t

DRAUGAS

Leidžia Lietuvių Katalikų Spaudos
Draugija.
1334 Ko. Oakley Ave., Chicago. IUUiois
Telefonaa Canal 8010-8011.
Vienintėlis tuutinės lr tikybinės minties
lietuvių dlenraStls pasaulyje.

DRAUGAS
THE

No. 132

3c a Copv

DAILY

LITHUANIAN

I) R A V G A S
'l'lie Lilliiianlaii Daily l'rleml
Publlshed by tlie Lithuanian Catholic
Press Society.
2:tt>l So. Oakley Au-., CliKaąo. Illlnol*

The most influentlal Llthuunian
ln America.

Daily

FRIEND

Chicago, Illinois, šeštadienis, Birželio-June, 7 d., 1941 m.

Kaina 3c

VOL. XXV

Taika-Vokieti jos Propaganda: Roosevelt
VISUOMENES PAREIGA
J. A. Valstybėse mažėja
gimimai. Žmonių skaičiaus
priaugimas kas metai daro
si vis mažesnis. Jei tas taip
ir toliau tęsis, J. A. Valsty
bių nacijai yra aiškus pavo
jus.
“American Youth” komi
sija, sudaryta iš keturioli
kos švietimo, pramonės, re
ligijos, spaudos, darbo ir
gerovės grupių atstovų tyrė
šį svarbų klausimą. Rado,
kad gimimai mažėja dėl
ekonominių sunkumų. Komi
sija rekomenduoja, kad vi
suomenė tuo
susidomėtų,
kad gausingas skaičiumi šei
mas ji finansiškai remtų,
kad remtų ir tas jaunas po
ras, kurios ryžtasi turėti
daugiau vaikų, bet dėl neištekliaus to vengia.
Reikia pasakyti tiesą, kad
po pirmojo pasaulinio karo
gimimai pradėjo smukti,
kaip suvaržyta ateivystė.
Tik sveiki ir sąmoningi atei
viai čia kėlė kūnu ir dvasia
sveikų žmonių skaičių.

U. S. nesupranta
Prancūzijos

Winantas neatvežė Amerikon
jokių taikos pasiūlymų

Amerikos parama Anglijai

Nacių įsakymai savo simpatizatoriams Amerikoje

VICHY, birželio 6 d.—
Prancūzijos maršalas Petain
šiandie kreipės į visus loja
liuosius prancūzus Sirijoje
ginti šią Prancūzijos valdo
mą valstybę nuo anglų ata

VVASHINGTONAS, birželio i kos pasiūlymų ir pridėjo, jog
6 d. — Prezidentas Roose paskolos apie taiką yra vo
veltas šiandie pareiškė, jog kiečių propaganda.
Amerikos ambasadorius An Nacių įsakymai
kų.
glijai John G. Winant nepar
Prezidentas spaudos ats
Tuo tarpu sąryšyj su sekr.
vežė iš Anglijos jokių taitovams pareiškė turįs du įsa
Hull vakar padarytuoju pa
kymus, kuriuos išleido ofici
reiškimu dėl Prancūzijos ben
alioji Vokietijos propagan
dradarbiavimo su Vokietija
Sustiprina atakas
dos agentūra Berlyne. Šie
šiandie Prancūzijas kabine
įsakymai skiriami, pasak
tas buvo susirinkęs nepap
Viduržemio jūroj
Prezidento, Amerikos na
rastam posėdžiui, kuriame
ciams ir fašistams.
dalyvavo ir gen. Weygand.
BERLYNAS,
birželio
6
d
Pirmuoju įsakymu, parei
Oficialioji Prancūzijos no
—
Po
pirmųjų
atakų
trečiaškė Prezidentas, jiems įsata, kurią paskelbė užsienio
dienį
ant
Aleksandrijos,
Vo
koma kiek galima labiau pai
j?ihug(ia
..v
%
.ephot
o
)
ministerijos atstovas, atsa
Iš amerikoniško laivo Singapore uoste iškraunama ten. britams pasiųsta karinė me kietijos karo vadovybė žada brfžu jog Vokietija nė nekydamas į sekr. Hull pareiš
džiaga. Laivas yra po amerikoniška vėliava.
rytinę Viduržemio jūrą pa- ■ gapvojanti jokių žygių prieš
kimą, pabrėžia, jog Washinversti “peklos kampu”.
bet kurją vakarinio pu3ru.
gtonas neteisingai supranta
Karo vadovybė duoda su- tulio valstybę
Prancūzijos reikalus sunkio
Pasaulyj
prasti, jog netrukus bus pra | Antruoju įsakymu liepiase valandose.
dėta subendrintos atakos ant ma nacių ir fašistų simpaAleksandrijos, Tobruko ir tizatoriams, Winantui atvy
CAPETOWN, P. Afrika,
Kariuomenėn ims
Stalinas, Hitleris susitarę.
Kipro salos. Nuo šių atakų kus Amerikon, paskleisti pa
— Ministeris pirmininkas
daugiausia nukentėsiąs Ang skalas, jog jis atvežęs ang
tik iki 28 metų vyrus Jan Christian Smuts ragina
Ameriką pasiskubinti žy
Šie pranešimai nieko nesą lijos laivynas.
ANKARA, birželio 6 d.—
lų pasiūlymą taikytis, nes
WASHINGTONAS, birželio
Autoritetingi
sluogsniai Anglija esanti visai pavar
giams kol dar nepervėlu.
SUNKU SUPRASTI
Turkijos ir užsienio sluogs sako apie Rusijos vaidmenį
6 d. — Senato karinė komisi
pareiškia,
jog
Kreta
bus pa gusi nuo karo.
Petroliejaus produktų (ga
niai sakosi gavę tikrų pra planuojamoj Europos-Afri
•
ja 5 balsais prieš 3 priėmė
zolino, benzino ir kt.) koor priedą prie karinės prievolės
ROMA. — Romos fašisti- nešimų, jog Vokietija daro kos konfederacijoj (ekono versta į didžiausią pasaulyj Londonas džiaugiasi
orlaivių, bazę.
dinatorius, vidaus reikalų įstatymo, kuriuo autorizuo ’niai redaktoriai, sąryšyj su kaskart didesnį spaudimą j minėj).
Prezidentas dar pridėjo,
departamento
sekretorius
jamas Prezidentas atleisti vykstančiais Amerikoje strei Rusiją dėl Ukrainos maisto.
jog apie Anglijos nusilpnimą
Ickes, paskelbė, kad kaip laikinai nuo karinės prievo kais, pareiškia, jog Ameriko
Šiuo metu Hitleris esąs
Italijos orlaiviai
Amerikoj
ir pasiūlymą taikytis rašė
pramonės, taip
pavieniai lės visus vyrus, kurie yra je prasidėjęs civilinis karas. pasirengęs kartu su Romutik tam tikri laikraščiai. Tuo
Sirijos bazėse
žmonės kiek tik galima turi 28 metų amžiaus.
nija pradėti atakas prieš ru
tarpu jokie atsakingi sluogs
mažinti tų produktų varto Tačiau sakoma, jog nieko
sus. Rusijos pasienyje esą
THOMPSON, CONN. —
TOKIJO. —
Japonijos sutraukta Vokietijos ir Rojimą. Jis sako, kad petrolie- nesakoma apie tuos vyrus,
ROMA, birželio 6 d. — niai nė Anglijoj nė Ameri
čia rytoj įvyksta mokslo
spauda
rašo,
jog
šią
vasarą
jaus produktai yra nukaliu-, kurje jau paSauku kariu0.
munijos apie 2,325, 000 ka metų baigimo iškilmės vie Karo vadovybė praneša, jog koj nesą pareiškę šių žinių.
Rusijos
užsienio
komisaras
Tuo tarpu Londone Prezi
gi šalies saugumo stiprini menėn yra senesni, negu 28
riuomenės.
nintelėj Amerikoje lietuvių Italijos orlaiviai pereitą nak
Molotovas
apsilankys
pas
dento pareiškimas spaudai
mui. Anot jo, gal netolimoj metų.
Turkų sluogsniai pareiš bernaičių aukštesniojoj mo tį atakavo Anglijos Gibral priimta didžiausiu entuziaz
Japonijos
užsienio
ministerį
ateityje reikėsią įvesti bėga
kia, turį žinių, jog Rusija kykloj — Marianapolio ko taro tvirtovę ir tuo pačiu mu, nors oficialiai nieko kol
Matsuoka.
žolinius sekmadienius visoj Vokiečių lakūnai
ant
apie šiuos nacių planus ži legijoj. Mokslą baigia apie laiku pravedė atakas
kas nesakoma.
šaly.
•
anglų
aerodroamų
Maltoje.
nanti ir šiuo metu iš Besa 15 bernaičių.
Tuo pačiu rėžtu koordina išvyko įs Sicilijos
BUKAREŠTAS. — Gais rabijos iškraustanti visus ci
Afrikos fronte italų ka
•
torius visuomenę informuo
ROMA, birželio 6 d. — ras sunaikino dalį medžio vilius gyventojus.
WASHINGTONAS. — CIO riuomenė atmušusi anglų į Riaušės dėl maisto
ja, kad Japonija iš Ameri Laikraštis Giornale d’Italia sandėlių ir beveik padegė
pirmininkas Philip Murray atakas prie Sollum.
kos daug gazolino importuo šiandie rašo, jog Vokietijos medvilnės, gumos ir javų
Kiti italų pranešimai sa Istanbulyje
VICHY, birželio 6 d.— kreipės į tsreikuojančius me
ja — kasdien apie 60,000 aviacijos daliniai išvyko iš sandėlius Konstantos uoste.
Diplomatiniai sluogsniai pra džio industrijos darbininkus, ko, jog Afrikos fronte su
iki 70,000 statinaičių.
ANKARA, birželio 6 d.—
Sicilijos.
•
neša, jog paskutiniuoju lai kad jie grįžtų į darbą. Strei naikinta du Amerikoje ga
Nežinia, kaip tą suprasti.
Istanbulyj antrą kartą į dvi
Vokiečių pasitraukimo iš
LONDONAS. — Anglijos ku slaptam pasitarime Hit kuoją darbininkai priklauso minti tankai.
dienas kilo riaušės prie duo
Sicilijos priežastys nepaduo ambasadorius Maskvai, Sir leris su Stalinu susitarę dėl CIO unijai.
nos kepyklų. Riaušės kilu
dama.
Pasirašė įstatymą
Stafford Crips, netrukus Europos-Afrikos ateities pla
DRABUŽIAI
sios, nes šiuo metu Turkijo
Anglijoj jau suvaržytas Stebėtojai įsitikinę, jog po grįžta Londonan pasitari nų.
SAN DIEGO/ Calif. — dėl svetimų laivų
je pradedama justi duonos
šiose konferencijose Sta Ii Debesyse susimušus dviems
gyventojams naujų drabužių Kretos okupacijos, vokiečiai mams ir po kelių dienų grį
trukumas.
nas pažadėjęs Hitleriui, jog orlaiviams žuvo trys lakū
įsigijimas. Patsai karalius savo aviacijos pajėgas Vi šiąs Maskvon.
Stengdamasi sulaikyti be
WASHINGTONAS, birželio
Ukrainos derliaus ištekliai nai.
pasisakė, kad iki karo galo duržemio jūroje sukoncen
6 d. — Prezidentas Roose kylančius neramumus ir pa
bus panaudoti visos Euro
jis nepirksiąs jokių sau nau truoja toje saloje. Todėl Si
veltas šiandie pasirašė įsta naikinti duonos trukumą
pos matinimui.
jų uniformų, karalienė neį- cilijos orlaivių bazės jiems
DETROITAS. — Ameri tymą, kuriuo vyriausybė įga Turkijos vyriausybė išleido
Bendra Amerikossigįsianti naujų garderobų. nebereikalingos.
kos karo departamentas per linama perimti ir naudotis įsaką, jog nuo šio laiko Tur
Wa8hingtone kalbama, kad
Anglijos pilietybe
ėmė iš Fordo dvi dirbtuves. maždaug 80 svetimšalių lai kijos duona turės būti ke
Imsis žygių
ir J. A. Valstybėse artimoj pareiškė, kad tinkamiausi
Šiuo metu tariamasi dėl tre vų šiuo metu esančių Ameri rną iš 50 nuošimčių kviečių,
ateityje nebus lengva įsigy- I kareiviavimui vyrai gali būti
sulaikyti
streikus
EDINBURGHAS, Škotija,
30 nuošimčių miežių ir 20
kos vandenyse.
čios dirbtuvės perėmimo.
ti geresnės rūšies, ypač vii- tjk
2? metų amžiau„
birželio 6 d. — Buvęs karo
Pasak Prezidento, šis įs nuošimčių rugių.
•
nonių, drabužių. Tekstilių jis rekomendavo konskripci
sekretorius
Hore-Belisha VVASHINGTONAS, birželio NEW YORKAS. — H. Ma- tatymas duoda teisę Ameri
fabrikai gauna milžiniškus jos įstatymą tuo žvilgiu pa
šiandie pasiūlė pripažinti 6 d. — šiandie Prezidentas nnefrid, Švedijos
metalų kos vyriausybei pereimti vi Nuskandino keturis
vyriausybės užsakymus
bendrą pilietybę Anglijos ir Rooseveltas pareiškė svars firmos direktorius pareiš- sus
svetimuosius laivus,
minti audeklus ir gelumbės,
paJaukti
karei- { Amerikos piliečiams,
tąs naujus, būdus, kaip su kia, jog šiuo metu Suomija esančius Jungtinių Valsty nacių laivus
Sako, tas reikalinga kariuo-.^, „u0 2? ,ki 36
metų
Hore-Belisha taip pat su-, laikyti besiplečiančius darbo nw,ksportuoja metelo Voklc- bių, Filipinų salų, ir Kana
mene**
i amžiaus vyrai turėtų būt gestionavo, kad Amerikos ir pajėgų trukumas apsaugos
lo zonos uostuose.
LONDONAS, birželio 6 d.
t.ijon.
•
paleisti iš tarnybos, jei jie Anglijos industrijos būtų industrijose. Tačiau jis nesiBeto, Prezidentas pareiš — Anglijos admiralitetas
TINKAMIAUSI
to pageidautų. Sako, negali- pavesta bendrai Anglijos- imsiąs jokių žygių tol, kol
kė nežinąs kiek laivų bus su praneša, jog anglų karo lai
U. S. Senato karinių rei- mą suderinti jauno vyro Amerikos komisijai tvarky apsaugos tarpininkavimo ko
Dalinai debesuota. Gali imta ir kurie bus pirmiau vai nuskandino paskutiniuo
kalų komitetui brig. gen. L. energija ir atspara.
ti. Tuo būdu, pasak jo, bū misija tebetęsia savo darbe ma lietaus.
sia suimti. Jis taip pat neži ju laiku tris vokiečių kro
B. Hershey, karinės vyrų
Senatas rimtai svarstys tų galima sudaryti stipresnį sulaikyti streikus orlaivių ir
Saulė teka 5:15 vai., saulė nąs ar bet kurie Prancūzi vinių laivus ir vieną keleivi
produktingumą.
konskripcijos
direktorius,, šį klausimą.
medžio industrijose.
leidžias 8:23 vai.
jos lavai bus paimti.
nį laivą.

