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the people, shall not perish
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Vyksta Milžiniška Laivyno Kova
Jon. Vaiva
MOTINA...

Tu esi ta, kurios begalinė
se kančiose gimsta pasau
lio ateitis, kurios meilės lie
psnose karštose sutirpsta
piktoji neapykanta ir kurios
gyvybės sultimis minta pats
gyvenimas. Be tavęs, moti
na, nebūtų nė gyvenimo.
Tu esi ta, kurios perlinės
ašaros nuplauna didžiausią
žemės gėdą, išperka kiečiau
sias nuodėmes ir balzamu
gydo sukruvintas širdis.

Madagaskaran pasiųsta Jungtinių
Valstybių, Afrikos kariuomenės.

Pirmasis šūvis.

Sąjungininkai nuskandino kovoj
17 japonų karo laivų

Britai sutinka repatrijuoti prancūzus.

Viena didžiausių laivyno kovų Amerikos

Salą pasižada grąžint Prancūzijai.

istorijoj vyksta prie Australijos

Londonas, gegužės 8 d. — ta saugoti Indiją.
Sąjungininkų štabas Aus vienuolika priešo laivų ir
Pasiųstosios kariuomenės
Amerikos kariuomenės dali
tralijoj, gegužės 8 d. — Pa sunkiai sužalota šeši. Kovo
niai ir pietų Afrikos kariuo tarpe, pasak pranešimo, yra
skutinieji pranešimai skel se dalyvauja Ir sunkieji są
menė perkeliama Madagas afrikiečių iš Kenjos, Zanzibia, jog jau nuskandinta jungininkų bombonešiai.
karo laivyno bazėn Diego baro, šiaurinės Rodezijos,
Suarez. Tuo pačiu laiku sa Ugandos ir Nyassalando.
Pacifiko frontas, gegužės
Nesitiki sužinot
lon gabenama didelis kiekis
8 d. — Coral jūrose šiandie
artilerijos, aviacijos ir kitų
apie Amerikiečius Japonijos ir sąjungininkų
karo reikmenų.
laivynai kovoja mirtiną ko
Prancūzai kraustysią
TU KAIP RŪPINTOJĖLIS
t
Sakoma, jog prancūzai
Washingtonas, gegužės 8 vą, kuri vyksta jau penkta
Tu, motina, kaip lietuviš laivyno bazę britams perlei- auksą iš Martiniąue
d. — Pasiremiant ankstes diena, šioje kovoje į šiaurry
kasis Rūpintojėlis. Į tave dę beveik visai nepalietę
niais japonų nusistatymais čius nuo Austrahjos Ameri
Londonas, gegužės 8 d.—
visi kreipiasi su skundais, įrengimų.
delsti skelbimą suimtųjų kos, Anglijos ir Australijos
Londono spauda šiandie ra
su sunkiaisiais vargais ir Sutinka repatrijuot
amerikiečių pavardes, spėja karo laivai jau nuskandino
prašymas. Tu turi aprėpti
Tuo tarpu britą piaskelbė šo, jog Vichy vyriausybė
ma, jog gali praeiti keletas ar sunkiai sužalojo bent try
viso pasaulio skausmą, iš- sutinką repatrijuoti, (perkel rengiasi perkelti iš Martini- I
mėnesių, kol bus sužinota liką Japonijos karo laivų.
verkti pasaulio ašaras ir ti Prancūzijos teritorijon) que į Venezuela beveik bili
apie kovotojų Filipinuose li
Sąjungininkų Štabas pas
paskleisti švelniosios laimės tuos prancūzus, kurie “neno jono dolerių vertės Prancū
kimą.
kelbė, jog
nuskandintųjų
|
spindulių.
j ri kooperuoti su sąjunginin- zijos aukso.
Filipinuose buvo virš 50, Japonijos karo laivų tarpe
Spaudos pranešimai skel
Tu, kaip tas Rūpintojėlis, kėmis tautomis” ir tuo pačiu
N
000 amerikiečių ir filipinų yra vienas orlaivių vežiotonebyli neši žemės skundas laiku pasižadėjo salą Pran- bia, jog pasiųsta du Prancū
("Draugaa” Acme telephoto*
jas, du kruzeriai, du destrozijos submarinai paimti auk
U. S. S. naikintuvo Ward patrankų šaudymo jūrininkų karių, jūrininkų ir marinų,
ir skurdą, neši laimę ir cūzijai grąžinti.
bet tikslios žinios iki šiol te jeriai ir keturi mažesni lai
skausmą. Tavo dienos, moRepatrijuoti pasižadama są ir vėliau jį perkelti į ke kuopos nariai susispietę aplink keturiacolinę patranką, iš
gauta tik apie kelis šimtus, vai.
tina, nuo pasaulio pradžios todėl, kad norima išvengti turis neutralių valstybių kurios paleistas pirmasis laivyno šūvis šiame kare, kai
Sunkiai
Iki šiol karo departamenta
iki pabaigos.
bereikalingo kraujo pralieji krovinių laivus, kurie auksą priešas užpuolė Pearl Harbor praeito gruodžio 7 d. rytą.
tegalėjo pranešti tik apie priešo karo l2v5 lašTb
nugabentų į Venezuelą. f 1
.
mo.
į
121 karininką ir karį žuvusį trys transportiniai IširaiPasak šių pranešimų, šie
Britų
Kariniai
sluogsniai
į
x
ATLAIDI
Filipinuose
žygiai daromi, nes Vichy vy Australijai, didėja japonų
Kova tebevyksta
pažymi,
jog
Diego
Suarez
Tavo vardu, motina, su
riausybė bijo, kad Jungtinės
Tebevykstanti
kuriamos didžiausios pašau gynime dalyvavo apie pusė Valstybės gali Martiniąue invazijos pavojus, Curtin
Aš
esu
Amerikietis
iš visų pranešimų atbodo bd
Canberra, gegužės 8 d. — be.
lio vertybės, bet kartais ta-1 Madagaskare esamų Pran- salą okupuoti.
sianti viena didžiausių lai*
Australijos ministeris pirmi
“Aš jums aiškiai pareišvo vardu ir didžiausios i cūzijos karo pajėgų,
dienos
proklamacija
vyno kovų Amerikos istorininkas John Curtin šiandie kiu”, kalbėjo jis speciallioj
niekšystės įvyksta. Tavo1 Sustiprino Ceyloną
Atrėmė naciu atakas pareiškė, jog bet kurią va radio kalboj, “jog sekamo- Chicago, UI., gegužės 8 d. joje. .
.*■t." -J
tikrieji vaikai, motina, daž
Oficialiai
pranešama,
jog
Tokijo
oficialieji
šaltiniai
mis
savaitėmis
visas
pašauPrezidentui
Rooseveltui
landą japonų invazijos Aus
nai skaudžiaisiais peiliais
šiaurės
karo
fronte
Angliją pasiuntusi ęeylono
tralijon pavojus bet kurią lis gali sudrebėti nuo smū- *r v®Hau IHinois gubernato- skelbia, jog sąįttdgibįnkų
varsto Tavo širdį, bet tu ir
riui paskelbus “Aš esu Ame tautų nuskandinta penki ka
salon Afrikos kariuomenės
Maskva, gegužės 8 d. — valandą gali tapti tikreny- gių, kuriuos smogs pilnuti
sunkiausius
nusikaltimus
ir sala esanti pilnai pareng- Sovietų informacijos biuras
nis karas. Australija negali rikietis” dieną, Chicago* ro laivai, kurių, tarpe-Ateejiems atleidi.
majoras Kelly paskelbė pro rikos kovos laivas, 33,600 to
išvengti šio smūgio.”
šiandie paskelbė, jog šiaur
Nes tavo meilė gali atleis
klamaciją, kuria raginama nų orlaivių vežiotojasS&ravakariniam fronto sektoriuj
Gali palaužt japonus
ti daugiau, negu tavo vai Ašies diplomatai
“paminėti tą dieną tinkamai toga ir 19,900 tonų orlaivių
rusų kariuomenė dviejų die
kai nusikalsti. Tavo meilės
Ministerio pareiškimas ai-’
Chungkingas, gegužės škiai duoda suprasti, jog są-, ir patriotinėj nuotaikoj" vežiotojas Yorktown.
nų kovoje sunaikinusi pen
ribų neišmatuosi šios žemės išvyko Europon
8 d. — Kinai skelbia, jog jungininkų atakos gali su- Kad būtų galima įrodyti,
Washingtonas, gegužės 8 kis šimtus vokiečių ir atė
matais.
žuvęs britų laivas
k
kovose sunaikinta vienas mažint arba visai sunaikint jog mes suprantame neįkai
d. — Švedijos laivas Dro- mė septynis lauko pabūklus,
nuojamą
vertę
būti
šio
kraš
Be to, pasak Tokijo, sun
japonų dalinys iš 1,000 japonų invazijos pavojų.
ttningholm šiandie išplaukė 24 mortaras ir 52 kulkossDIDYSIS RŪPESNIS
to
piliečiais.
kiai sužalotas britų kovos
vyrų ir kitas dalinys iš
Lisabonan
ir išvežė iš vaidžius.
Tačiau jis pažymėjo, jog
Tavo rūpesniuos didžiuo Amerikos 900 ašies oficia
Tą
dieną
ruošiama
pami

laivas ir Australijos 10,000
1.000 vyrų pusiau sunai šios kovos neišspręs karo
Kalinino
fronte
vokiečių
siuos ir sunkiojo vargo die liųjų žmonių ir piliečių, kukintas. Kovos jvyko prie ir todėl jis kreipiasi į Aus nėjimai Chicagos parkuose :onų kruzeris.
kontrataka
atmušta
ir
konose gimė naujieji pasaulio
Londone tuojau užginčyChefang, Yuan provinci tralus, kad jie būtų realis ir mokyklose. “Aš esu ame
rie bus iškeisti į šiaurės ir i VOs lauke priešas palikęs
žmonės* Tavo nemigo naktų
rikietis” diena minima sek a, kad japonų skelbiamo ti
joj, Kinijoj.
pietų Amerikos oficialiuo-, virš šimto lavonų,
tai.
ir kruvino prakaito išauklė
madienį, gegužės 17 dieną. J[po kovos laivas Coral jūros
sius žmones ir piliečius.
Maskvos radio pažymėjo,
Ministeris taip pat pažy
Berlynas,
gegužės
8
d.
ti jaunieji vyrai ir moterys
kovose nedalyvavęs.
Su paskutine laivo kelio- jog šį pavasarį esą labai ga
». •
mėjo, jog šiuo metu jau vy Amerikiečiai atakavo
—
Berlyno
radio
paskel

kuria naujus rytojus.
šie
japonų
pranešimai
nie
ne, kurių jis padarys dvi,
bė Tokijo pranešimą, jog kstančios kovos, bet šiuo Rangoono įrengimus
Tu, motina, visa paauko Amerikon grįš visi Jungti Įima laukti “bendros Jung
kur kitur nepatvirtinti. Tuo
Coregidor pasidavus su tarpu jis negalįs paskelbti
jai, bet nieko nelaukei. Tu nių Valstybių diplomatai iš tinių Valstybių, Anglijos ir
New Delhi, gegužės 8 d. tarpu sąjungininkai skelbia,
imta Įeit. gen. Wain- veiksmų vyksmo.
tenorėjai, kad tavo vaikai Vokietijos, Italijos, Vengri sov. Rusijos ofensyvo, bet
— šiandie paskelbta, jog jog kovose sunkiai sužalota,
wright, maj. gen. Moore
tikraisiais žmonėmis būtų.. jos, Rumunijos ir Bulgari ne vokiečių ofensyvos”.
didieji Amerikos bombane- kitas japonų orlaivių vežioto
Planuoja pavergtųjų
ir
brig.
gen.
Beebe.
jos.
šiai iŠ bazių Indijoje bom- Į i®8'
Sušaudė penkis
valstybių atstatymą
SKAUSMO DIENOS
bardavo šį rytą japonų oku- 'Nuostoliai nepaskelbti.
Londonas, gegužės 8 d.
Wa8hingtona8, gegužės 8 puotą Rangooną, Burmoje.
Šiandie, motina, skausmo DIDI IR GALINGA
pasmerkė 50
— Britų kariniai sluogs d.- Vyriausybė pareigu-1 Komunikatas
Australijoje įtemptai laupareiškia,
u
Bet tu, motina, esi savo
replės sugniaužė tavo širdį
niai
pareiškia,
jog
Paeifiama žinių apie paskutiParyžius, gegužės, 8 d.
nepalaužiama,
ir vargo išvagotus tavo skausme
nai planuoja šalpos dalinius, jog apmėtytose
bombomis
___ _________________ I.„vi...
. ti
,,, ,,
.
.niuosius šios kovos įvykius,
ko
kovose
tedalyvauja
skruostus skausmo ašaros Skausmas tavo kasdienė — Vokiečiai paskelbė, jog
kurie skubiai būtų pasiųsti į vietose sukelta dideli gaiš- . .
,,,,,,
.
maža
britų
laivų
„i
_2x_
..j_i
b*
1
oficialiai
tepaskelbta,
suvilgė. Tu, motina, kenti duona ir vargas tavo dienų penki įkaitai sušaudyti ir 1
sąjungininkų valstybių at rai ir iš atakų grįžo visi
jog
“smarkios laivyno
ir
pasmerkta Į
didį skausmą ir naštą sun- druska. Tu, motina pergyve penkiasdešimt
gautas teritorijas, kad pade Amerikos bombanešiai.
Washingtonas, gegužės
aviacijos kovos tebevyksta.
kią velki.
nsi ir šį skausmą ir šį vargą mirti sąryšyj su ataka ant1
tų atstatyti ašies sugriautą
Pirmosiose kovose mūsų pa
Tavo sūnų krauju permir- išvargsi, nes tu žinai, kad vokiečių okupacinės kariuo — Amerikos laivynas ir gyvenimą, šie daliniai pris- Japonai galėję
t.
kariuomenė per penkis
jėgos padarė priešui didelių
menės kario gegužės 2 d.
kusi žemė ir jų aimanos išauš naujos dienos,
atytų reikiama mediciną,
karo mėnesius nuskandino
nuostolių.
užimti bazę Burmoj
skamba visuose keturiuose
Išauš dienos, kai grįš na- Clichy dalyje.
maistą ir kitus reikmenis.
244 Japonijos laivus.
“Mūsų nuostoliai nepasTuo tarpu olandų sluogs
pasaulio kampuose, o tavo mo tavo sūnūs iš tolimųjų
Ekonominio karo komisi Londonas, gegužės 8 d.—
Londonas, gegužės 8 d. jos pareigūnai paskelbė, jog Britų
kūdikių sudžiuvusios ranku kraštų. Jie grįš parnešdami niai Londone paskelbė, jog j
kariniai sluogsniai kelbti”
tės tiesia į tave duonos ir tau laimėjimą ir skaistų ry Amsterdame nacių teismas, — Užsienio sekretorius I sutartinai su kariuomenės šiandie paskelbė, jog japo
jų veiduose žiba išgąsčio ku tojų. Tad, susikaupk, moti- pasmerkė mirti šešis olan-! Edenas pareiškė, jog po ir kitais pareigūnais, organi nai. gal būt užėmę svarbią neturį patvirtinančių žinių,
pinos akutės ir -gailiai žvel- na Ir savo ilgesyj siųsk Au dus, kuri įsiveržę į vyriau
karo Jungtinės Valstybės, zuojama civiliai asmenys, laivyno ir aviacijos bazę jog japonai įsiveržę Indijon
gia į tave paguodos ir sura- kščiausiajam savo karštas sybės maisto kontroliavimo
Anglija ir Rusija turės kurie padėtų
atgautiems Akyab, Burmoje.
iš Burmos į vakarus nuo
biurą.
minimo.
maldas.
Šie sluogsniai pareiškia Paletwa.
tvarkyti pasaulį.
kraštams atsistatyti.
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DRAUGAS
tIEDV

V/ISCONSINO LIETUVIU ŽINIOS | GARY. IND., LIETUVIU ŽINIOS

ka RALIENE

Į tasai, kuris vien tik apgai

atsilanko nekviesti.

li- draugo klaidos gali būt!
patinų**.
i

| jungietės dalyvaus “in corer. $1.00 — St. Ališauskas,
Motinų
Diena
I pore” šv. Komunijoj, taip
St. Ališauskienė, St. Bagdo
naitė, St. Daukšienė, St. Jo šį sekmadienį, gegužės 10 P** &v- Vafdo draugija eu
cius, St. Malsevičienė, St. dieną Šv. Kazimiero bažnyMisiūnas. St. Mockienė, St. čioje bus nepaprastos iškilPo pirmųjų šv. Mišių Šv.
Tijunaitė, St. Schmidt, Ad.;
Tą dieną pripuola Mo- Vardo draugija, sąjungietės
Petrošius, Adolfina šiurienė.1tįnų Diena, todėl šv. Mišios bei 3M motinėlės turės bendSkanius pietus pagamino bus už visas motinas. Sątainėje.
ir gražiai stalus parėdė sė-

Kenosbos Kronika

rl

, ...
Gelez‘8 sveic,a gelez|’ ge

Į ras draugas skaistina drauDraugai, kuriuos perki už Įgo veidą.

