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P. T.

LIETUVA NEIŠMAITINS 
BARBARŲ

Gausingos barbarų gaujos 
apnyko Lietuvą, kuri priver
sta jas maitinti. Ir su svei
ku ir stipriu Lietuvos žemės 
ūkiu būtų sunku šimtus tūk
stančių raudonųjų atėjūnų iš 
maitinti. Barbarams sugrio
vus žemės ūkį, ir geriausiais 
norais tai nebus padaryta. 
Greitu laiku suskaldytų ūkių 
žemė bus visiškai nualinta 
ir ji neduos jokio javų der
liaus. Artimoj ateity lietuvis 
žemdirbis neįstengs nė pats 
sau duonos pasigaminti.

Barbarų gaujas Lietuvoje 
sudaro rusų ir žydų raudono 
ji biurokratija. Seniau kai 
kuriose lietuvių įmonėse t ar 
nauda vo po keliolika tarnau 
tojų, dabar jų vietoje yra 
šimtai rusų ir žydų. Jie tu
ri maitintis lietuvio sodiečio 
prakaitu. Pavergtam sodie
čiui rytojus neužtikrintas. 
Mūsų išeivija bus priversta 
rūpintis pavergtosios tautos

Angly Atakos Vokietijoj
Wickardas ragina panaudot 
Amerikos laivus paramai

Tikimasi, jog netrukus bus išspręsta 
laivų klausimas

|U. S. orlaiviai kovose

WASHINGTONAS, gegužės 
9 d. — Ketvirtasis šios ad
ministracijos kabineto na
rys, agrikultūros sekr. 
Claude R. Wickard, pareiš
kė, jog yra būtina, kad Ame 
rikoje gaminti karo reikme
nys ir siunčiami Anglijon tu 
ri būti saugiai pristatyti, ne 
žiūrint vokiečių laivyno ir 
aviacijos pavojaus Atlanto 
vandenyne.

“Mūsų maistas ir amunici
ja turi būti ne tik pagamina 
ma, bet ir pristatoma ir tu
ri būti pristatoma laiku’’, 
pareiškė jis kalbėdamas 
Charlotte, N. C. .

Reikia pasiaukojimo

Toliau savo kalboje jis pa
reiškė, jog šiuo metu gali

maitinimu, kad išlaikyti ją prireikti Amerikos žmonių 
gyva. pasiaukojimo teikiant para

mą Anglijai.
Amerikai esą Labiau pra

vartu bandyti pristatyti An
glijai paramą pavojų šešė
lyj, kalbėjo Wickard, negu 
laukti, kad kartais bombos

Vokietija gi pasiuntė val
stybės departamentui notą, 
kuria pažymima, jog ruošia 
masis įstatymas nesutinka 
su tarptautine teise ir Ame
rikos-Vokieti jos prekybos su 
tartimi.

Pasaulyj

STALINAS — 
PIRMININKAS

Nieko svarbaus, jei Stali
nas pasiskelbė vyriausiojo
Sovieto pirmininku vietoje Pa“est« Amerikos miestus 

Molotovo. Jis pasikopėjo au
kščiau, kad labiau imponuo
ti kapitalistinėms valsty
bėms. Juk ir Vokietijos ir 
Italijos diktatoriai užima mi 
nistrų pirmininkų vietas.
Tad ir Stalinas pasišovė 
aniems prilygti savo valdine 
ranga. Reikia abejoti, kad 
jis pasitenkins šia ranga.
Kas gali neleisti jam pasis
kelbti Rusijos bolševistinės 
imperijos imperatorium? Iš 
tokių individų, kuriems ne
rūpi gyventojų gerovė, nė 
šalies likimas, bet tik nuosa 
vas, gal dar ir partijos la
bas, reikia visko laukti.

Vienas dalykas aiškus;
Stalinas nepakils karan ir 
su nieku nekariaus. Jis nega 
Ii kariauti. Jo kariuomenė 
yra driskių ir skurdžių pul
kai. Jie be vadų ir be ginklų.

Kaip tuos reikmenis Ang
lijai pristatyti Wickardas ai 
škiai nepasakė, nes jis nė 
vienu žodžiu neprasitarė 
Amerikos lydimuosius lai
vus.

Laukiama sprendimo

Sąryšyj su kabineto narių 
griežtais pareiškimais, jog 
šiuo metu jau pasidarė būti
nas reikalas garantuoti, kad 
rekmenys Anglijon patektų 
saugiai, Washingtone laukia 
ma, jog netrukus šiuo reika
lu turės tarti paskutinįjį žo
dį kongresas.

šiuo tarpu senate svarsto 
ma įneštas administracijos 
įstatymo projektas, pagal ku 
rį suimtieji svetimšaliai lai- 
viai būtų perleidžiami Angli
jos naudojimui.

Tik laikas parodys, ar grį 
žęs Calles bandys ir vėl kiš* 
ties į krašto politiką.

