkham’»
Comeonnd t» the beat known and one
of the urnai efftctivt “aromana'' tonica
obtainabla. Tru UI

visą

OPTOMETRIC
EYE SPECIALIST
Telephone — SEEIey 0970
MELROSE PARK:

O

ia made from natnre’a own beneflria,
roota and herbą — earh wtth Ita own

V
A

831 South Western Avenue

Prieinamos Kainos

tpteial ptirpoae to HELP WOMEN.

r. ;K, Į« i
B'"
\ •r

756 W. 31st Street

A

Tik viena pora aklą visam gy
venimui. Saugokit Jaa leisdami
liekiamlnuotl jas modernUklausla
metodą, kurią regSllmo mokslas
gali suteikti,
ga METAI PATYRIMO
pririnkime akinių, kurie pašalina

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

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Taipgi pagal sntartį.
Ofiso telefonas PROspeet 878?

Vuu) tslsfmiM VO<lnla 8481

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel YARda 0994
Res. teL PLAza 3200
VALANDOS
Nno 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
Nedėliomis nuo 10 iki
valjicng

Kautynėse per nepriklau
somybės karą mes parodė
me pasauliai, kad esame lais

vės verta tauta.
Gen. Skorupalds

Šeštadienis, geg. S 3., 1WI

DRST70AH

VISI

ESATE

ŠIRDINGAI

3

KVIEČIAMI

DALYVAUTI

Iškilmingame Atidaryme
LIBERTY GROVE (buvusi Dambrausko Farma) Willow Springs, Illinois.

SEKMADIENĮ
Gera Muzika šokiams.

Kruviniausi
I Čekistai
Komunistu Viršūnėse
Raudonasis caras,
dar
prieš kelis metus, “sulikvidavęs”
kruvinosios Čekos
viršininkus Jagodą (Jehudą)
ir Ježovą, dabar vėl pakėlė
į aukščiausias vietas čekis
tus. Aukščiausioji taryba,
“demokratiškiausias parla
mentas pasaulyje,” kuriame
pirmą kartą dalyvavo ir bol
ševikai iš okupuotosios Lie
tuvos, paskyrė Sovietų Są
jungos komisarų tarybos vi
cepirmininkais net keturis
pasižymėjusius
čekistus:
Merkulovą, Mechlisą, Beriją
ir Brovko. Merkulov, be to,
paskirtas raudonosios žval
gybos komisariato komisa
ru. Taip dabar pavadinta
Stalino žvalgyba, ligšiol vadinusis GPU, o anksčiau —
Čeką. Tačiau vilkas keičia
tiktai savo plauką, bet ne
būdą! Vidaus reikalų komi
sariatas pavestas Mechlisui,
kuris čekoje dirba be per
traukos jau 20 metų. Jis be
to, yra vyriausias raudono
sios armijos žvalgybininkas,
nes eina šios armijos poli
tinio komisaro pareigas.

Paaukštinimo susilaukė ir
armėnas V. Dekanozov, ku
ris paskirtas bolševikų par
tijos politinio biuro nariu.
Kaip žinoma, ir šis armėnas
visą savo karjerą padarė
Čekoje. Jis dabar eina sovietų Maskolijos ambasadoriaus pareigas Berlyne.

. Tad, kaip matome, iš oku
puotosios Lietuvos į “demo
kratiškiausią parlamentą pa
šaulyje” atvykę bolševikai
irgi prisidėjo prie patvirtini
mo į aukščiausias vietas pa
garsėjusių budelių-čekistų.

Kovo 8 d. suėjo 30 metų,
kaip mirė didysis lietuvių
dailininkas-muzikas M. K.
Čiurlionis. Nepriklausomo
sios Lietuvos laikais buvo
pastatyta Čiurlionies vardo
paveikslų galerija.

Lietuvoj Trūksta Sėklos

GEGUŽE S-MAY 4 D., 1941

Dykai - Skanūs Valgiai - Dykai!

M.

Jonas Pilkis Ir Antanas Mllauckas, Sav.

PREZ. A. SMETONOS PAGARBAI

Prokuroras Ir
Moterys

Į ganų atžvilgiu,” o liberaliz- į neturėjo teisės skirti ma
mas esąs “neleistinas.” Kaž žesnę bausmę, kaip viene, kokia M. Paulauskaitė, ku- rius metus kalėjimo.”
“Tovarišč” P. Liubiancev, i ri4. matomai, užkabinėjo
Kaip matome, raudonar
“laisvosios” Lietuvos proku-1 gatvėje okupantai raudon- miečių chuliganai, pagal
roro pavaduotojas, “Tieso- armiečiai, jiems pasiprieši- “tovarišč” Lubiancevo logi
je” dar kartą užsimena apie , nusi ir tai net “aktingai.” ką, turi teisę nekliudomai
reikalą “stiprinti kovą su, Už tai ji buvusi nuteista tik gatvėse užkabinėti ir užgau
chuliganizmu.” Jis cituoja] vieną mėnesį priverčiamųjų lioti moteris, o jeigu jos pa
kelis pavyzdžius, kur teis- i darbų, nors, kaip sako “to sipriešina, gauna priverčia
mai “rodo liberalumą chuli- varišč” Lubiancev, “teismas mųjų darbų bausmę.

Išgabenę sovietų Rusijon
visas rastąsias javų atsar
gas, okupantai dabar skel
bia, kad Lietuva gaunanti
“milžinišką paramą.” Bū
tent, sėklos reikalams esą
gauta 15,000 centn. grūdų.
Tačiau kokia ši “parama”
tikrovėje yra, galima spręs
ti iš tokio fakto. “Tiesa”
skelbia, kad vienai Šiaulių
apskričiai trūksta sėklos rei
kalams net 38.625 centnerių
grūdų. Ir iš viso šioje ap
skrityje viskas vyksta blo
gai. “Trąšų klausimas dar
neišspręstas. Daržovių sėk
la apsirūpinti daug trukdo
neturėjimas sėklų kaininin
ko. Buvo daryti žygiai, kad
sėklų kainos kuo greičiau
!būtų nustatytos, nes jau lai|kas pradėti sėtį ankgtybą-

Peoples Krautuvei
Sidabrinio Jubiliejaus

Milžiniškas

IŠPARDAVIMAS! 1

sias daržoves.” Kokių pasė
kų šie žygiai turėjo, laikraš
tis nepraneša.
Tas pats laikraštis prane
ša, kad Jonavos apylinkių
ūkininkams sėklos trūks net
90% reikiamo kiekio.

Jayne Jurkevičius ir Helen Ivanauskas dirba ameri
konišką šilkinę vėliavą, kuri ateinantį sekmadienį per
vaišes bus įteikta į Chicagą atvykusiam Lietuvos pre
zidentui A. Smetonai.

Iš “Tiesos” patiriame,
kad sovchozuose jau prisi
veisė “kenkėjų.” Konkrečiai
nurodomas
Marijampolės ir jU pritrūkę. Todėl karvių ministracija, bet vargšės
ąpskrities sovchozų pavyz pieningumas “smarkiai kri- i karvių melžėjos, nes, kaip
dys. čia sovchozų admini- to.” Bet už tai kaltinama rašo “Tiesa,” “melžėjos taip
stratorium esąs paskirtas ne bolševikinė sovchozų ad- pat turėjo atsakyti.”
agr. Budrys, bet jis “per
metų ketvirtį nesilanko dau
gau vieno karto į atskirą
M. DZ I M I DAS
ūkį” (sovehozą). Šis agrono
Berghoff Alaus Išvežiotojas
mas, matyti, bus priskaitytas prie trockinnkų bei bucharininkų, nes jam prime
Pristato geriausios rūšies
tama kaltė, kad jis “pasi
Berghoff Alų į Alines, kitas įžymėjo ne tk savo saviva
staigas, piknikus ir t. t.
liavimu, bet ir nepaprastu
akiplėšiškumu.” O jo kaltė
ta, kad jis, gavęs diktatorines administratoriaus teises,
nepripažįstąs kitų kontro- j
lierių, kaip tik žemės ūkio
Reikale kreipkitės pas M.
komisariatą bei sovchozų
Dzimidą, — gausite greitą ir
valdybą.
sąžiningą patarnavimą.
Marijampolės apskrities
sovchozuose buvę gyvuliams
4138 Archer Avė. Tel. LAFayette 0401
sušerti sėkliniai javai, bet

♦♦ ♦

Siūloma Didžiausias Prekių V ertybes Visoj Šios Įstaigos
2 5-kių Metų Gyvavimo Istorijoj.
+
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Pilnos mieros $49.50 ver
tės naujos plovyklės

$49.50 vert. nauji Console
Radios

$25.00

$25.00

$89.50 vertės
parlor setai,
šmotas po

$139.50 vertės 3-jų dalių
miegamo kambario setas,
kiekvienas šmotas po

2-jų dalių
kiekvienas

$25.00

$25.00

$48.00 vertės 2-jų dalių
didelei minkštus lounging
krėslai

$49.50 vertės puikiausios
studio couches, po

$25.00

$25.00

$47.50 vertės 5-kių dalių
chromium breakfast setai

$45.00 vertės, 2-jų dalių
pilni lovų įrengimai

$25.00

$25.00

$49.50

J

vertės

6 kubiškų pėdų dydžio
1941 Westinghouse, Frigidaire ar G. E. refrigeratoriai, po

parceluoti

gesiniai virtuvėm pečiai

KLAUSYKITE! — PATIKS!

ŠALTIMIERO RADIO PROGRAMAI!!
ŠĮ RYT IR KIEKVIENĄ RYTMETĖLĮ
WHIP — 10:00 vai. ryte — WHIP — 1520 Kiloc.

*
*

Juozas Warputas ir jo Kaimiečių Kapelija
Kastas Sabonis ir Flo~utė (Lakštutė) Balsiutė
Steponas Norkus ir Vėlesnių Žinių Žinovas
Albina Kaspariūtė ir Al James
Kristina Kriščiūnai t? ir Jonas Paredna
Aštuonios NASTURTOS ir Keturi KAVALIERIAI
Juokų Karalius ‘Sank Liu Lujis’ ir Simas Bartkua
* Bartkų šeimyna ir Liuljojančios Lietuvaitės
* Oktetas su Antanu Kaminsku, Petru Kavaliausku,
Vanda Zabella ir kiti.

AR JUMS REIKALINGA PASKOLA
PERKANT SAVO NAMĄ?
MES DUODAM PASKOLAS ANT NAMŲ ANT MAŽŲ

NUOŠIMČIŲ, SU LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS.
PASKOLŲ

IR TAUPIMO REIKALAIS*

6912 South Western Avė.
Chicago, Illinois
Tel. Prospect 4050
“THE LITHUANIAN HOUR“

PRIE

St. Anthony’s Building & Loan

$25.00

$119.50

$150.00 vertės naujos kidney mados Mohair parlor

50c vertės, puikios šluo
tos arba oil mops, po

setai, 2 šmotai

25c

$89.50

Šimtus ir kitų panašių vertybių rasite atsilankę į PEOPLES KRAUTUVĘ

ASSOCIATION
PHONE CICERO 412

1500 S. 49TH COURT

CICERO
JOSEPH F. GRIBAUSKAS, Secrctnry
VAU.: Pirm.. Ketvlr.. Aeštad, » Iki

šaltimieras Radio Advertisers

KREIPKITftS

♦♦♦4

DABAR
MOKAME

8 v.