Misijos
pinigus, gali būt atperkami j Ištikimas draugas laikosi
ryt vakare 7:30 vai. baigsis.
ir nuo tavęs.
iki galui.
Žmonės jas gausiai lanko.
Tasai yra mano draugas,
Rytais ir vakarais bažuytė
kuris mane gelbsti, bet ne
lė perpildyta. Viai ateikite
OR. VAITUSH, OPT.
vakare įsigyti misijų atmi
LUCTUV1S
nimą ir Šv. Tėvo palaimini
AKIŲ OVDYTOJAH
M(.| . • - • .vfĄ,
mą. Ne tas, kurs pradėjo1 kančios šeimininkės: St.
DR. SELMA SODEIKA.
40 valandų atlaidai
bažnyčioje.
misijas apturės visas malo Hauser, Ona Vyšniauskienė, Baltramiejaus
a d.
Prasidės
per
sumą.
Atlai

nes, bet tas, kurs jas užbai
Ališauskienė, Marijona Sliab* dav& kW>' k““- J °U’
gia. Misijas veda iš Thomp Druktienė, Adolfina Šiurie žauskas. Jaunavedžiai lėktų dams ruošėsi visa parapija.
AKINIUS PRITAIKINA
son, Conn., atvykęs kun. Jo nė. Per hankietą sekantieji vu trumpam laikui išvyko į Atlaidams įtaisomi nauji
4U OMtai |M«aua*,UUb
bąšnytlniai rūbai altoriaus
Ofise randasi kiti pataisymo
Rytines
valstybes.
Ir gydyme
nas Jaučius, M.I.C.
svečiai aukojo: po $5.00 —
metodų įrengimai akims, ku
ubui earramsTi asiniai
tarnautojams ir kunigui.
rioms akinių pagelba neužtenka.
vataUya k raivas akla, tr«ua> paregjat*
Į St. F. Ralys, St. Radšius, St. Įstojo į laityaą
>f tollregyrta;
("Draugas” Acme teiephoto)
Pirmoji Komunija
Kas taiso, bus paskelbta vė
palaoevine akta
preSa >lo»
Misiūnas,
Juozas
Švelnys
;
VALANDOS:
Leonardas šimulynas, sū liau. Mokyklos vaikučiai1 Aštuoniolikos metų Ma
galvos «kaudSJlm<, avaletma tr aklu
vaikučių įvyks ryt dieną per
Nuo 10 iki 5 vai kas dienų.
•tartą.
po $2.00 — St. Rruika, Pet nus Jeronimo ir Juosapos
sumą, kuri prasidės 9:30 v.
ruošia aurprizą savo mamy-1 rion Radtke, gražuolė blonMODEKNMK1AU81, TOHl’UACHJ
Antradienio ir ketvirtadienio
EKiZAMlNAViMO BOSAI
vakarais.
vietoj 10 vai. Prieš šv. Mi ras Pilitauskas, Ad. Petro šimulynų, liuosnoriu įstojo tėms. Koks bus tas surpri- dinė mėlynakė iš St. Joseph,
Special* atyda atkreipiama ) valku
šius, Kaz. Lukauskas, Ant. į U. S. laivyną. Dabar ran
137
akla.
šias klebonas kun. Pr. Skro
zas, pamatysime.
Mich., vadovauja devynio
tkMIai pritaikomi tiktai kad* ralkla.
Lauraitis, Pr. Stankus, St. dasi Great Lakęs stotyje
VAIANDOto;
denis, MIC., iškilmingai vai
liktame
metiniame
žiedų
Sejoaas, St. Ališauskas, Lo- kaipo 3-čios klasės dailydė. Rinkimams praėjus
to-tae iki 8-tOb valandos kaadieu
(Prie kampo Laka SL)
kučius prie durų pasitiks ir
Sekmadleclata pagal ■utart)
Garės mieste ir visoje ap festivale, įvykusiame Ben- Telephone: — EUCLID 900
uis Hauser, Aleksas Mockus;
įlydės į bažnyčią. Apeigos
4712 So. AsMaad Avė.
skrityje per visą mėnesį ėjo ton Harbor, Mich.
— rezidencija —
po $1.00 —- Petras Stasevi- “Į balą puolęs, sausas
yra gražios ir įspūdingos.
1441
Sn.
50th
Avė.,
Cicero,
III
k vanos iru
didelė kova už pirmenybę.
čius, Kaz. Šarauskas, Juo nekelsi”
Tel.: Cicero 7081
Pritaikintą pamokslą pasa
zas Vyšniauskas, Vinc. Kar- Toks veikalas bus vaidi Primary rinkimuose demo Patarlės
kys misionierius.
čiauskas, Ant. Vitkauskas, namas šv. Baltramiejaus kratai ir respublikonai dėjo
Valančius
visas
pastangas
laimėjimui.
Ona Valauszienė, Jonas
vakare, gegužės 17 d.
Susirinkimai
LIETUVIAI DAKTARAI
Netikri draugai yra ar
Gegužės
5
d.
įvyko
rink
:
,
Druktenis,
Gerard
Fox,
EleĮ
L
ie
tuvių
Auditorijoj.
Be
vel

— sodalieėių jvyks ryt tuoj
čiau priešų.
TeL YARda 3144
po pirmų šv. Mišių. Po su- onora uitkewicz, Ray W ait1
bus įr koncertinė dalis. mai ir tik kitos dienos va
DR.
P.
ATKOcIBNAS
Tikrus
draugus
tik
laimė

nias Šv. Petro ir Šv. Onos kewicz, John Don o van, Kaz. choras sparčiai rengiasi va- kare buvo paskelbta laimė je reikia kviesti, nelaimėje
DR. V. A. ŠIMKUS
DANTISTAS
Wbite,
Adolfina
šiurienė,
St.!
dovystė
j
varg
st
2yUaus
.
tojai.
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1446 So. 49th Court, Cicero
Petrošius, Ant. Borden, Pr. Reikia pažymėti, kad cho- net 7 kandidatus į miesto
IR AKINIUS PRITAIKO
Antradieniais, Ketvirtadieniais
Bujanauskas, St. Juška Sr., raa rūpintį ne vien savo majorus. Respublikonai — Stanislovas T. Gross
ir Penktadieuiaia
744 West 35th Street
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. 14
ketvirtadienyje, gegužės 14 St. Juška Jr., Teklė Šums-i reikalais, bet ir parapijos, du. Viso buvo 9 kandidatai.
ADVOKATAS
3147 S. Halsted St, ChLcag- Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30
Nors daug žmonių neda
d. Tą dieną kiekvienas ka- kaitė, Marijona Doršienė,, gio vaįaro pU8ė pelno skibuvusia
Pirmadieniais tik 2-4
Pirmadieniais, Trečiadieniais
Assistant Ktate’s Attorney
taiikas privalo šv. Mišių iš-'Matas Druktenis, Juozas Ži- riama parapijai. Parapijo lyvavo šiuose rinkimuose,
ir
Šeštadieniais
Šventadieniais 11-12.
of Cook County
Valandos: 3 — 8 popiet.
klausyti. Šv. Mišios bus 5:30, bus, Jurgis Tamošiūnas, Te nai turėtų paremti choro va bet demokratai išrinkti ne Dabar veda generalinį teisių praktiką,
TeL OANai 5969
po antrašu:
paprasta balsų didžiuma.
9 ir 12:10 valandomis.
kle Juškienė, Ona Druktie karą.
One North La Šalie St.
DR. F. C. WINSKUNAS DR. WALTEB J. PHILLIPS
Šie rinkimai buvo nepapras
nė, Agota Šarauskienė, Pet.
ROOM 1315 — T<-l.: KANitolpIi 8822
ti tuo, nes balsavimas ėjo VALANDOS: nuo U ryto iki 5 v. vak. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
[Barškaitienė, Dom. Kasiu- Sena gyventoja
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
I
2158 West Cennak Road
Praktikuoja visuose teismuose.
būna trečiadienio ir penkta- lienė Marijona fiaradinskie- Ieva Šutinienė, 71 metų am mašinomis. Laiko huvo duo Specializuoja
Ofisas ir Rezidencija:
kriminališkuose srityse.
Ofiso tai CANal 2345
dienio vakarais 7:30 vai. nė Ona Baradinskienė, Juz. žiaus, mirė geg. 5 d. savo ta tik 3 minutės. Daugelis
2155
VVest Cermak Road
Ofiso vaL: 2—4 ir 7—9
Seredoj
pagal
sutartį.
Šiaip jau rytais po šv. Mi- Zaiatorienė, Agota Šima- namuose. Waukegane išgy balsuotojų visai nežinojo,
OFISO VALANDOS
Kės.: 7004 So. Falrfleld Aveaoa
Nuo
7 iki 8:30 vaL vakarais
sulmauskienė ir Ona Kavaliaus- veno atvykus iš Lietuvos 35 ką daryti au tomis mašino Būkit Malonūs
Res. toL: HEMIock 3150
ANTRAS OFISAS
mis.
.
r
SAVO AKIMS l
kienė.
metus. LaidotUVėŠ“ k’f 4- y k a
Tel.
YARda
2846
Bankietas
2017 So. Westora Avė.
Tik viena pora aktų visam gy
Prie stalų, kaip papras penktadienį iš Šv. Baltra
venimui.
Saugokite Jas. leisdami
pagerbti Stanislovus ir Sta
TsL OANai 7171
tėegzauiLnuoti jas moderniškiausia
DR. C. VEZELIS
tai, mandagiai ir gražiai pa miejaus bažnyčios. Palaido
metodą, kuria regėiimo mokslas
Nuo 8 vaL ryto iki 5 vaL kasdien
nislavas įvyko gegužės 3 d.
gali suteikti.
LUten to
,
DANTISTAS
tarnavo: Ona Mockaitė, E. ta Ascension kapinėse.
35
METAI
PATYRIMO
Stanislovai pirmą kartą pa
4645 So. Ashland Avenue Oflan Tel. ........... VIRgiaia 1886
pririnkime akiniu kurt.- pašalina
Ališauskaitė, A. Ališauskai
PALANDECH’S
visą ūkių {tempimą. ..
arti 471h Street
gerbti. Atsilankė mažas bū
Motinų
Diena
tė, Lucija Vyšniauskaitė, H.
vaL: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
DR. AL. RACKUS
relis. Vjsas pelnas eis į fon
Dr. John J. Smetana
Seredoj pagal antartį.
Vyšniauskaitė, Petras Pili Gegužės 10 d. pagerbki RADIO BROADCAST
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
dą nupirkimui naujų sulank
Teatartag a Program of
tauskas, Vincas Karčiaus me savo motinėles. Toji die
Telefenaei HEMIock 5849
Dr.
J.
J.
Smetana,
Jr.
stomų kėdžių parapijos sa
4204 Archer Avenue
OITOM KTKISTAI
kas, Kaz. Šarauskas, Juozas na joms skirta. Jei gyvos, TUGOSLAV FOLK MUSIC
DR.
PETER
T.
BRAZIS
LIGONIUS
PRIIMA:
lėj. šiuo parengimu rūpino
1801 So. Ashlaad Avenue
Vyšniauskas, Jurgis Pocius, parodykim savo gerą širdį, Evary Saturdaj.l U2P.IL
Kasdien
nuo
2:00 iki 8:00 vai.
Kampas
18-tos
GYDYTOJAS
IB
CHIRURGAS
si Stella Hauser ir Stella
Telefonas: CANAL, 0528, CMeage
Trečiad. ir Sekmad. tik susitarius.
Louis Hauser.
paguoskime
jas.
Jei
mirų
6757 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS:
Holmgren.
Klebonas nuoširdžiai dė sios, pasimelskime už jų sie STATION WHIP
Kasdien »:8» a. m. Iki 8:>0 p. m.
OFISO VALANDOS:
Trečiad. Ir Mtad. >:>0 a. m.
OR. CUAttfS SEDAI
Popiet
nuolttl>vri.Vak7IM8
Sekantieji padarė pradžią koja komisijai, kuriai apsi- las.
Iki 7:00 p. m.
Enrikas
NediUhnto pagal įtartį.
GYDYTOJAS IB GSZBURGAS
aukodami: $2.00 — Stella ėmė tą darbą ir grašiai atTelefonas CANal 4796
4729 So. Ashland Avė.
Hauser, St. Holmgren, St. I liko. Ačiū visiems, kurie priAMEUK08 LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS KARIAI
(2-troe lubos)
F. Ralys, St. Rėdžius, St. sidėjo ar tai savo aukomis,
DR. PETER J. BARTKUS
MAKE
TeL MIDaray 2880
Chicago, UI
Ofiso t«L VIRginia 0036
Telefonas: HEMLOCK 0201.
Stulgaitę, St. Sejonas, St. darbu ir atsilankymu. Pelno
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
EVERY
Retodeneijoe toL: BE Varly 8844
OFISO VALANDOS:
Simoaaitia, Estelle Blazavi- ‘ liko $93.85.
DR. A. W. PRUSIS
PAY DAY
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki •
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-0
vaL popiet ir ouo 7 iki 8 JO vai. vak.
ir pagal sutartį.
08. T. dundulis
6024 So. Western Avė.
>«MNB MY
Sakmad. uuo 19 iki 12 vaL ryto.
Sekmadiettiaie taipgi pagal antartį.
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KAS GIRDEI WAUKEGAN E

Geras sumanymas

GYDYTOJA* IB OKRUBAAA

privatinio uždarbio iš to ne
turėtų būti nei viešam. Rei
kėtų paimti didžiulė svetai
nė, kaip Genesee Theatre,
arba naujas U. S. O. namas.
Čia reikia paramos ne vien
lietuvių, bet ir vietos anglų
spaudos.
Taigi, vyrai, geras suma
nymas, bet ir didelis dar
bas. Gerai atlikus, lietuviams
būtų garbė. Prisidėtume prie
kilnaus Raud. Kryžiaus vei
kimo.

Tarpe vietinių veikėjų, lie
tuvių katalikiškų draugijų
eina kalbos apie surengimą
vieno didžiausių pramogų,
kad į ją būtų sutraukta apie pora tūkstančių publi
kos ir visas pelnas paskir
tas Amerikos Raud. Kryžiui.
Toks parengimas, žinoma,
suinteresuotų ne tik vietos,
bet ir apylinkių kolonijų lietuvius ir svetimtaučius. Pa
rengime dalyvautų artistai- Sumainė žiedelius
lošėjai iš Chicago, kurie saOna Galinsite su Leonu
vo laiką pašvęstų dykai, nes Paluckiu gegužės 1 d. šv.

UBTUVI8 DAKTARAS

OPTOMETBISTAS
Prttotttoa akinta
a t ■ a k o mlagai s

TOS F. SUDRIK
KBtDtOVMB

3241 So. Halsted SI.
Telefonas:

Calumet 4581
BSL RAMO P
PAŠAUR

TARĮM*
ADVOKATAS

WHITKEY E. TARUTIS
Paulina Russian and Turldsh Baths

ADVOKATAS

Savo Sveikatą Pagerinsite Atsi'ankydami

Centrinis Ofiaas:

i Šią Modernišką Lietuvių įstaigą!
ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI

3133

Ultra-Viotet Sunshine ir Infra Red Light

(Lietuvių Auditorijoje)
VALANDOS: Nuo l-naos iki R-tos
valandos vakare.
Talafoauu CĄlmmta 6877

Radiattons, Swedi«h Maanage ir Movementa.

Moterims — Trr*tad1ie»taia.

Telefonas:

VIRgHia

9493

A. F. CZESNA, savininkas

S. HALSTED ST.

MASS-lbl'

J?

134

TeL STAto 7S72

8t

Chicago, III.

DR. S. R. PALUTSIS

DR. MAURICE KAUN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Trečiadieniais ir šeštadienio vaka
Ofiso Tel.: Yards 0994
rais pagal sutartį.
Kamp. 15tos gat. Ir 49th Ct
Res. Tel.: Kentvood 4300
OFISO VALANDOS:
TaL OANai 6122
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ■ 7A v. vak
ir pagal sutartį.
Res. 1625 So. 50th Avenue Nedaliomis nuo 10 ik, 12 vaL diena
GYDYTOJAS IR OHZRUROAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
TaL Otono 1434
TELEFONAI:
Vai.: 2—4 ir T—0 vak.
2201 West Cennak Rd.
Office — HEMIock 6524
Ketvirtad. ir NedMiamia amitarns. Valandos: 1—3 popiet ir 7—b v. v
Emergency — oall MIDvray 0001
RgZIDBNCIJA:
2423 West Marąuette Rd.
Rem — UEMtock 1643.
(lietuvis)
6631 S. California Avė.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
TeL REPaklie 7868

Ras. 6988 Se. Tatlman Ava.
B«a M. Gatavom mu
Office toL RElOock 4843

DR. J. J. SIMONAITIS

08.BIEŽIS

DR. A. JENKINS

DR. STHKOt'IS

TaL OANai 0257
R«b. toL: PROspeot 0659

PHY8ICIAN AND BUROEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:
N no 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vai. vak.
Nedaliomis pagal sutartį.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

RtoMsatlJa: 4600 So, ArteeUn Ava
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

8921.
3187.