Vokietija rengiasi invazijai
Rusijon, praneša Turkai
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
WISCONSINO

INDIANA LIETUVIU ŽINIOS

Vargonų

Naujas Kristaus
Vynyno darbininkas

parapijos piknike sudaryti dėjo žmona. Ji randasi ligo
grupę dainininkių. Dabar jos ninėj dr. Jono Vitkaus prie
renkasi į parapijos mokyk žiūroj.
Gintarė
los kambarį trečiadienių va
kimas. Vasaros laike susi
Šv. Jurgio parapijos mo karais ir mokinas dainų.
RED-ITCHY-SCALY
rinkimų nebus.
kyklos vaikai turėjo pikni
T. P.
ką Euclid Beach parke. Mo
Dar vienas bažnytinio cho
kiniai ir mokytojos seserys ro narys išvyksta į S. V. ka
Kenoshos žinios smagiai praleido dieną.
riuomenę. Tai V. Jurgelis. Effective Home Treatment
Promptly Relieves Torture!
Jurgelis buvo pavyzdingas I Pirmas
iižtcpinius mi stebėtinu
Birutės draugijos metinis
ZE.Mt *—dukliiro
išrastas—tuojau
choristas, turėjo gražų bal .: sustabdo
nc|tttk««iėiamą niežėjimą
parengimas, birželio 1 d., Šv. Birželio 8 d. parapijos sve- są.
■ galvos Ir tuojau pradeda sngiji• 1114 jautrios odos. Stebėtinai sekPetro parap. svetainėje pa- tainėje bus Moterų Sąjun
1 mi ilgas per virš 30 metui Gauna
mas vLsosc valsliko neišdildomą įspūdį.
Į gos 26 kuopos 25 metų jubi
Staiga susirgo Vladė Šu ' t‘nėse.
ŽEMO
Programą išpildė Šv. Ka liejaus paminėjimas. Po ban- kienė, “Lietuvių Žinių” lei
zimiero parap. choras iš Ga kieto šokiai ir pasilinksmi
ry, Ind., vadovystėj Mrs. Ma nimas.

LIETUVIU ŽINIOS Trumpai iš
neš šis yra metinis susirin Cleveland, 0.

pašventinimas

Sheboygan, Wisc. — Šį
sekmadienį, birželio 8 d.,
mūsų bažnyčioje įvyksta
naujųjų vargonų pašventini
mas. Šventinimo ceremoni
jas atliks prelatas P. Dreis,
vietinės Sv. Vardo vokiečių
parapijos klebonas, didelis
mūsų parapijos draugas
kunigas
Jurgis
Naudžius.
Suaugusiųjų ir jaunomečių
Kitus prie kunigystės vedan
v
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
chorai yra prisirengę duot
čius šventinimus dijakonas
ry
Radis.
Programa
susidė

6958 So. Talman Avė.
TaL OANal 6122
bažnytinės muzikos koncer
Naudžius priėmė Chicagoje
Parapijos mokyklos užbai Res.
jo
iš
dainų,
šokių
ir
juokų.
Rea Tel. GROvehiU 0617
tą. Mihvaukee-Racine lietu
iš J. E. vyskupo B. Sheil, D.
gimo vakaras bus birželio Office tel. HEMIock 4848
Kun. Jurgis Jonas Naudžius
D. rankų.
vių parapijų klebonas, kun. Tikrai buvo stebėtina, kad 15 dieną.
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8
choras taip gerai išlavintas.
Simonas
Draugelis,
pasakys
2201 West Cermak Rd.
Kun. Naudžius, sūnus Juo
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Pasirodo,
M.
Radis
nesigai

Valandos:
1—3 popiet ir 7—8 v. v.
lietuvių kalboje pamokslą.
Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
Moterys pasiryžo būsimam
zapo ir Petronėlės (Vilkausli pašvęsti jėgų ir laiko!
REZIDENCIJA:
Ketvirtad. ir Nędėliomia susitarus.
Programa
prasidės 7 :S0
kitttės) Naudžių, kilęs iš tik 1
Jaunų mergaičių šokiai,
6631 S. California Avė.
vai. vakare. Baigsis su pa
2423 W. Marųuette Road
Telefonas REPubiic 7868
rai pavyzdingos, katalikiš1
dainos ir veikalėlis publika
laiminimu
Švč.
Sakramento.
Ofiso teL VIRginia 0036
kos šeimynos. Jis gimė spa
patiko. Jos gražiai ir sutar
Visi šios kolonijos ir apy
Rezidencijos teL: BEVerly 8244
lių 19 d., 1908 m. Holyoke,'
tinai savo dalį programoj
PHYSICIAN AND SURGEON
linkės lietuviai, taipgi iš ki
Mass., bet beveik visą laiką Pirmoji šv. Komunija
atliko.
4645 So. Ashland Avenue
tų kolonijų užkviečiami at
išgyveno Westfield, Mass.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Birželio
1
d.
Gertrude
Radis
padainavo
Čia jaunas Jurgis išėjo pra-'
- “• Sv- Kazimie-. vykti į šj parengimų. Jokių
OFISO VALANDOS:
4157 Archer Avenue
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M.
džioe mokslus. Vėliau gi ro bažnV4ioTe. 17 vaikučių tikietų iš kalno nebuvo par- solo. Pasirodė, nors jaunutė,
Nedėliomis pagal sutartį.
Nedėliomis pagal sutartį.
jausdamas palinkimą į dva-1 priSmė ?irm«’ iv' Kom“ni I duodama, nei įžangos nebus. bet turi labai malonų sopra
Office tek YARds 4787
Teisingai prirenkame aki
Tel. CANai 0257
sinį luomą, tolimesnias stu ją. Lydimi 17 “angelaičių, Naujieji vargonai yra auka no balselį. Taipgi gražiai pa nius. Patarnauja prityręs NauiQ tel. PROspeet 1930
Res. tel.: PROspeet 6659
su gėlių bukietais prie gra vieno asmens, Prano Čegin dainavo Emily Wingas.
TaL YARda 5921.
dijas tam tikslui ir taikė.
lietuvis daktaras - optomet- Res.; KENwood 5107
Mokėsi šv. Karoliaus ruo žiai išpuošto altoriaus lėto sko, apie kurį bus plačiau
Stella Shakes, Frank Pra- ristas.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
šiamoj seminarijoj (Cantons je eisenoje artinosi prie Die aprašyta, kitam “Draugo” nis, Stanley Milkent ir Wil Akių egzaminavimas dykai.
1821 So. Halsted Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Akinių kainos:
ville, Maryland), filosofijos vo stalo. Tai didžiausias bū leidiny.
liam Malis publikai patiekė
Residencija: 6600 So. Artesian Avė.
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30 VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
ir teologijos kursą išėjo Se- ry3 vaikučių iš mūsų mokykFull view style — $6.95
juokingų dalykėlių.
6 iki 9 vaL vakare.
756 West 35th Street
minaire
de Philosophie,'los' kurie PriSmS PirmW Sv
Bifocals — biskį daugiau.
Po programos Birutiečiai
Paprasti akiniai po $2.95
Grand Seminaire (abi MontJ Komuniją.
šį sekmadienį taipgi įvyk
LIETUVIAI DAKTARAI
pavaišino
svečius
vakariene.
Dykai
didelis katalogas
realyje, Kanadoj! ir TT. Ma-, Birželio 2 d' vėl vaikučiai.sta’ Pumose Mišiose 7.30
Jewlery, Elektriniai
reL YARda 3146
rijonų seminarijoj (Hina- susirinko išklausyti jų inten-1 vab' vaikučių pirmoji Ko Prie stalų kalbėjo — Gary
Šaldytuvai.
Namams
VAI.ANDOS: Nuo 11 iki 12,
choro
pirm.
Frank
Pranis;
dale, Iii.) šiomis dienomis cija laikomų šv. Mišių įr munija. šv. Vardo draugi2 iki 4 ir 7 iki 9
Baldai
DANTISTAS
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
ir baigia reikiamus mokslus visi priėmė šv. Komuniją. Po ja e’8 bendrai prie šv. Ko Birutės pirm. A. Lauraitis;
Sekmadieniais 11 iki 12
1446 So. 49th Court, Cicero
munijos. Po bažnytinių apei varg. M. Radis; Stanley ir
Antradieniais,
Ketvirtadieniais
Laisvu nuo studijų laiku
nusifotografavo Prakaigų, svetainėje įvyks bendri Lucille Sėjonai, S. Milkent,
ir Penktadieniais
čio
studijoje.
arba parvažiavęs pas tėvus
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
pusryčiai, programa ir val W. Malis ir kiti.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3147 S. Hąlsted St., Chicago
atostogoms, Jurgis būdavo Mokyklos mokslo metų
Taipgi akinius pritaikau.
dybos rinkimas. Visi minė
Publikos, kurios suplaukė
Pirmadieniais, Treė.iadicniuis
aktyviai dalyvauja parapijos užbaigimas
3343
So. Halsted Street
ir Šeštadieniais
tos draugijos nariai yra iš trijų valstijų: Ind., III. ir
3409
S.
Halsted
St.
Valandos:
3
—
8
popiet,
>,
veikime, organizacijose, ben Šis įvykis bus 6 d. birželio prašomi dalyvauti bendroj
rei. CANai 5969
Wis., kada susipažino, neno
1—4 ir 6:30—8:30 vakare
dradarbiauja
katalikiškoje
bet sekmadienį, 8 d. birž. bus komunijoj ir susirinkime, rėjo išsiskirstyti net iki vi Dėl sąžiningo radio pataispaudoje (vartoja slapyvar
symyo pašaukite Yards 3088
programa parap. svetainėje------------durnakčio.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
•
dę “Jonas Jurgis”) ir ją plaPHYSICIAN AND SURGEON
mokyklos užbaigimo proga. Į organizacijoms,
užimdama
2155
West Cermak Road
Lauksime kito tokio pa Atsiminkite — krautuvė
tina. Žodžiu sakant, visą lai,
,
...
2158
West
Cermak
Road
OFISO
VALANDOS
valdybose
vietą.
,
,
,
, ...
Kitą dieną bus mokyklos
su mėlynu frontu
rengimo!
Tas ir ta
Ofiso teL OANal 2346
ką Jurgis palaike glaudžius
.. x.
....
•
x
1 —
ir 6:30 — 8:30 vakare
*
*
.
.
, x vaikučių piknikas pne eže- Linkim Kaminskams daug
Ofise Vai.: 2-4 ir 7-9
ir murai sutarti
santykius su visa, kas kata-1

Šiandie, birželio 7 d., Ne-Į
kalto Prasidėjimo katedro
je, Fort Wayne, Indiana, J.
E. vyskupas J. F. Noll, D.D.,
teikia kunigystės šventini
mus grupei Fort Wayne vys
kupijai skiriamų jaunuolių,
kurių tarpe yra ir lietuvis

DR. S. BIEŽIS

OR. J. J. SIMONAITIS

Kas nauja tarp

0a|ry |nJja|)a
lietuviu

Glasses - Akiniai

DR. STRIKOL’IS

DR. T, DUNDULIS

DR. P. Z, ZALATORIS

DR, A, J. BERTASH

DR. P. ATKOČIŪNAS 1

JOS. F. BUDRIK

DR. V. A, ŠIMKUS

Furniture House

DR. F. C. WINSKUNAS 1DR. WALTER J, PHILLIPS

4

ro.

likiška ir lietuviška.

' Minėjo 17 m. vedybinio

laimės tolimesniam gyveni
me.
Lietuvos Dukra

Jo tėveliai pavyzdingi ka
,
...
. ... . ...... .
(gyvenimo sukaktuves
talikai, ištikimi parapijonys.,
Kun. Jurgio tėvas yra West-j Mūsų kolonijos žymūs veiČIA GAUSI
greit, leng
fieldo mieste atsarginis po- kėjai Jonas ir Zofija Kavais Išmo
kėjimais —
licininkas, o brolis užima ac- minskai birželio 1 d. minėjo
NUO S IKI 20 METV.
sakomingą vietą “Merchant trilypes sukaktuves: 17 me-j
Marine” departamente. Taip, tų vedybinio gyvenimo, jaukad Naudžiai senatvėj iš niausios dukrelės Antanettos
OP OHIOAGO
vaikų susilaukė gražios pa- pirmąją šv. Komuniją ir kaip
2202 W. CERMAK ROAD
guodos, matydami vieną sū- tik tomis dienomis KaminsTel.: CANAI. R887
Mokame
Dividendų
nų kunigą, o kitus vaikus kienė gavo Amerikos pilieBen. J. Kazanauskaa, Sec.
gražiai besiverčiančius šei- tybės popieras.
myniniame gyvenime.
Ta proga Kaminakai iškė. TIJv“ST ^,000,000.00

Sudriko Radio Programos:

DR. VAITUSH, OPT.

WCFL
niais
WHFC
niais
WAAF

— 100 K. — Sekmadie
6 vai. vak.
— 1450 K. — Ketvirtadie
7 vai. vak.
— 950 K. — Sekmadie
niais 4:50 vai. vak.

LIETUVIS
AKIŲ GYDYTOJAS
SPECIALISTAS

PASKOLA

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and LOAN ASSOCIATION;

Kun. Naudžiui, matyt, netrūksta gabumų. Gražiai ir
laisvai vartoja lietuvių kaibą ir ja rašo. Savo sveiku
sąmojum moka bet kur įterp
ti ir įnešti linksmos nuotaikos. Mokslo dalykuose irgi
nesunkiai išsiverčia.

lė didelę puotą savo rezidencijoje, 1605 Taft Str., giminėms, draugams ir pažįatamiems. Šeimininkams sūdė
ta daug sveikinimų ir dova
nų
j

Svečių tarpe buvo ir dėdė
Steponas Gedvilas su dviem
Dėl to, galima tikėtis, jog sūnais — Anicetu, Steponu
kur tik teks kun. Jurgiui a- ir dukrele Zofija iš Detroit,
teityj darbuotis, ten Jis tu-Į Mich.
rėš pasisekimo, atneš Die J. ir Z. Kaminskai augina
vui didesnės garbės, žmo dvi dukreles — Joaną ir Annėms naudos. To kuo dau tanettą — ir sūnų Joną. Yra
giausia ir linkime!
žymūs veikėjai: abu priklauKun. Naudžius primicijas
laikys birželio 15 d., Šv. Ka
zimiero parapijoj, Westfiel{’a
Mass., kur klebonauja kun
Vincentas Puidokas. AJM

so prie choro, mėgsta lietuvišką dainą. Z. Kaminskienė yra veikli sąjungietė ir
kuopos ilgametė finansų raštininkė. Priklauso ir kitoms

WOLK STIBIO
1945 Wrvl 35’* Street

^<3

716 .'S/',..-..„f

P" 1

Suvirš 20 moty praktikavimo aklų
taisyme Ir gydyme
GEBAI PIUTA1KLNTI AKINIAI

pataisys kreivas akis, trumparegystę
ir tollregystę;
palengvins akių Įtempimą, p ragai Ina
gaivos skaudėjimą, svaigimą lr aklų
karštj.
MODERNIAKIAUSI, TOBULIAUSI
EGZAMINAVIMO BCDAI

Būkite Malonus
SAVO AKIMS
Tik vien* pora aklų visam gy
venimui. 8augok)t jaa leisdami
Ueksaralnuotl jaa modernUklausla

metodą, kuria realume mokslas

gan sutelkti.
SS METAI PATYRIMO
pririnkime akinių, kurte paAallna
visą aklų įtempimą.

DR. PETER T. BRAZIS

DANTISTAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4143 South Archer Avenue

6757 So. Western Avė.

Telefonas LAPayette 3650
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais.

Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki 8! Vak. 7 Iki >
Nedėliomis pagal sutartj

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARda 0994.
Pirmadieniais, Treėiadieuiais ir
šeštadieniais.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. CHARLES SEGAL

2202 West Cermak Road

GYDYTOJAS IR OHIRURGAS

4712 So. Ashland Avė.

Kampa. lS-toe
Telefonas CANAL 0B33 — Cblcego
OFISO VALANDOS
Kasdien »:00 a. m. Iki I.S0 p. m.
Treč. Ir Seftt: »:00 a. m. Iki
9;|0 p. m.

Telefonas CANai 7329

OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
ir pagal sutartį.
Res. telefonas SEEIey 0434.

Tel. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
MAUDYNĖS — 1LEKTRIKINIAI TREATMENTAI —
IR ŠVEDŲ MASAŽAS
Pagelbėsime Jūsų Sveikatai Su Violet Spinduliais
IlmAglnklte muitų

garą nuo akmenų krosnių.

Kretpkltėa prlei

TRECIAPIENJS — MOTERĄ PIENĄ.

110 So. Ridgeland Avenue

DR. V. E. SIEDLINSKI

TelefofnM; HEMIock 5849

1801 8o. Ashland Avenue

Perk rausto Baldus, Vežioja Anglie

\Vorth, IU. Tel. Oak L»wn 188-J-l

vaL

DR. PETER Ji BARTKUS

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

Stanley Gavcus

8:00

Treėiad. Ir Sekmad. tik susitartus.

OPTOMETRISTAI

PAULINA
Russian and Turkish Baths

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

LIGONIUS PRIIMA:
Issdion ano 2:00 iki

VAI.ANDOS:

t'hi, t*

JUODŽEMĘ

1853 West 35th Street

4645 So. Ashland Avenue

10-tos Iki 8-toa valandoa kasdien.
Sekmadieniais pagal sutarti-

PHONE I AF O FTi K

STANLEY GAVCUS
— Pardiifula—

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DANTISTAS

SpecIalA atyda atkreipiama J vaikų
akla.
Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia.

PHfNOl.RAPHY

PtivMInit

DR. RAČKUS

DR, C. VEZELIS

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

f'OMI’l FII'

l.iAESI

Ofiso TaL:
Reatd. Tek:
VIRginis 1886 PBOsped 8684

Tsi. YARda 2246

arti 47th Street
vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
Seredoj pagal sutartį.

TeL YARDS 1873
Al>\ ASt T ll

Kea. Tel.: HEMIock S1M

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

St.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros labos)
reL MIDiray 8880
Chicago, HL
OFISO VALANDOS:
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 0
rai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.
Sekmad. nuo 10 ik: 12 vai. ryto.
-

Kamp. 15tos gat ir 49th Ct

DR. MADRICE KAHN

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 ikį 4 popiet ir 7 iki 9 vak.
ir pagal sutartį.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.

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

DR. A. JENKINS

;

TaL YARda 0994
Res. taL PLAsa 3200
BALANDOS
<uo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
Nędėliomia nno 10 iki 12 vai. dieną

(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kautynėse per nepriklau

2500 West 63rd Street

isomybės karą mes parodi

OFISO VALANDOS:
Nno 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonai PROspeet 6737
Nhh Mtfaaf vntfala MU

.

ne pasauliui, kad esame lais

1 ėfte verta tauta.

Gan. Skorupald*

DKXQ«XI

SeStadienis, birž. 7 d., 1941

H

STREIKU SULAIKYTA LĖKTUVŲ GAMYBA

RIMTIES VALANDĖLEI

Iš Piety Amerikos Lietuvių Gyvenimo

Pavasarį Algirdukas pasi- rokai jam bakstelėjo pauo
mi sudarinėti dviejų santuo
gavo žvirblį, kuris susižei-j nėn. Iš karto pyktelėjo, bet
kos dokumentų ir panešti ne
dęs savo sparnelį negalėjo nieko nesakė. Antru kartu,
mažas išlaidas. Vadinasi,
pripažino bažnytinį
nuo vaiko pabėgti. Uždaręs ta pati porelė vos neparvernuo šiol religinis šliūbas bus
narvelyje augino, manyda tė. To negalėjo pakęsti.
įšliūbą
pripažįstamas lygiai tokios
mas, kad pripras prie namų Smarkiai pradėjo keikti, ga
vertės kaip ir civilinis viso
I Respublikos Prezidentas
ir prie jo. Paukštukas radęs lutinai kumštimi paguldė
se valstybinėse ir kitose įi Getulio Vargas pasirašė šei
narvelio dureles pradaras, prasikaltėlį. Trijų mėnesių
staigose ir visokiems atve
mos globos įstatymą, kuris
paspruko vėl laisvėn. Nors bandymas pasiliko be reikš
jams: užteks pristatyti kle
i numato daug įvairių paleng
maisto apsčiai vaikas teik mės.
bono pažymėjimą, kad ve
vinimų besituokiantiems ir
davo, paukščiui laisvė bran Vienos savaitės prisimaridęs bažnyčioje, tai ir prieš
jau susituokusiems, ypač
nimas nedaug turi reikšmės
gesnė.
valdžią būsi laikomas vedu
gausių šeimų tėvams. Be
Taupiam siuvėjui pasise kovoje su žmogaus blogais
siu.
kitų dalykų nustatyta ir tai,
kė sukrauti nemažai turto. palinkimais. Girtuoklis nega
kad bažnytinis šliūbas bus
Jam to neužteko, norėjo bū li tvirtinti, kad visiškai pasi-j
USA cenzo biuras prane
pripažįstamas nuo šiol ly
ti dideliu ponu, rūmus įsi taisęs, nes nebuvęs smuklė
giai su civiliniu santuokos ša, kad pravestu 1940 m.
taisyti, nusisamdyti daug je keletą dienų. Vagis netuaktu ir bažnyčioje vedusiems cenzu U. S. Pacifiko terito
tarnų. Taip jis padarė. Bet' ri girtis, kad užmiršęs pranereikės eiti sudaryti doku- rijose japonais užsirašė: Hapo poros metų, jausdamas' eitą gyvenimą, kadangi ne
mentų pas valdininką: už-j waii 157,905, Guam 326 ir
kaip nesavas žmogus, metė susitiko su senais draugais
("Draugas” Acme telephoto.
teks vieno religinio šliūbo. Alaska 263.
tokią kvailią mintį, grįžo per visą mėnesį.
North American Aviation fabrikų, Englewood, Cal., naktiniai darbininkai baigę dar
-------------------prie įprastos siuvėjo tvar Grįžti prie seniai įprastos bo valandas apleidžia darbavietes. Piketininkai juos ragina prisijungti prie streiko ir Tai labai teisinga, kad kakos.
tvarkos labai lengva. Ar pagausinti piketininkų skaičių. Šiuo streiku paraližiuojama
.penktadalis- karinių talikai nebus toliau verčia- PLATINKITE “DRAUGĄ”
Staiga pakeisti e savo gy- daug randasi nusidėjėlių, ku lėktuvų gamybos šalyje.
venimą, ieškoti kokios nors rie pastatyti pagundoje įsten
tobulybės, labai sunku. Ne gia ją nugalėti? Klaidinga
KLAUSYKITE! — PATIKS!
nius ‘Uaisnius.” Tos parei
žiūrint kiek dedama pastan būtų manyti, kad jeigu tik
gos neatlikę bus traukiami
gų, atsargumas verčia žmo tai dalimi asmuo nori at
ŠALTIMIERO RADIO PROGRAMAI!!
tieson.
gų nuolat budėti. Nežinia prasti, pasiseks tame išban Mokslo Metų Užbaigimo
rys deda daug pastangų la
ŠĮ RYT IR KIEKVIENĄ RYTMETELĮ
Už įvairius miestinius
kada prireikės tą dorybę iš dyme. Kaip žmogus neatpras Programa.
vinime vaikučių. Be progra “laisnius” numatyta gauti
WHIP — 10:00 vai. ryte — WHIP — 1520 Kiloc.
mėginti.
keikęs, tiktai sakydamas 5
* Juozas Wnrputas ir jo Kaimiečių Kapelija
Šv. Baltramiejaus parapi- mos, bus dalinimas diplomų iki 60,000 dol. Mayoras sa
Jaunikaitis, pratęs keikti keiksmo žodžius kasdien, jos mokyklos mokslo metų baigusiems mokyklą, garbės ko fondai reikalingi polici
* Kastas Sabonis ir Fle-utė (Lakštutė) Balsiutė
nepasisekimuose, manė, kad taip bus kituose lavinimuo
* Steponas Norkus ir Vėlesnių Žinių Žinovas
žymės
pasižymėjusiems
mok
jos ir ugniagesių algoms
baigimo
programa
įvyks
šį
* Albina Kaspariūtė ir Al James
dabar po trijų mėnesių vis se. žmogaus prigimtis trau
sle. Parapijonai turėtų ir
sekmadienį,
birželio
8
d.,
* Kristina Kriščiūnaite ir Jonas Paredna
kas tvarkoje. Seniai tad ne kia jį nuolatos prie įprastos
privalėtų šį vakarą parem
I. O. Weidner, 45 m. am
Lietuvių
Auditorijoj,
7
va

* Astuonios NASTURTOS ir Keturi KAVALIERIAI
A.B.C.J.
ištaręs nė vieno blogo žo tvarkos.
ti
skaitlingu
atsilankymu.
žiaus,
Libertyville,
įkrito
į
*
landą vakare. Pastangomis
Juokų Karalius ‘Sank Liu Lujis’ ir Simas Bartkus
džio. Nuvykęs kartu su su
#
pieno
kubilą
ir
prigėrė.
Ko

Bartkų Šeimyna ir Liuliojančios Lietuvaitės
žieduotine į balių, džiaugė Energija ir darbai iškels seserų mokytojų mokslo Lauransas J. Petroshius,
«
ronerio teismas patyrė, kad
Oktetas su Antanu Kaminsku, Petru Kavaliausku.
programos
si, kad jo kalba žmoniška, mus į pasaulio tautų viršū metų baigimo
Vanda
Zabella ir kiti.
tas
žmogus
buvo
epilepti

sūnus Juozapo ir Onos Petkitiems net maloni, ypač nes ir vėl galėsime grąžin būna įvairios ir gražios.
rošių, vietos lietuvio laido kas. j
mylimajai.
ti mūsų tėvynei senoyės di Taip ir šį kartą nemanau,
Šaltimieras Radio Advertisers
kad būsim apvilti, nes sese- tuvių direktoriaus, birželio
Bešokant kita porelė ge- dybę ir šlovę.
Miesto
mayoras
Wallin
iš
1 d., Notre Dame Universi
6912 South Western Avė.
Chicago, Illinois
Tel.
Prospect
4050
leistu
atsišaukimu
gyvento

tete, South Bend, Ind., bai
“THE LITHUANIAN HOUR”
gė teisių (law) skyrių Cum jams paskyrė Vėliavos Sar?
Mokykloj , vaitę nuo birželio 8 iki 14
Laude laipsniu.
Petrošius buvo prezidentu dienos imtinai.
-F
Kviečia piliečius per tą
Teisių Klubo ir narys re
ir
M. DZIMIDAS
dakcijos Notre Dame "Law- savaitę ant savo namų
biznio
įstaigų
iškelti
ame

yer Quarterly.” 1940 metais
Berghoff Alaus Išvežiotojas
rikonišką
vėliavą.
jis gavo Bachelor of Arts
Čionai pirkaite už tas pačias žemas kai nas. Kainos nėra keliamos. Pasirinki
mas didžiausias rakandų, pečių, šaldyt uvų, radijų, brangenybių, lietuviškų M laipsnį. Cum Laude iš KoPristato geriausios rūšies
rekordų.
Waukegane pabrango pie
legijos of Arts and Letters.
Berghoff Alų į Alines, kitas į‘ Prieš įstosiant į Universite nas. Pirmiau kvortai buvo
tą lankė Lake Forest Col- 12c., dabar jau 13 centų.
staigas, piknikus ir t. t.
lege, Lake Forest, III. Eg
zaminus Illinois valstybės
e
Litten to
mano imti rugp. mėnesį.
Jaunam profesionalui linkim geriausio pasisekimo.
Reikale kreipkitės pas M.
.7:
Naujos, mažutės $Q Qr
Dzimidą, — gausite greitą ir
Apsivedė
radijos po............
□
500 rankinių laikrodėlių,
sąžiningą patarnavimą.
Didesnės radijos, 7 tūbų,
po $14.95 ir po $24.95
gegužės 31 d. šv. Baltramie Ivery Saturday, 1:30 to 2:30 P.M.
vertos $29.00,
Bulovą, Elgin ir $ę
\*
jaus bažnyčioj, Valentia EvSTATION W Hl Z
'
y
4138 Archer Avė. Tel. LAFayette 0401
v
1480 kilocycleo
inskaitė su Clifton Kimbrough,
seržentu marine t (Virst Statios on Your Dlal)
J
Featuring
a
program
of
corps Great Lakęs, III. šliuYugoslav Folk Mūšio
bą suteikė kleb. kun. J. Čuf
Q Ą C 1/
I /"N C pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.
žauskas. Vestuvių pokylis
r/\Jl\\zL\zJ
— namams statyti, remontuoti ar
Į įvyko Lietuvių Auditorijoj.

Brazilijos valdžia

KAS GIRDĖT WAUKEGANE

ATSILANKYKITE Į BUDRIKO

"

JUNE BRIDE FURNITURE SALE

PALANDECH’S
YUGOSLAV-AMERICAM
RADIO BROADCAST

$|ę ęg

D

Sm A. a.

$109.50

Dėl patogumo tiems, kurie gyvena toliau, krautuvė
atdara nedėliomis nuo 10 iki 4 vai. p. p.
Viskas Parsiduoda Lengvais Išmokėjimais

t

Jos. F. Budrik Furniture House
3409-11 South Halsted St.
.

'<11 i_________________________ j_________________________
Budriko Nedėlinė Radijo Programa iš WCFL Radio stoties. 1,000 kilocykles,
6 vai. vak. dalyvaujant Budriko Radio Chorui ir 15 instrumentų orkestrai.

Naudokitės pilnesniu
"Draugo" patarnavimu

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

i mirties vienerių metų su■ kaktis — gedulingos pamalTapkite Finansiniai Nepriklausomi!!!
Ar reik pašto ženklelių?
Į’J dos už jos sielą įvyks birž. Ar norit registruoti latšKą,
TAI IDVIZITC mūsų Įstaigoje. Jūsų indeliai rūpes& 7 d., Šv. Baltramiejaus baž išpirkti "Money Order”, adI
T 1x1 I C tingai globojami ir ligi $5,000 ap
nyčioj, 8 vai. ryto. Giminės, drausti siuntinius? Kreipki
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame
draugai ir pažįstami pra tės į "Draugo” raštinę!
SW%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.
šomi dalyvauti pamaldose.
Ar reik notaro parašo ar
MOŠŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS
ba antspaudos? Ar gavote
45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenuskriaudžiant Nei
Parapijos Metinis
iš valdžios kokias nors blan
Vieno Klijentol
piknikas šiemet, kaip pra kas, kurių visiškai nesu
Keistuto Savings and Loaa Association yra žymiausia, seniau
nešta, įvyks liepos 13 d., prantat? Kreipkitės į "Drau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė ištaiga.
Foss parke. Komitetas stro go” raštinę!
Ar reik kokio nors verti
piai rengiasi ir galima ti
mo anglų ar lietuvių kalbo
kėtis pasisekimo.
Tel. CALumet 4118
je? Kreipkitės į "Draugą",
Enrikas
Chicago, III.
2334 So. Oakley Avė., Chica 3236 So. Halsted St.
Jos. M. Mozeris, Sec’y.
Waukegano mayoras F. go, III, Canal 8010.
I G. Wallin paskelbė, kad šio
Kartą jau pradėjus pulti,
'M miesto gyventojai iki liepos
Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį pasi
♦J. 1 d. būtinai sumokėtų duok- reikia pulti iki galo.
les už įvairių rūšių mieštiNapoleonas
sekimu Jūsų biznyje arba profesijoje.