3l%

Antr., Trečlail., » Iki ISp.p

ANT PADĖTŲ
PINIGŲ

Kiekvieno
Taupytojo
Taupinlal
yra
Apdraiartl
Iki
$5,000.00,
Per Federal Savlnga and Ix>an Insurance Corp., Wa«hlngton, D. C.

rURNITURE
TURINO

COI

4179-83 Archer Avenue
Prie Richmond Street

Vedėjai Ir parda
vėjai M. T. Kežas,
J. A. Krukas, S. J.
Krukas, J. Miškus,

J. Zabukas ir kitl
Jums maloniai pa
tarnaus.

I

DRAUGAS
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
2334 South Oakley Ave.
Chicago, IIHnois

Publishcd Daily, except Sundays
A mcmber of the Catholic Press Association
Subseriptions: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three
Months — $2.00; One Month — 75c. Europc — One Year — $7.00;
Six Months — $4.00. Single Copy — 3 ccnts.
Advertising in “Draugas" brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina; Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse; Me
tama _ $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpintu visus prisiųstus
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašvti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.
Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III.
Under the Act of March 3, 1879.
Lietuvių katalikų dienraščio “Draugo” rėmėjams ir skaitytojams
siunčiu sveikinimus tr geriausius linkėjimus!
Jūsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams, informuodamas
apie įvairius katalikams įdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo tie.
sas, gina lr saugo jas nuo amžinojo išganymo priešų.

Daugeriopai tepadaugėja jūsų katalikiško dienraščio skaitytojų skai
čiusi
* AŠ1LKTO GIOVANNI CICOGNANI, ’
Gaodlcea Arkivyskupas,

Apaštališkas Delegatas

Svarbi rinkliava
Rytoj Chicagos arkidiecezijos lietuvių bažnyčiose bus
renkamos aukos nuo karo nukentėjusiems žmonėms šelp
ti. Ši rinkliava buvo daroma visose Amerikos katalikų
bažnyčiose Kančios Sekmadienį. Gautomis žiniomis iš
Nacionalinės Katalikų Gerovės Konferencijos (N. C.
W. C.) centro, kad katalikai pasirodę labai duosnūs
šiam labai svarbiam vargstančių ir badaujančių žmo
nių šelpimo reikalui.

Turint galvoje tai, kad Jungtinių Amerikos Valsty
bių vyskupai, kurie yra sudarę specialų šelpimo komi
tetą, Lietuvių Kunigų ‘Vienybės centro valdybos prašo
mi, tų surinktų bažnyčiose aukų dalį sutiko skirti ir
vargstantiems Europoje lietuviams šelpti. Dėl to, Lie
tuvos vardas buvo minimas visose vyskupų atsiliepi
muose, skaitytuose bažnyčiose, taip pat per radijo pa
sakytose kalbose, spaudoj ir kitomis progomis. Tuo bū
du Lietuvos vardas buvo labai plačiai išgarsintas.
Tai čia primename dėl to, kad norime atkreipti ypa
tingo dėmesio į ryt daromą rinkliavą lietuvių bažny
čiose Chicagoj. Žinodami, kiek iš to yra naudos mūsų
tautai, turėtumėme būti duosnesni. Amerikos vyskupų
ir apskritai, kitataučių akivaizdoj turime pasirodyti
savo tautos reikalus gerai suprantą, sąmoningi ir duos
nūs. Neužmirškime, kad
kuo daugiau mes sudėsime aukų bendram nuo karo
nukentėjusių šelpimui, juo daugiau paramos galime
tikėtis iš kitų lietuvių šelpimo reikalams.

Skirstant surinktas aukas, be abejonės, bus atsižvelg
ta ir šelpiamųjų skaičių ir į tai, kiek kuri tauta sudėjo
aukų į bendrąjį šelpimo fondą.
Apie patį nuo karo nukentėjusių šelpimo reikalą mes
čia nė nekalbam, nes aiškiai žinom, kad katalikai gerai
tą reikalą supranta, kad jie jaučia savo šventą parei
gą mylėti savo artimą ir reikale jį sušelpti. Vyskupai
savo laiškuose labai vaizdžiai nurodė, kiek daug skau
džių žinių jie gauna iš karo liepsnomis apimtų kraštų,
kiek prašymų jie gauna sušelpti jau ne tūkstančius,
bet milijonus žmonių, netekusių laisvės, pastogės ir
duonos kąsnio. Tenka nuoširdžiai džiaugtis, kad Ame
rikos katalikai atsižvelgia į nelaimingųjų padėjimą ir
jiems ištiesia savo gailestingą ranką. Rytoj ir mes, Chi
cagos lietuviai katalikai, gausingai prisidėsime prie to
kilnaus, krikščioniškos artimo meilės darbo, šelpimo
karo parblokštųjų, kurių tarpe yra daug mūsų pačių
brolių lietuvių.

“Sandara” šios savaitės laidoje įdėjo žinią apie pri
vatinį kelių lietuvių ir lenkų veikėjų buvusį pasikalbė
jimą. Kai kas iš to nori padaryti savotiškų išvadų.
Tų žiniai pranešame, kad tame pasikalbėjime “Drau
go” redakcija nebuvo atstovaujama. Jei kas dalyvavo,
tai tik kaipo privatinis asmuo ir tik informacijos tik
slais. Tame pasikalbėjime, dalyvavusiųjų žiniomis, jo
kio klūbo su lenkais nesuorganizūota.
Kita proga parašysime apie visų pavergtųjų tautų,
pirmoje vietoje Baltijos, bendradarbiavimą ir jų santy
kius bu Blavij tautomis,______________________

šeštadienis, geg. 3 d., 1941
------------ -

t

Pranašauja ilgę karę
“Darbininkas”, aptaręs paskutiniuosius įvykius Bal
kanuose, rašo:
“Hitleris turi veikti skubiai, kad neduotų anglams
laiko pasiruošti apsigynimui, bet ir labiausiai skubi
nant, jis turės užtrukti keletą savaičių, o gal ir mė
nesių. Reikia gi sustiprinti, papildyti Balkanų armi
ją, kuri tur būt bus smarkiai nukentėjusi nuo žiaurių
kautynių. Sakykim, tą laiką Hitleris tiksliai sunau
dos deryboms su Turkija — siūlys, grasins, terori
zuos, organizuos penktąją koliumną ir t.t. Tad nau
jas blitzkriegas gali prasidėti už kokių 2-3 mėnesių
ir bus be abejo toks pat smarkus, bet ar toks pat
sėkmingas? Leiskime, kad taip. Bet jei Anglija, net
Egipto netekusi, vis viep nepasiduoda? Tada karas
ilgai užsitęs ir drauge nusitęs vokiečių susisiekimas
su tėvyne, nes iš Egipto į Vokietiją nemažiau kaip
1000 mylių. Be to, vis daugiau šalių bus okupuota,
kurias reikia labai dabot, kad nesukiltų. Tas dalykas
pusėtinai Hitleriui rūpi. Jugoslavija ir Graikija tai
tikri širšių lizdai. Tiesa, Hitleris sako, kad Jugosla
viją ir Graikiją paliksiąs vengrams ir bulgarams da
boti. Tai būtų nesaugu, nes dabotojai silpnesni už
dabojamuosius. Dar ir rumunai gali prieš vengrus
sukilti, nes nemažą su jais turi sąskaitą. Tada nors
Balkanų valstybės viena prieš kitą yra gudriai su
kurstytos, bet tvarkai palaikyti ten būtinai reika
linga stipri vokiečių armija.
Juo giliau Hitleris įsivelia į karą, ju® daugiau jis
eikvoja vokiečių pajėgas. Balkanų kautynės tai tik
klaikus kruvinas incidentas. Jos veikiau pratęsia ka
rą, ne sutrumpina”.

Garsina Lietuvą
Mums prisiuntė iš Los Angeles, Cal., Universiteto,
International Relations skyriaus, žurnalą“ World Affairs Interpreter”, kuriame dedamas ilgas, įdomus ir
moksliškas prof. Kazio Pakšto straipsnis apie Baltijos
valstybes. Straipsnis pavadintas “The Baltic Vietims of
the Present War”. Trumpai paduodama Baltijos tautų
istorija, nepriklausomybės atgavimas aprašomas, iške
liamos sienų problemos, santykiai su rusais 1939 me
tais, Rusijos okupacija, puikiai aprašoma pažanga, ku
ri buvo padaryta toms tautoms esant laisvomis ir ne
priklausomomis valstybėmis. Straipsnis užima kelioli
ką žurnalo puslapių.
Šia proga reikia pažymėti, kad dr. K. Pakštas, Vy
tauto Didžiojo Universiteto profesoriaus, gražiai ir pla
čiai garsina Lietuvos vardą deprofesoriaudamas garsia
me Kalifornijos Universitete. Be to, po ranka turime
jo rankraštį apie Lietuvą ir kitas Baltijos valstybes,
kuris netrukus bus išleistas į knygą anglų kalboje. To
ji knyga bus platinama ir lietuvių ir nelietuvių tarpe.

Kodėl jie bėga

I

(“Draugas”, gegužės 3 d.,
1916 m.).

Darbininkai sukilo Mask
voje.... “...Riaušių metu su
sprogdinti valdžios kerosino
ir benzino rezervuarai. Spro
gimas buvo girdimas per ke
lioliką mylių aplinkui. Kilo
baisus gaisras. Pasekmės su
kilimo dar nežinomos...”
Prancūzai, pagaliau, lai
mėjo Verdūno kovę...
•
Airijos revoliucija numal
šinta... Dubline viskas apri
mo.... Visi sukilėliai arba pa
sidavė arba išgaudyti... Pro
vincijose vienur-kitur suki
lėliai dar kaujasi su polici
ja.... Bet į tai valdžia ne
kreipia domės....
I

Airijos ministeris rezigna
vo iš Anglijos kabineto... Mi
nisteris Augustine Birrell
turėjo rezignuoti, kaltina
mas kad laiku neužbėgęs ai
rių sukilimą...
•

Streikai plečiasi po visą
Ameriką... Valdžia susirūpi
nusi...
•
Švedas Dr. Sendebergas
apvažiavo Lietuvą ir Lenki
ją ir aprašė savo kelionę
viename žurnale... “Autorius
stebisi, kad Lietuva, kuri
net daugiau nukentėjusi už
Lenkiją ir Belgiją, taip ma
žai gauna pašalpos, užjau
timo....”
Amerikos Lietuvių Kolegi
jos Fonde randasi $425.87.
Kun. J. Misius vadovauja
aukų rinkime... Kenosha,
Wisc., kun. A. Balinsko ini
ciatyva sutverta nauja S. L.
R. K. A. kuopa, į kurią įsi
rašė 60 naujų narių.... Vin
centas Ledžius, 27 metų,
mirtinai sužeistas traukinio.
Laidotuvės buvo iš Šv. Kry
žiaus bažnyčios į Šv. Kazi
miero kapines.