TsL TJ

DR. P. Z. ZALATORtS
1821 So. Halsted Street

Office toL YARda 4787
Namų toL TROapeet M98

• »» 0 «*l

DR. A. J. DERTASH

T«L: HEMLOCK 2061

GYDYTOJAI IB CHIRURGAS
OOae vaL t mo 1-3; aae 6:36-8:3<>
7 W We«i
Street

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

6558 8o. Weetorn Avė.
Kas

bus
tas

Ištvermingas

bus

iki

išgelbėtas.

N. LA SALLE ST.

Room 2014

Halsted

Res. toįsfoaas SBUag 0434.
OFISO
VALANDOS:
4157 Archer Avenue
Nuo 9:00 ryto iki 12:00 pietų; TaL Otoers 1484
Ofiso vai.: 1—3 ir 6-8:36 P. M nuo 2:00 iki 5:00 vai. po piet ir
Trečiadieniais ! pagal antartį.
nuo 6:30 Iki 9:00 vai. vakare.

galui,

1657 W. 45th St..,.. Kamp. Paulina St

So.

(Mat 10. 22J.

OFTRO VALAMDOH:
Kasdien nuo 9:00 vai. ryto IkJ 9:00
vai. vak.; tračiadlenlaia nuo 1:0#

vai. mo tu lJiM rai. tfatu.

2500 West 63rd Street
OFISO VAIxANDO8:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Tawgi pagal nutartį.
Ofiso telefonas PROspoct 8737
Mastą totofenas VUtoiato 94«

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON

OFISO VALANDOS:
3 ir auo 6 ild 8 v. vak

Nuo 1 fld

3408 Wtot

63rd Street

Rez. Tei. LAFayette 0094

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

Kai

dėl

suardom

pinigų,

venimas

tai

gyvenimą

suardytas

nesirūpina

gy

pinigais.

4146 Archer Aveaue
Ofiso Tel. LAFayette 3210
Jeigu Neatsiliepia —
šauk KEDzie 2868
VALANDOS:
Nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 iki 8:30 vak
Tradiadtonltos nuo 2 in 4 popiet
MariSlUmU

P«al

Išmintingas žmogau — at
sikratyk draugo, kuris su
tavo priešais sėbrauja.
Dievas suteikia mums ge
nis daiktus per mūsų pačių
rankim.

Italų priežodis

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge’“

Šeštadienis, re#. 9 d.. IJ442

D R A POAB

DIDIEJI ŽMONES, GEGUŽES MĖNUO IR GRANATŲ
PLĖŠOMA ŽEMĖ

dos, taip kad aš nebespčda— Nuo to laiko Marijos lia švento paveikslo, prisi
vau jų nė surašyti.
garbinimas yra taip giliai minkime, kad tūkstančiai
Kompozitorius Oriando di įrašytas į mano širdį, kad jaunų vyrų miršta be žva

CLASSIFIED

ADS

UF.LP VVANTED — MOTERYS

kės rankose, juos padeda
amžinam poilsiui žemėj ne
šventintoj, iš kur juos ne
kartą baisiai vėl iškasa
sprogstančios granatos. Bai
sių katastrofų suklupdyti
mes tiesiame rankas iš šir
dies šaukdami:
— Taikos Karaliene, pasi
gailėk mūsų!

Lasso tarp savo 2,000 kūri aš visuose kritiškuose mano
“DRAUGO”
••FOUNTAIN” MERGINOS
nių turėjo apie 100 intona gyvenimo momentuose visa
DARBŲ SKYRIUS
Pastovus darbas jusi.i apyi.inkbjb.
patyrimas PAnEiPAi'.iAM ar. bet nrcijų Marijos giesmės “Mag- da su malda kreipiuosi į
BEIKaLINGAS. PRADINE AI,(IA 118.00
‘•DRAUGAS” HELP IVANTEti
nificat”. Ar tas nerodo no Dievo Motiną.”
IR tlfcRA PROOA ISIDIRBTI. UNIFOR
ADVERTISING DEPARTMENT
MOS DUODAMOS IR IŠVALOMOS. ATSI
127 No. Dearborn Street
rą vis geriau garbinti Ma
Mes nesistebime tuo mi
ŠAUKITE Į —
Tet.: RANilolph Š4M-94A
— Priimk kaip dovaną
Beržais iškaišytos
riją?
nisterio
pamaldumu
—
argi
mane, Marija.... Tu Tėvui
VVALGREEN DRUG STORES
seklyčios
HELP VVANTED — VYRAJ
j
ne
tiesą
pasakė
didysis
ko31 E. Adams St.; 5973 W. .MadiMtn
Ispanijos
ministerio
dangiškam mane pavesk.”
7901 S. Halsted; <1300 Cottage Grove
DIE
MAKERS
Sužaliavę parkai, pražy
, votojas' prieš nacius už nuPraslinko pora metų ir jr prisiminimai ir ašaros
Pirmos klasės. 41.30 į valandą ir
dusios gėlės ir skaistus sau
••overtlme”.
SKALBYKLOJ MARŠKINIŲ PRESS’
liko konvertite, nuoširdi ka Daug ką mums pasako di Į skriaustųjų teises —■ kard.
OPERATERKOS prosyt marškinių
UNITED SPF.CIAI.T1ES
lutės veidas apskelbė mums
Faulhaberis:
priešakius, rankovgalius, kalnierius;
9706 Cottage Grove Avė.
talikė.
ir taipgi kitokios darbininkės. Pas
džių valstybės vyrų elgesys.
atėjusį gegužį. Mūsų min
— Kas yna artimai su
tovūs darbai.
K. J. Prunskis
žinomas poetas Klemen Didžiojo karo garsenybė
TOOL DESIGNERS
TOLL RROS. IAUNDRY
tys skrieja į tėvynės sekly
Motina,
tas
negali
būti
sve

Profesionalė Inžinierių įstaiga reika
sas Brenta.no keletą metų maršalas Fochas mėgdavo
1725 Augusta (Neto'l Ashland)
lauja
įrankių
“
deslgners
”
,
kurie
yra
čias, kur berželių šakomis
timas ir Sūnui.”
SUPAŽINDINKITE KITUS dabar be darbo iš priežasties "prlprieš mirtį, prisiminęs savo melstis prie Liurdo Dievo
MERGINOS — mums yra reikalingos
oritles” arba mažai darbo, kad susi
iškaišytos lubos, kur rūtos
sveikos, švarios jaunos merginos ar
SU
DIENR.
“
DRAUGU
”
siektų
su
mumis
kogrelčiausia.
Mes
jaunystėje padarytus vin Motinos. Jis net viešai ne Mintys prie degančių
moterys dirbti kaipo kasierkos die
turime išpildyti didelį darbo progra
ir degančios grabnyčios prie
nomis ar naktimis, veiterkos, ••grill”
mą dėl Ilgo laiko. Aukščiausia mogius nuo tikrojo kelio, pa- sibijodavo kalbėti rožančių. žvakių
merginos dirbti HITCHING POST.
kestles rata mokama, bet tiktai ga
švento paveikslo ir kur sau
Mūsų darbai pageidaujami. Mokes
būs vyrai kurie guli parodyti pa
rašė tokius prisiminimus:
tis gera, tipsai dar geriau. Valgis ir
Kai 1929 m. Seviloje (Iš Šį gegužės mėnesį Pijus
sekmingą darbo rekordą lai atsišau
le nudegusiomis krūtinėmis,
uniformos dykai. —
kiu.
Gulėjau naktį sielos panįjoje) buvo Marijos gar- XII ypatingai ragina melsti
purenę motiną žemę, ateina
LA SALLE DESIGNING CO.
2<t(M) N. Clark; 5442 lake Park;
628 West lake Street
tiesti pūslėtas rankas prie' kančl08e *r mąsčiau apie sa- bei skirta8 kongresas, prieš Mariją taikos. Kai išgirsime
3938 Vest Madison
DIE REPAITt MAN
Dieviškos Motinos mūsų bro v0. PakJydim^ gyvenimo Ju* 20,000 dalyvių prabilo tuo- varpų balsą, kviečiantį į ge
JURGIS GERLIKAS
GEORGĖS — Georgo De Met
Gera užmokestis. Atsišaukite J:
Priimsime nuolatiniai keletą manda
Gyv.: 826 W. 34th Street.
liai, melsdami pasigailėji- ^.Galvojau tada“ ar metinis švietimo ministeris gužės pamaldas, prie alto
giu jaunų merginų ar moterų dirbti
AUTO RADIATOR MFG. CO.
Mirė geg. 8 d..
1 942 m.,
kaipo veiterkos ar "soda fountatn”
4:15 v. pp., sulaukęs senatvės.
29(19 Indiana Avenue
mo
tlkrai nebera man J°kl0S
Ponte. Be kito ko jis pasa- riaus prisiminkime tuos, ku
klerkomp..
Patyrimas nc-eikaUnea;
Gimęs Lietuvoje.
Kilo iš
sigelbėjimo vilties. Bet jos k=.
sekmadieninis nereikia dirbti. Mo
šaulių apskr., Klovainių par.,
COREMAKERS
rie yra priversti klausytis,
kestis ir vaig'n i ’aike mokinimo. AtMeilūnų kaimo.
Su džiaugsmu mes palai-i nebuv0
atsiminiau, _ Kai mirS manoii mo
Gera užmokestis. 100% Defense dar
sišaukito į General Ofisą.
Paliko dideliame nuliūdime:
kaip
varpų
varis,
sulietas
į
kome mūs tėvų paveldėtas' . ,
,
.
i
Kai mire
mo_
moterj Elzbietą (po tėvais Balbai.
GEORGE DE MET
kaitė); 2 sūnus. Joną ir Juo
ADVANCE AI.VMIN1M CASTINGS CORP.
--kai- kad man> dar mazam tebe-1 tina, tėvas privedė mane patrankas spiaudo ugnį ir
75 W. Van Ituren (2-Vaino aukšte)
tradicijas, tuo -labiau
zapą; marčią Pauline; dukte
2743 West 3«th PI.
sant, rytą, vos nubudus ma
rį Heleną Bukaltlenę;
žentą
FULLER BRUSH CO. reikalauta 3
matome, kad ir didieji pa no motina pasilenkdavo prie prie Dievo Motinos paveiks plieną. Kai mūsų giesmę ly
Stanislovą; 7 anūkus; 2 proDEGTINES PARDAVĖJAS, parda moterų tarpe 22 ir 40 metų amžiaus.
anūkus;
3
brolio
sūnus —
dės
galingi
vargonų
balsai,
lo
ir
tarė:
“
Tu
nepasilieki
vinėti plačiai išgarsintų ir išskirti-, Atsišaukite J Room 841.
saulio minties, muzikos, me j lovos ir kalbėdavo “Sveika
Juozapą, Ignacą ir Petrą Gernų rūšių degtinę. Patyręs žmogus
likus ir jų šeimas; pusbrolį
80 E. JACKSON
prisiminkime
tuos,
kurie
pri

be
motinos,
mano
vaike,
nuo
pageidaujamas.
no galiūnai ėjo tuo pat ke i Marija”, maldelę prie Ange
Antaną Gerliką ir jo šeimą;
MO
KESSON
and
ROBBINS
ir kitas gimines, draugus ir
PATYRUSIOS GUZIKAMS SKYLU
liu. Štai keletas pavyzdžių. lo Sargo ir darė ant mano dabar Marija yra tavo mo versti klausytis kulkosvai
pažjstamus.
540 West RaiuloRdi St.
ČIŲ OPERATERKOS, dirbti prie
Lietuvoje
paliko
brolio
sūnų
džių dūdų tratėjimą, kur
tina.”
marškinių. Defense darbai. Moder
Gerliką ir gimines.
niška dirbtuvė. Gerą užmokestis. At
kaktos kryžiaus ženklą. Tų Iš susijaudinimo ministe švinas į kulkas sulietas sė Kazimierą
Nobelio laureatė
Kūnas pašarvotas S. P. MaPAIEŠKOJIMAS
sišaukite prie:
želko koplyčioje, 3319 S. Li
Paieškau draugės, Julės Miltinaitės,
atsiminimų
aš
nusitvėriau
W. V. BROWNTNG, 1922 S. Halsted
tuanica
Avė.
Laidotuvės
įvyks
riui akyse pasirodė ašaros ja mirtį. Kai pakelsime akis
Geniali dabar pavergtos
po vyru Kazlauskienė. 30 metų at
antrad., geg. 12 d. Iš koply
gal gyveno Brockton, Mass. Paeina
ir stengiaus atsiminti kūdi- ir jis toliau kalbėjo.
B—G FOODS, INC.
čios 8 vai. ryto bus atlydėtas
prie liepsnojančių žvakių ša
iš Lietuvos. Mažeikių apskr., Papi
norvegų tautos rašytoja Sig- ,
.
,, „ . ,
j šv. Jurgio par.
bažnyčią,
lės parap. ir stoties Dabikinės. Ma Jaunos merginos ar moterys, dirb
. ., -t j .
i
•
-•
I
kystes
maldas.
Tai
buvo
viekurioje įvyks gedulingos pa
fnd Undset 1928 m. laimėjo
lonėkite pati atsišaukti ar žinantieji ti už veiterkas prie pagaminimui
maldos už velionio sielą. Po
sandvičių. Mes išmokinsime. Proga
nintėliai siūlai, kurie audrų
pranešti sekančiai —
įsidlrbti, gera užmokestis, valgiai.
pamaldų bus nulydėtas į šv.
Nobelio premiją už savo ta
ANTANINA
TAMULAITfi,
po
vyru
Kazimiero kapines.
Uniformos duodamos ir išvalomos.
PADEKONE
SMITH. 43 Schuylcr St., Am.ster- Dienomis ar vakarais darbas. Atsi
Nuoširdžiai kviečiame visus
lentingus raštus. Vykdama valandose mane išgelbėjo...
dam
New
York.
gimines, draugus ir pažįstamus
šaukite rytais (ant 2-tro aukšto),
dalyvauti šiose laidotuvėse.
į Stokholmą premijos atsi- Haydno kūrybos
174 W. RANDOLPH ST.
4 KAMB. FLETAS IŠRENDI’OJA- ' OPERATERKOS — patyrusios prie
Nuliūdę:—
Mioteris,
Sūnai,
MAS. — Naujai pastatytas namas.
Duktė, Marti. Žentas. Anūkai,
imti, ji sustojo Oslo mieste,, paslaptys
Tiktai išrenduosime šeimai be mažų
Proanūkal. Brolio Sūriai, Pus
korsetų, “double neeedle” ir apsiuvaikų. Atsišaukite sekančiai:
brolis Ir Giminės.
kur tautiečiai jai pagerbti', Jei kompozitoriai Schuvėjos.
Laid. direktoriai; Mažeika ir
3849 MEST 66T1I STREET
POWELL CORSET CO.
Evanauskas. tel. Yards 11 38-39.
suruošė dideles iškilmes, į- bertas, Gounod ir kiti sukū
DONATAS LANSBERGAS
913 VVest Van Buren
PARSIDUODA TAVERNAS — Biznis
teikdami jai laurų vainiką. rė taip puikias “Avė Ma
išdirbtas per 5 metus. Visokių tau
JONAS RIMKUS
tų apgyventas kraštas. 4 kambariai
Mirė geg. 7 d., 1942 m., 6:55
PATARNAVIMAI
Sekančią dieną, po iškilmių ria”, tai jie turėjo jausti tai
pagyvenimui. Karšto vandens šlldivai. ryto. sulaukęs pusės amž.
kuris mirė Bal. 27 d., 1942
mas. Parduosiu ar mainysiu ant lo
nakties rašytoja nuvyko į Dieviškai Mergelei didelę
ir tapo palaidotas Bal. 30. o
Gimęs Lietuvoje.
Kilo iš
to ar mažos farmos.
DIAMOND POINT SAW
dabar ilsis šv. Kazimiero ka
Šaulių apskr., Šaukėnų parap.,
3234 W. 111TH ST.
CHICAGO.
domininkonų bažnyčią ir lai pagarbą.
pinėse amžinai nutilęs ir ne
Pakllbaiči-ų kaimo. Amerikoje
A.
A
FILING W0RKS
galėdamas
atidėkoti
tiems,
išgyveno 39 metus.
mėtąjį laurų vainiką padė Kompozitorius Juoz. Haydn
kurie
suteikė jam paskutinj
PARDAVIMUI BUČERNE IR GRO Taisome visokius piūklus. Taisymas
Paliko dideliame nuliūdime:
patarnavknujri ir palydėjo ji )
MARIJONA BALSIEWICZ
SERNR, geroj vietoj, mišrių gyven
naminių plūkiu, tai mūsų specialy
jo prie Dievo Motinos sto- yra daugelio vadinamas mo tą.
moterj
Amelią
(po
tėvais
Pušneišvengiamą
amžinybės
tojų apylinkėj — kampa“ Wcst 21st
bė. Rašykite dėl "Free Catalogue”
konaitė, po pirmu vyru Jurgivietą.
Gyveno: 1409 No. Greenview
Plax-e
Ir
So.Leavitt
St.
Biznis
gerai
kainavimo sąrašo.
vylos. Klūpėdama čia^ji il derniosios instrumentalinės
lienė); sūnų Aleksandrą; 2 duk
Avenue
išdirbtas
per
22
metus.
Pardavimo
teris, Oną ir žentą JurgJ ŠatMes atmindami it apgailė
Prisiųskite piūklus paštu "parcel
priežastis — savininkas eina į kitą
gai meldėsi. Jos širdis ra muzikos kūrėju. Jeigu jam
kus, Helen ir žentą Froderick
dami jo prasišalinimą iš mū
post.”
Mirė Geg. 8 d., 1942. 7:05 vai.
biznį.
Atsišaukite
telefonu:
Correra: podukrę Oną ir žentą
sų tarpo dėkojame mūsų dva
ryto. sulaukus pusės amž.
mybę surado ne pagyrimo kada trūkdavo kūrybinio įCANAL 2687.
28 NO. LOOMIS STREET
Petrą Jurgilus; 2 posūnus, Pe
siškiems tėveliams Kun. kleb.
Kilo Iš Vilniaus
apskričio
trą ir Joną Jurgilus; 3 anūkus;
A. Linkui, Kun. A. Deksniui.
TEL. MONroe 1397
Czobusko parap.
žodžiuose, kuriuos vakar gir kvėpimo, jis paimdavo į ran
PARSIDUODA 2 FLKTŲ. P° 6 kam
brol) Feliksą ir brolio dukte
Sr. ir Kun. S. Adominui. kurie
Paliko dideliame nuliūdime
rį Bronislavą Lansbergus: sese
barius, MŪRINIS NAMAS.
Karšto
atlaikė
įspūdingas
pamaldas
3 brolio vaikus Frank. Joseph,
dėjo, ne piniginėje dovano kas rožančių ir melsdavosi
rį Marijoną ir švogerį Feliksą
vandens šiluma. Garadžius dėl dve PARSIDUODA — 2-aukšto mūrinis
už jo sielą lr Kuo. k|ėb. A.
Thomas Saplt ir ju šeimas: 4
Aitučius; pusbrolį Joną lansjų karų. Prieinama kaina. Atsišau
Linkui Už pasakytą- pritaikin
namas su atiku (attic). Kaina —
sesers vaikus Michael, Peter,
je, kurios važiavo atsiimti, savo kambaryje ar mažoje
bergą: Svogerką Oną Yurgaitietą pamokslą. Taipgi dėkotam
kite po sekančiu adresu:
$3,400. Savininkas:
Anthony, Justin Matecunus ir
nę ir šeimą, ir daug kitų gimi
gerb. Kun.
kleb. A. Linkui
6636 SO. TALMAN AVENUE
Jų šeimas; pusbrolius, pusse3017 SO. CENTRAL PARK AVĖ.
o čia, prie Dievo Motinos. namų koplyčioje. Darbą pra už
nių, draugų ir pažįstamų.
jo atsilankymą koplyčioje
res ir daug kitų giminių, drau
ir už pamaldas kapūose. Dė
gų
ir
pažįstamų.
MAROUETTE PARK apylinkėje sa
Poeto vingiai ir kelias
dėdamas ir baigdamas HayKūnas pašarvotas namuose:
kojame šv. Mišią aukotojams
Kūnas pašarvotas
Antano
vininkai parduoda 2 p-gyvenimų,
928 W. 34th St. Laidotuvės įir gėlių aukotojams laidotuvių
B.
Petkaus
koplyčioje,
6812
marinį namą, po 6 kambarius, ge
atgal
'
dnas sukalbėdavo “Sveika
vyks pirmad.. geg. 11 d. Ti na
direktoriui Jonui F. Eudeikiūi
Kantrybė
yra
vilties
me
So.
AVestem
Avė.
riausiame stovyje. Karšto vandens
mų 8 vai. ryto bus atlydėtas J
kuris savo geru ir mandagiu
Laidotuvės
įvyks
pirmadie