(
Parlor Setai, verti $119.00,
dabar $gg.5O
Parlor Setai, verti $85.00,
dabar $38.50
Elektrikinės Ledaunės, vertos $150.00, po

---Barboros Bukantirnės

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS’N.

1

i

1

DRAUGAS

4

šeštadienis, birž. 7 d., 1941’

Ligšiol, kaip visi gerai žino, Stalinas laižė Hitlerio
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pristatė Vokietijai žaliavos ir net karo amunicijos. Bet.

matyti, Hitleriui to neužteko. Jisai nori daugiau iš Ru
sijos išspausti. Bet vargšas Stalinas daugiau duoti Hit

leriui nebegali, kad ir norėtų, nes esama betvarkė kraš
tą nualino, suubagino. Tačiau į tai Hitleris neatsižvel

gia. “Jei pats negali Ukrainą išnaudoti mano naudai,
(“Draugas”, birželio 7 d.,

Daug kas šiandien mano, kad Hitleris, ar anksčiau

Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėsc: Me
tams — $6.00: Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams
— $7.00; Pusei Metų — $1.00. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

ar vėliali, puls Rusiją. Bet mes manom, kad to daryti
jam nereiks. Juk Hitleris ir taip su Rusija gali daryti,

ką jis nori. Jis aiškiai žino, kad bolševikai karo bijo,
kad jie kariauti negali, dėl to jis drąsiai stato reika

lavimus Stalinui, nes žino, kad jis bus priverstas visus

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

jo reikalavimus iki paskutinei raidei išpildyti.
Kadangi šiomis dienomis

yra keliamas

Ukrainos

klausimas, dėl to tenka pasakyti, kad ir su Ukraina

Hitleris padarys tą, ką jis norės. Stalinas to krašto

nereiktų kariauti su naciais,

išsižadės, kad tik jam

kurių jis labai bijo. Tos baimės vedamas Stalinas ne
Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III.
Under the Act of March 3, 1879.

vieną, bet daug nuolaidų jau yra padaręs.
Tuo būdu, bent tuo tarpu pasaulis tenelaukia Sovie

Lietuvių katalikų tllenra&čio “Draugo" rčniSjanis lr 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.

tų Rusijos pasipriešinimo Hitleriui.

Daugeriopai tepadaugėja jūsų katalikiško dienraščio skaitytojų skai
čiusi

Bolševikų apgavystės

* AMLKTO GIOVANNI CICOGNANI,
Laotlleca Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas

Kun. Jurgis Paškauskas
Šioj vietoj gal jau ir nebreiktų rašyti apie jubiliatą

Jurgį

Paškauską,

kuriam

pagerbti gerieji

Visų

Šventų parap. žmonės rytoj rengia šaunų bankietą, nes
mūsų bendradarbiai gana plačiai ir labai teisingai įver

tino jo asmenybę ir nuopelnus. Tačiau šį tą pasakyti,

l»

atiduok ją man, aš pats pasiimsiu iš ten tą, kas man
bus reikalinga”. Taip, be abejonės, galvoja Hitleris.

DRAUGAS

kun.

T

padus ir pildė visas jo užgaidas. Jisai, kiek tik pajėgė,

1916 m.).
Baisiausia kova rusų

austrais...

po

Rusai

su

žiemai

pagaliau sukruto ir stojo generalin

ųžpuoliman

prieš

fronte.

gen.

strategikas

žinomas

Brusilov. Rusai mėgina per
laužti 275 mylių ilgio austrų

bet

frontą,

kol

jiems

kas

niekur tas padaryti

nesise

ka. Frontą gina 600,000 aus

trų ir vokiečių...

už rekvizuotus daiktus... Vo
kiečiai nuo Lietuvos gyven

N-nos paduoda, kad New Yorko rusų socialistų laik

tojų nuolat ėmė šieną, avi

raštis “Socialističeskij Vestnik” korespondentas prane

žas, valgomus daiktus ir t.t.

ša įdomių faktų apie Lietuvos žmonių nusistatymą link

Už paimtą maistą vokiečiai

bolševikiškų okupantų. Jisai rašo, kad Lietuvos žmo

nemokėjo, bet išduodavo tam

nės, net tuos, kurie palankiau žiūrėjo į okupaciją, nu

tikras kvitas, raštelius. Da

stebino begėdiška demagogija ir ciniška apgaulė, kurią

bar laikraščiai praneša, kad

bolševikai pavartojo Lietuvoje.

vokiečių vyriausybė pradė
jusi Lietuvoj
gyventojams
išmokėti rekvizicijos kvitas.

vis dėlto, dar galima, o pasveikinti jį šia reta proga

nežiūrint Lietuvos įjungimo į SSSR, Lietuvoje paliks

Kiek pinigų ant to ženklelio

laikome savo pareiga.

nepaliesti ūkio,

ir finansinės

parodyta, tiek ir išmokama...
•

Ta kryptimi bolševikų komisarai išleidę daug pareiš

Prašo sulaikyti karą ;arp

kimų, kuriuose buvę užtikrinta, kad vidaus santvarka

Suv. Valstybių ir Meksikos.

nebus pakeista. Tačiau, įvyko visai priešingai:

Meksikos sostinėje

Kun. Jurgis Paškauskas dar tebestudentaudamas ar
timai susirišo su mūsų visuomene ir lietuviškąja, kata

likiškąja spauda. Sunkiu darbu pelnydamas kasdieninę
duoną, jisai semia mokslo žinias įvairiose mokslo įstai
gose ir vis dar suranda laiko dėtis prie lietuvių kata

socialinės santvarkos

sistemos pagrindai”.

“Viename pirmųjų

savo posėdžių Seimas priėmė

ispanai

pasiuntė

gyveną

mūsų spaudai. Kai įsišventino kunigu, ką iš mažens

ciją. Po to buvo nacionalizuotos dirbtuvės ir krautu

mėgintų

sutaikinti

Meksmą

troško pasiekti, kaip šiuos žodžius rašančiam yra ge

vės. Pagaliau, buvo panaikintas litas ir įvestas so

ir Suv.

Valstybes,

kurioms

rai žinoma, uoliai kimba ne tik į savo tiesiogines parei
gas, bet pasineria ir visuomeniniuose darbuose. Ypač

vietų rublis.

gręsia karo pavojus.

L. Vyčiai pajunta, kad į jų tarpą įeina stiprus veikė

politika iššaukė baisiai didelį nepasitenkinimą net ir

tinės

jas ir nuoširdus patarėjas. Be to, prieš 25-rius metus

tuose sluoksniuose, kurie pradžioje aiškiai simpati

koms...

daug rūpinomės nuo karo nukentėjusios Lietuvos šel

zavo sovietų valdžiai”.

pimu ir dirbome dėl atkovojimo Lietuvai nepriklauso

Smurto keliu Sovietų Rusija užgrobė Lietuvą, smur

mybės. Jaunas kunigas Jurgis ir šiuos darbus dirba

to keliu sudarė “liaudies vyriausybę”, pravedė “seimo

vis ••••

drauge su visais mūsų veikėjais, užsitarnaudamas gero

rinkimus” ir tokiu pat būdu išplėšė žmonių turtą ir vi

kad kariškasis stovis Airijo

lietuvio vardą.

sus gyventojus vergais padarė.

je nepanaikintas. Kai kurio

pirmiau West Pullmane,

o

Tokį

respubli

Airijoj vis dar karo sto
praneša,

se vietose gyventojai vis dar

dabar

bruzda,
•

Roseiande, kaip rašo mūsų bendradarbiai, parodė daug

uolumo, tvarkingumo, ištvermės ir gabumų, dėl to žmo

jis

pat prašymą pasiuntė ir Pie

Dublino

Eretas gyvas

Vakar buvau patekęs į to

kį mitingą,

buvo

kuriame

kalbama apie viską, šnekė

nerimąstauja...

šungrybis;

kuris

kuris

maistingas, o kuris nuodin
gas.
Ilgadziobis

suprato

apie

ta apie vainą, Hitlerį, bal-

ką šneka ir paraudęs nuti

šavizmą ir Ameriką, kaip ji

lo, o visi pradėjo iš jo juok

dabar stovi arti vainos, kad

tis. Dabar jis suprato, kad

bereikia

negalima visko pačiam ty

....

ir

tiktai žingsnio

Pagalios

prieita prie

rinėti, kaip negalima valgy

skaitymo. Čia Tonis Ilgad-

ti visokios

ziobis pasigyrė, kad jis vi

įsitikrintum

sokias gazietas skaito ir net

gaištinga.

ėmė

dūminti

tuos, kurie

“laikosi siaurai,” tai yra at

sargiai renkasi

knygas

ir

laikraščius. Esą, jis skaitąs

net biauriausias knygas

ir

tas jam nieko nevodijąs. Jei

neskaitysi, sakė,
pats

viską

tai

kaip

savarankiškai

spręsi? — išdidžiai jis klau
sė susirinkusių.

Visiems

truciznos,

ktid

ja esant pra

Baigęs savo

šneką

cas Mažažinis

dar

Vin

pridėjo

keletą pavyzdžių iš gyveni

mo, kad negalima be išmin
tingesnių patarimo skaityt

viską, kas tik į rankas pa
kliūva, ir baigė trumpa iš
trauka iš garsaus

rašytojo

prancūzų

grafo de Maetre

gyvenimo, kuris niekuomet

minutę

tylint,

nedrįsdavo

skaityti knygos

staiga atsiliepė Vincas Ma-

pirmą

žažinis, kuris visam mitin

jos turinio.

ge buvo . laikomas

aprašyme, štai, kas pasaky

nešne

mažai kas į jį kreipė dėme

prašymą,

Iš

o

kad

karaliui

Amerikos

tum žinojęs, kuris jų geras,

kiausiu

nutarimą įvesti tuojau visuotinę žemės nacionaliza

Klebonaudamas,

kėjo išvirti, suvalgyti ir bū

Ispanijos

likų moksleivių organizuoto veikimo ir bendradarbiauti

“Savaime suprantama, kad šita atviros apgaulės

turėjai pats išmėginti. Rei

Ar grybai — kiekvienas
Rusams vadovauja geras?

Vokiečiai moka lietuviams

riausybė” pradžioje net oficialiai pareiškusi, kad

kas ištirti, taigi ir grybus

Galicijos

austrus vokiečius

•

Anot to paties korespondento, Lietuvos “liaudies vy

kai, kad reikia pačiam vis

Po Svietą
Pasidairius

žmogum

ir dėl to

sio.

neapsvarstęs

gerai

gyvenimo

Jo

ta:

“Grafas de Maetre per vi

są savo mokinimos laiką Tu

— Sakai, kad viską rei

ne

rino universitete

kartą

kad pats ga

neėmė kokios nors knygos į

lėtum savarankiškai spręs

rankas pirmą nepasiklausęs

ti, — prabilo Mažažinis. —

vyresniųjų

Vietoj ginčytis, gal, paklau

tos knygos gerumą.”

sysi t trumpos mano šnekos?

Visi Mažažiniui

kia skaityti,

— Fain, šnekėk! — sušu
ko visi susirinkusieji.

— Vieną

pradėjo

būtų pra

dieną

rijęs. Suprato, kad Mažaži

į

nis jį į oškos ragą surietė.

būrys draugų išvažiavo

Jų

apie

ploti, o Ilgadziobis sėdėjo ir

tylėjo lyg musę

rudens

mišką grybautų.

patarimo

tarpe

taip pat buvo vienas smart,

Petras:— Nemanyk, brač,

Prieš kiek laiko turėjome patikrintų žinių, kad dr.

ninkų... Miesto dalyje, vadi

šų, vyko į Pietų Ameriką. Kelionės pasekmės: 1) susi

Juozas Eretas, Lietuvos universiteto profesorius, oku

namoje Caiumet, fabrikai la

kuris sakė, kad reikia skai
mano duktė kasdien kalbasi
tyti net blogiausios knygos, * su aukščiausiais ponais, su
ba kitaip negalėsi savaran
ministeriais ir net su pačiu

laukėme naujo spaudos kūrinio —- jo parašytos knygos

pantų buvo areštuotas Lietuvoje.

pa

bai susirūpinę dėl stokos dar

kiškai viską spręsti.

apie kelionę ir aplankytuosius kraštus, 2) šiandien P.

skelbta žinia, kad jisai miręs okupantų kalėjime.

bininkų. Agentai vaikšto net
po saliūnus prikalbinėdami

bešnekėdami jie

grybų ir grįžę namo pradė

laimė

vyrus eiti į darbą...

jo juos valyti.

Turbūt ir ji pati užima vie

nėse įsigijo pasitikėjimo ir pagarbos.

Prieš keletą metų jisai, drauge su gerb. prel. M. Kru

Amerikoj darbuojasi ir Seserys Pranciškietės ir Tėvai

Marijonai,

nes,

grįžę

iš kelionės drauge

su Prelatu,

daug rūpinosi, kad tos vienuolijos siųstų ten savo vie
šiuo metu yra

Neseniai buvo

DidelLausiam lietuvių ir prof. Senno džiaugsmui, mū

sų korespondentas iš Europos praneša, iš patikimų ir

artimas

mūsų dienraščio

bendradarbis, nes yra “Draugo” bendrovės direktorius.

Malonu pažymėti ir tai, kad pastaruoju laiku daug rū
pestingumo parodo auginimui mūsų didžiosios frater

nalinės organizacijos — Lietuvių R. K. Susivienijimo
Amerikoj. Jo maloniu pritarimu ir pagalba Roselando

Sus-mo 33 kuopa išaugo į didžiausią kuopą Illinois val
stybėj.
Tad, ilgiausių metų uoliam kunigui, rūpestingam lie

tuviui veikėjui ir nuoširdžiam spaudos bičiuliui!

trūksta

darbi

cialiai iš Lietuvos išvyko ir dabartiniu metu randasi

užsienyje, bet ne savo gimtojoj Šveicarijoj.
Tikrai yra džiugu, kad tasai energingas vyras, tiek
X
daug gero Lietuvai padaręs, tebėra gyvųjų tarpe ir

Anglijoj laikomasi
demokratijos

prisirinko

Ameriką lankąs Anglijos

kė viską skaitąs. — Reikia

bus pažįstanti.

jisai čia lankėsi, kaipo Lietuvos pavasarininkų sąjun

Greene pareiškia, kad ir ka

klausti.

gos vyriausias vadovas.

ro metu Anglijoje palaiko

— O, Ena, eik šia, mes

ką

tavęs

pa

nors

- ,«.

— Ką pasakysite? — pa-

.prie

priėjus

klaausė Ena

draugų.
— Pasakyk mums, ar tas

jama iš piliečių neabejojamos kraštui ištikimybės ir

mokratinės santvarkos. Tas

— tarė Ena vos pažvelgusi

Ne iš vieno, bet iš kelių šaltinių yra gaunamos ži

glaudaus kooperavimo stiprinti krašto saugumo ir reng

netiesa.