N-nos rašo:
“Komunistų laikraščiai daug kartų yra rašę, kad
“geri žmonės” iš bolševikų okupuotos Lietuvos nebė
ga, o bėga tik buvusieji Smetonos valdžios valdinin
kai, kurie neteko šiltų vietų ir, gal būt, bijo žmonių
keršto už savo nedorus darbus. Jie sakė ir tebesako,
kad pažangieji Lietuvos inteligentai, o ypatingai me
no darbuotojai, artistai, ne tik paliko gyventi tary
binėj Lietuvoj, bet ir kooperuoja su naująja valdžia. Pralaužė Tobruko
Tačiau neseniai komunistų spaudoje buvo įdėtas laiš
kas apie tai, kad į užsienį išvažiavo daugelis žmonių, apsaugos liniją
kurie vienokiu arba kitokiu būdu galėjo įrodyti savo
KAIRO, gegužės 1 d. - •
“giminystę” su vokiečiais. Jie nebuvo verčiami išva Ašies akriuomenė pralaužė
žiuoti. Jie apleido Lietuvą savo noru. Kodėl gi jie pirmąsias anglų tebelaiko
bėgo iš tarybinio “rojaus”?
mo Tobruko apsaugos lini
Tarpe pąbėgusiųjų yra paminėti Kauno operos so jas, bet kovos prie Tobruko
listė Grigaitienė ir teatro režisierius Zadeika. Apie tebesitęsia.
Grigaitienę (teisėjo J. Grigaičio žmoną) yra tikrai
Anglų generalinio štabo
žinoma, kad ji niekuomet nebuvo palanki fašistams; pranešimu, vakar naktį vo
priešingai, ji daug kartų yra parodžiusi savo simpa kiečių — italų kariuomenė
tijas “kairiajam” elementui, už ką ji buvo net viešai pravedė smarkias
atakas
kritikuojama. Bet ir ji nepakentė tos “gerovės”, ku prieš Tobruką. Atakose1 pa
rią Lietuvai atnešė bolševikai.
naudota didelis skaičius tan
Galima numanyt, kad, jeigu būtų proga, tai pabėg kų.
tų į užsienį tūkstančiai žmonių, kurie šiandien vargs
Tuo tarpu Anglijos laivy
ta po okupantų jungu”.
nas sėkmingai apšaudė vokiečių-talų kariuomenę ir
•
transportą prie Ainel GazaBostone užsidarė didelis ir senas dienraštis “Boston la.
Transcript”, kuris ištarnavo to miesto visuomenei per
Rytų Afrikos fronte esą
lll metų. Laikraštininkai jo gailisi, pažymėdami, kad suimta 5,500 italų ir 2,400
tai buvo ir Laikraštis ir savotiška enciklopedija. Per kolonijų kariuomenės kartu
paskutinįjį dešimtmetį jo leidėjai visaip mėgino išgel su 93 lauko pabūklais.
bėti jo gyvybę. Mėgino jį modernizuoti, bet nieks iš t<T
neišėjo,__________________________________________

PLATINKITE
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Po Svietą
Pasidairius
Vienas tautininkas Sanda
riečių gazietoj parašė markatnią naujieną:
— Na, ar būsi šiam sek
madieny prezidento bankiete?
— Nežinau, tas priklausys
nuo “dresės.”

šiur buvę Duluth, Mine.,
kur iš Detroit, Mich., atva
žiavęs Harry Nevel įsilaužė
į gyvenimą savo pačios, pa
grobė ir dingo iš miesto.
Policija darė visokius stei
gimus surasti pavogtą mo
terį, bet veltui....
Ženočiai, geras priklodas,
kaip turite mylėti savo pa
čias.

— Bet juk “dresių” nedeBalšavikai figeruoja, kad
vėsi.
jei Hitleris puls Rusiją, tai
— Aš ae, bet mano žmo jam bus taip, kaip Napo
leonui 1812 metais, kada ji
na....
j.-- A t
Pasirodo, tavorščiai, kad sai patraukė link Maskvos.
ne tik Lietuvoj, ale ir Ame Napoleonas pats grįžo, ale
rike pas tautininkus valsty jo armija liko pusnynuose.
Na, o jei Hitleris patrauks
biniai reikalai tampriai su
rišti su dresėmis. Dresės link Maskvos ne žiemą, ale
juos svarsto, dresės diktuo vasarą, kuomet apie Mask
ja, dresės vykdo. O vyrai? vą ir Borodiną nėra snie
Vyrai.... well seniau šaky • go pusnių. Kur tada jo ar
davo po moterų pantapliais, mija atsidurs?
o dabar.... po moterų dre
sėmis.
Prašau Nesijuokti

Chicago lietuviškų balša
Mikas: — Netikiu lietuvių
vikų gazieta Stalino tavorš- priežodžiui, kad: kas skai
čiams apgarsino nepaprastą to, rašo, duonos neprašo...
naujieną: Panevėžio apskr.
Kazys: — Kuo remiesi?
kumetis drg. Stepas PraMikas: — Prieš savaitę
ninskas gavo vikeišiną
ir i parašiau tėvui laišką, kad
išvyko į Sočį (Rusijoj) ku atsiųstų pinigų ir, štai, ką
rortą. Gazieta išdrūkavojo aš skaitau jo atsakyme:
visą to žmogaus biografiją: “Sūnau, perdažnai tu reika
kada ir. kur gimė, kur au lauji pinigų. Įdomu, kur
go, pas ką piemeniu tarna juos taip greit praleidi.
vo ir t. t.
Šiuo syk nesiunčiu.”
Pasirodo, tavorščiai, Sov.
Rusijoj darbininkui žmogui
Ona Meimenienė, grįžusi
gauti vikeišiną yra tas pats, nuo daktaro skundžiasi vy
kaip pas mus žmogui su rui:
laukti nepaprasto bilijušo,
— Tik įsivaizduok. Man
arba numirti, ba tik tuomet reikalinga daugiau poilsio..
jis aprašomas nuo lopšio iki Daktaras liepė eit gulti su
grabo lentos.
vištoms. Pasakyk man kur
mes gausim tokį vištininką
Mahanojaus Saulė daneša ir kur jį pastatysim ?....
retą ant svieto atsitikimą,
kad vyras pagrobtų savo
Mokytoja supykusi bara
pačią. Esą, dažnai atsitinka, vaiką:
kad vyras pavagia mylimą,
— Išdykėli tu! Norėčiau
arba kito vyro pačią, bet bent dviem dienom pabūti
retai atsitinka, kad vyras tavo mama.
pavogtų savo pačią. Ale taip
— Gerai,
mokytoja, —
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RIMTIES VALANDĖLEI

, tų ir katalikų spaudos re' daktorėliai susidėjo su lenlaikraščio numeris neišėjo -įkais, nori Lietuvoje atsteig(Pabaiga.)
Kai jugoslavai išdrįso pa nesikalbėjo. Gera Birutės
, t
' sukliudė Lietuvos priešai,1 ti lenkiškų ponų baudžiavą skelbti karą priešams, spau pažįstama, išgirdus apie nau
Raštikio nuopelnai kuriant Rurie rengėgi kraštą oku. ir pačią Lietuvą parduoti
da nesigailėjo pagyros žo jieną, tuojau nulėkė jai pa
koalicinę vyriausybę.
[ puotį
i ienkams”, skamba kaip “Vii- į
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų
džių teikti tautai, kuri pil tarimo suteikti. Gerokai ap
Tačiau vienkart gen. Raš
Tremtinių pulkai grįš j
nies” editorialuosc.
Chi- nai suprato ginti nepriklau tarę klausimą, pažįstama ne
Išvertė Ant. Pauliukonis
tevynę.
cagos visuomenė perdaug somybės kilnius idealus. Da klaidingai sako: “Jeigu ta
tikis yra plačių pažiūrų
Dabar
mūsų
buvęs
kariuo
gudri, kad duotųsi taip lcng bar, vargingi žmonės, para vo vyras taip tavęs nepaiso,
žmogus. Jei paskutiniu Lie
(Tęsinys)
tuvos gyvavimo laikotarpiu menės vadas — gen. Rašti- vai suklaidinama Vanagai- gavę karo kartybių, laukia aš jį palikčiau vieną. Tada
Studentas, pasirodo, buvo drovesnis net už mane. buvo sudaryta koalicinė vy kis jau Berlyne. Neseniai čio “informacijomis” ir pra- ne žodžių, bet medžiaginės supras kokį turėjęs deiman
iš dėtų katalikų ir socialistų paramos gyvybei palaikyti. tėlį”.
Supratę tą nesmagią situaciją, abu pasileidome juoktis. riausybė, jei į krašto valdy- vienas draugas laišku
O po kelių minučių jau mes visai smagiai plepėjome, ' mą šalia tautininkų
buvo Berlyno pranešė apie akty- redaktorius kryžiavoti dėl to
Birutė, vargšė, paklausė
Kur tik randasi vaikų žai
kaip seni pažįstami, ir mano palydovas man papasakojo įtraukta ir liaudininkų bei vų sąjūdį tarp lietuvių per- i kios baisios pardavystės . dimai, ten gan dažnai nesu nelemto patarimo. Vėliau
Dabar Perdaug gerai Chicagos vi sipratimai sprendžiami jėga. reikėjo gailiai verkti, nes
— nepaprastai komišku ukrainiečių akcentu — savo is krikščionių grupių parink ėjusių į Vokietiją.
toriją. Jis yra vienintelis vieno girininko sūnus. Jo tė tos jėgos, tai, nėra abejo girdime, kad sąjūdžio prie-į suomenė pažysta Vanagaičio Vieni gudriai siundo kitus, I vyras, neradęs žmonos, iš
velis mirė tada, kai Griša turėjo dar tik tris mėnesius. nės, čia buvo nemažas nuo šakin stoja gen. Raštikis. Į typo dolerinius patriotus. patys nieko nedarydami, pa karto dar nežinojo kas da
Motina yra siuvėja. Sau pragyventi lėšas jis užsidirba pelnas ir gen. Raštikio — Mes džiaugiamės, nes apie kuriems, biznis yra jų vy vojui pasitaikius, pirmieji ryti. Palaukęs dar keletą
dienų, pats rakandus parda
pamokomis. Moko popietinėmis valandomis. Kas atlie tuometinio kariuomenės va Raštikį žinome:
riausioji ideologija. Dar nė pasišalina.
do,
kurio
žodis
dėl
to
buvoi
—
Be
reikalo
kovos
neka, tą siunčia motinai, kuri dažnai sirguliuoja ir neviDideliame atvirame lauke vęs, išsikraustė į kitą mies
ra metų, kaip tas pats Va
suomet gali dirbti. Bet dabar jis turi tik vieną vienin-l svaresnis. Kažkaip jis buvo i kels, bet be garbingo laimė nagaitis “mokino” Chicagos žaidė vaikai. Peštynės pra tą. Birutė vieną dieną neti
telį mokinį. 0 užmoka už tą valandą labai blogai; šian- nusipelnęs visų — ir liaudi- ( jimo iš jos nesitrauks,
lietuvių visuomenę ir tuos sidėjo. Vienas gudruolis pa kėtai jį sutiko gatvėje; pa
dien, pavyzdžiui, jis išleido paskutinius pinigus, o už ką ninku, ir krikščionių grupių, Į Tikime, kad jo organizuo- pačius “redaktorėlius” būti mokė kitus, kaip atakuoti, sikalbėję vėl taikingai gy
turės rytoj nusipirkti duonos, nežino nė pats. Jis yra ir rimtesnių tautininkų sim- jami tremtinių pulkai lais- palankiais bolševikų pasta staiga, užsipuolant pagaliais veno, bet Birutei gera pa
tytai Paleckio vyriausybe; ir akmenimis. Paklausę, dar moka — nepradėti kovos ki
trečiajam medicinos fakulteto kurse. Visa tai jis man patiją. Pats būdamas tau vi grįš į tėvynę.
K. J. Prunskis. ir triukšmingai garsino vi iš karto laimėjo, tačiau lai tam patariant.
papasakojo su tokiu nuoširdumu ir nayvumu, kad aš1
dvasios, tą tyrą patriotinę
nuotaiką
skiepijo
ir
ka