GRĮŽO MEKSIKON
Iš J. A. Valstybių grįžo 

Meksikon buvęs tos respub
likos vienas žiauriausiųjų j IR VftL SOSTE 

diktatorių Plutarco Elias j 
Calles. Jis ten diktatoriavo 
nuo 1924 iki 1934 metų. Bu
vęs prezidentas Cardenas, jo

BERLYNAS. — Vokieti
jos aviacija vakar naktį pra 
vedė atakas ant prekybinio 
uosto Hull. Padaryta nuos
tolių.

•
ROMA. — Italijos lakūnai 

apmėtė bombomis du Angli
jos karo laivus, orlaivių ve
žioto ją, du kruzerius, destro 
jerį ir tris prekybinius lai
vus. Sunaikinta 16 anglų or
laiviu. ...... ....

BERLYNAS. — Vokieti
jos ir Italijos lakūnai prave
dė atakas ant Suezo. Atakos 
nusitęsė keletą valandų.

•
LONDONAS. — Pasmerk

tas mirtį, George Johnson 
Armstrong, kuris kaltina
mas išdavimu. Tai penktas 
šnipas suimtas Anglijoj nuo 
karo pradžios. -

•
TOKIJO. — Pagaliau Pran- 

cūziijos Indokinija ir Šia 1 
mas pasirašė taikos sutartį. 
Atetyj iškilę nesutarimai 
bus pavedami spręsti Japo
nijai. *

•
ZURICHAS. — Pragos lai 

kraštis Neuer Tag paskelbė, 
jog esą galima tikėtis, kad 
Čekoslovakijos agrikultūrą 
perimtų vokiečiai ir čekų 
ūkiai būtų konfiskuoti.

27 Amerikos laivai
pasirengę išplaukt
WASHINGTONAS, gegužės 

9 d. — šiandie pranešama, 
jog dvidešimt septyni Jungti

("l)rftug«n" Acme telPDhotO)
Vaizduojami amerikoniški lėktuvai Curtiss Wright 

viena sėdyne, kuriuos britai naudoja atsiginti vokiečių 
bombonešių. Šie lėktuvai vadinami “Tomahavvk”. Bri
tai jų pagalba daug laimėję.

RUSAI NUTRAUKĖ SANTYKIUS SU 
BELGIJA. NORVEGIJA, JUGOSLAVIJA

Vokietijos pasienyj).

Rusijos užsienio komisari- 

jatas pasiuntė visiems trim.3 

ministeriams, šiuo laiku ats
tovaujantiems emigravusias 
vyriausybes, pranešimus, 
jog jų diplomatinės tarnybos

MASKVA, gegužės 9 d. —
Šiandie Sovietų Rusija at
šaukė pripažinimą Jugoslavi 
jai, Belgijai ir Norvegijai.
Nuo šiol šios valstybės nebe 
laikomos Rusijoj suverenc- 
mis valstybėmis. Sąryšyj su 
šiuo pareiškimu diplomati
niai sluogsniai pažymi, jog neteko prasmės, 

galima esą tikėtis dar arti- čia tenka prisiminti, jog 
mesnio Rusi jos-Vokieti jos dar taip nesenai, balandžio 5
bendradarbiavimo. dieną, Jugoslavijos ministe-

(Vakar Rusija oficialiai ris Milan Gavrilovič pasira- 
pranešė, jog Rusija nesukon šė su užsienio komisaru Mo- 
centravo ir nemananti kon lotovu Rusi jos-Jugoslavi jos 
centruoti savo kariuomenės draugingumo ir nepuolimo 
vakariniam pasienyj, t. y sutartį.

Amerika jau kare, 
kap. Rooseveltas

KAIRO, gegužės 9 d. — 
Lankydamasis Egipte karo 
stebėtoju kap. James Roose
veltas šiandie pareiškė, jog 
Jungtinės Valstybės “išsky
rus kariuomenės siuntimą, 
jau yra šiam kare”.

Prezidento Roosevelto vy-

Iš Europos pranešta, kad 
britų kariuomenė jau dides
nę Etiopijos dalį atkariavusi 
iš italų ir kad buvęs Etiopi-

sėbras, jį ištrėmė. Calles va Įos valdovas Haile Selassie
ir vėl grįžęs į šavo sostą.dinamas mūsų laikų Neronu.