į grybą.

nios, kad Vokietijos diktatorius Hitleris daro didelio

tis prie apsigynimo, jei toks reikalas iškiltų. Koopera-

bet Anglijoje griežtai laiko*

vimas būtinas tarp kiekvieno piliečio ir vyriausybės,

mąsi taikingų laikų įstaty

nelaukdamas, paėmė grybą

kad išgauti iš jo daugiau paramos karui prieš santar

tarp kariuomenės ir visuomenės. Be to, yra reikalingas

mų ir pasitvarkymo. Tai dėl

ir____

vininkus, kad priversti, jei bus reikalo, tiesioginiai sto

kooperavimas kųvoje su

vidujiniais krašto priešinin

to, kad patys gyventojai lai

ti į karą šalia Hitlerio. Skleidžiama ir tokių gandų,

kais, su vadinama penktąją kolona. Jokiu būdu nega.

kosi karo metu reikalingos

kad, girdi, netrukus Hitleris susitiks su Stalinu rišti

Įima leisti ardyti tautos vieningumą, pažeisti krašto

drausmingumo.

turtingosios ir gražiosios Ukrainos likimą. Ukraina Hit

demokratinę santvarką, trukdyti prisirengimą gintis.

spaudimo į Sovietų Rusijos kruvinąjį “carą” Staliną,

Angliją. Jei geruoju tasai aruodas nebus galima iš Sta

Vytautas Sirvydas redaguoja savo tėvo, J. 0. Sirvy

lino gauti, Hitleris jėga jį atplėšiąs nuo Sovietų Rusijos.

do biografijos knygą, kurioj tilps daug medžiagos A-

Ar šiaip ar taip kalbėsime ir svarstysime, Stalino pa

merikos lietuvių istorijai. J. 0. Sirvydas per daug mė

ty redagavo "Vienybę” ir daug veikė tautininky tarpe,

skaityti.

reikėsią maitinti milžinišką

dėtis vis vien yra kebli.

armiją,

kovojančią

prieš

— Viską skaitąs,

nieko

jokių

vaistų

Reikia tiktai ra

nereikia.

mybės ....

Ar liežuvis mano ir gi taip

šo daktarui liežuvį).
— Iš tikrųjų, tamstos lie

ramybės.
— Kur taip skubiniesi?

švist į garbečių.

— Ką tu padarei? — pa

— Į darbą!
— Į darbą! Na, o kas su

klausė jo draugas.

žmona? Serga?

— Ne, šungrybis!

— Ką reiškia toks klau
simas?

sakė?

— Nu gi Ena, ar negir
dėjai?

— Tamstai

žuviui reikia kuodaugiausiai

— O kas tau apie jį pa

Jei nori pasitarnauti sa
vo tėvynei ir apsaugoti žmo
nes nuo bedieviškos vergi
jos, pats skaityk dienraštį
“Draugą” ir kitus ragina

leriui esanti reikalinga, kaipo grūdų aruodas, iš kurio

mi... ..

pat rodo (čia moteris iški

grybas geras?
— Tai nuodai, brolyčiai,

kariauja,

man vaistų. Taip esu nera

—- Ar gi iš tikrųjų?.........

panaikinusios pas save de

Anglija

tą ne ką ženfesnę už minis

— Daktare, prašau duoti

Šiandien labiau negu kuomet nors pirmiau reikalau

Stalinas Hitleriui nesipriešins

dukrą.

parodyti Enai, nes ji gry

gos susipažinti ir Amerikos lietuviai, nes 1926 metais

lys negalinčios kariauti ne

tokią

Petras:— Ji yra telefo
nistė.

norim

sėjas, kad demokratinės ša*

turėti

ną grybą tarė tas, kuris sa

kaująs teisėjas Sir VVilfred

Kai kas kalba, sako tei

Jurgis:— Negali būti. Tai

terį?

kad ištrūko iš bolševikų nagų. Su dr. Eretu turėjo pro

ma demokratinė santvarka.

prezidentu.

do negeras, — radęs įtarti

apeliacinio teismo pirminin

Vieningumas

Taip

— Šis grybas, man atro

visai tikrų šaltinių, kad prof. J. Eretas tebėra gyvųjų

tarpe. Dar daugiau — prof. Eretas su visa šeima ofi

nuolių ir steigtų misijas.

Jubiliatas

Chicagoje

Juk ji

gerai

pažįs

ta visus grybus.
— Matai,

drauge,

pats sau prieštarauji.

— Ką reiškia? Žcnolas ir
nesupranti, šiais laikais juk
daugely

kaip

Sa

šeimų

taip

yra:

žmona dirba, o vyras namie

tMi.
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DRAUGAS

Alia Rachmanova

Studentai, Meilė Ir Čeką
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų
Išvertė Ant. Pauliukonis

(Tęsinys)
Zinaida Vasiljevna dar ilgai kalbėjo apie revoliuciją,
bet man ypač nepatiko, kai ji ėmė tarkšti apie žmonių
lygybę. Ji tvirtino:
— Tai tėra tik gražūs žodžiai. Niekuomet kambari
nė Katia nebus “lygi” man. Ar galima išnaikinti tą skir
tumą, kurį padarė per ištisą generacijų eilę pats gyve
nimas? Ar jūs manote, kad jei jūs kokią gėlę persodinot į kitą puodą, tai iš jos jau išaugs rožė? Rusijoj ne
gali niekuomet būti lygybės, nes tarp liaudies ir inteli
gentų yra per didelė bedugnė! O Kata gali šimtus kar
tų sėsti drauge su manim/ prie vieno stalo, bet aš vistiek liksiu valdovė!
Kovo 22 d.
Šiandien atėjo iš fronto žinia, kad ligoninėje mirė
Zinaidos Vasiljevnos Pesockajos sūnus. Vargšelis! Tokiu
būdu mirtis jau antrą kartą nuskina man tokį artimą
žmogų. Dėl to sujudo visas miestas. Visi kaltina tik vie
ną Zinaidą Vasiljevną, kad ji pati išsiuntė savo sūnų tie
siog mirčiai į nagus, privertusi jį vykti į frontą. Gavu
si žinią, ji tuojau išsitaisė į kelionę ir išvažiavo, norėda
ma parsivežti nors jo lavoną.

Zinaida Vasiljevna yra labai nepaprasta moteris ir
motina. Pažįstami tvirtina, kad dėl sūnaus mirties jai
iš akių neištryško nė viena ašarėlė, o ji pat, ligi išva
žiuos traukinys, turėdama kelias valandas laisvo laiko,
vaikščiojo po labdaringąsias organizacijas, kurioms va
dovauja, ir davinėjo reikalingus įsakymus. Ar tai turi
reikšti tvirtą valią, ar neturėjimą širdies? Aš manau,
kad tokia turi būti jos valia, nes ji savo Kolią labai
mylėjo. Ar iš tikro galima taip labai mylėti tėvynę, kad
ta meilė būtų tvirtesnė net už motinos meilę?-----------Kovo 25 d.
Šiandien buvo Kolios Pesockio laidotuvės. Jose da
lyvavo visas miestas, vainikų buvo suneštos tiesiog krū
vos. Aš negalėjau nuo jo motinos veido atitraukti ak’ų
ir vėl turėjau stebėtis jos herojiškumu. Ji neverkė. Apsi
gaubusi gedulo rūbais, ji tylėdama žengė paskui savo
sūnaus karstą. Matyti, tuo būdu norėjo paroddyti vi
siems, kaip elgiasi didvyrio motina. Tačiau vicegubernatorius buvo visai netoks. Jis darė įspūdį visai sutriuš
kinto žmogaus, dažnai apalpdavo. Natočka rodėsi visiš
kai netekusi vilties ir taip raudojo, kad, girdint, rodos,
plyš širdis. To savo nusiminimo ji nė kiek neslėpė nuo
žmonių. Aš norėjau ją paguosti ir palengvinti tą širdies
skausmą, bet iš to nieko neišėjo. Tai turi būti labai bai
su, netekus mylimo žmogaus!
Kolia buvo palaidotas netoli nuo Lidočkos. Visi ka
pai buvo apdengti sniegu. Pūtė šaltas vėjas, dangus bu
vo pilkas, paniuręs. Kai užgiedojo “Amžiną atilsį,” visi
gėdintieji ėmė balsu raudoti. Neverkė tik viena Zinaida
Vasiljevna; ji su akmenėjusia mina padarė ant karsto
kryžiaus ženklą. Šią minutę aš visai aiškiai, kaip dar
niekados, supratau, kad karas yra niekam nenaudingas
ir nereikalingas; tai kažkokia beprotybė, ir vargšas Ko
lia nežinia už keno gerovę turėjo mirti — visai veltui.
Dievas davė žmogui gyvenimą — tokį nuostabiai gra
žų, bet ir tokį trumpą; dėl ko žmonės turi vieni iš kitų
išplėšti tai, ko niekuomet nebegalima sugrąžinti? Ir vėl
smelkiasi į galvą mintis: “O jei jau kartą karas kilo,
tai mano vieta yra ne čia, šiam ramiam mieste, bet ten,
kur žmonės kančias kenčią.” Ir aš vėl imdavau galvoti,
apie ką jau ne kartą su tokiu pamėgimu buvau svajo
jusi, kad tol, kol karas eis, būsiu gailestingąja sesute.
Bet kai aš, eidama drauge į viceguberntoriaus butą, tai
pasakiau mamai, ji man sausai atkirto:
— Tačiau aš tau niekuomet to neleisiu!
Pakasynos praėjo labai sklandžiai. Buvo suėjusi bai
sybė žmonių. Tačiau Zinaida Vasiljevna neužsidarė savo
kambary ir nesėdo prie stalo, bet visą laiką maloniai,
visai laisvai šypsodamasi, vis ėjo nuo vieno sviečlo prie
kito, paskatindama visus nesnausti.
Priėjusi prie ma
nęs, patakšnojo man maloniai ranka per petį ir tarė:
— Kokia tu išaugai graži, Aliusenka! Ir kaip tau
tinka ta ilga suknelė!
Na, bet man to jau buvo per daug. Ir, matyti, aš
į ją jau taip meiliai nepasižiūrėjau, nes ji pasilenkė man
prie ausies ir tarė:
— Žmonėms niekuomet nereikia rodyti savo skaus
mo, nes jie vistiek jo kaip reikia nesupras! Rėikia pa
čiam mokūti jį suvaldyti!
Ir ji nuėjo toliau, svečius apdovanodama meiliu pa
saulinės darAPs šypsniu.------------

jBui daugiau.},

pažįstamus, kuriems jis pa
s.pasakojo.
— Kuri šalis labiau pat:ko Europoj iš lankytų, klausiu jubiliato viena proga itgirdęs jo pašnekesį.
— Kad man kiekviena ša

Jubiliato Kun. Jurgio Ant. Paškausko kai kurios įdomios
gyvenimo paslaptys

dė. Tai Rusijos priespaudos
laikai. Tarp 1921-36 metų
lankiaus net 4 kartus. Ir tu
riu prisipažinti, kad per tą
penkioliką
nepriklausomo
gyvenimo metų kiekvieną
kartą apsilankydamas vis

- Kodėl jis pasidarė bitininkas. - Gėrimas, kuriuo Vytautas. Did.
vaišino savo svečius. - Kas jį viliojo net 5 karius aplankyti Lietuvą. - h. savaip patiko. Anglija seresnius įspūdžius is«vež.
gamtos reginiais, Švedija,
N ūkei tas į 6 pusi.)
Brazilija ir Kalifornija - gražiausios jo matytos šalys. - Ko kitos ! Norvegija — savo kultūros
šalys neturi, o Lietuva turi. - Kaip pasikeitė lietuvybė per 25 metus. - pažanga- Vokietija, kaip
u .
...
............................... ....
, .
! 1‘s rūpestingai išpuošta ir
savo tvarka. Kopenhagoje
Kurie metai buvo laimingiausi Jubiliatui.
(Danijoj) mačiau nepapras
J tai daug dviračių. Štai išei
na jau žila senutė iš krau
tuvės, vos paeinanti. Be
kai sėdo ant dviračio, ta
tiek ją ir bemačiau, — nu
dūmė, kaip kulka. Gražiau
sius gi kampelius pasaulyje
užtikau tai Brazilijoj ir Ka
lifornijoj.

Jei line Reik,

Retai kuris žmogus ne
PAS
mėgsta pasiknaisioti po ki
VILEIŠĮ
to žmogaus gyvenimo pas
laptis, ypač privačias. Da
EIK!
bar mat tokie laikai, kad ne
tik slaptoji policija surenka
I»R. PETRAM
visas žinias apie asmenis,
VII.EISIS.
Atstovą*
pradedant gimimo metrikais
ir baigiant paskutiniais dar
bais, bet ir spauda mėgsta
— Kiek kartų buvote Lie The Prudential Ins.
taip sakant pakedenti asme
tuvoj ir kaip jos pažanga at-1
nybes. Man pasitaikė gali
Co. of America
rodė kiekvieną kartą apsi nt ir i c* k'.
mybė pasišnekučiuoti atvi
175 W. JACKSON BLVD.
lankant ?
riau su Visų Šventų parap.
ŠIITE A-1S20
Hoinf Office! Newarlt, N. J.
klebonu, apsigyvenus jo nau
— Lietuvoj buvau net 5 kėši PENSIJA:
jai pastatytoj klebonijoj.
5922 W. Roosevelt Kd.
kartus. Pirmą kartą 1905 m.,
Žmogus paprastas gyve
Phone: Austin 1175
kai dar Rusijos caras valnęs per 25 metus jau turi
daug paslapčių, įdomių per
gyvenimų, tuo labiau visuo
AR JUMS REIKALINGA PASKOLA
menės veikėjas, kuris 25 me
tus savo gyvenimo paauko
PERKANT SAVO NAMĄ?
jo darbui parapijose ir įdo
MES DUODAM PASKOLAS ANT NAMŲ ANT MAŽŲ
miose kelionėse. “Draugo”
NUOŠIMČIŲ, SU LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS.
skaitytojams, manau, bus į-l
KUN. JURGIS PAŠKAUSKAS
domu išgirsti vieną, kitą pas
KREIPKITkS
laptį apie Jubiliatą kleb. ku tais būdamas West Pullma- važiavę į jo karūnacijos ie
nigą Jurgį Paškauską, tat ir tie. Buvo taip. Pas Nema- kilmes 1429 metais. Kaip g
išdrįstu jas iškelt aikštėn niūną, 93 St., atskrido bičių tokio gėrimo neparagausi f
Prieš savaitę laiko A. Mon spiečius ir susimetė į alaus Tačiau reikia pasakyti, kad
ASSOCIATION
deikos vairuojamas Buick dėžę. Aš šį spiečių nupirkau' jis stiprus, stiklais, kaip a
1500 S. 49TH COURT
PHONE CICERO 412
CICERO
sustoja State Street 10809 ir per ketvertą metų išspie lauš, gerti pavojinga, nes
JOSEPH F. GRIBAUSKAS, Sccrvtary
prie naujos klebonijos. Ta čiau apie 40 spiečių. Šian į kojas greit “susisunkia”
VAL.; Pirm., Ketvlr.. fo^štad, 9 Iki S v. v.; Antr., Trct'lajl., 9 iki 5 p. p.
čiau prie durų paskambinus dien beturiu 13; man jų pa
Kun. J. Paškauskas yra
nieks neįsileidžia.
1
ANT PADĖTŲ
DABAR
kanka savo reikalams. Bitė
daug
keliavęs,
nemažai
pa
o
/o
PINIGŲ
— “Eikime iš kitos pusės, mis užsiimu ne dėl biznio,
MOKAME
šaulio
pažinęs.
Vienur
vyko
gal, rasime prie bičių, — bet vien dėl malonumo, —
turėdamas specialių misijų
Klekvieno
Taupytojo
Taupiniai
yra
Apdrausti
Iki
$5,000.00,
siūlo Dėdė, mane atlydėjęs. man tai poilsis.
Per Federal Savings and Luan Insurance Corp.. VVashington, D. C.
kaip į Pietų Ameriką 1938
Neapsirikta. Šeimininkas
iš tikro sodelyje vaikštinė Šeimininkas mus įvedė met. su pralotu Krušu — pa
ja apie avilius. Kadangi die naujosios klebonijos rūsius imti būklę tenykščių lietu
na karšta ir sausa jis parū Čia gi vaško žvakių dirbti - vių išeivių, kitur — praleis
Visa Chicago Yra Kviečiama Vykti
pina joms gėrimo. Apsidai vė ir midaus fabrikėlis. To Į ti atostogų ar aplankyti sa
rome aplinkui, net keliolika kios žvakės ne tik liturgijej vo tėvynę. Kelionės įspū
avilių stovi sodelyje iš ku pirmaeilės, bet jos maloni: i džius į Pietų Ameriką gra
rių bitelės čia išlekia, čia kvepia. Midus gi buvo šen,* žiai aprašė ir išleido specia
pavadintoj
vėl grįžta. Mes bijome ar vės Lietuvoj geriausias gė lioj knygelėj
tintis, kad taip kuri nors ne rimas, ’ kuriuo buvo vaišine- “Pietų Amerikoj”, kitos keįsegtų į nosį. Juk nepatogu mi svečiai. Alų, midų gėrė lionės įspūdžiai liko jo at
ir negražu būtų pasirodyti
Vytauto svečiai Lucke su- minty ar pas prietelius ar
• Su Laivu —
mieste su ištinusia nosimi. ■
........................
1
---------- ———