sus Chicagos bolševikų mi mė pradėjo svyruoti, linkti
negalėjau atsistebėti.
Nevisuomet taip laimin
riuomenėje. Jis pataikė tą
tingus. kuriuose louvo pri ne ton pusėn. Gudruolis pa gai baigiasi nesusipratimai.
— Na, o jei jums rytoj už tą valandą neužmokės, šūkį, kuriuo prisimenant
imamos padėkos rezoliucijos matęs, kad jam gali tekti Dažniau suardytas dviejų
ką jūs tada valgysite? — paklausiau.
kardą — karinės jėgos sim
“draugui” Stalinui dėl paė nuo abiejų pusių, paspruko. asmenų gyvenimas nes pažį
bolį — buvo sakoma:
— Nieko nevalgysiu ir lauksiu porytdienos.
mimo Lietuvos į savo “tė
Šeimynos gyvenime daug stamas nežiūri artimo gero
— Be reikalo nepakelk,
— O jei nė poryt nesumokės? — paklausiau toliau.
višką” globą.
ko įvyksta, nesusipratimų vės; norėtų pamatyti peštybe garbės nenuleisk.
Man jo taip pagailo. Vargšelis.
Dabar geresnis biznis Chi pasitaiko. Tose sunkenj’bė- ! nes tarp žmonių. Gera prise įsimaišo pašaliniai asme 1 įsiminti, kad kiekvienas gyVažinėjo į Maskvą.
— Na, poryt man jau tai tikrai sumokės.
Jau kelios savaitės, kaip eagoje su “tautos vado” gar nys, viską iškraipydami, siu I vena savo bet ne kito as1939 m. spalių mėnesyje Vanagaitis kas vakarą savo bei ruošiamais parengimais ' ndo vieną prieš kitą, kas ga , mens gyvenimą. Pats ki
— Bet rytoj, tuo būdu, jūs liksite nevalgę?
— Ne, ne visai taip; kaip čia pasakius, aš turiu begrįždamas iš Švedijos pri radio valandoje “bara” Chi- tai Vanagaitis “atsivertė”. lutinai panaikina ramų
tiems nepatark kovos pra
Kad katalikų ir socialistų
gerą kraužlį duonos ir kelias bulves. Visą tą proviziją puolamai patekau į tą pat cagos lietuvius dėl per silpvenimą.
dėti, nes tau irgi gali kliūti.
spaudos redaktoriai kada
pasistengsiu taip paskirstyti, kad užtektų kelioms die traukinį, kuriuo važiavo ir nos jų meilės atvykstančiam
ir
Birutė
dvi
dieni
Simas
A.B.C.J.
nors kam “parduotų” Lietu
noms. Iš tikro tereikia tik mokėti palaukti ir susispau Lietuvos delegacija iš Mask į Chicagą “tautos vadui” ir
vos. Kartu buvo ir Raštikis. duoda “pipirų” lietuvių spau vą, tam niekas netiki, bet
sti kelias dienas, o paskum vis kas nors užmoka.
kad Vanagaitis jau skelbė
Aš su dideliu nusistebėjimu klausiausi, kai jis apie Didesnėse stotyse sustojus dos redaktoriams, kad jie
Stalino padlaižy parengimus
tokius dalykus pasakojo tokiu tonu, lyg tai būtų pa traukiniui buvo keliamos nesirūpina tos meilės įkvėp
— rengia —
ovacijos mūsų delegacijai, ti Chicagos lietuvių visuo ir mitingus, kuriuose buvo'
prasčiausias dalykas pasaulyje!
JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS
reiškiamas džiaugsmas dėl
atvežančiai raktus į Vilnių. menei.
— O kas jums išvirs? — nesilioviau kvotusi.
IR KULTŪROS KLIŪBAS
Lietuvos okupacijos ir nusi-,
Gen.
Raštikis,
nors
labai
at

— Žinoma, aš pats. O kas daugiau?
Užvakar vakare Vanagai kratimo Smetonos režimo,
— Taip, bet ar jūs mokėsit? — paklausiau visai su jautė padėties rimtumą, bet tis, matyt, norėdamas įskau
žino visi Chicagos lietuviai.
e .
!
sidrovėjusi, nes pati susigėdijau, kad apie tos rūšies turėjo gerų vilčių dėl atei dinti nepaklusniems redak
ties.
G. M.
HOLLYYVOOD SVETAINĖJE
darbus nė trupučio nenusimanau.
toriams, radio bangomis pa
___________________
2417 YVest 43rd Street, Chicago
— Be abejo, mokėsiu. Lyg kas nemoka virti, Juk
Įvairios intrygos karštuo leido “baisią žinią”, girdi, PLATINKITE IR REMKITE
tai taip paprasta! Aš galiu išvirti, ką tik jūs norėsit. lių, kuriems gal būt nepati- “Chicagos lietuvių socialis- KA I AIJ KIŠKA
LIETUVIŠKŲ IR LATVIŠKŲ ŠOKIŲ PROGRAMAS
API,a I
Kai gausiu už savo pamoką pinigus, tai išsikepsiu sau' ko, kad įtraukiamos į ben
Pradžia 6:00 vai. vak.
Įžanga — 30c
blynų. Tai mano mėgstamiausias valgis. Juos aš moku drą Lietuvos darbą visos
iškepti kaip tikras kepėjas. Tada jums tikriausiai atne grupės ir iš vienos grupės
atimama teisė diktuoti ki
šių kelius.
Visa Chicago Yra Kviečiama Vykti
— Kepti visuomet esti labai malonu, — plepėjo toliau tiems, paveikė taip, kad gen.
studentas, — tik, žinoma, jei yra reikalingų produktų! Raštikis išėjo atostogų, po
kurių nebegrįžo nei į kraš
Tuo tarpu priėjome namus.
Apart Apsaugos, Mes Turime
— Ar kartais nesutiktumėt užsukti į vidų? — pa to apsaugos ministerio, nei
ATSARGOS FONDĄ Virš
į kariuomenės vado vietą.
klausiau.
$450,000.00
— O, su didžiausiu malonumu! — atsakė jis. — Nežaisti perversmais, kai
Šiandien manęs kažin ko taip ypatingai netraukia na
[Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigu
tėvynę tyko priešas.
v
mo; aš jau visa savaitė nekūrinau kambario, ir .jame
Šituo momentu vieną die
Su Laivu —
būti yra kiek per šalta!
ną turėjau progos būti pas
— Kaip? Jūs gyvenate nekūrentam kambary?
CITY OF GRAND RAPIDS'
4
— Taip, bet tik visai nedaug. Kai gausiu už pamo gen. Raštikį jo bute Pane
LOAN ASSOCIATION of Chicago
munėje. Buvome tik vienu
kas pinigus, vėl nusipirksiu malkų.
JUST1N MACKIEVVICH, Pres.
du ir kalbėjomės arti poros
H 0/ ON SAVINOS
— Tai jūs patys ir kūrinate?
4192 Archer Avenue
valandų.
Generolas
buvo
la

C
INVESTMENTS
— Žinoma. Ir malkas pats sukapoju!
VIRginia llbl
bai
atviras,
bet
dar
būtų
— Ir produktų pats einate pirkti į turgų?
peranksti dabar tuos daly
— Be abeio.
u O kas kitas nueis už mane?----------Pas mus, pa?irodo, buvo svečių. Su Griša, kuris kus kelti viešumon. Mane Jr
buvo apsivilkęs kiek Įtartina bliuze, nenorėjau eiti į sastebino to žmogaus atlioną, todėl per tėvelio kabinetą nusivedžiau jį tiesiog sidavimas tėvynės reikalui,
į sayo kambarį. Ir tik dabar pamačiau, kiek jis, vargturėjo nemažai^ progų ii
šelis, turėjo šalti. Jo rankos ir nosis nuo šalčio buvo nc/ raginimų griežta rank.
paraudę kaip ugnis. Patekęs į šiltą kambarį, jis nusi- I8* *štl j respublikos reik i
šypsojo visu veidu ir kaip bematai susikraustė į kėdę
Pad*ir->i'
P<lKr’’
su atlaša. Paskum tylėdamas patogiai joje išsitiesė ir, Į
’___ JaUt.
momento pavojingumą n
išpūtęs akis, ėmė dairytis po kambarį, žiūrinėdamas vis
tuo keliu nepasuko.
ką, kas jame buvo.
Ministeriai,
kurie nevaldė
— Matyti, jūs mėgstat sodininkystę? — paklausė ga
ir laikraštis, kurio pillečia'
lop, parodęs į daugybę vazonų ir puodų su gėlėmis, ku
negavo paskaityti.
Laivas Išplauks Iš NAVY PIER 9:30 Vai. Ryte
rias aš labai mėgau. Aš labai mėgstu gėles ir myliu jas
Ir vis dėl to — kai atėj(Chicagos Laiku)
nepaprastai švelniai. Manau,, kad dar nebuvo tokios die
Lietuvai sunkios valandos,
Grįžta Tą Pačią Dieną 9:45 Vai. Vakare
nos, nei vasarą, nei žiemą, kurią būčiau išėjusi iš na
kai maskolių ultimatumai
Dideli* Pasirinkimas
mų neprisisegus gyvos gėlės. Bet gėles auginti, verstis
Naminių, Importuotu
pakibo virš laikinosios sos
PILNOS KELIONES
Ir Lietuviukų Gėrimų.
sodininkyste — tai man dar nė karto nebuvo atėję į
tinės, Raštikio asmuo buvę
Parduodame
galvą. Todėl dabar dėl to paprasto klausimo susigėdi
BILIETAI....................
Tiktai Tavernams.
įvertintas: buvo pa veste
jau ir išraudau. Taip, aš pirkau gėles, auginau jas puoš
Vai.: 10 Iki 5 Kasdien
jam sudaryti ministerių ka
niose vazose ir laikiau sudėstytas ant elegantiškų suo
Užsakvmfti Išvežiojami
Visais Ekskursijos Reikalais Kreipkitės į: —
binetą. Mačiau jau net nau
Sekančią Dieną.
FRANK VIZGARD, Sav.
lelių, gėriau jų svaiginantį kvapą, gėrėjausi jų gražu
ją oficiozo “Liet. Aido“ pa
mu, bet niekuomet nekeisdavau induose vandens ir nie
ruoštą numerį su naujo
kuomet jų nelaj^čiau; visa tai padarydavo Daša.
min. kabineto narių paveik
2334 So. Oakley Avė.
Chicago
6246-48 SO. CALIFORNIA AVĖ.
slais. Tačiau tas kabinetas
TeL REPublie 1538—9
negalėjo pradėt darbo Ir tas
(Bus jaugiau.)
T
Alia Rachmanova

LIETUVOS KARIUOMENES VADAS - BERLYNE

Studentai, Meilė Ir Čeką

i

\

Skaitytojų Balsai

Vanagaiti, perdaug
sau pasivėlini....

gy

LIETUVIŠKŲ KOSTIUMŲ ŠOKIAI IR BALIUS

Šeštadienį, Gegužio-May 3,1941

Turtas Virš$5,500,000.00

Dienraščio "Draugo"

Ekskursija į Mihvaukee
Sekmadienj, Liepos-July 6 d., 1941

Currr.d

RuL

S ha r e

Ac<ourvK

Vienintelė Lietuvių
Wholesale Liguor
Įstaiga Chieagoje

$2.00

INTERNATIONAL LIOUOR CO.
/

"DRAUGAS"

DRAUGAS

fl

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

Vieny Metu Mirties

• -A I Peoples Furniture
Co. švenčia 25 mėty

rapija mini savo 30 metų su- Suren85 dlde,l ^pardavimą

Pakeitimai anglų
ministrų kabinete

Juoky vakaras

Marųuette Park. — Gimi
mo Šv. Panelės parapijos
choras jau beveik pilnai priCiceriečiai laukia dviejų
siruošęs išpildyti Labai juo
nepaprastų iškilmių — Pir- . ,
.
kingą komediją “Pyragas” Į
mųjų šv. mišių gerb. kunigų JUDIIIGJŲ
Ir dainuos dainas, kurios'
A. Zakarausko ir S. Adomi-'
dar nebuvo dainuotos šioj
Turi didelę krautuvę
no. Ciceroje gimę, augę, pta
parapijoj. “Pyragas” taip
4183 Archer Avenue
džios mokslus ėję ir dabar
Brighton Park. — Šioje i pat yra visai naujas, dar
Kunigų Seminariją baigę,
kolonijoje randasi žymi lie- nebuvo čia vaidintas.
šeštadienį, gegužės 3 d. pri
“Vyrai dažniausiai mote
tuvių baldų krautuvė, kuri
ims kunigystės šventimus.
dabar švenčia Sidabrinį Ju- rims išmetinėja, kad jos neGerai žinomų tėvų, pavyz
biliejų. Reiškia, jau 25 me- turi ką veikti būdamos na
dingų lietuvių katalikų sū
tai kaip sėkmingai veda biz- mie per dieną. Taigi, vienas
nūs. Kun. A. Zakarausko
vyras mėgins parodyti mo
ni
pirmos mišios bus sekmadie
terims, kaip lengva yra bū
nį, gegužės 4 d. 10 vai. ryto
Ir tai yra ne vieno asmens
ti namie. Jis mėgins apšvair kun. S. Adomino sekina- įstaiga, bet korporacija,
! rinti namus ir prikepti pydienį, gegužės 11 d.
Per 25 metus Peoples Fur- ragų.” Pamatysime kas atniture Kompanijos Krautu- sitiks.
,
Jau pradėta rengtis prie vė yra pardavusi lietuviams) Choras nuoširdžiai kviepirmojo parapijos pikniko. desėtkus tūkstančių įvairių čia visus atsilankyti į ši va
kuris Vvvks sekmad" bi—e- įvairiausių baldų. Ir, supran- karą sekmadienį, gegužės 11
lio
d Vytauto darže šie- «
tama’ turi Numerių.
tūkstančius už‘ I svetainėn.
<L, 6:30 vai. Po
vak.,programos
parapijos
met15Cice^lv

Cicero žinios

šeštadienis, geg. 3 d., 1941

Sukaktuvės
A.