Jis žiauriai persekiojo Kata
likų Bažnyčią, kunigus ir.ti- n A C*
kinčiuosius. Jam diktato- vJ I\ 0
riaujant daugiau kaip 100 Dalinai debesuota ir vėso- 
kunigų sušaudyta, arba ki-1 ka. Šiaurryčių vėjai, 
taip nužudyta. Jie visi yra Saulė teka 5:29 vai., saulė 
žuvę už tkėjimą. leidžias 7:59 vai.

nių Valstybių prekybiniai lai riausias sūnus šį pareiškimą 
vai pilnai parengti pasiųsti į padarė atsakydamas į klau- 
Raudonąją jūrą, nežiūrint: simą ar jis manąs, kad Ame- 
Rimos-Berlyno grąsinimų. I rika galėtų Anglijai geriau

Tikimasi, jog laivai su padėti įstodamą į karą. 
Amerikos vėliava ir Ameri- - Kalbėdamas apie padėtį 
kos įgula pradės gabenti an-1 Irake kap. Rooseveltas pa- 
glams karo reikmenis į Rau- reiškė, jog šiuo momentu 
donąją jūrą ateinančią sa- “situacija yra anglų ranko- 
vaitę. se”.

šie laivai stengsis išvengti (Iš Washingtono praneša- 
kovų Atlante plaukdamn Ra ma, jog Jungtinės Valstybėm 
miuoju vandenynu, aplink yra pasiuntusios Irakui 51.- 
Indiją ir į Raudonąją jūrą. 1 000,000 vertės orlaivių).

Sunaikino Irako 
aviacijų, RAF

KAIRO, gegužės 9 d. — 
Šiąnakt Anglijos aviacijos 
štabas praneša, jog “gal būt, 
galutinai baigta sunaikinti 
Irako aviaciją”, vakar die 
nos atakose ant Kakuba Ir 
Shahnaban aerodromų netoli 
Bagdado.

Likusios dalys sukilusios 
Irako kariuomenės, kuri 
prieš savaitę užpuolė anglų 
laikomą Habbaniyah aerdro- 
mą, pasitraukė į Ramadi ir 
Falluja.

Šiaurinės Afrikos fronte 
smarkios smėlio audros vėl 
sulaikė veiiksmus prie To
bruko, Libijoj.

Egipto-Libijos pasienyje 
vyksta aršūs žvalgyybcs su
sirėmimai.

300 Anglijos orlaivių 
pravedė atakas Vokietijoj

Žuvo 117 nacių orlaivių ir apie 
400 lakūnų

LONDONAS, gegužės 9 d. 
— Pereitą naktį tarp 300 ir 
400 Anglijos bombanešių, 
kurių tarpe nemažas skai
čius vėliausio tipo Amerikos 
bombanešių, apmėtė bombo-

Amerikoj

NEW YORKAS. — Atsidė 
kodama už vaišingumą kap. 
James Rooseveltui, Mrs. 
Roosevelt pasiuntė Chiaug 
Kai-sheko žmonai dovanų.

WASHINGTONAS. — Po’i- 
cija pradeda peržiūrėti visus 
ryšulius, nešamus į kapitoliu 
mą. Tuo norima aprubežiuo- 
ti lankytojus.

•

SPRINGFIELD, III. — Gub.
Green remia sumanymą, kad 
valstybė kontroliuotų darbo 
valandas ir atlyginimą.

•
KANSAS CITY. — Plieno 

kompanija planuoja pradėti 
gaminti plieninius namus. 
Tai palengvintų susidariu
siai gyvenamųjų namų prob
lemai.

DETROITAS. — Praneša
ma, jog šios savaitės auto 
mobilių ir sunkvežimių ga
myba pasiekė 132,380 skai
čių. *

mis Vokietijos didžiuosius 
uostus ir industrijos centrus.

Tai buvo didžiausia šiam 
kare Anglijos orlaivių ataka 
Vokietijoje, kai tuo pačiu 
laiku Anglijoje britai pašovė 
dar vienuolika vokiečių or
laivių. Tuo būdu per gegu
žės mėnesį anglai sunaikino 
jau 117 vokiečių orlaivių ir 
apie 400 lakūnų.

Nukentėjo Hamburgas 
ir Bremenas

Aviacijos ministerija savo 
pirmajam komunikate parei
škia,, jog šiose milžiniškose 
atakose daugiausia nukentė
jo didieji Voketijos uostai 
Hamburgas ir Bremenas. 
Šiose atakose žuvę dešims 
Anglijos bombanešių.

“Aukšto sprogimo bom
bos padarė plačių nuosto
lių”, praneša ministerija, “ir 
daugelis didelių gaisrų pas
tebėta laivų dirbtuvėse ir iu 
dustriniuose centruose”.

Menkesni bombanešių bū
riai pravedė atakas ant Ber
lyno, Emdeno ir kitų taiki
nių šiaurvakarinėj Vokieti
joj.

Nacių atakos silpnesnės
Tuo tarpu nacių atakos 

Anglijoje susilpnėjusios, 
ypač pereitą naktį savo ata
kose vokiečiai panaudojo 
daug mažesnį skaičių orlai
vių, nors padaryti nuosto
liai yra nemaži.