PASKOLŲ IK TAVPIMO REIKALAIS

PRIE

St. Anthmy's Building & Loan

3

Dienraščio "Draugo"

Ekskursija į Milwaukee

PARSIDUODA PASLEPIĄS TURTAS!
mus šeimininkas. Pamažu
prisiartiname ir, iš tikro, jos
apie mus lekioja, apie biti
ninko rankas ropinėja, ta
čiau nieko pikta nedaro.
— Reikia jas mylėti, tada
ir jos mylės, aiškina muma
bitininkas. Ir pradeda mums
poryti aiškinti apie bičių įdomų gyvenimą, jų spietimasi, tranus; parodo perus
iš kurių turėtų išsivystyti
motinėlė. Daugelis čikagiečių žino, kad kleb. Jurgis
Paškauskas didelis bitinin
kas. Jis prieš keliolika me
tų bendradarbiaudamas spau
doj net rašė apie bites
Drauge”, o kai buvo West
Pullman klebonu, tai net pa
rapija užsikrėtė bitininkys
te.
— Kada, klebone, pamėgote šį užsiėmimą bitėmis
ir kokia priežastis buvo?
— Aš iš pat mažens my
Įėjau biteles. Mano tėvai bu
vo bitininkai ir bičiuliavosi
su kaimynais. Amerikoje pra
dėjau bitininkystę 1918 me

ANTANO LALIO

"CITY OF GRAND RAPIDS"

Sekmadienj, Liepos-July 6 d., 1941

LIETUVISKAS-ANGLIŠKAS

ir
ANGLIŠKAS-LIETUVISKAS

ŽODYNAS
Trečias, Išnaujo Taisytas ir Gausiai
Papildytas Spaudimas!
Šiomis dienomis teko mums įsigyti mažą skaičių An
tano Lalio “Žodynų”, kurie tikrai yra paslėptas turtas
Tai .yra paskutinieji egzemplioriai šio Labai svarbaus vei
kalo! Kiekvienas knygynas turėtų turėti nors vieną eg
zempliorių “Antano Lalio Žodyno”! Nėr geresnio Lietuviško'An&liško ir Angliško-Lietuviško Žodyno spaudinto vi
Boję Amerikoje.
Šis 834 puslapių “žodynas” yra vienas iš svarbiausių
knygų Amerikos lietuviams.
Visi egzemplioriai puikioje padėdyje, su kietais virše
liais, ir parduodama už prienamą kainą.
Žodyno ir kitų knygų reikalais kreipkitės prie:

"DRAUGA S"

2334 So. Oakley Avė.

Chicago, Illinois

Tel CANAL 8010

Laivas Išplauks Iš N AVY PIER 9:30 Vai. Ryte
(Chicagos Laiku)
Gr|žta Tą Pačią Dieną 9:45 Vai. Vakare

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

$2,00

Visais Ekskursijos Reikalais Kreipkitės į: —

"DRAUGA S"
2334 So. Oakley Avė.
Chicago

DRSrOAB
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TEISĖJAS HUGHES PAS PREZIDENTĄ

Jubiliato kun. Jurgio Paškausko kai kurios

Radiio
BUDRIKO RADIO

įdomios gyvenimo paslaptys

PROGRAMA

Iš galingos VVCFL ('.030
ciškonų seminarijoj Allegene
k.)
radio stoties birželio >
ir Valparaiso (Indiana) uni
natūralinių turtų ir kasyk
d., sehmadienį, 6 vai. vaxaversitete tarp 1910 — 1916
lų, bet dėka lietuvių tautos
re Chicagos laiku, Budriko
sumanumui ir darbštumui, metų.
raka-ddų krautuvės pas an
— Kame glūdėjo toji lai
pažanga žengė tikrai ameri
gomis bus duodama pus\ amė?
konišku spartumu.
landis J e tuviško s progra
— Laimė glūdėjo darbe.
— Įdomu būtų žinoti, kas
mos, kurioje dalyvaus Bud
Lietuvai, savo tautai, savo
kun. kleboną taip traukė Į
riko radio choras ir did z ukalbai. Mes ten buvome jau
LietuVą, kad net 5 sykius ją
lis radio orkestras. Bus išni susispietę idealistai, sieloaplankėte?
mldomos lietuviškos n—liudavomės savo Tėvynės ir
— Paslaptis labai papras
dijos ir dainos, pritariant
tautiečių reikalais.
ta. — Lietuvos vasaros gam
rau’o orkestrui. Taip pat
— O kaip su kunigyste,
ta vilioja amerikietį. Reta
tęsinys
gražios
dramos
ar kunigu tapęs iaimingų
rasti tokį gaivinantį žalių
“Amerikos Lietuviai.”
dienų nepergyvenai?
pievų ir nesuskaitomų gėlių
Nesuklyskite: jei progra
— Dideli rūpesčiai, nusi-,
kvapsnio orą, kaip Lietuvoj.
mos laiku dar išgirsite base
dirbimas neleisdavo pajusti.
t viuuįua
.uOtO*
— Daugelį šalių apvažiavo
bolo rungtynių
rezultatų
Trūko lietuvių kunigų. Mes
te, įvairių papročių matėte.
Pasitraukiąs iš tarnybos vyriausiojo teismo teisėjas
pranešimus, tada Budriko
visi darbu buvome apsikro
Ar negalėtumėte, klebone,
pirmininkas Charles Evans Hughes, tomis dienomis at
programa prasidės pusę va
vę, dirbome už kelius.
pasakyti, kokius gražius pa
lankęs prezidentą Rooseveltą Baltuose Rūmuose. Nuo
landos vėliau, lygiai 6:30
— O parapijiečiai jūsų
pročius pastebėjote Tėvynė
trauka padaryta jam nuvykus į Baltuosius Rūmus.
vai.
darbą ir pasiaukojimą, ar
je, kurių kitose šalyse nėra
Pranešėjas.
įvertino?
dote.
vienoj toj pačioj parapijoj.] ginti Jubiliato savo kaman— Reikia pasakyti, kad
Kaip jums atrodo dabartinė tinėjimais, pertraukiau pa
— Iš tikro, Lietuva kr i
ir WeSt Pullmane ir dabar
Pasakoji kitiems,
kad j
kuriais papročiais labai rys Visų Šventų parapijoj įver būkle lietuvių parapijose sišnekučiavimą. Viena, kad “Draugas” yra įdomus. Bet!
tautybės ir lietuvybės atžvil Į Visų Šventų klebonas pats
kiai ir gražiai save pavaiz ■
tino ir įvertina. Mano para
.............................
ar gi gali viską išpasakoti.
ruošiasi jubiliejui, užimtas ~ .
. .
, ,
» .
duoja, religingumą skelbi i
giu?
,
„
Geriausiai patark jam uzsipijiečiai yra nuoširdūs, pa
korespondencija, parašymu ga^
daugybė kryžių ir koplytėli jt
siryžę visada padėti ir veik — Amerikonizmas nesula
vietiniams savo prieteliams
ne tik pakelėse, bet ir be i
ti išvien su klebonu parapi komai sparčiai žengia pir
ir draugams toli gyvenan
veik kiekviename sodybcs
jos darbą. Jie rūpestingi, myn, kad po keliolikos me
tiems. O čia dar kiti reika
kieme.
tų jis gali visai suamerikc
Trejų Metų Mirties
galiu pagirti.
lai parapijoj ir darbščiosioj
Bažnyčiose labai gražios
Sukaktuvės
— O kai statėte, klebone, ninti, suanglinti mūsų para
1 bitelės padaboti. Todėl daupamaldos, mėgsta iškilmin
šią moderniškąją kleboniją, pijas. Ypač nyksta lietuvių
. ,,
,
i giau paslapčių ir jo veikgumą ir giesmę. Šventa die
kalba. Jaunimas, nors pa- ®
V
, ...
ar parapijiečiai parėmė?
liaus gyvenimo nebeiszvejoniais ne tik meldžiasi išklau
tnotai,
myli
dar
savo
tėvų
.
.
— Be abejonės. Ne tik rė
.
.... . , ,. nau palikdamas jas pasilaisydami šv. Mišių, bet pra
.... '
.
,
mė, bet ir teberemia. Skolos saų, tačiau angliškai labiau,
būva bažnyčioj net keletą
e.
,
iv-,.r-,.
•
i
,
kyti
kitai
progai,
o
gal
pa
pasidarėme. Dabar jau bai mėgsta kalbėti. Lietuvių kaičiai
jubiliejaus
iškilmių
die

valandų.
giame išlyginti. Net bažny bą nebe visi ir tėvai bran
nai, kada jo draugai noroms,
Niekur tiek nedainuojr,,
gina. Tik bažnyčioj per sutinė kolekta padidėjo.
ar nenoroms iškels į viešu
kaip Lietuvoj. Ten kiekvie
. , _,
— Kokius planus, klebone, mą ? pasijunkame dar kaip
T . .
t-> - 4. , • -Al R jo budo geras savybes,
ną vakarą daina skamba vi
Lietuvoje. Baigė atsakinėti
turite ateičiai ?
ypač darbštumą, malonumą
sos apylinkės. Toliau, Lietu
— Turėjau, bet man juos jubiliatas į mano paklausi
ir taikos meilę.
va gausi paukščiais, ir ku j
sugriovė. Čia Amerikoj ma mus. Iš tikro, dalyvaudamas
Kun. A. Deksnys
rie pavasario grožybę pri
nau darbuotis, kad jėgos pamaldų metu girdėjau Lie
pildo savo čiulbėjimais.
KLIERIKAS
leis, ruoštis naujos erdves tuvoj taip mylimas giesmes: PLATINKITE 1 • DRAUGĄ ’
ANTANAS J. POŠKA
— O kaip patys žmonės“ nės bažnyčios statybai. Pa Pulkim ant kelių, Dievas
— Vaišingumu, nuoširdu vargęs maniau grįžti į Lie mūsų Gelbėtojas, Šventa
Jau sukako treji metai, kai ne
gailestingoji mirtis atskyrė iš
mu reta kuri tauta pralenks tuvą ir ten pasilsėti kiek Die Dieve ir giesmė šv. P. Ma r
mūsų tarpo mylimų sūnų Ir
L L M A K E S — N E W «n» REBUILT
brolj Antaną.
lietuvį. Svetys gerbiamas, vas leis savame ūkyje prie rijos Šiluvoj gįedant.
Netekome .savo mylimojo
TYPEVVRITERS
ypač kunigas.
birželio 1 d., 1038 m.
Mituvos upės, kur Lakštin Nenorėdamas ilgiau varA D O I N G MACHINES
Nors laikas tęsiasi, bet mes
Baisiai įdomus klausimas galos savo giesmes suokia.
jo niekados negalėsime užmir
—SMALL MONTHLY RAYMENTS—
šti. I^ti gailestingas Dievas su
apie laimę. Pragyvenus per Tačiau bolševikai okupavę
teikia jam amžinų atilsį.
AU MAKES
50 metų, jau galima apie Lietuvą konfiskavo mane
SOLD,
RENTED
Mes. atmindami tą jo liūdną
PIRM NEGU PIRKSITE
AND RERAIRED
praslšallnimą iš mūsų tarpo,
laimingas dienas turėti šio nuosavybę. Apie poilsį sa
MATYKITE MUS!
užprašėme trejas gedulingas šv.
-ŪMAI TIAM-M AUOVAMCl —
o va luiiin
• - «
•
Mišias birželio 9 d., 1941. Gi
kį tokį supratimą. Pasidrą vame krašte kol kas nega
mimo Svenč.
Panelės
parap.
*CTAD
typewriter
bažnyčtoie
Marąuette
Parke,
sinau Jubiliato paklausti: — liu nė svajoti. Į ten mano
COMPANY
6:30, 7:00 ir 7:45 vai. ryto.
IOUIT C. OOVDiLATT. Ma«^—
Kada savo amžiuje turėjote širdis traukė, nes visur ke
Taipgi (vyks pamaldos Sv.
lt* W. MADISON ST.
Kazimiero Vienuolyno
koply.
laimingiausius metus? Visad liavęs, daug matęs, Lietuvoj
Phone DEARSORN 8444
čloje.
rimtai nusiteikęs šeiminin jaučiaus jaukiausiai.
Kviečiame
visus
gimines,
draugus, kaimynus ir pažysta
kas nuo kart nusišypsojo, Dar vieną klausimą, Tė
mus dalyvauti šiose pamaldose
lr kartu su mumis pasimelsti
lyg grįždamas į praeitį ir ve, noriu iškelti. Pragyveno
DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS
už a. a. Antano sielą.
prisipažino: — Laimingiausi te 25 metus besirūpindamas LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ
Nuliūdusi Poškų Seimą
STATVRAI
mano gyvenimo meta;, man plačiais lietuvybės reikalais,
WHOLESALE
MEDŽIAGOS STOGAMS
atrodo, kad buvo, kai aš bu besirūpindamas 'visuomenė Pinanauojame namų pastatymą ai
LIU1JOR
pataisymą — Nieko (mokėti — ?
vau Šv. Bonaventūro pran je. parapijose ir ilgą laiką •netal išmokėti — Apkalnavlmas
IŠTAIGA

(Atkelta iš 5 pusi.)

cmiv

eh via

d., 1941

miw machimi

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

$450,000.00
Į Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų
Under U. 5.