PETRAS RADŽIŪNAS
Jau sukako vieni metai, kai negailestinga mirtis
atskyrė iš mūsų tarpo mylimą sūnų ir brolį, Petrą
Radžiūną.

Mūsų mylimasis persiskyrė su šiuo pasauliu geg.
2 d., 1940 m., palikdamas mus — motiną, brolius,
seserį ir švogerį, liūdinčius.
Nors laikas tęsiasi, mes jo niekados negalėsime
užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam am
žiną atilsį.
Mes, atmindami tą jo liūdną prasišalinimą iš mū
sų tarpo, užprašėme trejas šv. Mišias už jo sielą:
gegužio 2 d. bus atlaikytos Šv. Povilo koplyčioje;
gegužio 4 d. 11 vai. ryte bus Šv. Jurgio bažnyčioje'
o gegužio 5 d., 7 vai. ryte Gimimo Panelės švenčiau
sios bažnyčioje.
Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir
pažįstamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su
mumis pasimelsti už a. a. Petro sielą.
Po pamaldų gegužio 4 d. kviečiame į namus po
numeriu 2723 South emerald Avenue.

C. Skelly

bus šokiai.

t

(Tuo tarpu Berlyno politi
niai ir kariniai sluogsniai,
sąryšyj su kabineto pakeiti
mais, pareiškia, jog Angli
LONDONAS, gegužės 2 d. joje esą galima tikėtis kri— Anglijos premjeras Chur zio).
chill tartum atsakydamas
savo kritikams, padarė pa
keitimų ministeriu kabine BERLYNAS, gegužės 2 d.
te. Pakeitime lordas Beaver — Pusoficialieji
vokiečių
brook paskirta valstybės sluogsniai pareiškia, jog
ministeriu. Manoma, jog Amerikos vėliava Europos
jam bus pavesta tvarkyti karo zonoje paliestų Vokie
visa Anglijos industrija.
tijos interesus.
Tuo pačiu laiku laivyno
ir transporto ministerijos | Toliau savo pareiškimuo
sujungtos į vieną ir ši mi se šie sluogsniai pabrėžia,
nisterija pavesta beveik ne jog Vokietija nustačiusi ka
žinomam asmeniui, F. T. ro zonas Europoje ir bet
koks nelaimingas įvykis ar
Leathers.
tiesioginis Amerikos laivų
Buvęs transporto ministe nuskandinimas šioje zonoje
ris J. T. C. Moore-Barbazon neturėtų amerikiečių nuste
paskirtas Beaverbrooko vie binti. Ir už tai būtų kaltas
ton — orlaivių gamybos mi
pats Washingtonas.
nisteriu.

'Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save'

Dabar Peoples Furniture
kaktį, todėl ir šis piknikas
bus jubiliejinis. Su juo n> Kompanijos Krautuvėj f
Rg|flgjl| SUglOS
rimą pradėti sukakties mi-!dldel18 ‘pardavimas. Daug
Brighton Park. — ARD C
neiima.
Igerų prekių, kurios vertos
MENIŠKAS DARBAS
Nuliūdę: motina Pranciška Radžiūnienė, broliai
J
_______
net iki 139 dolerių, dabar skyrius šią savaitę tik sku
Vincas ir Juozas, sesuo Cessie Norušienė ir švogeŽEMOS KAINOS
i išparduodamos
po $25.00. ka> Lik bruzda. Mat, rengia
ris Kazimieras.
TEISINGAS PATARNAVIMAS
Marijonų Bendradarbiams Aišku kad tai yra nepapras- paskutinę šį pavasarį vidusumanius įsteigti staciją Ma ti bargenai. Ir kam reika- je pramogą — “bunco parrianapolio Kolegijoje, piaei- lingi kokie nors baldai, da-'ty” Rimkų namuose, 4348
Turkijon
tą sekmadienį Federacijos bar Peoples rakandų krau- S. Artesian Ave. ARD sky12 skyrius šitą sumanymą tuvėj gali rasti ir pirkda- riaus parengimų svečiai viPapenas grįžo
527 N. Western Ave. Tel. See. 6103
užgyrė, pareikšdamas pagei mi, daug pinigų sutaupyti, i suomet esti pramogomis padavimą, kad šie gražus dar
Pastebėki “Drauge” šian- tenkinti, o ir dovanomis apBERLYNAS, gegužės 2 d.
Prezidentas gegužės 3 d.
bas būtų atliktas a a. kun. dien žymų skelbimą Peoples dovanoti. Tad šį sekmadievizituos gubernatorių, pie — Autoritetingi šaltiniai pra
J. Vaičūno, Cicero Šv. An Furniture Kompanijos Krau ng gegužės 4 d., 2 vai. po
taus su valstybės, miesto, neša, jog vakar naktį iš
tano parapijos ilgamečio kle tuvės. Remkite tas įstaigas, piet, kam aplinkybės leis,
Bažnyčios ir visuomenės at Berlyno iš Vokietijos amba
PASKUTINIS
bono atminčiai. Reikalinga kurios garsinasi “Drauge”. malonėkite pabuvot su rėstovais, lankys Lincolno pa sadorius Turkijai baronas
sukelti $500.00; bet girdėtis
j mėjomis jų linksmoje suei
minklą ir bus lietuvių sve Frantz von Papen ir esą ga
PAGERBIMAS
iš J. Motekaičio, stair.biau-Į
goje. Toji pramoga kaip tik
lima
suprasti,
jog
jis
išvyko
čiu.
I
šio aukotojo, kad daii apie
remtina, nes juk ARD sei
tiesiog Ankaron.
Į
prezidento
Smetonos
pusė pinigų surinkta.
mas
netoli,
o
6
skyr.
rėmėMarąuette Park. — Liet.
Plačiai skleidžiama
žiAm. Piliečių Klūbo mėnesi-'l°s «ana aktyviai dalyvau- priėmimo komitetą įeina gu
bernatoriaus pavaduotojas nios’
PaPenas vežasi Tur
šią savaitę iŠKilrningai pa niame susirinkime, baland. Į ^a v‘suome‘-- Tad ir_ įemet
Spriugtieldo mayo- !kijon VokletiJo3 Pasiūlymus
laidoti du įžymi ? ši •? kolo 27 d., po išduotų raportų ir gana uoliai ruošias prie to. Cross,
Vienutė ras Kapp, generolas Boyle, turkams, kuriais tikimasi ati
n’jos gyventojai ir uolūs pa skaitytų
korespondencijų,
pulkininkas Donner, kun. traukti Turkiją nuo Angli
rapijos rėmėjai — Antanas sekė keli nutarimai. Šv. Ka
jos.
Palubinas ir Jonas Riman- zimiero Akademijos Rėmėjų
Tuo pačiu laiku pranešimai
čius. Laidotuvėse dalyvavo kvietimas perskaitytas
Iš Washingtono pranešta,'
Prezidento priėmimo pie- iš Ankaros sako, jog
ir
šiuo
daug draugų ir pažįstamų. priimtas prisidedant $5.00 kad 580 darbininkų susitai- , ‘M laiku Pirmininkaus gub. metu vokiečiams galį šiek
Abiem šeimom reiškiame gi- ( auka naujos akademijos sta- kė su Kellogg Switchboard' pavaduotojas Cross, maldą tiek pavykti. Duodama su
lios užuojautos žodžius.
tybai. Svarstant taksų klau and Supply kompanija, 6650 kalbės vyskupo atstovas prasti, jog Hitleris nenorįs
simą ir apkalbant Cook Cou So. Cicero ave. Tuo būdu pralotas Tarrent, Amerikos pUiti Turkijos
Safety teisme teisėjas Jay nty Civic Council darbuotę
AMBULANCE Dieną ir Nakt|
pašalinta streiko pavojus. ir Lietuvos himnus giedos
Schiller nuteisė 10 parų ka visuomenės gerovei nutarta
lietuvių
parapijos
choras.
Ši kompanija turi stam
lėti Miss Marie Lucille Na pasiųsti $5.00 jų parėmimui.
Po pietų ir Lincolno paWASHINGTONAS.
Sebius šalies vyriausybės už
4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE
den, kuri, anot policijos liū Baliaus komisijai išdavup
minklo atlankymo bei vai- na^ netikėtai susidarė opo
sakymus.
Tel. YARDS 1741-1742
dymo,
būdama nusigėrusi raportą, nutarta pasiųsti
niko padėjimo, prezidentas z*c*Ja Pr*e* paruoštą įstaty4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
valdė automobilį ir važiuo “Margučiui” padėką.
Tel. LAFayette 0727
Chicagoj federalinė “grand ir palydovai atlankys Par- mo Pr°jekta^ PaKal kurį Predama išvažiavusi iš gatvės.
A. J. M.
jury” pradės tirti maisto lamento Rūmus ir kitas vai-1 zidentas galėtų paimtuosius
Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir SeStadienlo rytais,
iŠ Stoties WHIP <1520), su P. Šaltimleru.
pramonę Chicagoj. Iškelia stybines įstaigas, ir baigs ašies laivus perleisti Angiimi kaltinimai, kad stambio dieną su lietuvias, kurie ruo
U/
.1 *
sios maisto firmos Chicagoj šia prezidentui arbatėlę.
imasi monopolistinės prakSekmadieniniai
SpringKOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
i tikos, nustatydamos aukštas fieldo laikraščiai
aprašė
DIENĄ IR NAKTĮ
maisto kainas, kas yra prie- prez. Smetonos atvykimą laVISOSE MIESTO DALYSE
šinga prieštrustiniams įsta- bai plačiai ir gražiai,
tymams.
Inf.

l'CIircjų JUCiya

PAMINKLAI

Venetian Monument Co.

SlTIGtOnG
Springfielde

Iš Piliečių Klūbo

Susitaikė su kompanijaJunkeris Yatea ir kiti

JOHN F. EUDEIKIS

LaiOotmiii Direktorius

NELAUKITE...

.

. . . rytoj gali būti per vėlu!
Apsidrauskite nuo ugnies. . namus,
baldus, automobilius. . . su atsakomingoms kompanijoms, per mūsų Ąpdraudos Agentūrą. Nelaimei ištakus, netu
rėsite jokių nemalonumų.