šiluma, "tlle” maudynė.
2-karams
Poetė Uuizė Hanzel buvo Marija”.
šv. Jurgio par. bažnyčią, kurioj
patarnavimu
garbingai nuly
nas.
Voveng garadžius.
nį, Geg. 11. iš koplyčios 8:00
—
įvyks gedulingos pamaldos už
dėjo
j)
i
amžinasties
vietą,
o
vai.
ryto
bus
atlydėtas
j
Gi

6547 SO. WASHTENAAV AVENUE
protestantų pastoriaus duk — Tada, — pasakojosi
velionio sielą. Po pamaldų bus
mums palengvino perkępti nu
mimo
švenčiausios
Panelės
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
liūdimą
ir
rūpesčius.
Dėkoja

Kur
kas
yra
geriau
turėti
pąrap.
bažnyčią,
kurioje
į
vvks
tė. Bet ji savo kūriniuose jis, -r- plaukte plaukdavo
pines.
me
grabnešiams ir visiems,
gedulingos pamaldos už ve
SKAITYKITE “DRAUGĄ”
kurie paguodė mus mūsą nu
išmintį, negu auksą.
lionės sielą. Po pamaldų bus
man
į
galvą
mintys
ir
gaiNuoširdžiai kviečiame visus
rašė:
liūdimo valandoje ir pagalios,
nulydėta J šv. Kazimiero ka

Nobelio laureatė Sigrid Undset ir jos lauru
vainikas. - Brenlano išpažinimai.

T

dėkojame
visiems
dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms.

<4r
(įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST,

O tau, mylimas sūnau ir
broleli, lai Gailestingasis Die
vas suteikia amžiną ramybę
danguje.

Nuliūdę lieka: Motina, Tė
vas, Seserys, Brolis, Giminės.

gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę — Moteris. Rfinns,
Dukterys, Padukrė, Posūnel. Anūksl. Brolis. Sesuo, Pusljrolls Aon tai. švogeriai, švogerkos
lr Giminės.
lAld. direktorius Antanas M.
Phillips, tei. YARds 4908.

pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažįs
tamus dalyvauti
laidotuvėse.
Nuliūdę Brolio Vaikai. Se
sers Valkai, Pusbroliai, Pusse
serės ir Giminės.
Laidotuvių direktorius Anta
nas B. Petkus, Tel. Orovehill
0142.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE: 9000
620 WEST 15TH AVENUE

MONUMENT CO.
MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

KOPLYČIOS DYKAI I
PAGERBIMAS

VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

PASITIKĖJIMO MUMIS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

REKORDAS
SI firma viri 60 m. tos pačio,
teimynos rankose!

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials Erected Everywhere.

Išrinkit Paminklą Dabar, Kad Užtikrinti Pastatymą *
Pirm Vainikų Dienos (Decoration Day)

BUY DEFENSE BONDS VVITH THE SAVING!
KREIPKTTffiS PRIE LIETUVIO

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotam Direktorius
AMBUEANCE Dieną Ir NaktĮ

I. J. ZOLP

ANTANAS M. PHILLIPS

1646 VVest iflth Street
Tel. YARda 0781-0782

8807 Litnaniea Avenne
Tel. YARds 4908

LACHAWICZ IR SCNAI
2814 WMt 28rd Place

ANTHONY B. PETKUS

Tel. CANaI 2515
42-44 Eaat lOflth Street
Tel. PULlman 1270

,410 Sonth 50th Avenne
Tel. CICERO 2109

0812 South Westem Avenne
Tel GROvehilI 0142

P. J. RIDIKAS

JOHN W. PACHANKIS
Member of the I.lthnanlan Chamber nf Oommaroe.

MODERNI ISvIdlnS PARODA

4535 W. VVashington Blvd
Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA:

5919 South Troy St.
Tel. REPnblic 4298

VALANDOS: K&gdien 9 Iki 9 v. vak.; Aettad. ir Sekm 91U6vaL

8854 Sonth Halsted Ttreet

480M7 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
T«L LAFayetta 0727
Radio Programas — 10:96 vai. antradienio Ir šeštadienio rytala
Iš Stotie. WHIP (1610), su p. šaltimieru.

Skyrlna: 710 Weet. IRth Street
Viai telefonai; YARda 1419

MAŽEIKA

ir EVANAUSKAS

8819 Lltuanlca Avenne
Tel. YARda 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS
10821 Sonth Michigan Avenne
Tel. PUIJman 9661

Li.,_ JL
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Chicago, Illinois

K34 South Oakley Avė.

Published Daily, except Sundaya
A member of the Catholic Press Association

SubnrrlptionM: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
Six Months — $4.00. Single Copy — 3 centą.
Advertising in "Draugas" brings best results.

DRAUGAS
l&elna kasdien, itekyrua sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse; Me
tams — $6.00: Puaei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam h&nesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata; Metams
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrąžiname, 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
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mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.
Entered as second-Class Matter Ma'ch 31, 1916 at Chicago, UI.
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Mūsų motinos

tauta. Dėl to, jei lietuviai sustoja dainavę, tai jau tik
rai bloga. Reiškia, kad jie jau merdėja tautiniu at
žvilgiu. Bet mes nenorime mirti kaipo lietuviai! Mes
norime gyventi! Lietuviškoji daina ligšiol mus gaivi
no, tegaivina ir ateityje. Todėl remkime tuos chorus,
kurie lietuviškai dainuoja.
Prezidentas Rooseveltas yra pareiškęs savo norą,
kad ir chorai šiuo krizės metu turi svarbias pareigas.
Jie turi dažniau ir geriau dainuoti, kad duoti visuo
menei progos atitraukti mintie nuo didžiųjų šiandie
ninių rūpesčių, kad duoti galimumų poilsiui. Be to,
Prezidentas žino ir tą, kad dainos akstiną ir prie di
desnių ir kilnesnių darbų, keliančių tautos garbę ir
vedančių prie laimėjimų.
Visais atžvilgiais svarbu palaikyti chorus. Džiugu,
dėl to, kad L. Vyčių choras išsilaikė, kad jis šiandien
rimtai kelia mūsiškės dainos kultūrą ir reikia palin
kėti, kad jis dar daug metelių savo srityje darbuotus.
Ilgiausių metų!

Mes pasižadame
Lietuvių visuomenė jau yra pasižadėjusi visais ga
limais būdais remti Jungtinių Valstybių karą — pirkti
karo bonus, aukoti Amerikos Raudonajam Kryžiui ir
dirbti visus tuos darbus, kurie reikalingi karui laimėti.
Bet, pradedant Chicagoj ir visoj Illinois valstybėj
didžiąją kampaniją surinkti iš visų vyrų, moterų ir net
vaikų pasižadėjimus, kad visą karo laikotarpį pirks
U. S. Bonus ir taupymo ženklus, lietuviai ne tik pasi
žadės, bet savo pasižadėjimą šimtu nuošimčių išpildys.
Pirmadienį, antradienį ir trečiadienį — gegužės mėn.
11, 12 ir 13 dienomis visų mūsų namus aplankys žmo
nės, kurie atsineš su savimi speciales blankas. Jas tu
rėsime išpildyti, pasižadant už kokią sumą pirksime
bonų ar ženklelių. Tai nėra jokia prievarta. Tai lais
vos valios reikalas.
Reikalas yra didelis ir svarbus.
Jungt. Valstybių vyriausybė yra užsimojusi didesnę
karo išlaidų dalį padengti savo žmonių laisva valia
teikiama paskola karo vedimui. Finansų departamento
teigimu, tai žymiai prisidėtų išvengti arba sumažinti
dolerio infliacijos pavojų.
Visi prisidėkime prie to, kad šis didysis vajus pa
vyktų, kad visi šio krašto gyventojai atliktų savo patrijotinę pareigą ir padėtų greičiau sutriuškinti Japo
nijos militarizmą, hitlerizmą, fašizmą, laimėti karą ir
įsteigti pasauly teisingą ir pastovią taiką.

Šiemet žymiai didesniu rūpestingumu ir net ypatin
gu susijaudinimu rengtasi prie Motinų Dienos minėji
mo.
Ir suprantama kodėl.
Gyvename karo metu. Devyniasdešimts su virs nuo
šimčių visų pasaulio tautų yra jei ne vienu tai kitu
būdu įtrauktos į karą. Kariauja ir Jungtinės Valsty
bės. Visų mūsų mintys yra atkreiptos į karo laukus,
visiems rūpi, kad greičiau karas baigtųsi ir kad baig
tųsi mūsų laimėjimu. Bet sunku ir įsivaizduoti motinų
rūpestį. Motinų, turinčių savo sūnus karo laukuose,
rūpestis yra kitoks negu mūsų. Jis yra surištas su
mažai kam tesuprantama motiniška meile ir kartu su
skausmu. Šiuo atveju motina visuomet yra su sūnum
kareiviu savo mintyse. Ji norėtų būti su juo visada:
įei alkanas — pavalgydinti, jei ištroškęs — pagirdyti,
jei sužeistas — jo žaizdas aptverti, aprišti ir jei, pa
galiau, žuvęs — paskutinį kartą jį pamatyti ir jo šal
tas lūpas pabučiuoti.:..
Šie laikai yra motinų didžiųjų rūpestėlių ir skausmų
laikai. Dėl to dabar jos ne vien pagarbos, bet didžiau
sios paguodos, o kai kurios ir globos yra reikalingos.
Gerbkime ir mylėkime ne tik rytoj — Motinų Dieną,
bet kiekvieną dieną, visuomet.
Tai tik pradžia
Suprantama, kad skaudu yra ir tiems sūnums ir duk
Užvakar ir vakar Amerikos visuomenė buvo džiugi
terims, kurių motinos yra Lietuvoj ar kituose pasau
nama
karo pasisekimais Pacifiko vandenyne. Jungti
lio kraštuose. Karas jas nuo mūsų atskyrė. Jų likimas
mums nėra žinomas. Bet vienas dalykas mums aiškus nių Valstybių ir Jungtinių Tautų karo jėgos paskan
— jos mūsų neužmiršo. Jų mintys, širdys ir maldos dino net keliolika Japonijos karo laivų. Tuo priešui
yra su mumis. Dėl to mes galime būti tikri. Mes ga užduotas didelis smūgis.
Šios žinios bus dideliu akstinu ne tik santarvininkų
lime būti tikri ir aiškiausiai jausti, kad jos mel
džiasi ir už Amerikos motinas, kurių sūnūs kariauja armijoms karo laukuose, bet ir.Amerikos visuomenei,
už demokratiją ir pavergtųjų tautų išlaisvinimą. Jos kuri dar didesniu rūpestingumu ir pasiaukojimu dar
jaučia, kad jų sūnūs padės Lietuvą išlaisvinti ir jos buosis, kad jokių reikmenų nepritrūktų nei Amerikos
vėl galės susisiekti su savo mylimais vaikais, nuo ku nei Jungtinių Tautų kariuomenėms.
Mes esame įsitikinę, kad tai tik pradžia. Netrukus
rių karas jas atskyrė.
Karas visur ir visiems daro žaizdas. Bet mūsų mo ir japonai ir naciai susilauks to, ko prašė. Vieningos
tinų širdys yra labiausiai ir skaudžiausiai sužeidžia Amerikos ir santarvininkų jėgos jų terorui ir siaubui
mos. Joms gydyti' nėra kitokių priemonių, kaip tik padarys galą.
«
mūsų malonūs, švelnūs žodžiai, jų būvio supratimas
ir įvertinimas, gyvų gėlių puokštelė Motinų Dienoj ir
Prancūzu nelaimės
maldos ne vieną dieną metuose, bet nuolatinės, kas
Vichy, prancūzų, vyriausybė persiorganizavo. Jon
dieninės.
Hitleris įstūmė Lavalį. Bet toji “vyriausybė” pasidarė
labiau panaši į tą pasaką apie lydeką, vėžį ir gulbę.
Nurodo, kad tymas (rinktinė) labai prastas. Vežimas
Pažymėtina sukaktis
ne tik, kad vietoje tebestovi, bet ardomas. Patsai PeMes nesigailėjome vietos šį vakarą įvykstančiam L. tainas pareiškė savo artimesniems žmonėms, kad kuo
Vyčių choro jubiliejiniam koncertui išgarsinti, nes gi mažiau jis matys Lavalį, tuo jis bus laimingesnis. Ne
liausiai esame įsitikinę, kad savąjį jaunimą, ypač dai tik tarp Lavalio ir Petaino nėra sutarimo, bet ir kiti
nuojantį jaunimą turimo remti.
ministrai beveik į kudlas vieni antriems kimba.
Ne tik mes patys, bet ir kitataučiai, kurie supranta
Tokių nesutikimų, matyti, nori Hitleris, nes jo šū
dainas ir muziką, mums sako, kad lietuviškoji kalba kis yra — skaldyti ir valdyti. Bet gal jau netrukus
yna graži, bet lietuvių liaudies dainos yra dar gražes prancūzai galės pasakyti ir Lavaliui ir kitiems Hitlerio
nės. Princetono universiteto profesorius Benderis, gar bernams — še lauk! Karą laimėję santarvininkai, pran
susis kalbininkas, yra pasakęs, kad lietuvių tautą rei cūzų tautai duos progos susijungti, susiorganizuoti į
kia išlaikyti gyva dėl jos gražios garbingos praeities, laisvą, nepriklausomą Prancūzijos respubliką.
bet labiausia dėl jos kalbos ir dainų, nes tai yra nepa
prastai didelis turtas.
Prieš dvidešimts penkis metus suvirš Chicagoje įsi SLA seimas
f<
steigė L. Vyčių choras. Įsisteigė kaip tik tam, kad pa
Susivienymo Lietuvių Amerikoje seimas, kaip skel
laikyti ir kelti lietuviškąją dainą. Ir jis šioj srity visą bia “Tėvynė”, bus birželio 29 d., Pittsburgh, Pa. Patys
laiką dirbo, nugalėdamas visus sunkumus ir kliūtis, šios organizacijos šulai spėlioja, kad ir šis seimas bus
kurių buvo daug. Nekartą jam buvo pavojų iširti, bet triukšmingas. Būsią ginčų dėl lėšų fondo, Jurgelionio
lietuviškos dainos meilė prie to neprileido. Jis pasir pašalinimo iš “T.” redaktoriaus vietos ir t.t. Komunis
laikė, dainavo ir savo srity daug nudirbo ir visuome tai delegatai taip pat, senu savo įpratimu, triukšmausią.
nės pagarbos užsipelnė.
•
šiais laikais sunku yra chorus išlaikyti. Visi žinome
Remkime lietuvių jaunimo organizacijas. Remkime
kodėl. Bet reikalas juos išlaikyti yra didelis. Nenaturalu, kai žmonės sustoja dainavę. Kai taip atsitinka, dainuojantį jaunimą, susibūrusi choruose. L. Vyčių
išrodo, kad jų gyvenime kaa nors negero, tragiško įvy choras ir mūsų, lietuvių katalikų jaunimo choras. Pa

ttfll

ko. Yra sakoma

kad lietuvių tauta yrs dainuojanti

remkime jį beat į jo koncertą ataUankydamį.