Iš Berlyno pranešimai su
tinka su anglų pranešimus, 
jog pereitą naktį anglai pra 

Vokietijoje smarkiai
NEW YORKAS. — Fritz 

Kuhn, buvęs German-Ameri- į vedė 
can bundo vadas, kreipės į sukoncentruotas atakas, bet 
teismą, kad būtų atleistas I žymių nuostolių anglai neįs
nuo likusios bausmės Teis
mas jo prašymą atmetė- 
Kuhn nuteistas 1939 metais.

CHICAGO, IU. — Trys 
banditai pagrobė $6,418 al
gų,, gabenamų išmokėti dar
bininkams.

Indijos vandenyne
žuvo nacių laivas

LONDONAS, gegužės 9 d. 
— Anglijos admiralitetas 
praneša, jog Anglijos karo 

i laivas nuskandino Vokietijos 
ginkluotą laivą Indijos van 
denyne. • i

Komunikatas sako, jog 
10,000 tonų anglų kruzeris 
Cornawall iš nuskandintojo 
laivo išgelbėjo 27 anglus jū-

tengę padaryti, nes priešor- 
laiviniai pabūklą suskubę au 
glų orlaivius išsklaidyti.

Tuo tarpu vokiečiai nus- 
kandnę 5,000 anglų prekybi
nį laivą.

Vichy sutinkąs
perleist vokiečius

LONDONAS, gegužės 9 d. 
— Reuters, Anglijos žinių 
agentūra, praneša, jog Švei
carijos Basler Nachrichtcn 
laikraščio Berlyno korespon
dentas pareiškęs, jog gauta 
žinių, kad Vichy vyriausybė 
sutikusi perleisti Vokietijos 
kariuomenę per Pranciizijos 

j provincijas ir teritorijas, 
įimant ir Siriją.

Tokia kaina prancūzai iš-
rininkus ir paėmė belaisvėn (gavę tam tikrų koncesijų iš 
53 vokiečius jūrininkus. Vokietijos okupuotojoj Pran 

Kovoj su vokiečiais kruze- cūzijoj.
riui esą padaryta nuostolių, 
bet jo pajėgumas kovoms 
nepaliestas.

Šiuo metu, pasak korespon 
dento, Sirija “yra Vokietijos 
dispozicijoj”.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
Žymus žurnalistas Dr. Kun, J. Prunskis

Gimė 1907 m. gruodžio 22 gimnazijoje turėjo įsirengęs 
d. Lietuvoje. Sūnus stambių knygynėlį už sutaupytus cen 
ūkininkų. Baigė vietinę pra- tus. Dienomis mokykloje; 
džios mokyklą. Tėveliai, ma- vakarais iki vidurnakčio 
tydami sūnaus nepaprastus prie knygos; būnant mažai 
gabumus ir norą mokslui, vadovėllių, teko daryti nuo- 
leidžia mokytis. Stoja į Ute- rašus ir taip diena iš dienos, 
nos gimnaziją dar prie vo- it vargo pelė, sėmėsi žinias 
kiečių. Iš pat mažens pasi- į gyvenimą. Šis be ilgesnio 
žymėjo dideliu patrijotu. poilsio protinis darbas žy- 
Būnant antroje klasėje, tuo- miai pakenkė sveikatai, 
met Lietuvoje šeimininkavo 1925 metais baigia 8 kl. pir-' 
rusai, drauge su kitais gim- j muoju ir jauniausiuoju mo- 
nazistais ir mokytojais, pa- kiniu Rokiškio gimnazijos 
darė sukilimą prieš bolševi-! Pirmąją Laida.
kus. Pasekmės neperkokios, Jau gimnazijoje būdamas 
nes katalikai mokytojai Ii- jautė pašaukimą į dvasinį 
ko atleisti nuo pareigų, o luomą. Kadangi jaučiasi nu- 
“sukilėliai” išvažiavo į na- silpnėjęs sveikatoje, pertrau 
mus. Praslinkus nekuriam kia. mokslą, atgavimui pra- 
laikui, kad mokslas pesusi- i rastas jėgas moksle. Tais 
trukdytų, grįžta atgal į Ute pačiais metais, esant mažai 
nos gimnaziją. 1922 metais mokytojų, valdžia paskyrė 
su geriausiais pažymiais bai ! tėviškės pradžios mokyklos 
gia 5 klases. Būnant 4 kia- Į vedėju. Ne vien auklėjo mo- 
sėje išvertė “Tolstojaus” kyklos vaikus, bet ir ener- 
veikalą į lietuvių kalbą. gingai veikė jaunimo tarpe 

Tėveliams gaila jauno sū- J visoje apylinkėje. Antaliep- 
nelio statyti prie žagrės, ,teje suorganizavo “skautų” 
kuris vargo ir triūso įdėjo skyrių ir “Pavasarininkų” 
iki pasiekė tiek mokslo. Tų kuopą. Pats ruošdavo išky- 
pačių metų rudeny išvažia- las, kongresus ir aktyviai 
vo į Rokiškio gimnaziją. Ne juose dalyvaudamas. Reng- 
vien moksle parodė stropu- davo paskaitas ir t. t. 
mą, bet drauge gilų veikimą Permalęs didelį trūkumą 
organizacijose. Suorganiza- Kristaus vinuogyno darbi-