JOS. F. GRIBAUSKAS
INSURANCE
1500 South 49th Court

Tel. Cicero 412

WE IVRITE UP AND RENRW INSURANCE OF ALL KIND8.
•

Automobile • Pire • Tornado • Fumiture • Plate Olaan *

•ART, DTO. LAIDOTUVIŲ DIBIKTORIAI

KELNER - PRUZIN
•erianalM FatanuiTlmM — Motarli paUnaaJa

Phone 9000

620 W. 15th Ave.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
H

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

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

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avenue
Tel. LAFayette 8024

P. J. RIDIKAS
8354 South Halsted Street
Skyrius: 710 W. 18th St
Visi Telefonai: YARds 1419
ANTHONY B. PETKUS
1410 South 49th Court
Tel. CICERO 2109
6812 So. Western Avenue
Tel. GROvehill 0142

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 West 23rd Place
Tel. CANai 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULIman 1270

J. LIULEVICIUS
4348 S. California Ave.
Tel. LAFayette 3572

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue
Tel. YARda 1138-1139

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue
Tel. YARda 4908

I

šeštadienis, geg. 3 d., 1941

DRAUGAS
kad piknikas pavyktų. Pik
nikas bus liepos 27 d., A.
Bucho darže.
G. Pakeltis, rašt.

Chicagos miestinis airportas
yra didžiausias pasauly
National Safety Council giau, arba 16 nuoš. negu
praneša, kad šiemet auto 1940 metais tą pat laiko
mobilių trafike visoj šaly tarpį.
L.I
nelaimių skaičius užima su Trylikoj valstybių, šiame
kretančią proporciją. Jei ne skaičiuje ir Illinoise, pirmą
laimės kokiu nors būdu ne jį šių metų ketvirtį, žuvu
bus sumažintos (jos pačios siųjų skaičius yra sumažė
nesumažės), žuvusiųjų skai
jęs, palyginus tai su 1940
čius toli peršoks 1940 metų m. Chicagos mieste taip pat
nelaimingųjų skaičių. Žuvu tą laikotarpį žuvusiųjų skai
siųjų asmenų bus daugiau
čius sumažėjęs iki 13 nuo
kaip 40,000. 1940 metais i
šimčių.
39,643 asmenys žuvo.
National Safety Council
Safety Council paduoda
skaitmenų apie nukentėju randa, kad šių visų nelai
sius šiemet per pirmąjį me mių vyriausioji priežastis
tų ketvirtį (tris pirmuosius yra aklas skubotumas. Kas
mėnesius). Žuvo 8,110 as- tik kur važiuoja, visados
menų — 1,120 asmenų dau-! skuba.

slą prie Onos Skiriutės, ku
ri mokino pianą ir vėliau
vargonus. Tuo laiku buvo
Quigley mokyklos korė ir
orkestroj. Po kiek laiko gi
liau mokinosi muziką po
Profesorium Ashė vidurmiestyje. Vasarą, kada su
grįždavo iš Seminarijos dėl
atostogų, užimdavo vargo
nininko vietą šv. Antano
bažnyčioje, Ciceroje. Užsi
ėmęs mokslu, kun. Zakarau
skas baigia Seminariją pil
nai prisiruošęs tarnauti Die
vui ir sielų išganyme.

Simano Daukanto draugi
ja laikys mėnesinį susirin
kimą sekmadienį, gegužės 4
d., 12 vai. dieną, Chicagos
Lietuvių Auditorijos svetai
nėj. Susirinkimas svarbus,
todėl kiekvienas narys būti
nai privalo atvykti, nes tu
rime svarbių reikalų svars
tymui.
P. K., sekr.
Bridgeport. — Draugystė
Kunigas Antanas Juoza
Saldžiausios Širdies Viešpa
M. A.,
ties Jėzaus laikys mėnesinį pas Zakarauskas,
susirinkimą sekmadienį, ge- S.T.B., įšvęstas gegužės 3
gūžės 4 d., 1 valandą popiet,; dieną, St. Mary of the Lake
Chicagos Lietuvių Auditori Seminarijos koplyčioje, aš
joj. Malonėkite visi nariai tuntą valandą ryte. Tai de
atsilankyti. Randasi daug vintas šv. Antano parapijos
svarbių reikalų aptarti drau- kunigas įšvęstas St. Mary
of the Lake Seminary, MunNut. rašt. Frank Bakutis delein, Illinois.

Budriko Radio Valanda g,JOH labui

Miestinių teismų
reforma atmesta

kun. I. Albavičius (parapi
CLASSIFIED
jos klebonas);
Diakonas,
kun. J. T. Kush, C.G.M., NAMAI, PARMOS IR BIZNIAI
j mus, kurie norite pirk
(muzikos profesorius Semi7 ti, Kreipkitės
greitai parduoti arba išmainyti
tiktai turite. Taipgi statome naunarijoje);
Subdiakonas, \ų
,us namus.
Priimsime Jūsų seną
i mainus.
Taisome s> nūs naKun. S. A. Adominas (sykii tuunų
nus.
Ap--ki.ičiavimus veltui.
MARUI ETTE PARKE
įšventintas kunigu). Pamok UARGfc.ViI
IR APYLINKĖJE
Mūriniai bungalows. kainos nuo
slą sakys kun. S. C. Gau-' $4500
ir aukščiau, S duflečiai $66u0
ir uukščiau.
14 keturflečiai $11,500
čias (Šv. Jurgio
par.
vika-,'.
.
,
°
r
ir aukščiau. 7—10 fletų $21,i>00 Ir
ras). Ceremoniiu vedėias
aukščiau
12—bizuiavų
namų nuo
J
$4500 ir aukščiau. 17 medinių kaKainos nuo $2700 ir aukš.
bus klierikas A. Bendžiū- tldžių.
ir namai Kal-ina pirkti ant lengvų
nas, o klierikai V, Mikolai- išmokčjinų. Kreipkitės pas:
CHARLES P. Sl ROMSKIS,
tis, J. Vyšnauskas ir G.
COMPANY,
0921 Ko. Western Avė.
Holtgrave bus Mišių tarnau
REPublie 3713; Vakarais Prospect
tojai.
Laike Mišių giedos 0170.
ISSIRAN Bl't >.IA KRAI TI \ X
Šv. Grigaliaus koras po va
Westsidėje išairanduoja krautuve su
3-jų kambarių pagyvenimu. Mūri
Primicijanto tėvas, Pra dovyste varg. A. Mondei- nis namas. Gera vieta Liųuor krau
kos, ponia M. Janušauskie tuvei.
nas
Zakarauskas, gimęs
M. KRAIJAUS, 1943 \V. Cermak
Ibi., Clilcago, Illinois.
Liet., Kauno apskr.. Pako- nė ir K. Sabonis.
PARDAVIMIl MCRINIS NAMAS
nių valse., Bučkisno kaime,
Po iškilmingų Mišių, pa-i Parsiduoda moderniškas mūrinis
bizniavas naniad, labai geroj vietoj
jau 26 metai kaip gieda šv. rapijos salėje bus pagerbi- Ciceroj.
Neša gerų randų. Jeigu at
tuojau, nupirksitu pigiai,
Grigaliaus korė ir per ilgą! mo pietūs, kuriuos priruoš sišauksite
saukite Cicero 3390 J.
laiką yra Šv. Vardo Jėzaus Dievo Motinos Sop. Draugil’ARSlDI ODĄ NAI JAS
MCRINIS NAMAS
draugijos narys ir Spulkos ja. Bankieto programo veGreitai pan Įduoda naujas Spanlsn
Bendrovės direktorius. Mo dejas bus kun. S. Valuckis Style mūrinis bungalovv. 5 kamba
80X125 PP- lotas. Parsiduoda
tina, Kastanciia Gervaitė, (Šv. Kryžiaus par. vikaras). riai.
labai pigiai, kadangi savininkai apCbieagų.
įmokėti
tiktai
Pamoterio kaimo, jau 19 Programe dalyvauja p-lė E. leidžia
$2,im0. Paul Zur, 585d M. lllth St.,
Illinois. Tel. Oak Lawn 50.
metų yra Dievo Motinos So Kandratai tė, C. Skelly, K.'
REIKALINGAS VYRAS fKIO
pulingos Draugijos narė; Sabonis, M. Janušauskienė,
DARBll
Reikalingas
darbininkas
ant akio,
taipgi yra narė šv. Kazi- Šv. Antano mokyklos benas, mokantis melžti. Kreipkities:
Peter
miero Akademijos Rėmėjų , Šv. Grigaliaus Kor.as ir mo- Bernotas, Box 77, Silvcr lake, Uis.
PARSIDI'ODA DIDELIS NAMAS
ir parapijoje
darbuojasi, kyklos vaikučiai. Visi gimi Parsiduoda
mūrinis
apartamentas,
Zakarauskų šeimyna visą nės, draugai ir pažįstami at 10 fletų ir 3 krautuvės. Geram stovyj. Bandos neša $500 j menes).
laiką yra buvę Šv. Antano! vyks linkėti kunigui Anta- Parduos pigiau už morgičius. Atsi
šaukite: Miss H. Lukas, Mctro|K>l*parapijos nariai ir dar yra nui ilgiausių metų Kristaus tan State Bank. Leavitt St. and
Cermak Komi, Chieago, III.
A. B.
tarnyboje.
lig šiai dienai.

Oro teatras su 15 muzi
Primicijantas gimė liepos
kantų. Žymūs solistai. DueJoniškiečiai rengia Kos (July) 3 dieną, 1917 metais
Illinois legislatūros žemes tai WCFL> 1000 k > 3ekmanieji rūmai 69 balsais prieš 'dienio vakare nu0 5:30 jkį tiumų šokius ir balių šešta Ciceroje, Šv. Antano para
62 atmetė sumanymą, kad 6:30 valandos. Jeigu beis dienį, gegužės 3 d., Holly- pijoje. 1924 metais pradėjo
miesto teismų teisėjai bepar bolo rungtynės ilgiau užsi wood svetainėje, Brighton lankyti Šv. Antano mokyk
tiniai būtų renkami, t. y. tęs, bus pusę valandos vė Parke. Pradžia 6 vai. vaka lą ir ją baigė 1930 metais.
re. Įžanga 30 centų.
kad kandidatai nebūtų susi liau.
Tada įstojo penkiems me
Komisija
tams Quigley Preparatory
ję su jokia politine partija.
REIKALINGA LIETUVAITfc
Programoje
dalyvauja
ra

Seminary, baigdamas kursą
Sumanymui atkakliai prie
KNYGVEDfi
Kun. Zakarauskas a
šinosi demokratai. Jiems pa dio artistai ir dainininkai:
Town of Lake. j— Moterų 1935 metais. Įstojęs į Semi šaus pirmas savo iškilmin
Reikalinga
katalikė lietuvaitė
Katalikybė yra visokios knygvedė Švento
Juozaitienė,
Maria
Kazimiero Ka
dėjo keli respublikonai
ii Ona
į Sąjungos 21 kp. susirinki nariją Mundeleine, sekmin gas Mišias gegužės 4 d i
tiesos
iždas,
visų
paslapčių
'
pinių ofisui. Turi būti priimi, pri
Schultz,
Rita
Schultz
ir
An

tokiu būdu bilius palaido
mas įvyks sekmadienį, ge gai išbaigė du metus Filo
knygų vedime, mokanti an
i šviesa.
D. Cortes tyrusi
10-tą valandą ryte, Šv.
tanas
Chapas.
Duetai
ir
cho