Superviti

IFED
LOAN ASSOCIATION of Chicago

■ 5 /oc
0/ ON SAVINOS
INVESTMENTS

JUSTIN MACKJEVVICH, Pre*.

4192 Archer Avenue
VIRginia 1111

Shore Ae;ount»

Current Rote

MMIHI tilt • MltlIlMMIlIimillHIMOMMMM

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja

620 W. 15th Ave.

Phone 9000

'Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS
I1

ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

Venetian Monument Co.
527 N. Westem Ave. Tel. See. 6103

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

laidotuviu Direktorius

vaiamtib

AMBULANCE Dieną ir Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. LAFayette 0727

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

dykai

Lietuvis Pardavėjas
Stanley Utvvinas — Veik'-jas

KOPLYČIOS DYKAI I

Carr-Moody Lumber

Vienintelė Lietuvių

Išvežioja nie
po visą
Clileago

Company

Wholesale Liąuor
(staiga Chicagoje

3039 So. Halsted St.
VIC. 1272

REMKITE
SENĄ
LIETUVIŲ

Nesiduok blogam įveikti,
bet įveik tu blogą geru.
S. Marden

N. KANTER. Sav.

DRAUGĄ

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

ROIIEVARD

RADIO LAIKRAŠČIO 10-ti METAI
APTARNAUJA CHICAGOS ir APYLINKES LIETUVUI

Vienintėlis Vakarinis
Lietuvių
Programas Amerikoje —
Leidžiamas 9 Sykius j Savaitę

Parduodame
Tiktai Tavernams.

Vai.: 10 iki 5 Kasdien
Užsakymai TSvežiojami
Sekančią Dieną.

KRANK VIZGARD, Sav.

INTERNATIONAL
LIOUOR CO.
6246-48 SO. CALIFORNIA AVE.
Tel. REPubiic 1538—9

DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI

CHICAGOS

LAIDOTUVIŲ

IR

CICEROS

DIREKTORIŲ

LIETUVIŲ

ASOCIACIJOS

0(114

ITARGUTIsT
Didelis Pasirinkimas
Naminių, Importuotu
ir Lietuviukų Gėrimų.

VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:80 v. vak.
PENKTAD. tr ŠE8TAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.

P. J. RIDIKAS
3354 South Halsted Street
Skyrius: 710 W. 18th St.
Visi Telefonai: YARds 1419

ANTHONY B. PETKUS
1410 South 49th Court
Tel. CICERO 2109
6812 So. Western Avenue
Tel. GROvehill 0142
J. LIULEVICIUS
4348 S. California Ave.
Tel. LAFayette 3572
I. J. ZOLP
1646 West 46th Street
Tel. YARds 0781-0782

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue
Tel, YARda 4908

LACHAWICZ IR SCNAI
2314 West 23rd Place
Tel. CANaI 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULIman 1270
8. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Tel.

YARds

1138-1139

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

K

draugas

šeštadienis, birž. 7 d., 1941

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Bridgeporte pradėjo
gyvuoti IT. Marijonų
Bendradarbių 10-sis
skyrius
III. — Birželio 5
dd. Šv. Jurgio par. svetai
nėje įvyko steigiamasis TT.
Marijonų Bendradarbių sky
riaus susirinkimas.
Į susirinkimą atvyko gau
sus būrys bridgeportiečių
veikėjų, kurie jau nuo dau
gel metų, paskirai priklau
sydami Bendradarbių Cen
tro, visokiais būdais rėmė
TT. Marijonų įstaigas.
Be to dalyvavo atstovai
nuo jau gyvuojančių Ben
dradarbių skyrių Chicago
Chicago,

7

new brovvns* pilot tarės over

CLASSIFIED
PRADEDI PLIKTI*
PLAUKAI SLENKA*
GALVA NIEŽTI?

riems praslinkus, patys na
riai galės sau išsirinkti nau
ją valdybą. Į Dešimtojo sky
riaus valdybą paskirti N šie
asmenys:
pirmininkė —
Vaišvilienė, vicepirmininkė
— Juškienė,
sekretorė —
Aleliūnienė, iždininkė — Ši
maitienė.
Naująjį skyrių sveikino
J. M. kun. prel. M. Krušas,
kun. K. Rėklaitis, kun. Prun
skis, C. Druktenis — Chi
cagos Apskrities pirminin
kas.
Susirinkimui pasibaigus,
visi dalyviai buvo pavaišin
ti labai skania vakariene,
kurią pagamino Bridgepor
to Bendradarbių sumanios
šeimininkės.
Rap.

DARBAS

("Draugas” Aeme telephoto)

je.

Luke Sewell, former Chicago White Sox catcher, newly appointed manager of the
Į susirinkimą malonėjo at
St. Louis Brovvns, giving team-mates a pep talk in the locker room of clubhouse. Left
vykti J. M. kun. prel. M.
to Right; Grace, Sevvell, Allen, Heffner, Trainer Eob Bauman, Strange and Lamanna.
Krušas,
vietos klebonas,
kun. J. Prunskis, kun. K.
Garfield Park Lietuvių Vy ^cklTIddlCIlj pdbdlCJcl
's’s ne^®^os va^are’ birželio
Rėklaitis, M.I.C., ir kun. J.
8 d. Tad prašoma visų prie
Dambrauskas, M.I.C., Cen rų ir Moterų Pašalpinis Klū
Sekmadieny birž. 8 d., Vy
telių skaitlingai lankytis į
bas
rengia
išvažiavimą
šenKČimiVdlO
tro pirmininkas.
parengimą per šias dienas tauto parke įvyksta šaunus
madienį, birželio 8 d., Kubl-j
Paaiškinus šio susirinki lio darže, Kean Ave. ir 83 Mūsų parapijos karniva- pasilinksminti su mumis ir Gimimo Panelės Švenčiau
mo tikslą, kun. J. Dambraus gatvė, Willow Springs, I1L. las eina visu smarkumu, tuo pačiu paremti parapijos sios parapijos piknikas. Vi
kas, M.I.C., perskaitė Cen
Kadangi klūbo pusmetinis Pirmos kelios dienos buvo reikalus. Prašomi ir toliau si parapijonai ir parapijos
tro Valdybos dekretą, ku- susirinkimas pripuola tą pa- sėkmingos, išskiriant vaka gyvenantieji lietuviai pas prieteliai nuoširdžiai kvie
riuo steigiamas šv. Jurgio čią dieną, tai susirinkimas rus, kada lietus pakenkė, mus atsilankyti. Karnivalas čiami atsilankyti į pikniką,
parapijoje naujas TT. Mari įvyks 11 valandą ryto, 3958 Bet nereikia nusiminti. Ku- randasi Šv. Mykolo parapi ir pasidžiaugti maloniu pa
jonų Bendradarbių skyrius. W. Fifth Ave. (5th Ave.). riems karnivalas buvo lie- jos darže, 1644 Wabansia vasario oru ir ūpu. Bus vi
sokių žaidimų ir pasilink
Skyriui suteiktas numeris
Birželio, liepos, rugpiūči) taus sutrukdytas, ir ku- ave.
Pr.
sminimų. Taip, visiems ir
Dešimtasis.
ir rugsėjo mėn. susirinkimą riems nebuvo progos jame
visoms bus tikras “good
Po to, buvo paskelbti var- bus laikomi 11 valandą ry dalyvauti, dar galės tai pa
time” Marąuette Parko pik
dai Valdybos, Centro pa- to, vietoj 1 valandą po piet daryti, nes karnivalas bus
nike.
skirtos 6 mėnesiams, ku
pratęstas porai dienų. Baiglti. Medalinskas,

Garfieldparkiečių
išvažiavimas

Kvietimas į pikniką

Piknikas "Rūtos”
darže

ATDARAS JUSI) PERZIUREJIMUI

West Side. — Aušros Var
,j tų Altorių Puošimo Draugi
ja rengia smagų piknikėlį
sekmadienį, birželio 8 dieną,
“Rūtos” darže. Visos narės
malonėkite dalyvauti. Taip-j
j gi kviečiame visus parapijo__s ir svečius paremti šią
M draugiją, nes visas pelnas^
•’ skiriamas altoriams papuoš-!
ti.
Komisija'

Svarbu Dr-stės Susivie
nijimo Broliu ir Seserų
Lietuviu nariams

tis Namas, prie 6936
So. Fairfield Ave.,
bus atdaras Jūsų

Dievo Apveizdos parap. —

Dr-stės Susivienijimo Bro
lių ir Seserų Lietuvių mėne
sinis susirinkimas įvyks šeš
tadienį, birželio 7 d., 7:30
vai. vakare, parapijos moky
klos kambary. Visų atsilan
kymas svarbus,
kadangi
daug dalykų reikės aptar
ti draugystės gerovei.

peržiūrėjimui per vi
są dieną, Sekmad.,
Birželio 8 d., 1941.

Ateikite - Peržiūrėkite - Sužinokite Kaip Stebėti nai
Lengva Yra Įsigyti Savo Namą Pagal Mano PlangI
Geriausias ir saugiausias Investmentas tai Namas
— ir Pelningiausias Investmentas tai Namas, ku
ris neša pelną. Tik pamislykite, galite gyventi
tokiame name, apie kurį svajojot, ir vieno fleto
randos užteks Jūsų mokesčiams.
Pastatysiu Jums Namą Pagal Jūsų Planus Bile
Kokioje Miesto Dalyje.

O birželio 8 d. įvyks drau
gystės piknikas, Joe Leppa
darže, prie 82 ros ir Kean
ave., Willow Springs, III.
Kviečiami visi nariai ir
draugai atsilankyti.
W. Pankauskas, nut. rašt.

Choro išvažiavimas
Tovvn of Lake. — Moterų
Sąjungos 21 kp. choras, ku

ris

JOHN PAKEL
GENERALIS STATYMO KONTRAKTORIUS

ų
v
>«

neseniai

rengia

pirmą

pikniką birželio 29 d., Lab
darių ūky. Už 50c kiekvienas

atsilankęs

bus

pavaišintas

gardžia vakariene. Sąjungie

6816 S. Western Ave.

Tel. Grovehill 0306

čių parengimai visuomet es
ti šaunūs.

REIKALINGI VAIKINAI

Reikalingi vaikinai, nuo 17 m. iki
LIETUVIAMS YPATINGAS
33 m., dirbti ant išvežiojiino troko.
PASIPbYMAS
Įsigyti nuūjų lietuvių kostuuicrlų, Atsišaukite 7-tų vai. ryte J 320 W.
mes siūlome nepuprastų nuolaidų. Iš ISth bt. — Mr. Wilkln; ir 3040
Sėliu beit St. — Mr. Ebeit.
knpkite šį pugarsiiiiuų ir utneškite
J mūsų ofisų ir duosime Jums 86
REIKALINGI ANGLIŲ
nuolaidų ant 30 trytmentų kursu.
l’AKDAV fiJAI
Kuka lingi vyrai parduoti anglis, pri
FOLLETT HAIR ENPERTS
tyrimus pageidautinus. Alga ir ko
misas.
17 NO. WABASH
Kreipkitės"DRAUGAS”,
Tel. KANdolph 9827
Bos 4010, 2334 S. Oakley Ave.
_________ Tel. CANAL Sitlil.________
GERI BARGENAI
Parsiduoda nebrangiai 3-jų fletų po
l’ARDAMMl 1 <.ROS|.RNF;S
4 kamb., naujas moderniškas mū
BIZNIS
ro namas Marųuette Parke.
Parsiduoda grosernė, 3S47 VV. GGtli
St. Rezidencijos apylinkė. Biznis gi
G kainb. nauja mūro rezidencija ge rai išdirbtus per daug metų. Par
roj vietoj Marųuette Parke.
davimo priežastis — savininkai ap
leidžia (’hieugo.
Atsišuukito greitai. Turime ir dau
Atsišaukite tuojau viršminetu ad
giau gerų pirkinių. Taipgi statom resu.
ir naujus namus gražiausio ir vė
liausio stiliaus, už prieinamas kal
PARDAVIMI I MfltlNilS NAMAS
nus.
Parsiduoda mūrinis G fletų, po 4
JOSEPH VILIMAS UO.,
kamb. namas, 4451 So. VVood St..
«753 So. Kockuell St.,
Uždaryti užpakaliniai porčiai. Rau
Tel. HUniuck 2323
dos neša apie *100 į mėnesj. Sko
lų nėra. Kaina $8,500. (mokėti pusę.
JOS. A. RAGOR,
«10 Itelden Ave.

Pranešimai

Tel. DlVersey 0723

APZIl RĖK

ir komitetas.

ŠIUOS

RARGENI S

4—
mūro namas.
Town of Lake. — Moterų! Itandaui
, fl., moderniškas
Marųuetto Parke. Keliuos
Są-gos 21 kuopos mėnesinis neša 81G5.no j mėnesj. Kaina $13,susirinkimas įvyks sekma- 3—n. p<> s kami>. ir 3 kamb. b< ii smonte, gražus mūro namus. Randadienį, birželio 8 d., 1 va:. DO-' si Marųuette Parke. Kaina tiktai
1*9000.00.
piet. Visos narės prašomos 3 fl. po 6 kamb. mūro namas.
. .
. I Rendos neša 837.50 j mėnesj. Kaiatsilankyti. Yra svarbių rei- na šiandien 85S5o.no.
. i 10 fl. moderniškus apartmentas.
kalų svarstymui.
Aaldyba Randasi Marųuette apylinkėje. l<ai-

--------------------------------- 18

fl.

I na iš receiverto 835,000.
moderniškas apartmentas.
Rendos neša j metus $10.170.00. Kalnuo receiverio $48,nOO.

_
•
,
nr\ . !
ToVV H of Lake.
ARD 1 na
skyr. susirinkimas įvyks sekra„7XntaKa.nanm,5oofa
madienį, birželio 8 d., 2:30r“
vrnl
rtonipt
Višnu
rnmpinš
Mes tl,rime ir <lnuglau gerų l.arvai. popiet, Visos
visos rėmėjos, gcnų
mforinacUij kreipkite
prie jgaliotinio:
šiuo prašomos ątsilankyti.
K. J. MAUKE-MAUI1 KAIS
a

-234G W. 001 Ii St. 2-ros lubos
Tei. Frmipcct 3140

I

Valdyba

Bailus žmogus miršta
daug kartų; drąsus — kartą.
Ad. Mickevičius

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

Kas į akis giria, už akių
uo $

asa

PLATINKI T e, “DRAUGA'

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER

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

DINING ROOM SETS — PAK
LOK SETS — BEDROOM SETS
— RŪGS — RADIOS — REFR1GERATORS — VVASHERS —
MANGKLS — STOVĖS. All N.Uonallj Advertlaed Itema

CONRAD
Fotografas
Studija jrengta pir
mos rūšies su mo
demiškomis užlaido
mis ir Hollyvvood
šviesomis. Darbas
Garantuotas.