Kun. J. Prunskis

žurnalistų — atmestas. Vie- Gaila, kad Dr. Kun. J. 
na valstybė, kuri valdo liau- Prunskis yra labai silpnos 
dį kumščiu, neįsileidžia ku- sveikatos, be to, atsiskyri- 
nigų žurnalistų. , mas su Lietuva slėgte pri-

1939 metais paskirtas “Ka žurnalisto darbą,
talikų spaudos biuro direk- Tėvynės laisvės kovotojui 
torium.” Žinias perdavė 01- *r Kristaus vinuogyno dar- 
andų ir šveicarų spaudai buotojui, linkime ilgiausių 
apie Lietuvos katalikų vei- meW šioje demokratiškoje 
kimą. šalyje — Amerikoje.

Nevėžio Banga.
Gyvendamas Lietuvoje iš- ____________________________

vertė ir parašė įvairių bro- . ... . .
šiūrėlių ir knygų: “Visuoti-( KyfOJ VISI IhlCdCJOS 
na mobilizacija prieš tautos
priešus,” “Liaudies švietėjas

Atsilankykite | Budriko Pavasarini 
Rakandų Ir Elektrikinių Ledaunių 

ISPARDAVIMį
Jie pagauna visas stotis aiškiai, neda

ro jokio traškėjimo, nereikia nei 
dratų ant stogo

Lietuviai Važiuoja
kan. Kleofas Kuzminas,” Į 5l||1S6t Pflrk! 

kaukės.” Penktame kurse ‘ Ką Dievas sujungė, te žmo 1 
laisvu noru studijavo Baž- gus neperskiria.” Šioji kny- Sunset Park Grand Open- 
nyčios teisių mokslą. 1932 ga parašyta jo paties su- ing Piknikas kasmet pasi- 
metais baigė Kunigų Semi- rinktomis žiniomis iš Latvi- darė lyg tradicinis Chicagos 
nariją. Paskirtas vikaru į jos. Ne vieną kartą sėdėjo lietuvių išvažiavimas, kurio 
Kupiškį. Pareigas vikaro teismo salėje, klausydamas jie nekantriai laukia, 
ėjo pusę metų ir vėliau pa- Į sprendimų teisėjų. “Krau- Taip yra todėl, kad Sun- 
skirtas Kupiškio vidurinės, jas, dejavimai ir ašaros;” ^et Park daržas, lietuvių už

vo “skautų” kuopą ir pats 
ėjo pirmininko pareigas. Po 
mokyklos valandų ir pamo
kų prirengimo,. būdavo per

ninku, pašvenčia jaunystės 
gražiausias dienas, savęs at
sižadėdamas, kunigystės luo 
mui. 1927 metais įstojo į

mokyklos kapelionu. Čia ne
paprastai daug dirbo su 

i “Ateitininkų” ir “Pavasari
ninkų” organizacijomis, ne
atsižvelgdamas į savo men
ką sveikatą. Neteko ilgai 
darbuotis su mylimu jauni
mu dėl sveikatos, tiktai pus
antrų metų, nes prakiurto 
plaučiai. 1934 met. atsisvei
kino su visais ir išvažiavo į 
Pažaislį pataisyti sveikatos. 
Neturint pinigų, gydimasis 
buvo neįmanomas. Teko ei
ti kapeliono pareigas Kazi-

“Kaip rašyti į laikraščius;” į vardintas “Vilniaus Kalne- 
“Katalikų Akcijos klausi- liai,” pats didžiausias iš vi- 
mais” ir kt. Iš viso parašė sų lietuviškų daržų, ir pats 
straipsnių į laikraščius apie gražiausias Chicagos apy-!
600.

Naudojasi šių kalbų lite-
linkėje, yra lietuvių labai 
mėgiamas. Gamtos gražu-

ratūra: rusų, prancūzų, vo- mu Sunset Parke dabar sun 
kiečių, lenkų, italų, latvių, * ku atsigrožėti. O kita prie- 

lotynų ir anglų. Aukojo sa- žastis, tai kad Vincentas 
vo tauriausias jėgas, silpni-1 Kubaitis yra populiarus, ir
no sveikatą Tėvynės gero
vei; okupavus Lietuvą bolše 
vikams, turėjo bėgti ir tuo 
išsaugoti gyvybę. Su dideliu 
skausmu atsisveikino su gim

meriečių vienuolyne. Jau- tuoju kraštu ir slaptai

vėlu daryti susirinkimus, tai Kauno Kunigų Seminariją 
darydavo 5 vai. ryte. Su tretįjį kursą. Negaudamas 
dideliu entuziazmu veikdavo progos susitikti su jaunimu 
pamiltoje organizacijoje, nes — nenusimena, bet sukau-
tuomet buvo katalikiškoje 
dvasioje, o ne tautininkų. 
Veltui nė minutėlės nepra
leisdavo. Ištisais vakarais 
skaitydavo žymiųjų rašyto
jų knygas.