gliškai ir lietuviškai. Kreipkitės
sofijos
ir
keturis
metus
tas.
gužės 4 d., 1 vai. popiet, pa
asmeniškai į Kapinių ofisą:
9T
tano bažnyčioje. Minist
ras. Dėdė pasakorius ir kiti
!~CLAŠSIFIED
lllth ir So. Cr»wford Avc.
rapijos svetainėje. Narės Theologijos mokslo. Per tą
įvairumai. Toji radio proTel. BEVerley 0021
.prašomos atsilankyti į susi- I Laiką laimėjo moksle laipI
PARDAVIMIl
grama ilgai pasiliks įusų at- ...
.
.. .. , ... snius, Bachelaureatą ArtiPARDAVIMI
1 GAZOLINO STOTIES
Tikrai pigiai pirkti
ar mainyti,
______ v.._
, rinkimą ir grąžinti bankieto
BIZ,NIS
’
kų
jūs
turite?
mintyje. Programa bus gir
um,
Magistratą
Artium
ir
|
2
liauji
mūriniai
namai
po
4
ir
Parduosiu,
išranduosiu
ar išmainy
tikietus.
Valdyba.
1 5 kambariu*, Ims atidaryta dėl pa- siu gerai išdirbtų — per 12 metų —
dima aiškiai visur. jJi yra
Bachelaureatą Theologijos.
CONRAD
•žiūrėjlmo šeštadlen&je ir Sekmadie gazolinu stotį. Randasi geroje vie
nyje, nuo 2 valandos iki 6 vai. va toje. Atsišaukite j:— 10521 South
Stony Island ir 71 gat leidžiama rūpesčiu ir lėšoFotografas
karo. Itandasi-Kgražioj vietoj
prieš \Veutworth Avenue.
Seminarijoje pasižymėjo per Studija
Įrengta pir
Marųuette Parko.
skersgatvy susidaužė du au- mis lietuvių prekybos įstaiTown of Lake. — Šv. KaREIKALINGOS MOTERYS
mos rūšies su mo
3007 ir 3011 West 7 lst St rei-1
šešis metus korė ir orkes- derniSkoinis
zimiero
Akademijos
Rėmėjų
užlaido
Reikalingos
prityrusios moterys sorMažsa
(mokėjimas.
tomobiliai. Vienas autpmo „ gos — Juozo Budriko krau
1 tuoti skudurus. Atsišaukite į:
nnę Jję Hollyvvood
CHARLES P. KVROMSKIS CO.
troje
;
ne
vien
tai,
•
bet
yra
j
D a*r bas
IDEAL RAG and METAI. CO.
6921 So. Western Avė.,
bilių įstnigo į pasklidę vais tuvės — 3409-11 So. Halsted 1 skyrius laikys susirinki sykiu ir Seminarijos vargo šviesomis.
Garantuotas.
1820 West 1 Ith Street
REPubiic 3713
Chieago, Illinois
Pranešėjas mą sekmadienį, gegužės 4
tinę savo priešakiu ten įs- St.
Vakarais rROspect 0176
nininkas
ir
koro
asistentas
i
420
West
63rd
Street
d., 2:30 vai. popiet, parapi
tumdamas laukiantį gatvėjos
svetainėje. Narės būtinai direktorius. Baigdamas Šv. , Tel.: Biznio - ENGlewood 5883
kario kinietį. ’
primici !
Res.: - ENGletvood 5840
turi atvykti į susirinkimą, Antano mokyklą,
Vaistinės sodos fontaną
nes reikia pradėt ruoštis , jantas pradėjo muzikos mok
Isutriuškinta. Be kiniečio su
Valdyba..
Bridgeport. — Draugijos seimui.
žeisti dar ir du tarūautoiat Šv. Petronėlės susirinkimai
STANLEY GAVCUS
WHOLESALE
buvę už fontanos baro.
— Parduoda—
per vasarą įvyks kiekvieno
So. Chicago. Sv. Teresės
LIQUOR
JUODŽEMĘ
mėnesio pirmą pirmadienį. moterų ir mergaičių dr-jos
DINING ROOM SETS — PAK
ĮSTAIGA
LOK SETS — BEDROOM SETS
Kiekvienas žmogus turi Sekantis susirinkimas įvyks susirinkimas pirmadienį, ge 1 bušelis — 25c; 5 buš. už
— RIJUS — RADIOS — KEPRIGKKATORS — WASHERS —
$1.00; 10 buš. už $1.50
įsivaizduoti tai, kuo jis no gegužės 5 d., 7:30 vai. va gužės 5 d., 7:30 vai. para
MANGELS — STOVĖS.
*11 Nailonai! r Adverttoed Itema
ri būti.
Svett Marden. kare, parapijos svetainėje. pijos salėj. Sekmadienį, ge Perkrausto Baldus, Vežioja AngllIšvežioja me
Krelpkltės prie;
po visų
Narės malonėkite susirinkti. gužės 4 d., draugija eina

Automobiliams susidaužus 3 sužeisti

Susirinkimai

I

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER

Stanley Gavcus

*11 MAKIS - NIW ... KIBUIlT I

A. Laurinavlche, rašt. “in corpore” prie šv. Ko
U0 So. Ridgeland Avenue
TYPFWPtTER5
munijos 8:30 mišiose.
Wcrtli, RI. Tel. Oak l4»\vn 193-J-l
į Brighton Park. — Dr-stės
Valdyba.
4 0 D I (4 G M A C H I N I 5
i Saldžiausios širdies V. J. No.
— IMAll MONTHIT PATMiNTt —
«U MAKIS
1 susirinkimas įvyks gegu f
SOLD, RENTED
žės 3 d., 7:30 vai. vak., pa
AND REPAIRED
SKOLINAME
PINIGUS
rapijos
mokyklos
kambary.
•naaiNm
•VI I IMU TI CAMV •RI-TIAI inr.aacimM
HA <m«l •MAIANTII
Kam reikalinga pinigų ar baigias morgičius, sko
iCTAD tyPewriter Malonėkite nariai laiku su
liname pinigus ant pirmų morgičių, 5% nuoš. procento.
COMPANY
sirinkti, nes turime daug
Atsišaukite ypatiškai arba per laišką sekančiai:
IH W. AAAPKOH ST.
svarbių dalykų aptarti. SeJOSEPH VILIMAS and COMPANY
Phone OEAPaORN P 4 44
rijos jau padarytos. Visi tu
IlTIMATIJ-FR E E —DiMONST* ATION ]
6753 S. ROCKWELL ST., TEL. HEMLOCK 2323
rėsim pasiimti ir platinti,
»1IM«A| THH4I AIIOTAMC* —

Ohleago

N. KANTER, Sav.

ALEX ALESAUSKAS & SONS

REMKITE
SENĄ
LIETUVIŲ
DRAUGĄ

FACTORY

6343 So. VVestern Avenue

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 S. Halsted St.
Tel.

REPRESENTATIVE

Telefonas REPUBLIC 6051

BOULEVARD 0014

ROBUT C. OOtDBLAI

f

DŽIAUGKIS NATŪRALIA IR
GRAŽIA IŠVAIZDA!

LEO NORKUS, Jr.

. V.Hr'ONP'-PACIC
\

J* J

>JgUARANTFE OF^

DISTRIBUTOR

or

IM MAM •(OfTTO• I

alseTeeth)
Gaminame Piritas
dantistų receptų.

e f|

\ A.

Plt lt M

Att,-,:i

.O
VALANDOS:
Tolimesni Ofisai:
Kasdie iki 8 vai. v

Vidurm. Ofisas;
Kasdien Iki « vai.
Antrad tr Ketvirtad.
Iki 7-toa vai. vak.

•

»

JOHNSON,

OP-r.,

taisome Ir perdirbame senas
pleitas. — Mėnesiniai mokesPre«. čiai. 1 dienos na tarną viena.

nAl.ls

1*1.KIT V
P.

18

UO Dienu Išmėginimui.
Jei
nebūsitt* pilnai patenkinti, tai
siigrųžlname
kiekvienų (mo
kėtų centų.

(JI)
VlKAŪ

tiktai

A.A.A. Dental Laboratories
INCORPORATRi.

Ohlf.laiialn Piritų

Gaminimo

laboratorija

Paranlyje

155R Mllwsukee Avenue — Tel. ARM.
202 South State Street — Tel. št'R.
4831 Irvlng Park Boulevard — Tel, PAI,
So. side —404 E. 47th St. — Tel. ATL.
North Side — 4781 Rroadvvay.

=sa

5550
4030
4227
*880

Ambra & Nectar
BEERS
GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria
ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nu
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEC
TAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos rū
šies produktų.
Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas
įstaigas. Visuomet kreipkitės uas NORKŲ, kur gausite
greitų ir teisingų patarnavimų.

2259 W. Cermak Rd.

Tel. Monroe 0808

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.
AGENTAI:
Jonas Rodinas
Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas
H. Rajevvski
“Shorty”

Rez. Tel. VICTORY 2499

VARTOTŲ KARŲ
SKYRIUS:
806 West 31st Street
Chicago, III.
Telefonuokite:
VICtory 16 9 6

3r>

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRĄ

Nauja

Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayctte 2022

4

DRXTJOXS

rsT

>X^S’’’^E’X3S,.'2S'*32’X 32’*’^S',.’22*.'
$100.00

LAIMĖJIMAIS

PIRMUTINIS

PIKNIKAS

Šeštadienis, geg. 3 d., 1941

PAVASARINIS
_______

ORCHESTRA

Rengia

ŠV. PETRO IR POVILO PARAPIJA

(WEST

PULLMAN)

jvyks Sekmadieni, Gegužės (May) 4 dieną, 1941 m.

Visus kviečia į šį gražų pavasarinį pikniką —

VYTAUTO
PARKE
115th Street ir Pulaski Road...................... (Buv. Crawford Avenue)

RENGĖJAI IR KLEBONAS KUN. A. LINKUS

PREZIDENTAS PERKA APSAUGOS ŽENKLĄ

Nelaimių trafike priežastis
yra aklas skubotumas

PHILL PALMER'S

mu

Chicagos miestinis airpor-. turi nė vienas airportas pa
tas, iš kurio pagaliau paša-j sauly.
linami geležinkelio bėgiai, I Airporto didinimui ir iškurie didinamą airportą bu rengimui nuo 1926 m. iki
vo perkirtę, bus didžiausias šio laiko išleista 7,586,063
ir parankiausiai ištaisytas. dol. Iš tos sumos daugiau
Pašalinus bėgius ims dar kaip pusseptinto
milijonų
apie porą mėnesių geležin dol. išleido pati šalies vy
kelio pylymą nukasti, žemę riausybė. Paskutiniais me
išlyginti ir konkretinius lėk tais dirbo šimtai WPA dar
tuvams įsibėgius sujungti. bininkų.
Jsibėgiai eina vieni pro ki
Bėgių iškėlimui ir kitur
tus į visas airporto puses.
Jie yra 184 pėdų platūs ir nutiesimui Chicago miestas
ilgi nuo 5,211 iki 7,226 pė išleido apie vieną milijoną
dų. Tokių ilgų įsibėgių ne dolerių.

X Loretta Brazaitytė, Auš
ros Vartų parap. mokyklos
Prima Donna, rytoj daly
vaus northsidiečių parengi
me. Dainos mene L. Brazai
tytė sparčiai kopia aukštyn.
Ji yra duktė muz. J. Brazai
X Kun. Aleksandrą Bal
čio, Aušros Vartų parap.
tutį, Gimimo Panelės Šv. pa
vargonininko.
rapijos kleboną; dr. Alek
sandrą Račkų, “Draugo”
X Veronika Lapiūtė iš
bendradarbį, ir visus Alek West Pullman susižiedavo
sandrus vardadienio (gegu su Stanley Cikanausku iš
žės 3) proga nuoširdžiai Brighton Park. Apie vestu
sveikiname.
ves bus vėliau pranešta.

X Sekmadienio Chicago
Herald American
puslapis
apie lietuvius paruoštas dau
giausiai padedant ir tarpi
ninkaujant Stasiui Piežai, to
dienraščio korespondentui.