Šeštadienis, geg 9 d.. 1942

Motinėlės daina
A... čiūčia liūlia, mano siela,
Užmerk mažytes akeles,
Sapnuok sapnelį saldų, mie
lą —
Miegok ramiai per nakteles...

(“Draugas”, 1917 m. ge
gužės 9 d.)

Norėta nužudyti kaizerį...
Į važiuojantį automobiliu
Berlyno gatvėmis kaizerį
paleisti iš revolverio trys
šūviai. Nepataikyta. Pasikėsintojas kaizerį nužudyti su
imtas.
Graikai badauja.... Graiki
jos gyventojai miršta badu
dėl talkininkų Graikijos pa
kraščių užblokavimo.
•
Leninui uždės apinasrį....
Demokratiškoji Rusijos vy
riausybė suprato reikalą su
drausti tuos nenuoramas,kurie reikalauja atskiros
taikos su Vokietija. Visupirma nutarta užmauti apinasrį anarchistui Leninui, kurs
neseniai parkeliavo iš Švei
carijos į Vokietiją.
•
C le vėl and, Ohi o... L.
Vyčių 25 kp. vaidino kome
diją “Tarnas įpainiojo”. Lo
šė sekantieji: šeštokas, Z.
Bagdžiūnaitė, A. Steseliūnas
ir J. Krengelevičius. Daina
vo A. Vismino vadovauja
mas choras.
•
Moksleiviai veikia... A. L.
R. K. Moksleivių Sus-mo
kuopa Chicagoj surengė va
karą. Komediją vaidino šie:
Pr. Jiuras, O. Rimkiūtė, Pr.
Maskolaitis, K. Kaminskai
tė. Dainavo C. Filipavičiūtė,
J. Poška, A. Nausėdaitė, A.
Budreckaitė — kvartetą.
Bronė Nausėdaitė žaviai gro
jo piano. Solo dainavo A.
Šlapelis ir A. Bereckaitė.

Rusų Ir vokiečių karei
viai „.. Socialistų kurstomi
rusų kareiviai, kiek tik turi
progų susisiekti, vis labiau
sėbrauja su Vokietijos ka
reiviais, kurie agituoja ru
sus .už taiką. Rusijos gen.
Gurko perspėja kareivius ir
įsako visu griežtumu ksuriauti prieš Vokietiją. “Nau
josios laisvosios Rusijos pir
muosius istorijos lapus rei
kia surašyti krauju, jei tas
yra reikalinga” — sakė gen.
Gurko.
Kapsukas,...
Socialistai
buvo paskelbę, kad V. Kap
sukas važiuos į Rusiją “re
voliucijai” kelti drauge au
Bulotais, bet jis dar tebėr
Amerikoj. Mat, nori dau
giau pinigų surinkti demo
kratiškosios Rusijos vyriau
sybės nugriovimui.
•
Šimtinė labdarybei... Kun.
A. Staniukynas praneša,
kad Barbara Vitartaitė iš
Šv. Kryžiaus par. Liet. Lab
darių Sąjungai paaukojo
* $100.00.
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A... čiūčia, liūlia, mažutėli,
Pamiršk dienos rūpestėlius,
Skrajok padangėm, debesė
liais,
Miegoki kietu miegeliu.

A... čiūčia, liūlia, angelėli,
Tu mano džiaugsme ir viltie Išauš ir rytas ir dienelė...
Tu mano meilė ir širdie!
A... čiūčia, liūlia, kūdikėli,
Užaugsi, kęsi vargelius...
Ir vilgis veidus ašarėlė,
Ir dirbsi sunkius darbelius...
L. Šilelis

Gražiausia mainytė
pasauly
Su pavasario garsais, su
gegužės mėnesio ž i e d a i,s
mus atlanko dar viena bran
gi diena — tai Motinos Die
na. Toje dienpje, daugiau
negu kada, kiekvienas suar
tėja su savo motina ir min
timis grįžta į brangias kū
dikystės dienas, už kurias
norėtųsi pusę gyvenimo ati
duoti, jei būtų galimybės
jas sugrąžinti. Kai akis už

merkiu, tai rodos ir matau
tą per sodą vingiuojantį ta
kelį ir gale sodo prūdą ap
augusį ajerais ir aplinkui
tyvuliuojančią pelkę pilna
geltonai žydinčių purienų,
kuriomis puošdavau Dievo
Motinos altorėlį seklyčioje
gegužės mėn. vakarais, kur
visa šeima suklaupdavom ge
gužinėms maldoms. Maldoms
visuomet vadovavo mamy
tė. Ji maldingai tarė žodžius:
“Pagalba krikščionių, Kara
lienė angelų, melski už
mus!” Kai ji kartojo: “Mo
tina gražiausioji” — aš gal
vojau — tai tik negali būti
gražesnė už mano mamytę,
kuri man atrodė gražiausia
visame pasaulyje. Nežiūrint
kaip derinau bruožus kitų
veidų — net ir tos, kuri al
torėly šventumu spindi, —
mano vaikiškoms akims, ma
no mamytė buvo gražiausia.
Deja, šįmet tos brangios
mamytės net mano linkėji
mai nepasieks. Ji žiaurių
vanagų išplėšta iš tėvynės,
iš savo namų, badauja toli
mame Sibire, ten kur ne tik
oras šaltas, bet ir žmonių
širdys suledėjusios, kurių
nešildo Dievo nei artimo
meilės spindulėlis.
Lenkiu galvą tau brangi
mamyte ir siunčiu maldų
vainiką už tave pas visų mo
tinų Motiną Mariją.
Laisvutė

RIMTIES VALANDĖLEI
Mūsų gyvenimas
ir staigmenos
Staigus nelauktas užpuo
limas dažnai daug laimi. Jei
gu užkluptasis greit neat
sipeikėją, lieka nugalėtas.
Tokios taktikos laikomasi
mūsų moderniais laikais. Di
džiausi Hitlerio ir jo sėbrų
laimėjimai įvyko dėl šių ne
tikėtų įsiveržimų į svetimas
žemes.
Netikėtas, kartu ir nema
lonus atsitikimas atneša
daug nusiminimo. Kada gra
žiai pasipuošęs jaunuolis ei
na lankyti savo paną, pui
kiai nusiteikęs. Jeigu pake
liui tenka ant slidžios lupinos neatsargiai atsistoti,
pargriūti, susiteršti purvu,
jaunuoliui tikrai pikta.
Dievui leidus piktajai dva
siai Jobą gundyti“, ji, viena
diena didesnę turtų dalį nu
šlavė. Galutinai taip Jobas
nelaimių buvo prislėgtas,
kad net geriausi prieteliai
jam pačiam prikišo — jis
turbūt Viešpačiui sunkiai
prasikaltęs, kad tokios baus
mės lydi kiekvieną jo žingsr
nį.
Kad šv. Petras iš karto
gyrėsi Kristaus neapleisiąs,
nors tektų mirti, netikėtai
pasikeitė jo pasiryžimai akivaizdoje gręsiančio pavo
jaus tikrai netekti gyvybės
— jis Kristaus užsigynė.
Daug panašių įvykių savo
gyvenime surasime, jeigu
paieškosime.
Kai žmogus patiria vien
pasisekimu, tada laikas rim
tai pagalvoti, kaa bus kaip
nepasisekimai užklups. Ar
bus galima lengvai panešti
kaip tie malonūs įvykiai,
kurie mus džiugina. Pran
cūzai džiaugėsi

ekonomine

padėtimi. Karas juos neti
kėtai parbloškė, vargšai ne
gali džiaugtis turtų pertek
liumi.
Kun. Coughlin labai gra
žiai pradėjo reformą kelda
mas aikštėn būtinai taisy
tinus valdžios pareigūnų ne
tikslumus. Deja, atėjo jam
sunkūs laikai, neapgalvotai
tą pačią giesmę tęsė toliau,
kada visa procesija pasuko
nauju takų. Vargšeliui teko
beveik vienam tęsti giesmės
posmelius. Maža kas prita
rė, nors pora metų atgal
visi veržėsi jo partijom
Staigus pasikeitimas at
neša daug nelaimių, bet jei
gu žmogus visada būtų pa
siruošęs, tikėtųsi, tokių pla
čiai išsiplėtusių skaudžių
pasėkų nereikėtų pergyven
ti. Nežinome ką piktoji dva
sia mums turi suruošus, tad
sunkiausių dalykų tikėda
miesi, nesakysime — niekad
to nesitikėjau sulaukti.
A.B.C.J.

"Every tvasted penny addt
to Hitlerį bank book”
EVF.R walk away from the
refrigeretor without domng
the door. Leavmg the door ajar
wajtes either ke, elertricity, or
ga,—and does the food no good!
Even if you'll need to open it
again soon—shut the door!

N

THom penmea you'll lava vili
brmg your family and yourcountry added aeoįrity if invested in
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draugas

3274 Glržtautaitė, Nijolė (Broniue), 3
3275 Girštautienė, Anelė, 79, farmer,
Gudžiūnai.

res.

5

Naujupit

GEGUŽES 17 DIENA DIDELES IŠKILMES

proklamaciją paskiriant tą

dieną kaipo viešą minėjimą
pripažinti visus tuos, kurie
pasiekdami
pilnametystę ar
res.
"Esu Amerikietis" Diena
ba naturalizavimu įgijo piPrezidentas
.•
--------------Rooseveltas laiku žmonėms pilnai au-Hietybės stovį, ir diena bu9
paskyrė sekmadienį, gegu- prasti “pavidalą ir dvasią žinama kaip “Aš esu Ame-