Tuojau po Didžiojo Karo 
buvo sunku su viskuo, ypa-

pęs tauriausia jėgas, ener
gingai vartoja plunksną ra
šydamas straipsnius į laik
raščius. Aktyviai pradėjo 
rašyti nuo 1929 metų į 
šiuos katalikiškus laikraš
čius :“Rytas,” “Mūsų Laik
raštis,” “Pavasaris,” "šalti-

tingai su litais, kurių mažai nis,” “Panevėžio Garsas.”
rasdavosi ir pas stambes
nius ūkininkus. Tą viską nu
matė. Iš namų gautus pini
gus nepraleisdavo skanes
niems valgiams, ar kokioms

“Tiesos kelias,” “Moteris,” 
“Darbininkas,” “Židinys,” 
“Ateitis,” “Ateities Spindu
liai” ir kt. Svarbiausia, bū
nant Kunigų Seminarijoje

pramogoms, bet gražiam tik išvertė iš prancūzų kalbos į 
slui — knygoms. Būdamas lietuvių kalbą “Maskva be

Dalyvauja choro parengime

Konstancija Skelly dalyvauja Gimi
mo šv. Panelės parap. choro parengi
me kaipo komedijos rezisorė ir solistė. 
Yra viena nenuilstančių choro veikėjų.

čiantis geriau, vėl studijuo 
ja ir gilina mokslą Bažny
tinių Teisių Licencijatą. 
Per dvie jus metus lankė V. 
D. Universitetą teisių sky
rių. Vienas puikiausiai išlai
kė egzaminus. Buvo paskir
ta tema surinkti visą me
džiagą konkordatui. Tą 
lengvai surinko ir gavo Baž 
nyčios Teisių Daktaro laip
snį. šis universiteto lanky
mas buvo apsunkintas lėšo 
mis; ne vien reikėjo išsi
mokėti už mokslą, bet aprū
pinti pragyvenimą savo, ii 
brolio, ir sesutės lankančius 
universitetą. Redagavo “Mū 
sų Laikraščio” religinį ir į 
ideologinį skyrių už menką 
atlyginimą. Taip vargo ir 
skurdo iki 1936 metų.

Tais pačiais metais pasi- į 
rodo naujas laikraštis “XX 
Amžius,” kurio redaktorium 
paskirtas Dr. Kun. J. Pruns
kis. Sėkmingai tvarkė savo 
užduotį. Turėdamas gabu
mus žurnalisto savo straip
sniais puošė “XX Amžiaus” 
numerius. Visoje Lietuvoje 
liko vienas populiariausių 
laikraščių. Užsienio žurnalis 
tai kvietėse Dr. Kun. J. 
Prunskį atlankyti juos. 1937 
leidosi į kelionę. Atlankė 
šias valstybes: Latviją, Esti 
ją, Suomiją, Švediją, Ven
griją, Vokietiją, Čekoslova
kiją, Austriją, Belgiją, Prnn 
cūziją, Italiją ir Lenkiją. 
Lenkiją aplankė prieš pat 
karą, vokiečiams bombar
duojant Varšuvą. Buvo su
planavęs į Balkanus, bet ne
lemtasis karas sutrukdė. 
Svarbu pažymėti, kad buvo 
paduotas prašymas į Rusijos 
atstovybę atlankymui rusų

važiavo į Vokietiją. Kame 
sutiko vargą ir dar daugiau 
nusilpnino sveikatą. Gerb. 
prelato M. Krušo pastango 
mis atvyko į Ameriką. Ne
nuleido rankų, bet su padi
dinta energija gražius straip 
snius rašo į “Draugą”, “Gar 
są”, “Darbininką” ir kt. Grei 
tu laiku pasirodys jo kny
ga “Kaip mirė nemirtingie
ji.”

draugiškas ir moka kaip 
ruošti piknikus.

Todėl į Sunset Park Ati
darymo Pikniką rytoj, ge
gužės 11 d., atvažiuos mi
nios Chicagos lietuvių.

Kaip kasmet, taip ir šįmet 
V. Kubaitis duoda išlaimė
jimui 6 sv. paršiuką, 10 sv. 
naminių rūkytų lašinių, di
delį sūrį, butelį Old Taylor 
degtinės ir keisą Schlitz 
alaus. Keletas tūkstančių 
laimėjimo tikietų, kurie duo 
darni dykai, jau išdalinta 
po visą Chicago. Kas jų dar 
neturi, gaus dykai atvažia
vę į daržą. X. X.