X Sekmadienį, gegužės 4
d. Šv. Jurgio bažnyčioj da
lyvaujant per sumą (11 vai.)
Lietuvos prezidentui A. Sme
tonai, komp. A. Pocius yra
paruošęs muzikalę progra
mą : prezidentui įeinant, var
gonais ir orkestrą bus išpil
dyta Robert’so procesijona- f
lis maršas. Prieš mišias
ATEIKITE Į LIETUVIO
l **Urža.U£fcL3*
leiepiiOtO) “Pulkim ant kelių” choras
ir žmonės. Per mišias didy
Prez. Rooseveltas iš iždo departamento sekretoriaus
sis choras, vargonams ir or
Morgenthau perka pirmąjį šalies apsaugos ženklą. Ženk
kestrai pritariant, giedos
lai
imta
pardavinėti
visuose
šalies
paštuose.
' Moriarity, kad jis veiktų,
Gruberio Šv. Petro mišias.
kad jis ją pridengtų. Davė
Per Offertorium dain. O. Pie
Pasiklausykit vėliausių Lietuviškų Rekordų-Plokštelių.
’ jam 3,000 dol. extra.
Kai ną ir tris dukteris, kurių
žienė su choru giedos Curto
Kaina nupiginta, po 49c. Gausite dykai puikų katalogą.
policininkas
negalėjo ką vyriausioji yra 16 m. amž
“Regina Terrae”. Per palai
Pamatykite naujas radijos ir radijo kombinacijas,
Iš susektos aborto gaujos
nors padaryti jos naudai,
Gauti leidimai tuoktis:
minimą Šv. Sakramentu cho naujus rakandus, parlor setus, pečius, elektrikines
du
asmenys
jau
pasidarė
■w
v■
ledaunes, skalbiamas mašinas, dulkių valytuvus.
Mrs. Martin pareiškus’ “Aš
Joseph Markiewicz, Marie ras giedos Klaino O salutagalą.
eisiu kalėjiman, bet paskui
Cienkus, 30—29.
ris. Suplikaciją Šv. Dieve
Atsilankę gausite dykai butelį balto fumiture polish,
......
_ . , „ .
mane kalėjiman paklius
ir
gregorijoniškai.
Po
pamaldų
Dominic
Arelis,
Bernice
*
kuris yra geriausias dar išrastas.
Policininkas Damel Mona-1........
J
r
kiti
choras ir žmonės, vargonams
Kun. dr. O'Brien puola Klimanski, 23—19.
rity, 39 m. amž., aštuone
16322 KUR BAKŪŽE SAMANOTA .................................... Anna Kaskas
Policininkas Moriarity pa v
■ ■ ■ .
..
I William W. Janas, Helen ir orkestrai pritariant —
16323 DUKRUŽĖLĖ Ir MERGŲ POI.KA .......................... Anna Kaskas
rius metus tarnavęs apskri-t
16316 GIEDA GAIDELIAI ir
salies
administraciją
.
„ .
..
kliuvo į pavojų. Jis nusima“Lietuva, tėvynė mūsų”.
Svelnis, 23-^21.
GRAŽUS MIŠKO BUDAS ...................... įdainavo Akiras Biržys
ties prokuroro Courtney sta- _ , ,,
,
16317 SUŽADĖTINIŲ VALGAS ir
.
.
....
ne, kad bus susektas papirJoseph Szat, Mary Pet X St. Gabaliauskas, sve
RO8ALIUTES POLKA .................................... įgrojo Akiras Biržys
be, kurs aną rytmetį nuzu- , .
.
Notre Dame universiteto
16319 SEKMINIŲ VALCAS ir
kimuose. Tad ir nusprendė
rauskas,
25
—
22.
čias
iš
Lietuvos,
užvakar
va
OBELIŲ POLKA . . .................................... Įgrojo Akiras Biržys
dė nušaudamas lovoje gu
prof. kun. dr. J. A. O’Brien
16318 MARIJAMPOLĖS POLKA ir
uždaryti burną tai moteriš
Charles
Kodis,
Bertha
kare
kalbėjo
Cicero
šv.
An

GARDUS ALUTIS — Valcas ...................... Įgrojo Akiras Biržys
linčią Miss Jennie Martin,
kalbėjo America First susi
16320 KRETINGOS POLKA lr
kei. Anksti rytą jis nuėjo į
Kebort,
33
—
31.
tano
parapijos
salėje,
kur
24 m. amž., jos motinos na
MERKINES POLKA .................................... Įgrojo Akiras Biržys
rinkime Orchestra Hali. Jis
16321 KAI SMUIKU GROJI TU — Tango lr
Mrs. Ada Martin namus ir
Lloyd
A.
Cisana,
Sally
buvo
susirinkęs
gražus
bū

muose, 4637 Lake Park avė.,
puolė šalies administraciją,
PASAKYKITE MERGELES — Tango..[dain. A. Sabaniauskas
tenai per klaidą nušovė ne
16314 PUPŲ DĖDĖS POLKA lr
/
Pakarklis,
26
—
27.
rys
ciceriečių
pasiklausyti
pagaliau išpažino savo pikto
kuri 1940 metais per rinki
ANŪKŲ POI.KA .............................................. Įgrojo Akiras Biržys
Mrs. Ada Martin, bet jos I
16315 SUKAS RATAS POLKA Ir
svečio įdomios kalbos. Pri
darbo priežastį.
mų kampaniją
amerikie
BUK VYRAS POLKA ................................ Įdainavo A. Dvarionas
dukterį. Po to rymosi patsai
Ne
tas
vyras
kurs
prade

16305 DAKATYTE POLKA ir BERŽŲ POLKA___ V. Gulos orkestrą
imta
labai
griežta
rezoliuci

Chicagoj ilgus metus vei
čiams nuoširdžiai žadėjo ne
16304 KANAPIŲ POLKA ............................................. V Gplos orkestrą
nusižudyti. Apsižiūrėjo, kad
ja prieš Sovietų Rusiją.
ONA POI.KA ...................... V. Gulos orkestrą, A Vasiliauskas
kė aborto grupė, kurioje
sikišti į karą, o šiandien są da, bet kurs pabaigia.
16303 POI.KA DĖT, NUMYLĖTOS ir
jo revolvery nėra nė vienos
VIRBALIO POLKA ......................................... v. Gulos orkestrą
vyraujantį vaidmenį turėjo
moningai į karą skverbia
16302 JAUNUOLIŲ POLKA lr
kulkos. Tad jis savo galvą
GEGUŽINE POLKA ............................. ,<............. v. Gulos orkestrą
Mrs. Ada Martin, nužudyto
si ir tempia Ameriką į sau16300 DfiDIENE POLKA lr
ėmė daužyti su revolverio
LAKŠTUTES POLKA ......................................... KlaipSdos orkestrą
sios Miss Jennie motina. Ka
žudystę.
16163 STORU BOBŲ POLKA lr
rankena, o paskiau dar į
BUTKTŠKIU POLKA ...................... Įgrojo Pensyl. Angliakasiai
dangi apskrities prokuratoKun. dr. O’Brien ragino
16201 MARCINKONIŲ POLKA
sieną iki neteko sąmonės.
RADIO LAIKRAŠČIO ĮO-ti METAI
rija ėmėsi žygių tą aborto
VIRGINIA POLKA ................. Įgrojo A. LletuvnlnkaitSs Ork.
piliečius, kad jie siųstų gau
Ten jis ir suimtas.
grupę susekti ir patraukti
APTARNAUJA CHICAGOS ir APYLINKES LIETUVIJĄ
Dabar jis yra Bridewell singus protestus į WashingVienintelis
Vakarinis Lietuvių
tieson, policininkas Morialigoninėje ir saugomas, kad toną — prezidentui ir kon
Programas
Amerikoje —
rity leidosi būti paperkagresui. Jis nurodė, kad įsi
....
.
, . nepasidarytų galo
Leidžiamas 9 Sykius į Savaitę
mas, kad jis vienaip, ar ki* . ..:
.
Apskrities prokuroras pa- kišimui į karą priešinasi iki
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
taip tą grupę pridengtų. Pa.... , ................. .
.....
,
,
reiškia, kad jis jsigilinsis i 90 nuošimčių gyventojų. Ir
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
pirkimais jam buvo mokaJ
®
1
* ««■ a*r^n tunoMAitc
tik
mažumas
pageidauja
ka

PENKTAD. ir ŠEŠTAD. 7 v. v.
j , papirkimus
savo štabe ir,
ma ,kas menesį
po 100 dol.
r
NIGHT-WMCH
«...««
m .
, .. ,,
aj
sako, kad niekam nebus pa ro ir demokratijos pašarvoTai mokėjo Mrs. Ada Mar.’
H
WHFC-I45O kil.
sigailejimo, jei kas bus su jimo.
TO. .U
<>*»«» ’°“y°»
..’rAf sutomMically.
sekta.
Zr.
N°
Prieš keletą savaičių au
Pol. Moriarity turi žmo- PLATINKITE “DRAUGĄ”
bother. ^onderful
toritetai pagaliau susekė
Mrs. Ada Martin ir kitus
AR DAUG KORO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?
tos aborto grupės kelis na
WOLK STUDIO
Vartodami ROCK W00L Namų Insulacij^
Cold-Maker, bi» »re«ry bto.
1945 Wcst 35* Street
rius. “Grand jury” juos įkal
Sutaupysite Daug Pinigų.
tino. Tada Mrs. Ada Martin
Pamatykite visus geriausių išdirbysčių Elektrikinius
Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes
susimetė spausti policininką
PAS
(OMl’l F.TK
šaldytuvus — su 5 metų ir 10 metų garantija.
.. ^
WW.., J. Sutaupysite 40% kuro;
ADVANCED PHOTOC.KAI’HY
C
OO
2. Apsaugo gyventojų sveikatų;
VILEIŠĮ
I.UWfcftT POKŠI UI.K PKK ES
fonui hauTiM B
PMONt I.AFAYETTE MII
8. Padidina namų vertę;
EIK!
4. Taupo namų šilumą;
IŠKILMINGAS BALIUS
n»«Mb<»*5i«mCwKri 5. Duoda gerą apsaugą nuo
SU PROGRAMA
gaisrų;
CIA GAUSI
— rengta —
OR PETRAS
greit, leng
6.
Greitai ir lengvai įtaisoma.
FURNITURE HOUSE
BRIDGEPORTO DR-STftS
vn.EiMs.
vais Išmo-

Juozo Budriko Krautuvu

Zmogžudis polici
ninkas pagaliau
išpažino

Vedybos

i

ITIARGUTIZ

Ir

norge

lei Insurance Reik,

on

jįock

obkma

mmu

JOS. F. BUDRIK

Paminėjimui atgavimo Auditorijos
{ savo rankas.

PASKOLA

Atstovas

Nl’O

ŠEŠTAD., GEG.-MAV 3, ’41

Chicago Lietuvių Auditorijoj
3133 So. Halsted Street
Programą Išpildys —
VANAGAITIS
Pradžia 7:00 vai. vak.
Įžanga 50c
Tik Šokiams — 26c.

OF CHTCAOO

OF KICK*
175 W. JACKSON BLVD.
RESIDENCIJA:

PLATINKITE “DRAUGĄ”

LAFayelte

0771

j

Hurv

Dykai J

t*

Parflptaame F.H.A, Paakoltotmn.
ar Hmokėllmoa

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir sienų
dengimo medžiagų.

2202 W. CERMAK ROAD

ALEX ALESAUSKAS

Mokame
Dividendų
Ben. J. Kazanauskas, Sec.

CHICAGO REPRE8ENTATTVI!

Tel.: CANAI. 8887

SITITE A-1820
Home Office: Ncw»rk, M. J.

Tel

loėjimaln —

IKI 20 METU.

MUTUAL FEDERAL SAVIHGS
fand LOAN ASSOCIATION

The Prudential Ins.
Co. of America

4432 So. California Avenue )

5

TURTAS

VIRŠ

$1 000,000.00
r

’

6343 S. Westem Avė.

Republic 6051

WarshonM: 9401 Bo. Stony Iiland Ars.. Ui.

3409-11 South Halsted Street
Telephone: YARDS 3088

ANNEX, 3417-21 South Halsted Street
RAI’,J° PROGRAMAI:
VVHFC 1460 uii ~
pro*r*m'u< nedaliomis nuo 6:30 Iki «:S0
WAAF. “n D!! ~
7’’4 valandą
valandą vakare.
960 KM.
Nedėliomia. 4:80 valandą po piet.