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

420 West 63rd Street

6343 So. VVestern Avenue

Tel.: Biznio - ENGlewood 5883
lies.; - ENGIewood 5840

Telefonas REPUBLIC 6051
J

SS
DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

Rez. Tel. VICTORY 2499

VARTOTŲ KARŲ
SKYRIUS:
806 Wcst 3Įst Street
Chicago, III.
Telefonuokite:
VICtory 16 9 6

AGENTAI:
Jonas Rodinas
Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas
H. Rajeuskl

“Shorty”

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

susiorganizavo

ir jau spėjo gražiai užsire

komenduoti,

GARANTUOTAS

Kleb. kun. A. Baltutis

Tel. Victory 9670

Šis Gražus, Moder
niškas, Pelną Nešan

PARDAVIMUI

Tikrai pigiai pirkti ar mainyti,
kų jlls turite?
V nauji mūriniai namai po 4 Ir
> kambarius; bus atdari dėl apžiū
rėjimo kiekvienų dienų.
Itamlasi
MATYKITE FOLLETT
gražioj vietoj prieš Marųuette i’ark,
EKSPERTUS!
3(07 Ir 8011 \Vest Ust St.
Taipgi statom nuujus namus ir
Eollctt's Garsūs l'luukų Ir Skalpo
E kaperiuii Jodys 5ūms? kad gU m j“nt
‘“'į: Apskaitliavimas veltui.
turėti sv eikus. grasius plaukus.
e______________
Kas norite pirkti lotų gražiausioj
Prašalinkite Oundruff, Galvos Nie viduj Marųuette l’arke ir u (.y lin
žėjimų. Plauki; Slinkimų. Mūsų kai kėję? Paraiduoda lubui pigiai.
CHARLES P. SUROMSKIS CO.,
nos nepalyginamu! žemos.
Pavieni
0021 So. Wiv.tcru Ave.
trytnieutui, arba 30 trytmentų už
Tel. .REPnbiic 3713
886 (846 unt išmokėjimų).
Vakarais PROapeet 1111

Bitelė

i

Nauja

Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

DltXUBXB

s

PO VĖSIOS EKSKURSIJOS MICHIGAN EŽERU,
MILWAUKĖJ BUS DAR DVI EKSKURSIJOS

SEKK. KNOX DEKORUOJA LAKŪNUS
f

*
z

Vienas ekskursijos vadų vadovaus
vienai partijai, kitas - kitai.
Ruošiama pirmoji “Drau
go” ekskursija j Milvvaukee
laivu nėra paprastas daly
kas, paprasta ekskurs;ja, ko
kios iki šiol buvo ruošiamos.
Toji ekskursija laivu “City
of Grand Rapids” jvyks lie
pos 6 d.
Kelionė bus tikrai įdomi.
Viena — Michigan ežeru, o
kita — lietuvių tarpe. Lie
tuvių kalba, lietuviškos dai
nos skambės visam laive.

Kai laivas pasieks Milvvau
kee ir sustos uoste, visa
ekskursija pasidalins j dvi
partijas. Viena partija vyks
j daugelio ekskursantų mė
giamą Milvvaukee vietą —
troškulio nuraminti, o kita
partija, vadovaujama kun.
P. P. Ciniko. MIC., “Draugo”
administratoriaus ir visos
ekskursijos vado, aplankys
garsias ir žymias mieste vie
tas, kaip šv. Juozapo bazi

Šeštadienis, biri. 7 d., 1941

••• "y

liką, kuri yra vieha gražiau
sių ne tik Milvvaukee, bet
visoj apylinkėj, Marąuette
universitetą, begalo žavingą
jį Milvvaukee Lake Front ir
kitas gražias ir įdomias vie
tas. Kun. P. P. Cinikas, MIC.,
lankė Marąuette universite
tą ir dėl to gerai žino Mil
vvaukee miestą. Taigi, “Drau
go” ekskursija bus ne vien
pasivažinėjimas ant ežero,
bet ir pamatymas įdomių
vietų Milvvaukee mieste.

Tikietas į abi puses kai
nuoja tiktai $2.00. Vaikams
$1.00. Tik pagalvokit, 12 va
landų kelionės tik už $2.00.
Laivas iš Chicago išplauks
9:45 ryto ir grįš Chieagon
9:45 vakare. Tai bus puikios
ištisą dieną atostogos už
$2.00! Bilietų galima įsigyti
“Draugo” raštinėj, arba pas
visus DKK (Draugo Kores
pondentų Klūbo) narius vi-

ŠIEMET INVESTUOKITE Į

General Electric
REFRIGERATORIU

k

Gausite Geriausius Dividendus
Savo Gyvenimui

o

mu

fe::
x w
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X Druktenaitė, šv. Kaz.
akademijos solistė, žavėjo
klausytojus savo puikiu bal
seliu. Šioji gabi ir jaunutė
dainininkė seka eks akademikės Kandrataitės (cicerietės) pėdomis.

X Sesuo Bernarda šauniai
dirigavo jos pačios puikiai
sumokintą akademikių or
kestrą ir chorą praėjusį ket
virtadienį šv. Kaz. Akad.
mokslo metų užhaigimo iš
kilmėse.

X Kun. A. Linkus, Šv.
Kryžiaus parap. klebonas, a
sistuojant kun. J. Mačiulio
niui ir kun. M. švarliui, da
vė palaiminimą Švč. Sakra
mentu šv. Kazimiero vienuo
z.
lyne koplyčioj akademijos
X Kristina Piktužis šie
mokslo metų užbaigimo va
met baigė Šv. Pranciškaus
karą, birželio 5 d.
Ksavero Kolegiją. Jos tėvai
X Kun. M. švarliui šau yra žymūs West Pullman gy
$
nias priimtuves vestpulma ventojai. S. Piktužis yra pa
1
niečiai rengia birželio 29 d., rapijos komiteto narys ir
parapijos salėj. Tą pačią die ilgametis “Draugo” bendra
ną bus paminėta ir vikaro darbis — DKK narys.
fDrauffiis” Acme telephoto),! ųun
p GasįūnO vardinės.
X Marijona Sudeikienė, D
Karo laivyno departamento sekretorius Frank Knox prisega atsižymėjimų medalius
X J. E. vysk. B. Sheil pa KK narė ir žymi Chicago
laivyno lakūnams John R. McCants, mašinistui (kairėje) ir leitenantui Wm. W. Lovvsakė įspūdingą ir turiningą lietuvių veikėja, ypatingai
rey (centre). Jiedu išvadavo laivyno parašiutininką W. S. Osipoffą, kurio parašiuto da
lys buvo užsikabinusios prie kito skrindančio lėktuvo ir kuone per pusvalandį Osipofi kalbą Šv. Kazimiero akade- idėjinėse organizacijose, pra
•nijos mokslo metų užbaigi- nešė, kad “Draugo” ekskurbuvo pakibęs galva žemyn lėktuvui skrindant.
mo iškilmėse. Taip pat bai- sijoj laivu į Milvvaukee dagusioms diplomus išdalino. lyvaus su visa šeima.
sose kolonijose. Klauskite, pre|aĮ0 tforsburęho Karei v'u rekreaci
c
X Kun. V. černauskas, Šv.
reikalaukite visur, o jei kur
X J- ir J. Čepuliai, plačiai
Juozapo parap. klebonas Šv. žinomi Town of Lake gyven
nerasite, tai telefonuokite: sMo.brr ir, judu tėjus jos cenhai
Canal 8010. Vieta bus rezer Prelatas J. J. Horsburgh,
Subrusta visoj šaly suda Kazimiero akademijos abitu tojai, 5532 So. Woloott St.,
vuota.
Tikėjimo Platinimo dr-jos ryti apie 11 milijonų dol. rientes pasveikino, pasaky “Draugo” ekskursijoj daly
Labai svarbu, kad kiek Chicagos arkivyskupijoje fondą įsteigti rekreacijos damas gražią lietuvišką kai vaus su visa šeima. J. Čepu
vienas “Draugo” ekskursijos direktorius, ateinantį ketvir centrus kareiviams ir jūri bą.
lienė yra žymi veikėja drau
dalyvis tikietą įsigytų iš tadienį minės savo kunigys ninkams.
X Kun. B. Urba tikrai gijose, ypač Moterų Sąjunanksto. Pirkti tą pačią die tės sidabrinį jubiliejų.
Chicagai skirta surinkti meistriškai vadovavo visoms &°Je *r ®v- Kazimiero akade
ną tikietai laivo uoste netu Švč. Vardo katedroje įvy 679,500 dol. Pradedama kam akademijos mokslo metų už mijos remejose.
rės reikšmės “Draugo” eks ks pamaldos — iškilmin panija šią sumą greitu lai baigimo ceremonijoms.
X Pirmoji “Draugo“ exskursijoj ir tokie žmones jau-i gos mišios. Dalyvaus ir J. ku sudaryti.
X K. ir L. Saboniai džiau kursija laivu į Milvvaukee
sis lyg nepriklauso tai dide E. Arkivyskupas S.
A.
giasi savo gražia ir malonia ^us linksma. Organizuojasi
lei ir smagiai grupei, kuri Stritch. F. A. Purcell sa
dukrele Dolores, kuri praė- vVr|l choras gražiai sutartivisą kelionę dainuos, links kys pamokslą.
jusį ketvirtadierį iš J. E! nai laive padainuoti liaudies
minsis, o jaunimas šoks ant
Joseph
F.
Rekas,
GerPamaldos prasidės 10:30.
vysk. Sheil rankų priėmė Šv dainų. Be abejonės, susidalaivo denio virš krištolinio
trude Pediwiats, 29—27.
Kazimiero akad. diplomą.
rys įr moterų choras. O gal
F
ežero.
Edward R. Wicus, VirgiX A. Snarskienė, So. Chi ekskursijoj dalyvaus ir kuRuoškimės visi! Padaryki
na A. Marcinkus, 24—18.
me pirmą dienraščio “Drau
Peter F. Kundrot, Marie cago veikėja ir DKK narė, ris iš moterų chorų — "m
go” ekskursiją tokia: vien
su dukrelėmis rengiasi atos corpore”.
Stulga, 27—22.
lietuviai užpildykime laivą.
--------------------Dėl finansinių negalavi
Walter Kazlauski, Stella togų pas savo mamytę Į
Wisconsino vai.
i Be mokslo kai be akių.
mų savininkai pasiryžo šio Į Milmont, 25—24.
birželio 30 dieną uždaryti
Walter Talandis, Barbara
Auditorium namus — teat Gulan, 26—24.
ir mėgsta AMBROSIA Alų. bet, prie to išdirbėjai nu
rą ir viešbutį, jei neatsiras
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEG
pirkėjų.
Gerą darbą artimui pada
TAR. Sis Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos rūChicagos gatvėkarių dar
rysi,
jei
prikalbinsi
jį
užsi

Iškeltas sumanymas, kad
bininkų unija kaip vakar
sakyti “Draugą”.
turėjo balsuoti streiko klau miestas įsigytų namus. Sa
simu, jei nebuc padarytas ko, juos galima pertaisyti
Gera spauda ir laimėj ii
DISTRIBUTOR
ir leisti publikai naudotis.
naujas sutarimas.
nelaimėj yra geresnė už ge
Mayoras Kelly svarsto
Ketviirtadienį vėlai vaka
rą draugą.
re unijos viršininkai atšau sumanymą.

Kuria šeimos židinį

Gal miestas įsigys
Auditorium namus

Nebalsuoja streiko
klausimu

Sutaupysite
Sveikatą

Turėsite

Geresnį

Maistą

Sutaupysite

Daug
Pinigu
Pamatę kitus, pamatykite General Electric Refrigeratorius Progress Krautuvėje — greitai persi
tikrinsite, kad GE yra visais išrokavimais geriausas refrigeratorius dėl tamstų. Dėl ekonomiško, dėl
geresnio ir saugesnio maisto užlaikymo, dėl pato
gumo ir gražiausios išvaizdos. Progress Krautuvė
yra autorizuota GE pardavėja ir užlaiko pilną 1941
metų modelių pasirinkimą. Kainos labai žemos. Pil
ni 6 kubiškų pūdų dydžio 1941 GENERAL ELEC
TRIC Refrigeratoriai.

$124.

LENGVI IŠMOKĖJIMAI
Didi Nuolaida Už Seną šaldytuvą

’l
£

3224 South Halsted Street
Prie 32-ros Gatvės
J, NAKROŠIS — Vedėjas
Dėl Tamstų patogumo. Krautuvė atdara Nedėliom
Nuo 10 v. ryto iki 4-tos v. po piet.

kė balsavimo planą. Praneš
ta, kad dėl naujos sutarties
(kontrakto)
pasitarimai
draugingai vedami ir tiki
masi susitaikinti. Tad ir
balsavimai nereikalingi.

Niekad nėra vėlu
mokytis

Biaurios kalbos
gerus papročius.

Tomis dienomis Chicagos
universitetas išleidžia 425
baigusius įvairias mokslo
Širdies liga par
■ šakas studentus. Tarp jų
yra žilaplaukis John- Allan
bloškė mašinistą
Lovv, 60 m. amž., kurs gaus
McCormiicko fabrike dar bakalauro laipsnį.
bo metu nuo širdies ligos
Per 20 metų jam ėmė,
staiga mirė Joseph Klovvas, daugiausia vakarais moki
52 m. amž. mašinistas, 1620 nantis, atsiekti to mokslo
No. Leavitt gt.
laipsnio. Su nepaprastai
Velionis dirbo greta
su stipria valia jis tai padarė.

savo sūnum
amž., taip
i 35 metus
McCormicko

Paul, 22 metų
pat mašinistu,
buvo išdirbęs
fabrikuose.

Daugiau šunų "laisnių
parduodama

rr

Miesto kolektorius Louis
Rixmann praneša, kad nuo
gegužės 1 d. Chicagoj par
duota apie 18,000- šunų
“laisnių.” Praeitais metais
tą pat laiką buvo parduo
ta tik 9,643 “laisniai.”

LEO NORKUS, Jr.
OF
Ambrosia & Nectar

gadina

Lietuviška Radio Įstaiga

MEISTAS
1854 W. 47th St.
RADIO SERVICE
— REPAIRING —

BEERS
GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria
Sies produktų.
Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite
greitų ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd.

Tel. Monroe 0808

Darbas Pilnai Garantuotas

HOUSE or CAR RADIOS

AR DAUG KŪRO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?]

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij^J

SUGEDO RADIO?...

Šaukite Yards 4693

f

Sutaupysite Daug Pinigų.
Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namas, nes:|
momfti DOCK WOPL
1. Sutaupysite 40% kflro;
Co«K»OAn»
2. Apsaugo gyventojų sveikatą ;|
3. Padidina namų vertę;
4. Taupo namų šilumą;
SorrUbee- 30
G
T
5. Duoda gerą apsaugą nuo
H *
4S mi C
Fi
gaisrų;
Kama Ba*aa« m Lavvm
6. Greitai ir lengvai įtaisoma.|
FlflSOUS IsSAATlFO Bmvm

BoaFM

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

a o

Apsidrauskite nuo ugnies. . . namus,
baldus, automobilius. . . su atsnkomingoms kompanijoms, per mūsų Apdrau
dos Agentūrą. Nelaimei ištikus, netu
rėsite jokių nemalonumų.

Mamhbv.

imk

Dykail

CoRcamtu.

Parflplname F.H.A. PaAknlIntmna
ar UmokAJImua.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir
dengimo medžiagų.

sienų|

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRE8ENTATIVE

Tel. Cicero 412

WE VVRITE UP AND RENEW INSURANCE OP AI.T, KINDS.

Kire • Tnmnilo • Furniture •

im

Apskaičiavimas

INSURANCE

♦ Automobile •

obk t

Hiavv 0u«iww«Majv»iai>-

JOS. F. GRIBAUSKAS
1500 South 49th Court

im

Plato Glasn *

6343 S. Westem Avė.

Republic 6051|

Warehonse: 9401 So. Stony Iil&nd Ata, Ue

K