6-tas Metinis

GRAND OPENING PIKNIKAS
SUNSET PARK

135th St. ir Archer Avenue
DARŽE

Lemont, Illinois

Sekmadienį, Gegužio-May litą d., 1941 m.
IŠLAIMtJIMAI:

1. 6 Sav. Paršiukas. 4. Butelis Old Taylor Degtinės.
2. 10 Sv. Naminių Lašinių. . 5. Kelsas Schlitz Alaus.
3. Didelis Sūris. (Laimėtojai Turi Būti Darže.)

— Įžangos ir Laimėjimo Tikietai Duodami Dykai — 
GEDRIMO ORKESTRĄ — SMAGUS LAIKAS VISIEMS 
Visus Širdingai Užkviečia —

Vincentas ir Ona Kubaičiai.
J

AR JUMS REIKALINGA PASKOLA 
PERKANT SAVO NAMĄ?

MES DUODAM PASKOLAS ANT NAMŲ ANT MAŽŲ 

NUOŠIMČIŲ, SU LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS.
PASKOLŲ IR TAVPIMO REIKALAIS KREIPKITSS PRIE

St. flnthony s Building & Loan
ASSOCIATION

1500 S. 49TH COURT PHONE CICERO 412
CICERO

JOSEPH P. GRIBAIRRAR, Socretsry

VAL.; Pirm., Kctvir.. Aeštad, # Iki S v. v.; Antr., Trečiad., 0 Iki S p. p.

DABAR
MOKAME

1 & ANT PADĖTŲ 
O /o PINIGŲ

v
Kiekvieno Taupytojo Tauptnlal yra Apdrausti Iki IR.000.00, 
Per Federal Savings and Loan Insursnoe Corp., Waahlngton, D. C.

iii-
ii i!

Zenith automatiškas radio ir viktrola už... $99.95

R.C.A. Vietor radio, Philco radio po . . .............$49.50
Taip pat radio, kurios padaro* rekordus ir 
groja rekordus, kainuoja tik po C49.50 ’r $99.50

Duodama gera nuolaida už turimą seną radio. 

Lengvi Išmokėjimai

ATEIKITE Į

JOS. F. BUDRIKO
FURNITURE HOUSE 

3409-11 S. Halsted St.
Annex 3417-21 So. Halsted Street

Tel. YARDS 3088

Budriko Radio Programos Leidžiamos iš:
WCFL 1000 K. Sekmadienio (nedėlios) vakare nuo 6 iki 6:30 vai.

Jei baseball pasibaigs anksčiau, programa prasidės 5:30 vai. 
WAAF 950 K. Havajų (Hawaiian songs) dainos sekmad. 4:30 v. 
WHFC 1450 K. ketvirtadieniais (ketvergais) 7:30 vai. vakare

Jr

KLAUSYKITE! — PATIKSI

ŠALTIMIERO RADIO PROGRAMAI!!
ŠĮ RYT IR KIEKVIENĄ RYTMETftLĮ 

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

* Juozas Warputas ir jo Kaimiečių Kapelija
* Kastas Sabonis ir Flomtė (Lakštutė) Balsiutė
* Steponas Norkus ir Vėlesnių Žinių Žinovae
* Albina Kaspariūtė ir Al James
* Kristina Kriščiūnaitė ir Jonas Paredna
* Aštuonios NASTURTOS ir Keturi KAVALIERIAI
* Juokų Karalius ‘Sank Liu Lujis’ ir Simas Bartkus
* Bartkų Šeimyna ir UuliojaiVios Lietuvaitės
* Oktetas su Antanu Kaminsku, Petru Kavaliausku, 

Vanda Zabella ir kitu

šaltimieras Radio Advertisers
6912 South Western Ave. Chicago, Illinois

Tel. Prospect 4050 
“THE LITHUANIAN HOUR”

ve Ji
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RIMTIES VALANDĖLEI
Kai nežinomas jaunikaitis 

su prastutėliu lėktuvu per
skrido platųjį Atlanto van
denyną, jis virto pasaulio 
garsenybe. Tuomi neužsibai
gė jo viešas gyvenimas. 
Skaudesnėje rolėje pasirodo 
žmonėms — teisme, kaip 
nuliūdęs tėvas, ieškodamas 
nubaudimo sūnaus pagrobi- 
ko.

Prieš dvi savaiti, suruošto
toje prakaltoje, Lindberghas 
pareiškė savo nuomonę apie 
Amerikos kišimąsi į Euro- 

• pos tvarką. Nepataikauda
mas, iškėlė nemalonias ži
neles apie tinkamų ginklų 
stoką, pabrėždamas tragin- 
gą Amerikos paprotį — teik
ti medžiagą kariaujančioms

* tautoms, kartu pasmerkda
mas karo neteisingumą ir 
principus.