3276 Girštautas, (Bronius), 2 vveeks old.
3277 Girštautas, Vladas (Aleksandras), 45, jurist,
Panevėžys.
3278 Girštauiftitė, Elena ___
(Vladas), 11, student m
(Tęsinys)
Kupiški*.
’ 5’
7 °ttic#r’ re8’
3200 Griganaitis-Griganavičius, Gediminas (Vacius), 9, 3280 Gaxvniekas, Jurgis (Valerijonas), 29, Lentvaris.
žės
tą, kaipo “aš esu a- jų valdžios ir pilietybė at‘ rikietis Diena“.
student.
sakomybes.”
3281 Grižas, Povilas (Vincas), born 1904, army officer, merikieti8” dieną.
3201 Grigas, Adolfas, 22, soldier, res. Pabradė.
“Kad civiliai ir apšvietos
res. Kupiškis.
Prezidento Roosevelto pro
Prezidentas ragino,
kad
res. 3282 Gniiene-Stepanavičiutė, Valė
3202 Grigienė, Elena (Antanas), 60,
housevvife,
valdininkai valstijų, apygar(Benediktas), 28, i “Aš esu Amerikietis“ diena klamacija seka
Kaunas.
teacher, res. Rozalimas.
Kad'trečias sekmadienis d,»- mieatų ir
būi būtų minima taip, kad įro3203 Grigas, Antanas, frmer, res. Sendvaris, Šiauliai.
3283 Grižas, Ramutis-Alfredas (Jonas), 4.
tų
ir
š.uomi
yra
^ginami
3204 Grigienė, Anelė, farmer.
džius visiems piliečiams gegužės mėnesyje, kiekvie3284
(Jonas), 2.
3205 Grigas, Juozas (Antanas), res. Sendvaris.
3285 Grižas, Benito-Ričarda* (Jonas), 3 months old.
pareigas ir progas piliety- ną metą, būtų ir šiuomi yra vykdyti planus dėl tinkamo
3206 Grigaitė, Birutė (Antanas), res. Sendvaris.
“?J5zbieU’ 70’ h®u*w“*' re’Į
ir jo8 ypatingas atsa- paskirta Pilietybės Diena, ir minėjimo toa dienos ir dėl
3207 Grigas, Adomas (Romanas), born 1912, plunmber, 3288 &Y.;i
Naujamiestis.
™dymo
busimiems pilie
res. Kaunas.
3287 Grynas, Kazys
(Juozas),
31,
farmer, res. komybes tautoje karo laiku.” kad Suv. Valstijų preziden- j ičiams
jų
atsakomybių ir
3208 Grigiene, Teklė, 24, teacher,
res.
Burbiškiai
Pakalniškiai.
Jis sakė, kad daug svar tas šiuomi autorizuojamas
Anykščiai.
3288 Grybaitė, Viktorija (Juozas), 30, farmer.
i biau yra karo negu taikos ir prašomas kasmet išleisti
3209 Grigaitė, Vita (Antanas), 4.
(Nukelta į 6 pusi.)
3289 Grybas, Alfonsas
(Juozas), 28, farmer, res.
3210 Grigas, Antanas), 2.
Pakalniškiai
3211 Grigienė-Kilčauskaitė, Anelė, 05, farmer, res. Jos 3290 Grybaitė, Stasė (Juozas), 25,
(Antanas),
39, teacher, res.
rea. 3352 Gudynaa, Antanas
seamstress,
vainiai Kėdainiai.
|
Talkiškiai
Onuškis.
Pakalniškiai.
3212 Grigas, Antanas
(Kazys), 31,
farmer,
res. 3291 Grvbauskaa, Antanas (Jonas), 34, teacher, res. 3353 Gudliauakaa, Jurgis (Aleksas), born 1907, vvorker,
Josvainiai.
res. Milosaičiai Plungė.
Telšiai.
Motinos atminimui
3213 Grigas, Jonas (Kazys), 27, vvorker, res. Josvainiai. 3292 Grybauakienė, Stasė, 30, housevvife.
Prisisek gėles baltas;
3354 Gadonienė, Uršulė, 70, farmer,
re3.
Palušniai
Dėl gyvųjų motinų —
3214 Grigienė, Emilija, 20, farmer, res. Josvainiai.
3293 GrybauskaitŠ, Ramutė (Antanas), 9..
Rokiškis.
gėles šviesias.
3215 Grigas, Iii jonas (Julius), 68, forešter, Marentoniai 3294 Grybauskas, Algimantas (Antanas), 6.
3355 (juaonis, Juozas, farmer, res. Palušniai.
Musteikiai.
i
res. 3356 Gudonienė, Adelė, farmer, res. Palušniai.
3295 Grybauskas, Vacys (Vladas),
21, fireman,
Šias keturias eilutes pa
3216 Grigas, Ignas (Vincas), 45, farmer, rea. Marentoniai.
Šiauliai.
3357 Gudonytė, Anelė (Juozas), res. Palušniai.
rašė Ann Jarvia iš Philadel
Musteikiai.
res. 3358 Gudonytė, Kazė (Juozas), res. Palušniai.
3296 Grodsckis, Edmundas (Stasys), 31, driver,
phia savo mirusior motinos
3217 Grigauskas, Jonas (Jonas), 29, vvorker, res. Jonava
šelviai Vilkaviškis.
3359 Gudonytė, Adelė (Juozas), ros. Palušniai.
3218 Grigelis, Pranas (Pranas), 37, policeman,
res. 3297 Gromickaa, Stasys (Jonas), 36, soldier, res. Vilnius. 3360 Gudonytė, Irena (Juozas).
.pagarbai. Tai buvo pradžia
Šiauliai.
3298 Gromova,
Nina
(Pedoras),
housevvife,
res. 3361 Gudonis, Stasys (Juozas),
Amerikoj plačiai minėti Mo3219 Grigėnas, Adolfas
(Kazys), 32, derk,
res.
Švenčionys.
tirta 3362 Gudonienė, Ona (Benediktas), 35, housevvife, res- tinų Dieną, kuri oficialiai
Panevėžys.
eer, res. Kaunas.
3299 Grotas, Eugenijus, 40, engineer,
Panevėžys.
pradėta 1908 metais.
3220 Griganieniec, Juozas (Tomas), born 1919, farmer,13300 Grubliauakaa, Antanas (Jurgis), born 1912, auper 3363 Gudonis, Eligijus-Keistutis (Bronius), 9.
res. Staravilė Švenčionys.
J
visor, ros. Šiauliai.
3364 Gudonytė, Nijolė-Jonė, (Bronius), 6.
Šį ateinantį sekmadienį
res. 3365 Gudžiūnas, Petrs, (Stasys), 72, farmer, res. Kiauniš
3221 Grigiškis, Juozas (Juozas), 49, colonel, res. Kaunas Į 3301 G rubl is uskaitė, Pranė (Andrius), born 1913,
milijonai vyrų, moterų ir
Skaudvilė.
kiai Šiluva.
3222 Grigiškienė, Marija (Jonas), 49, housevvife.
vaikų prisisegs “gė^es bal
3302 GrudzinSkas, Juozas (Antanas), born 1916, soldier, 3360 Gudžiunienė, Ona (Juozas), 27, housevvife.
3223 Grigiškytė, Irena (Juozas), 19.
res.
Vilnius.
3367
Gudžiūnas,
Algis
(Stasys),
7.
tas“, arba “gėles šviesias”.
3224 Grigonienė, Marija (Liudas), 54,
farmer,
res 3303 Grudzinskaitė, Janina (Vincas), 23.
3368
Gudžiunaitė,
Gražina
(Stasys),
6.
Puzonys Rokškis.
Tai bus pagarba ir meilė mo
3304
Gruodis,
Antanas
(Balys),
40,
res.
Kaunas.
3369
Guiskis,
Juozas),
38,
farmer,
res.
Dujotiškės
3225 Grigonis, Antanas, 29, employee, res. Šiauliai.
teriai, kuri atgulė į kapus,
3305 Gruodienė, Jadvyga, 30, housevvife, res. Kaunas.
Lentupis.
3226 Grigonis, Martynas (Jonas), 27, army officer, res. 3306 Gruodis, (Antanas), 10.
3370 Gukeviciua, Stepas
(Aleksas), 31, farmer,
res kad jie būtų gyvi.
Alytus Butrimonys.
3307 Gruodis, Henrikas (Silvestras), born 1917, farmer,
Žalpiai Raseiniai.
3227 Grigarytė, Anelė (Domaraa), 35,
farmer,
res
Šiandie moterys yra. lin
res. Mirkliškiai Adutiškis.
3371 Gukevičienė, Kristina (Juozas), 26, farmer.
35, farmer, res. Kruonis.
3308 Gružauskas, Vytautas (Vladas), born 1917, soldier, 3372 Gulb’ckas. Pranas (Povilas),
kusios
prie žavingų korsa26,
farmer, res
3228 Grigucevičius, Antanas (Vladas), 45, vvorker, rea
res. Kaunas.
Varnioniai.
džių, ypač jei jų motinos yUkmergė
3309 Gruieekaa, Vladas, 21, barber, res. Šiauliai.
3373 Gulbinas, Mikalojus, 41, vvorker, res. Pasvalys.
1 ra gyvos, negu prie vienos
3229 GriguJevičius, Bronius, (Juozas), born 1900, artist, i3310 Gruzdienė, Kristina,, 60, farmer, res.
Suvartuva 3374 Glbinienė-Chlevinskaitė, Stefa, 31, housevvife.
1 kurios šviesios, ar baltos
res. Vilnius.
Kelmė.
3375 Gulbinas, Rimvydas (Mikalojus), 7
3230 Grigutis, Motiejus (Martynas, 35, vvorker,
res. į3311 Gruzdys, Antanas, 36, teacher, res. Traupis Raguva 337$ Gulbinaitė, Irena (Mikalojus), 4
gėlė3, originaliai Motinų
Žemaitkiemis Lazdijai.
*_x----- > n-r
—1—
•
-—
3312 Gruzdienė-Riškaitė, Sofija ,(Antanas),
27, xteacher.
3377 Gulbinas,
Juozas
(Kazys),
42, farmer,
res. l upkuliai nįenai nužvmėtos kad nu3231 Grigutienė, Marija (Jonas), 34.
3313 Gruzdys, Gediminas (Antanas), 11-2 year old.
,
Panoteriai.
. J
’
3262 Grigutė, Birutė (Motiejus), 10.
rodyti skirtumą.
3314 Gružavska, Gabrielė, (Adolfas), 70, farmer, res. 3378 Gulbinienė, Janina (Antanas), 39, housevvife.
3233 Grigutis, Juozas (Motiejus, 7.
Kelmiai Kelmė.
Gulbį““. Martynas ( Antanas! 15.
I Mirusi moti pagarbai
3234 Grikietis, Antanas (Jonis), born 1913, farmer, res. 3315 Gruževskaitė, Adofina (Bronius), 49.
3380 Gulbinas, Liudas (Antanas), 14.
.
• v
Vilušiai Jankai.
3316 Gruževskaitė, Zofija (Bronius), 47.
I 3381 Gulbinas, Antanas (Antanas), 11.
tarP sezoniniW baltų gelių
3235 Grikietienė, Eleonora, born 1921, farmer, res. Viliu- 3317 Gružinakienė-Vabalaitė Ona (Jonas), 35, teacher, 3382 Gulbinas, Jonas (Antanas), 8.
yra iris, gladioli, snapdrašiai Jankai.
res. žvirgždaičiai.
{3383 Gumbavičius, Vladas (Matas),
38, farmer, res. gOns, double stock, tulipai,
3236 Grincevičius, Stasys (Andrius), 26, organ player, 3318 Gubinakis, Stasys (Konradas), born 1897, agrono- I
Daugailai Siesikai.
?Prb«ra da Įsiės zardenias
res. Ilguva Šakiai.
3384 Gumbaravičienė, Veronika (Jonas), 33, housevvife.
®
’
naiat, ros. Vilnius.
rožės ir carnations.
3237 Grincevičiutė, Kristina (Andrius), 23, farmer res. 3319 Gučiua, Vincas (Juozas), 36, farmer, ros. Maršenis- 3385 Gumbaravičius, Vytas (Vladas), 12, student.
Ilguva.
___________
kia Imbradas.
3386 Gumbaravičius, Marijonas (Vladas), 11.
Kai kurių minėtų gėlių
3238 Grincevičienė, Stasė, 55, housevvife, res. Magarynek, I332O Gudaitis, Juozas (Pranas) 33, army officer,
res 3387 Gumbaravičius, Aleksandras (Vladas), 4
Riešė.
3388 Guoberis, Juozas (Mikas) , 48, referent, res. Kaunas galima gauti ir šviesiųjų,
Vilnius.
3239 Grincevičius, Titas, 20.
washwoman,
3321 Gudaitytė, Elena (Jonas), 19,
res. Į 3389 Guobienė, Antanina, (Jonas), 34, housevvife.
kurios tinkamos prisisegti
3240 Grinius, Juozas (Juozas), born 1911, technician,
3390 Guoberis, Algimantas (Juozas), 13.
gyv4jy motinų pagarbai.
res. Vilnius.
,3222 Gudaitis, Liudas (Kazys), born 1919, vvorker, re3. 3391 Guoberytė, Danutė'(Juozas), 5, res. Kaunas
3241 Grinienė, Jadvyga (Povilas), housevvifa, res. Vilnius1
Kaunaa
“
3392 Guobys,
Vytautas (Vincas), 26,
student,
res. Tai visa galima įsigyti pas
kiekvieną gėlininką.
3242 Grinius. Vaclovas (Juozas), born 1911, employee, 3323 Gudaitis, Juozas (Martynas), born 1904, accountant,
Kaunas.
res. Vilnius.
3393 Guravičius, Juozas (Jonas), 32, derk, res. Vilnius.
3243 Grinius, Juozas (Juozas), 61, farmer, sea. Baliai 3334 Gudaitienė-Stašinskaitė, Anastazija (Juozas), born j 3394 Guravičius, Jonas (Jonas), 24, driver, res. A.
Šiauliai.
Panemunė.
1906.
3244 Grinienė, Barbora, 66, housevvife, res. Baliai.
3325 Gudaitis, Juozas (Juozas), born 1932.
3395 Gurblys, Bronius, 30, farmer, res. Ginočiai Panemu Nelaiminga būtų moteris,
jei ji gimtų tokia, kokia pa
3245 Griniūtė, Jura (Juozas, 19, student.
nis, Rokiškis.
3326 Gudaitytė, Laimutė (Juozas), 1935.
3247 Grinius, Antanas (Augustinas), born 1902, secreta- 3327 Gudaitis, Viktoras, 33, vvorker, res. šakiai Jankai
3396 Gurelis, Kostas (Kostas), 35, employee, res. Utena. ti save pasidaro.
ry, res. Pasvalys Biržai.
3328 Gudaitienė-žemaitytė, Marija, born 1903, house 3397 Gurevičius, Kazys (vvith family),
farmer,
res.
Kas gėdisi viešai išpažinti
3248 Grinienė-Cižaitė, Pranė (Kazys), born 1904, teacher,
Ceikinėliai Daugėliškis.
vvife, rea. Jankai.
res. Pasvalys.
3329 Gudauskienė, Alina (Izidorius),
seamstress, les. 3398 Gurevičiūtė, Marija,
(Jonas), 23, farmer, res. savo tikėjimą, tas jau nr
3249 Griniūtė, Danguolė (Antanas), born 1939, student.
Vinius.
Snabudžiai Liubavas.
krikščionis.
3250 Grinius, Antanas (Augustinas), 40, forešter, ros. 3330 Gudauskas, Kasys (Kajetonas), 34, teacher, res. 3399 Gurevičiūtė, Anelė (Jonas), 20, seamstress,
res.
Kraujaliai Maletai.
____
________
Snabudžiai.
Amišiai
Kretinga.
Labai klysta tas, kurs
3251 Grinbofienė, Sofija, 65, housevvife, res. Jakšiškiai 3331 Gudauskienė, SStasė (Juozas), 28, housevvife,' ros. 3400 Gurevičius, Jonas (Jonas), 25, employee, res. Kaunas
draugo ieško puikiuose
Vydiškiai.
|
Amišiai.
(Daugiau bus)
rūmuose ir puotose. Seneca
3252 Grinhofas, Stasys (Stasys), 25, farmer, res. 3333 Gudauskas, Gintautas (Kazys>, 1M year old.
Jakšiškiai.
_
3333 Gudavičius, Augustinas, born 1910, supervisor, res.1
3253 Grinhofienė, Vladė (Stasys), 26, housevvife.
Šiauliai.
3254 Grinkevičius, Juozas (Motiejus), 48, teacher, res. 3334 Gudavičius, Juozas, 48, farmer, res.
Pikeliai
Kaunas.
Eržvilkas.
f
u 10
3255 Grinkevičienė, Pranė
(Mikas), 44, typist,
res. 3335 Gudavičius, Jonas, 45, farmer, res. Pikeliai.
'TREMTINIO PERGYVENIMAI
Kaunas.
3336 Gudavičienė, 40, teacher, res. Pikeliai.
3255 a Grinkevičius, Juosas), 17, student, res. Kaunas. 3337 Gudavičienė, Juzė,
(Matas)-,
39, farmer,
res.
Kelionė iš pavergtosios Lietuvos per įvairius kraštus — Ispaniją, Portugaliją,
3256 Grinkevičiutč, Dalia
(Juozas),
student, res.
Pikeliai.
ir I ’ietų Amerikos valstybes — į laisvės šalį — Ameriką.
Kaunas.
3338 Gudavičius, Pranas,
(Jonas), 29, farmer, res.
3257 Grinkevičienė, Melanija, 39, housevvife, res. Kaunas.
Miestiškiai Eržvilkas.
.
K. BAKAS
3258 Grinkevičiutė, Aldona, 16, student, res. Kaunas.
3339 Gudavičius, Česlovas (Jonas), student, res. Pieliai
Labai įdnm ai. vaizdžiai Ir gyvai aprašo savo Įspūdžius, kuriuos patyrė keliaujant per
325C Grinkevičienė, Domicėlė (Adomas), 27, housevvife,
Eržvilkas.
įvairius kraštus ką tik išleistoje knygoje —
res. Jobiunai Žasliai.
3340 Gudavičiūtė, Aldona (Juozas), 18, student,
res.
3260 Grinkevičiutė, Jane, 10.
Marijampolė.
"TREMTINIO PERGYVENIMAI"
3261 Grinkevičius, Antanas (Kazys), 8.
3341 Gudavičius, Bronius (Izidorius), 42, res. Kaunas.
K. Baras yra autorius labai Įdomioo knygos “Bolševizmo Siaubas Lietuvoje”. Toji kny
3262 Grinkevičiutė, Antanina (Kazys), 4.
3342 Gudavičieffė-Labftnauskaitd, Regina
(Gabrielius),
ga
labai
greitu laiku buvo išparduota, šiuo laiku autorius K. Baras išleido šią labai įdomią
3263 Griškelis, Jonas (Adomas), born 1898, secretary,
23, housewife.
80
puslapių
knygą apie savo pergyvenimus.
res. Lazdijai.
3343 Gudavičius, Alaimantas (Bronius), 3.
3264 Griškevičius, Antanas (Matas), 35, forešter, re3. 3344 GudeKauskas,
18, Vladas, 32, army officer, res.
Pasvalys Biržai.
lruona I*apiškiai.
3265 Grinkevičiutė, Monika (Matas), 37, housevvife, res. 3345 Gude’iauskas, Juozas (Mykolas), 25,
Tremtinio Pergyvenimai”, su meniškai nupieštu viršeliu, parduodami po
Pasvalys.
50
centų
už vieną kopiją; 20 kopijų galima nusipirkti ui $8.00; 50 kopijų už
ros. Kalvarija.
3266 Grinkevičius, Bronius (Mikas), 22, vvorker,
res.
$19.00;
ir
100, kopijų ai $33.00.
3346 Gudeškiezė, Paulina, 70, housevvife, res. Legailiai
Kaunas.
Biržai.
(Visas šios knvgos pelnas skiriamas a. a. Kun. Jono Navicko Seminaristo Fondui)
3267 Griškunas Kazys, 53, janitor, res. Kaunas.
3268 Griškunienė-Stankevičaitė, Domicėlė, 59, housevvife. i3347 Gudeška, Viktoras (Jonas), 30, teacher, rez. LegaiUŽSAKYMUS SIŲSKITE ŠIUO ADRESU:
H&l Biržai.
3269 Griškunas, Ignas (Kazys), 29, res. Kauna*.
3348 Gudešklenė, Seimą, 22, housevvife, res. Legailiai.
3270 Griškunaitė, Julija (Kazys), born 1922, student.
"DRAUGAS"
res. 3349 Gudienė, 75, housevvife, re». Kaunas.
3271 Girštautas, Bronius (Aleksas, 33, farmer,
3550 Gudiški*, Vytautą* (Juozas),
19,
driver,
res.
Ariogala Kėdainiai.
2334 So. Oakley Avė.
Chicago, Illinois
Kaunas.
3272 Girštautienė, Marija, 33, housevvife, res. Ariogala.
3351 Gudjurgi*, Juosia (Antanas), editor, rea. Kaunas.
3273 Girštautas, Broniu* (Bronius), 13, student
Grižas,

Aloyzas-Jonas
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DIDELIPIKNIKA SU NEPAPRASTOMIS DIDĖLĖMIS DOVANOMIS
$100.00 — KETURI DEFENSE BONDS PO $25.00 — $100.00

Sekmadieni, Gegužės (May) 10 d., 1942 r-FHA muzika DOVANŲ TIKIETO KAINA TIK — 10c
GERAS ĮŽANGAI Į DARŽĄ

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Pirmas North Side
piknikas

šojo b

»lofiS PASILINKSMINIMAI
PASILINKSMINIMAI Ii?
>*•..._
1VA1RCS
IR ŽAID,,..,
SKANCS UŽKANDŽIAI IK GEJUMa,

^tauto Darže' (1ucic«<X^™aski |

* * ■» Nuoširdžiai kviečia visus
.... «__ «į šį _______
a- Didelį Pikniką.
..
iš visur
nepaprastai
KUN. KLEB. J. PASKAUSKAS IR PARAP. KOMITETAI

flM
IV;
Ė?

S

VISAS DĖMESYS SUTELKTAS LAIMĖTI ŠĮ KARĄ

IXJ’

Pavasarinis Rakandų

Legionierės ruošias
dideliam bazarui

Išpardavimą

Rengia Labdarių Sąjun- Į Labai nustebau pamačiugos 6 kuopa 10 d. gegužės si, kiek daug gražių dalykų
parapijos darže. Pradžia keletos moterų prisiūta ir
tuoj po paskutinių Mišių šv. i prinerta, ir įvairių daiktų
Kuopos valdyba nuošir-1 surinkta bazarui, kurį Dadžiai kviečia visus northsai- , rius-Girėnas Red Cross viediečius ir iš kitų kolonijų netas rengia gegužės 17 d.
Sutaupimas 20 iki 50 Nuošimčių
lietuvius paremti labdarių Darius-Girėnas
svetainėje, Į
veikimą. Žinote, kad dabar 4418 S. Western Avė.
eina vajus, norima surinkti i Didelį kreditą reikia duokuo daugiausiai pinigų, kad ti Balčiūnienei, pirmininkei Į
būtų galima baigti įrengti šio bazaro ir narėms: Lu- j
seneliams prieglaudą.
kas, Mikalauskas, Wilkelis,
Draugi/' leme te i eD noro! Nares, Jakonis ir Vilimas
. ’.r'' , i
Priedermė kiekvieno gero
Yra sudaryta karo vyriškų jėgų komisija, kuri rūpinasi sėkmingesnių karo vedimu.
už jų darbštumą ir gabumą
lietuvio prisidėti prie šio Rankdarbiai taip gražūs,)^08 kolonijos galva, Paul V. McNutt, sušaukė pirmąjį posėdį į Washingtoną. Iš kaikilnaus darbo. Lauksime vi kad negalima nei atsigauti.,
* dešine sėdi: Donald M. Nelson, WPB galva; Claude Wickard, žemės ūkio sekresų atsilankant.
Kainos kiekvieno dalyko to-ror*us’ McNutt, Frances Perkins, darbo sek retorius ir James V. Forrestal, laivyno sekKuopos valdyba kįos žemos, jog, rodos, tie 1 retor'aus Paėjėjas. Stovi: Wendell Lund, iš WPB; Golodwaithe H. Dorr, iš karo de
dalykai beveik dykai atiduo partamento; Maj. gen. Levvis B. Hershey, direktorius of selective Service; Arthur J.’
Alcmeyer, Executive officer of Commission; Arthur S. Fleming of Civil Service Com-1
dami.
m’.ssion ir Fowller V. Harper, Deputy chair man of manpower commission.
Visi kviečiami atsilankyti
į šį nepaprastą bazarą. Čia
landėlę tikrai lietuviškoje; raginu, kad diena būtų pa3 ŠMOTŲ MIEGAMO KAMBARIO SETAS, — pil
rasite
to,
ko
mes,
leidrakės,
Jungtinių Amerikos vals
nos mieros, vertės $100.00, parsiduo- <tCQ flfl
nuotaikoje, klausydami* lie-1 skirta viešam minėjimui pridaug
kartų
ieškome
ir
neda už tiktai .........................................
tybių transportacijos direktuviškų dainų apie maišytę i pažinti mūsų visus piliečius,
torius Joseph Eastmano įį.; randame. Nepaprastų daly- ir gražių lietuviškų muzikos kurie pasiekė pilnametystę
150 BEDROOM SE,ĮrŲ PASIRINKIMUI
nion pavesta automobiliai,'k>* galėsite nusipirkti, taip meliodijų.
. arba tapo naturalizuoti pratrokai ir gasolinas. Kalba- P“ ir kitieras *wti dova
Sekmadienio ir ketvirta- j eitą metą; aš prašau fedema, kad Joseph Eastmano nų. Ne tik įsigysite gražių dienio programas leidžia J. ralių, valstijų ir vietinių valplanuoja įvesti griežtą suvar daiktų, bet taip pat padėsi- F. Budrik, Ine. dvi didžiu-1 dininkų ir patriotinių, civižymą automobilių vartpjiRaud* - Kryžiui,
lės rakandų ir radio krau-; lių ir apšvietos organizacijų
mą, ypač tų automobilių) Jeigu kas nori aukoti ko- tuvės: 3241 ir 3409 S. Hals-itoje dienoje dalyvauti iškil-j
vartojimą, kurie vartojami,kit* dalVkU bazarui, nuošir- ted Str.
Pranešėjas j mėse, kurios įrodys visiems
nebūtinai reikalingiems tik-'džiai Pašomi. Būsime labai --------- —----- ----------------- ; piliečiams, čion gimus em.3
slams. Manoma, kad bus; dėkingos.
'AŠ esu amerikietis' ir naturalizuotiems pareigas
įvestas griežtas gasolino I Norintieji aukoti bazarui,
ir atsakomybes pilietybės ir
j
prašomi
pašaukti
pirmininpaskirstymas.
(Atkelta iš 5 pusi.)
jos ypatingas atsakomybes
j kę Raudonojo Kryžiaus vie
'■karo laike.
i neto H. Kareivienę, (Yarde progų kaip piliečiai Suv. Vai
“Šiuomi uždedu parašą ir
5350) arba Balčiūnienę (Vir stijų ir valstijų ir apylinkių
Ar Kankina Nervingas Skil
pridedu
Suv. Valstijų antginia 2611).
kur jje gyvena: ir
vis ir Skausmai žarnose?
spajudą.”
Marlan Sebastian.
“Kadangi yra svarbiau
publicity
STANLEY LITWINAS, Mgr.
GRAŽŪS 2 ŠMOTŲ PAR
karo laike negu taikos lai
LOR SETAI, padaryti ant
Aišku, kad kiekvienas koske žmonėms pilnai suprasti
užsakymo, įvairių spalvų
tumieris nori turėti pilną pa
ir materiolų, verti $109.00,
pavidalą ir dvasią jų val
sitikėjimą į biznį, su kuriuo
parsiduoda po
džios ir atsakomybės pilie
jis
daro
biznį.
Šimtai
kostuThousands who suffernd fronTlhe torturing
pains of rheumatiam. aciatica. lumbago, neutybės:
ralgia and neuritia—are oertainly happy aver
mierių turi pilną pasitikėji
their diacovery of NURITO. Niro tney have
a quick-actin< formula which speedily
“Tatgi, aš, Franklin De- found
mą, kada jie pasikalba su
relievea thoae eihauating muscular acliea and
pains. NURITO is truatwnrtby and dependable
lano
Rooseveltas,
Amerikos
—containa no opiatea. If you yrant to feel again
Stanley Litvvinu, iš CarrDainuos Frances Barisas ir
the joy of relief from pain—«o you can work in
Suv.
Vai.
prezidentas,
šiuo

peace and aleep in comfort—be wiae and try
ATLAIKYTA 500 NAUJŲ RADIO, GERIAUSIŲ
Moody Lumber Co., 3039 S.
Algirdas Brazis
NURITO underMhis ironclad guarantee. If the
vay
firat
three
doaea
do
not
relieve
that
cruel
IŠDIRBYSČIŲ, KURIE BUS PARDUODAMI
mi paskiriu
sekmadienį, oge■ pam totoyour
VI MIN
pagelbėjo
įimtam# ateinu
1
Halsted St., apie namų mayour aatiafactlon
satMfaction—
—your
your rnoney
rnoney will
will be
be
sveikatą, kurių virškinimo organai ouvo
Gegužės
mėn.
10
d.,
sekUZ
KAINAS PRIEINAMAS VISIEMS, IR DAR
•ulerikę ir kuriems nei gydytojai neg.ilčjo
gūžės 17-tą 1942 m. kaip “Aš j
teriolo reikalingumą.
daugiau padėti apart bendro apihadiuiNUOLAIDA UZ JŪSŲ SENĄ RADIO
rųadienį 6:30 vai. vak. iš ga esu Amerikietis” dieną; Aš
mo. Jog jus esate "silpnų nervų ir ju*ų
virškinimo organai neveikia kaip priva
Jo naudingas, kaipo eks
lingos WCFL — 1000 kil. ra
lo' . Daugel'a ieško pafelbot kaip pi a
šalinti i* skilvio nuocingas rūgštis, var
Dė’ Pataisymo Radio — Telefonuokit: YARds 3088
perto, patarimas, ar tai būtų
stangius skausmus ir išpūtimą: nžkietė
dio stoties Juozas Budrikas
jimą vidurių
arba
perditlelį (luošumą
Kiti bendrai apibudina visus nesni alu
mažas namų pataisymas artransliuos lietuvišką radio
mis
"nervų įdegimu".
"r**«im>Uxr»iu”.
artritu’ ir t. t. Kitiems kojų ar rankų
i ba perdirbimas namo, jo paprogramą, skiriamą Motinos
muskulus trauko mMlungis. varsto <li*g
lįsi. akys ašaroja
vietomis nepakenčia
‘ tarimais daugelis lietuvių
Dienai paminėti.
mai nielti; pučkai llberia lupas ir lie
žuvį. nuolatos jaučiasi pavargę.
I* ug
1 naudojasi atkartotinai.
Programoje dalyvauja be
vai sujaudinami ir kenčia dainai galv**
skaiKlčjinią
žmonės.
kurte
taip
ka
Jei jums reikia kokio nors
lėjo per eilę metų umaJ pradeda jaustis
Budriko radio dalyvių ir 15
geriau pradėję vaitoti VI MIN kapsules.
Dvi Namų Rakandų Krautuves
Jei norite iižeitlkrinti nuo n pilės namus, baldas, automobilius,
Viena moteriukė pasakė
Duokit man
'
namams
materiolo arba jei
orkestro dalyvių dar du sve
ar iiaip k* apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad
dar vieną bonkutę VI-MIN kapsulių. A*
nesijaučiu taip gerai per pastaruosius
jis parflplntp jums polis* per mūsų kompaniją. Nelaimei lStlnorite gauti gerą patarimą
čiai — Frances Barisas ir
metus."
3409 ir 3241 So. Halsted St.
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
kas link namų taisymo, paAlgirdas Brazis, abu jauni,
Kodėl TIKIU kapsulės taip greitai
“
Mes
esame
pirmaklasiai
nariai
Chicago
Board
of
Underwritera
”
pagelbsti! Dėlto, kad Jose randasi De
| sitarkite su Stanley Litwinu
talentingi ir daug žadą dai
pagrlncInJai
elementai,
kurie
reikalingi
WCFL, 1000 kil., Sekmadienio Vakare — 6:30 žymus
tinkamam
reguliavimui
vtrikinlnio
or
Lietuvių Radio Programas
ganų veiklos; elementai būtinai reikaiiu
nininkai.
Frances Barisas
.
j
ir
jūs
įsitikinsite,
kad
gau

gi budavojiniui naujų celių nervuose
sudainuos “Mamytė“ ir Al
nate eksperto patarimus ir
Vienos bonkutčs VI MIN kapsulių pa
kaks įrodyti Jums. Jog visi msumegum %t
222
W.
Adams
St
Kamb.
1548-54
girdas Brazis, žymus barito
gerą patarnavimą.
(Sk.)
ir kentėjimai galt būti lengvai p^alato
Telefonas CENTRAL S2O8
narni.
Pareikalavus.
mes
pertai?*"'**
nas, išpildys keletą lietuviš
jums padėkos laiAkua nuo Įmonių, kurie
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų:
Skaitykite Katalikišką Spaudą
praeityje daug kentėjo, o liandien jau
kų dainelių.
Tegul rr.ano galvą puošia
čiaa sveikutėliai
COLUMBIA INSURANCE COMPANY
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY
Parsiduoda
ne kepurė, o smegenys.
Pagerbdami savo mamy
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY
STEVEN’S PHt
Jei žmogus mandagus, tai
tes. kartu su mamytėmis At
MASSACHUSETTS FIRE A MARINE INSURANCE CO.
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY
sisukite Budriko radio prog
nemandagiausias stengiasi Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį pasiW. 83rd St, TeL ENO. 8515
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.
sekimu Jūsų biznyje arba profesijoje.
ramą ir praleiskite bent vamandagiai su juo apseki.

Manoma suvaržyti
gasolino vartojimą

Pilnas Pasitikėjimas!

Nuo $49.00 iki $150.00

Budriko Motinos
Dienos radio
programa

Rheumatic Happy;
Relieves Pain Quick

HELAUKITE —

Rytoį Gali Būti Pervėlu!

O’MALIEY and McKAY, Ine.

$69.00
UVARPETAI' 8ra' $29.00 ir auk.

JOS. F. BDRIK, Ine.

^est.ndlp'-io

rrnnr

n -i

Vyrai užpildys
bažnyčia

D-R A DO

iv. Vardo draugijos
nariams

PALEIDO JAUNUOLI

U

A8

7

TARNYBOS

Jim Londos, profesiona
A. Kamišis - "tikras Ar žinai, kad
las ristikas, per dešimtį me
1943 metais balandžio 29 tų du syk apkeliavo aplink
ponaitis"
e d. sueis 10 metų, kai mirė1 paaaulj, ritosi au beveik vi-

Namai jau baigia nusira
Cicero. — Šv. Vardo drau
No. Side. — Motinų Die
žymiiusias Lietuvos rašy- sū tautybių ristikais ir iš
minti. Visur tyla. Tik vienu
gija sekmadienį, gegužės 10 noje Šv. Vardo draugija eis
1652 ristynių, nei vieno ne
sykiai p a k i 1 a didžiausias tojas kun. J. Tumas-Vaižd. rytą 7:30 Mišiose eis “in “in corpore” prie šv. Komu
pralaimėjo.
triukšmas ir įeina Pilypas, gantas.
corpore” prie šv. Komuni nijos 8 vai. Mišiose šv. Po
smarkus jaunikaitis, sun
jos motinų intencija.
visam parapijos salėj bus
kaus darbo nematęs, tikra*
Draugijos dvasios vadas bendri pusryčiai ir metinis
AIKAę HARAR
papirkti
ponaitis. Alfonsas K a nu ai s IL/Alr\.AAO
L/ZAD/AI\, Geresnės Rūšies Anglis
ragina, kad visi nariai da susirinkimas, kuriame bus
kuris lošia Pilypo rolę, ne
ATEINANČIAI ŽIEMAI
lyvautų šioj dvasinėj puotoj. renkama nauja valdyba. Ra
KOL RAINOS NE PAKI n; ik KOL JŲ DAR (i AI, IMA GAUTU
ilgai
triukšmauja.
Jam
pri
Visi turi susirinkti į klūb ginu visus narius dalyvauti
Geresnės Rūšies Auglys Gaunamas Tik U Tolimesnių Valstijų.
seina stoti į darbą. Netikė (Valdžios patarimai anglinlnkanis nurodo, kad trumpoj ateityj, kar&s pro
ruiznį prieš 7 vai., kad bū dvasinėj puotoj, pusryčiuo
dukcijos dfilel, gelzkellų tranzitas bus žymiai sumažintas namu reikalams)
tas dalykas! Tai politika.
FRU*ILDYK1X SAVO SAJW£UVa *6 SEKANČIO PASUUNKiMO:
tų Laiko papuošti gėlėmis se ir susirinkime, taipgi tu
WES» VIRGINIA
kUse Ken. M <«Q Art
Vyčių
choras
visus
kvie

savo krūtines.
jcrų mainų, daug dulkių Ulmta. Perkam 6 4>O«*sU
rėti omenyj tinkamus narius
V-au,
čia į šv. Antano parapijos
tonus arija
Raginami visi Cicero vy į valdybą.
Pirmininkas
salę šeštadienio vakam, ge
DIACK RAM) LIMP an«ly«, ui
rai sykiu su šv. Vardo dr.................................$10.50
ro

km
..................................
gužės
9
dieną.
Ten
bus
paro
ja dalyvauti dvasinėj puo
jo- Į
dyta, kas daugiau tam po
KOPPERS COME (KOKSAI), už vletoj. Tą valandą mes, vyrai,
•rt louų. •
naičiui atsitiko. Kartais jis
užpildykime savo bažnyčią.
gailėjosi atvykęs į Chicagą
Po visam parapijos salėj
bus pusryčiai ir svarbus su5882 SO. LONG AVĖ.
TEL. PORTSMOUTH 9022
Baigęs nustatytą jūrininkams pradžias mankštą Gros*
sirinkimas, kuriame išgirsi
me pranešimą iš parengimo, Town of Lake. — Gegu- Lakęs Navai Statkui, I1L, Herbert Howard Hale (kairė
taijųfi bus pranešimai iš Fe žės 10 d. — Motinų Dieną I je) atsisveikina su laivynu ir savo tarnyba ir Įeit. Robert
Geriaaaiaa Laikas Pirkti Pirmos Rūšies
šv. Vardo draugija už-|H Hudkina, kurs susekė, kad Hale turi kūdikiškus dan
deracijos ir Labdarių, kas
rt
#
*
Namų
Materijolą Dar Žemomis Kainomis.
prašė šv. Mišias motinų in- tis ir yra tik 13 metų amžiaus. Jam pasisakius 17 m
veikiama mūsų kolonijoj.
Didelių BarabMĄ taatų SamtoPIRM PIRKIMO
D raugijos dvasios vadas tencija ir bendrai eis pne amž. jis buvo priimtas laivyno tarnybon.
nų. “Tunufele Tow Toaia" rrttadkoml «rie vUtotių Barabcaų aera-gina visus vyrų? prisiraKomunijos. 8:80 vai. ry
Atvyk į......
misą jardą ir aašiūrtk
CreKi p40lnUl “CyBabtos“ ir
»i Uoidere” kur Ufc roUsaų kr aukštą rūšį
rūš| LENTŲ—MILLto
nariai
turi
susirinkti,
sy

kuria kas sakoaadienį prie
šyti prie šv. Vardo dr-joe.
Ut-Bujf after ksst
RK — STOGŲ IR NAMU *Absasup*
ir
•rkestroein,
Trūbes,
TEKIJOL4- Dil garažų, norėtų, vie
bažnyčios pardavinėja dienr. Cnuinetal, SauoAeaal. Trombo
Mokestis nedidelė. Pareigos kiu atsivesti ir savo mamy
kų, skiepų ir flatų. PASITARK SU
nai ••rUndard’’ RĄkrbyečtų. Smal
tes
ir
žmonas,
į
parapijos
Į “Draugą”. Raginkite savo kos, Criles. Strofiniai Baaal. G*dlengvos, o nauda visokerioMŪSŲ EKSPERTAIS dN koastrakSujos, etanai, ir "cnnae",
cljos Ir pertaisymo namų.
A. Valančius sal? Iš
eisim i tely
prietelius, kurie aeekaito tarai.
pa.
Vnoutk pieeee", "mirte reede”, ir
muzikos
stovilrttok
RU»u»
paži

APROKAVIMAS IK PRISTATYMAS PYKAI •
čią?
Brighton Park. — Nekal- “Draugo”, nusipirkti prie ni, kiniu* muikųme aųtoūkų ir
Cash arba Lengvais Išmokėjimais
Po Mišių šv. parapijos sa to Prasidėjimo parapijos bažnyčios, arba užainakyti "caee«>". Pataisome ir »tnaujina
me visokių ttdlrbysrių »buuograSTANLEY LITWINAS, General Manager
lėj bus bendri pusryčiai pa ehoras su muz. Justu KuKiupelį
XXX fua ar jųjų dalis.
A B.O. DKVMMERS &KRV1C*.
gerbimas motinų.
dirka energingai rengiasi j
CARR-MOODY LUMBER CO.
• 14 MnxweH Htrart. Otfuneo
Nei vienas narys neturi prie didelio koncerto-vode- ’
LIETUVIAI SALESMANAI
-.1. ,11 -U.
Cicero. — Amerikos Lie pasilikti nedalyvavęs šioj vilią, kuris įvyks gegužės 24 |
8089 South Halsted St.
TeL VICtory 1272
tuvių Katalikių Dukterų Klū dvasinėj motinoms pagerbti d. parapijos svetainėje. At
WHOLESALE
J?
bas užprašė šv. Mišias Mo puotoj.
Narys garsiai chorų pratimų skam
UQU0B
Jr
%
tinų Dienoje, geg. 10 d. šv.
ba po visą apylinkę ir visą
įstaiga
Dil
geriausio
patoagviafane
Antano bažnyčioje ir nuo
Brighton Park koloniją ren
kreipkite prie
WHOLESĄLE
širdžiai kviečia visas Cicero
giasi dalyvauti. Teko nugirs
FOOT E—Z SHOE SHOP
FCM/1
moterų ir merginų d^augys- į Imjlrnc
FURNITURE
ti, kad prof. A. Pocius ir ki
“NQ PA1N” Patentuoti
P®
tęs dalyvauti ‘‘in corpore”,
Archoa,
pririnuaorato
CRk««o.
ti muzikai vargonininkai žakainomis, pritaikinti Jū
dvasinėje puotoje per šv.
Cicero
BROKER
Laikas bėga
atvykti; taip pat svečių
sų kojoms, kad paleng
vinti visus kojų skausMišias 7:3Q vai. Visų pra- kaip vanduo. Rodos, tai buOining Room Sets — Parlor
REMKITB
'intM,am.
i •
Žk<A
*
,
SENĄ
‘
šoma susirinkti parapijos vo vakar, o jau prabėgo me
Sets — Bedroom Sets — Rūgs
“HEALTH SHOES.” PaduiLIETUVIŲ
Koncerto-vodevilio
prog
— Radies — Refrigerators —kaitės dėl Komų, Callouses
salėn 7 vai. ryto, kad būtų tai, kaip Šv. Antano bažny
DRAUGĄ.
ir Bunions.
Waehers — Maagela — and
rama
susidės
iš:
chorų,
so
N.
&AKTER,
sav.
laiko pasipuošti gėlėmis ir čioj kun. St. Adominas ir
Kojos Anstpauda Veltui.
Stovės.
ausitvarkyti eisenai į baž kun. A. Zakarauskas laikė listų, duetų, kvartetų, dia MUTUAL LIQUOR ČO.
Pailginti
Nationally
advertiaed itena
20°
4707 So. Halsted St.
nyčią.
primieijas Motinų Dienoje. logų. Dalyvauja parapijos
Ir Paplatinti
komedijantai — “Du broliu-1 Telefonas: BOI UEVAJKJB 0014
Vakare klūbietės rengia
189 NO. LA SALLE ST.
Kristus pasakė žvejams:
pramogą pagerbimui moti “Šekit mane”, šie kunigai kai” ir radio mergaičių kvin
nų. Programoj dalyvaus E- pasišventė darbuotis Kris tetas. Kuu. Stankevičius, ren
leanora Kandrataitė. Nuo taus vynyne eina tuo keliu. gimo komisijos pirm., išda
FACTORY REPRESENTATIVE
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi
širdžiai kviečiame visas ma Tai didžiausia dovana Mo lino prie bažnyčios koncer
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
6343 South Western Avenue, Chicago
mytes atsilankyti, ypatingai tinų Dienoj jų motinoms, tė to bilietus, nes visos vietos
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
Telefonas
BEPUBLIC 0051
no NECTAR. Šis Ahis yra pagamintas iš Importuotų
kareivių motinas, nes joms vams, krikšto ir dirmavonės bus rezervuotos. Neįsigiję
pirmo rūšies produktų.
bus kas tai ypatingo suteik tėvams ir visiems katali iš anksto bilietų gali negau
ta. Prie durų prašomos pa kams neapsakomas džiaugs ti geresnių vietų.
NEZICKINT KUR RUNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
siaiškinti, kurios esate ka mas prisiminus tą Motinų
Parapijos komitetas iš
AR VAŽINĖJANT LAI KUOSE — VISA CHICAGO8 IR
reivių motinėlės. Įžanga 25c. Dieną.
APYLINKEI* LUBTUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI
anksto pradėjo gaminti eks
DISTRIBUTOR
Visos bus pavaišintos pačių
Lai Dievas visus laimina tra suolų, kad kuo daugiau
OF
Mūbiečių keptais pyragais. gausiomis malonėmis.
siai sutalpinus žmonių. Iš
A. V.
Dlr-nės Podis patiekto repertuaro, kur)

Svarbus pranešimas
šv. Vardo dr-jos
nariams

CRANĖ COAL COMPANY

n A D Ą P

Yrs

Koncerto-vodevilio
belaukiant

Kvietimas moterims
ir merginoms

AS SKAUDA KOJOS?

Kaip greit bėga

I

BATAI

AIEX AlESAUSKAS and SONS

LEO NORKUS, Jr.

Vyry valanda
Marąuette Park. — Die
nos ateina ir praeina. Bet
Šv. Vardo draugijos vyrai
nusistatė vienos dienos ne
praleisti tuščiomis. Tai ge
gužės 16 d. Visi žinom, kad
tai Motinų Diena. Be me
džiaginių dalykų motinoms
pagerbti nariai turės bend
rą dvasinę puotą. Vienų na
rių mamytės dar gyvos, o
kitų jau palikusios šią aša
rų pakalnę. Užtat turės už
ką daugiau pasimelsti toje
dienoje ir džiaugtis su tais,
kurių motinėlės dar tebegy
vena. O šie, laimingesni, dar
tebeturėdami gyvas motinė
les, ramins mažiau laimin
gesnius dalindamies savo
džiaugsmu.

Per 8 valandą šv. Mišias
visi Šv. Vardo nariai priims
šv. Komuniją. Vyrų Gimimo
Panelės šv. bažnyčioje bus
tiek, kiek iki šiol dar nebu

vo vienu jiartu. Jonas Skelly

Kukaičio darže
šiaudiniai rinkimai
Lietuvos Piliečių Sąjun
gos, Ckicagos skyriaus, įdo
mus ir gražus pikninkas
įvyks, š. m. birželio 14 d.,
Kutaičio darže. Jame įvyks
lietuvių kandidatų teisėjų
šiaudiniai rinkimai, kuriuo
se kiekvienas dalyvis pasisa
kys už kokį kandidatą bal
suoja. Taip pat bus gausus
Ir tortingas laimėjimų pas
kirstymas.

925 000 džtfoižu
įsiregisirivo cukrui

Ambrosia & Nectar

ruošia muz. Justas Kudirka,
atrodo koncertas-vodevilius
visus patenkins.
Žvalgas

Pranešta, kad trečiadienį,
balandžio 6 d., apie 925.000
aamepų daugiau įsiregistra
vo cukrui įsigyti.
Vakar vakarą registravi
masis užbaigtas. Js įregi st ra
“Draugo” reikalus čia la
vuslųjų akaičiua rytoj bus
frinntp.a-fl
bai gražiai tvarko Kiupelia

‘

2259 W. Cermak Rd. TeL Monroe 0808

H OLk

SIllJlll

iS4- ’.v. it

r. .-.f

I h ri»<>T<H.K\l”n

M>
l.dUe'Sl

CONRAD

<W5 Re. Western Avenue
Pitone: GROvahUl 2242

| PASKOLOS DAROMOS ANT PUMŲ MORGICIU !
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

Protect’oe
4or vour

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų !
PANAUBOKITK FKO6A DABARTINĖMS ŽEMOMS
BATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE miuH| iatoi<o>. Jiaą indeliai rūpestingai globo
jami ir Ligi tff.Mt B> apekraunti per Pederal Savings and Loan Tnflurancc Corporation, Mokame
Jūhu pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SUMAUSIĄ IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE (STAIGA £
— 16 Metai Sėkmingo Patarnavimo t —

MtudlJ* Jr.n<t* >lr
4)oa rfltlM bu ųoo
toraHkot*!*
donUbi ir Hollrtrood
feriaaamia,
X>*rtMu
Garantuot**.

T«L) Biznio - ENttlew«o4 MM

.r t

WHFC-I45O kil

Moteris ir vyras apsvai
gina jauną ir seną.

Fotografas

420 W. 63rd Street

vt

VieateMUe tar Sboi&giAitfttM
Vakarini* Lietuvių Programas

AflMcUbajel
— DEŠIMT! METAI! SEKMAJMEVIAIS 1 vai. p. p,
KRONM MaMtoia B r. vak
KENKTAD. far 6EATAD. 7 v. v

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

ęnAu'ied

Gegužis 10 d. svarbu Šv.
Vardo draugijos nariams.
Visi privalo eiti prie šv. Ko
munijos “in corpore” per šv.
Mišias paprastu Laiku. Po
visam visi susirinks salėn
pusryčiams ir susirinkimui

RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

BEERS

Wesi Pullmano
žinig-žinelės
Gegužės S d. Vytauto par
ke išrodė tikrai blogai vestpulmaniečiams, nes apie pir
mą valandą popiet papūtė
šiurpus vėjas ir visų ūpą su
šaldė. Bet vistiek, Dievas
Laimino parapijos pikniko
rengėjus, nes gryno pelno
liko virš $600.00.

IK&RGUTIZ

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALL'MEI 4118

4m. M.

Mozeris, Sec'y.

3238 SO. HALSTED ST.

'

3eAtrtd;ania. srez. 9 d , 18 42

; s
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Didelis Auksinio Jubiliejaus Pavasarinis
VYTAUTO DARŽE
Sek^,®‘l ii.1942 Š V. JURGIO PARAPIJOS
(115th St. tarp Pulaski ir Cicero A v.).

Nepraleiskite progos pasilinksminti, pasi
šokti, susitikti pažįstamų!

Piknikas

Kviečiami visi dabartiniai ir buvusieji parapijonai ir draugai į lubiliejinį Pikniką.

BUS DAUG KONTESĮŲ - ŽAIDIMŲ - ska

nių valgių ir gėrimų

KUN. KLEB. PRAL. KRUŠAS ir PAR. KOMITETAS
x

Šj vakarą važiuojam į Rytoj atidarysim vartus
Cicero mamytes
parapijos daržo
pagerbti
West Side. — Pavasaris.
Motinų Diena jau čia ir
mūsų mintys atkreiptos į
jas. Ir Vyčių choras jų ne
užmiršta.
Kaip buvo minėta pir• miau, yra rengiamas kon
certas ir programa mamy
čių pagerbimui šeštadienį,
gegužės 9 dieną Sv. Antano
parapijos salėj, Cicero.

Gamta sužaliavo, medžiai
apsidengė lapais. Vienu žo
džiu, kur nepažiūrėsi, visur
gražu, bet, rytoj, gegužės
10 d. Aušros Vartų parapi
jos darže bus gražiausia,
nes tą dieną atsidarys pa
rapijos daržo vartai. Į šį
parapijos daržo atidarymą,
be abejonės susirinks vieti
niai parapijiečiai, ypač ma
mytės, kurių gegužės 10-tą,
pripuola Motinų Diena. Jas
čia susirinkusias galėsime
gražiai pagerbti, palinksmin
ti ir palinkėti daug panašių
dienų sulaukti. Taip pat čia
susirinks mūsų gerieji biz
nieriai ir prieteliai, svečiai
iš visos Chicagos. Aušros
Vartų parapijos uolusis kle
bonas, kuri. J. Dambrauskas
lauks visų, kad pasimatyti,
pasidžiaugti ir pasilinksmin
ti bendrai su visais.

JUBILIEJUS - VARDINĖS - PAGERBTUVĖS BANKIETAS

mu

X šv. Cecilijos choras iš
Ind. Harbor sekmadienį, ge
gužės 10 d., vyksta su kon
certu į Rockford. Koncerte
čikagietė Harriet Lukas bus
viešnia solistė. Rockfordiečiai rengiasi skaitlingai su
sirinkti į koncertą ir vaidi
nimą.

X Antanas ir Agota Kaz
lauskai, 2522 West 45 St.,
gegužės 7 d. mihėjo vedybi
nio gyvenimo 25 m. sukaktį.
Sekmadienį, gegužės 10 d.,
8 vai. ryto jubiliatų inten
cija Nekalto Prasidėjimo
bažnyčioj bus atlaikytos šv.
Mišios. A. Kazlauskas yra
žinomas išradėjas pagerini
mo prie centralinio namų
apšildymo. Be to, radęs liuoso laiko darbuojasi draugi
jose, organizacijose. Ilgiau
sių metų!

X Marijona šulcienė, 927
W. 33 St., gavo pilietybės
X Sočikagietis M. Niklaus
popieras. Liudininkėmis bu ilsisi Mercy ligoninėj po
vo U. Gudienė ir Dikšienė Jr. sunkios operacijos. Kaimy
X P- Staražinskaitę, 3336 nai ir pažįstamieji linki Ma
So. Lituanica Ave., ištiko rijonai greit pasveikti. Niknelaimė. Grįžus iš darbo pa lausai yra pavyzdingi para
Kiekviena motina, kuri aX Josephine Kentra, marmatė, kad kambary būta ne pijonai ir "Draugo” skaity
teis su duktere, sūnum arba
ketparkietė, su Jonu Juzoku
kviestų svečių. Įvairių daik tojai.
vyru, bus įleista į salę ne
sausio 9 d. 10 vai. ryto Gi
tų pavogta už $30.00.
mokamai. Tai yra proga vi
X Čepulioniai, žinomi so mimo Panelės Šv. bažnyčio
X
Emilija
Karlavičienė,
siems atsivesti savo mamy
žmona West Side biznieriaus čikagiečiai, jaunesnės kar je bus surišti moterystės
tę ir kartu su ja smagiai
Karlavičiaus, buvo išvykus tos veikėjai, kupini džiaugs ryšiu. Vestuvių puota bus
laiką praleisti.
į Michigan valstybę į laido mo, nes šiomis dienomis Die Southmoor Hotel. Abu jau
Mamytė šiomis dienomis
tuves vieno iš šeimos bu vas jiems davė sveiką duk nieji turėjo progos aplan
yra labai susirūpinus. Jai
vusių gerų draugų.
relę. Čepulionienė, buvusi kyti Lietuvą, dėl to tikimės,
yra sunkiausia našta uždeX “The virtue of Satan” Baltuškaitė, daug veikia į- kad sukūrę šeimą bus pa
ta. Taigi būtų ne pro šalį
nepaprastas veikalas bus vairiose draugijose ir yra vyzdingi lietuviai. Neseniai
ją išvesti iš namų ir pavai
vaidinamas Šv. Kryžiaus pa buvusi šv. Teresės Sodali jaunosios mamytė buvo sušinti su lietuviška daina. Be
I
rapijos salėj sekmadienį, ge cijos nut. rašt.
į ruošus priešvestuvinę puotą.
to ji galės savo vargus už
gužės
10
d.
2:30
popiet
ir
8
KUNIGAS ALEKSANDRAS BALTUTIS
miršti, kaip pamatys LauriTad, brangieji, įsitėmykivai. vakare. Vaidins The Jr
no, Marės, Pilypo ir Alenos te, kad visur gražu, bet už
Marąuette Park. — Sek dviejų, trijų metų skola vi Joyce Kilmer artistai.
bėdas toj juokingoj kome vis gražiausia ir linksmiau madienį, gegužės 10 d. 6:30 sai išnyks ir tada parapija
dijoj “Tai politika”.
sia bus tai We8t Side kolo valandą vakare įvyks nepa ruošis statyti naują bažny X A. Vaišvilienės, žino
mos veikėjos, namui padary
Linksmas vakaras yra už- nijoj, parapijos daržas at prastas trejopos šventės va čią.
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