Pereitą savaitę nesmagu
mų teko patirti oficialams 
Chicagos miesto valdyboje. 
Iškeltas faktas, kad buvo 
papirkimų, tikslu, kad doros 
ir sveikatos įstatymai būtų 
nepritaikomi ypatingai as
menų grupei, kuri dalinosi 
pajamomis su valdininkais. 
Nors įtakingi asmens atsta
tyti bet blogas pavyzdys pa
silieka. Valdininkai viena 
ranka kalėjiman traukia, 
kita, priima stambius ky
šius.

Atrodo keista, — kas la
biausiai smerkiama — tai

pasireiškia kaip maloni silp
nybė kurio nors asmens, 
smerkiančio tą ydą. Pats 
gyvenimas gan dažnai pa
tvirtina šią tiesą. Nesako
ma, kad ši esti griežta, ne
klaidinga taisyklė, tiktai 
kad apsčiai faktais pagrįs
ta.

Skaudu prisiminti apie 
garsųjį lietuvį Karpį, kuris 
labai troško neribotos lais
vės. Policija jam labai kliu
dydavo, jos neapkentė. Kar
ais tapęs plėšikų gaujos va
du griežtai reikalaudavo iš 
savo sėbrų aklo paklusnu
mo, prieštaraujantiems atsi
lygino kulka. Pats norėjo 
laisvės, kitiems ją paneigė.

Rasime gerų krikščionių, 
kurie pasibaisėdami tėmija 
kaip laužomi Dievo Įstaty
mai, bet patys namuose bai
siau elgiasi. Rasime tokių, 
kurie nuodėmę smerkia, mo
ka visiems pasakyti kas da
rytina, ko vengti, bet klau
simas — kaip patys derina
si prie skelbiamos tiesos?

Apie Kristų pasakyta, kad 
Jis netiktai skelbė, bet pats 
pirma darė, ką mokė. Norė
dami geriau sekti Kristaus 
pavyzdžiu, pirmiau daryki
me kas reikalinga, tada iš
mintingai ir savaime pasi
rodys, kad mūsų principai, 
idealai pilnai sutampa su 
pageidaujama pavyzdinga 
tvarka. A.B.C.J.

Teresė Martynaitienė (de
šinėj) jau ketvirti metai ne
tekusi regėjimo, puikiausiai 
išlaikius pilietybės kvoti
mus. šalia jos Antanina Ne- 
nienė, žymiausia Gary lie
tuvių veikėja ir “Draugo” 
korespondentė (DKK narė), 
kurios pastangomis Marty
naitienė priruošta prie pi
lietybės, laiko teisėjo dova
notą naujai pilietei knygą 
— Amerikos Jungtinių Val
stybių Konstitulija.

pie 20 klausimų. Už tai ji 
gavo ne tik pilietybės popie
ras, bet ir dovanų nuo tei
sėjo — gražią U. S. Konsti
tucijos Knygą, kurią, atvaiz
de ji laiko.

Šis atvaizdas buvo įdėtas 
į vietos anglų laikraštį — 
“The Gary Post-Tribune”, 
bai. 24 d.

T. Martynaitienė yra il
gametė Šv. Kazimiero para
pijos narė ir nuoširdi rėmė
ja visų gerų darbų.

Lai Dievas užlaiko ją 
sveiką ilgiausius metus.

Reiškia, nei senatvė, nei 
kūno negalia — neregystė 
nėra kliūtis tapti šios šalies 
piliečiu.

Tegu tas būna paskatini
mu visiems nerangiesiems ir 
apsileidėliams tapti piliečiu 
šios garbingos šalies.

Korespondentas

Iš Patvoriu Renkama 
Medžiaga Stiklui 
Gaminti Į

“Tarybų Lietuva” veda
majame straipsnyje kelia di 
džiausią aliarmą dėl stiklo 
fabrikų nepaprastai blogo 
veikimo. Pasak laikraščio, 
stiklo fabrikai nusiskundžia, 
kad laiku negaunama kai ! 
kurių chemikalų, kurie būti
nai reikalingi gaminti. Bet 
laikraštis siūlo rankioti iš 
patvorių stiklo laužą ir jį 
vėl perdirbti. Labiausiai pa
sireiškęs stiklo brokas ir 
“dargi neįstengiama tvirtai 
nustatyti dėl ko to broko 
tiek daug.” Blogi stiklo ga
miniai pridarą daug žalos

Solidarumo šventė - 
katorga fabrikuose

— Bolševikų okupantai iš
rado naują progą pavergto
sios Lietuvos darbininkams 
eksploatuoti. Būtent, arti
nantis gegužės 1 dienai, fa
brikuose darbininkai verčia
mi “pasižadėti” naujomis 
katorginėmis “socialistinė
mis” lenktynėmis/ siekti ga
mybos laimėjimų.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiinn

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

AKIV GYDYTOJAS 
SPECIALISTAS

INDIANA LIETUVIŲ ŽINIOS
Motinų Diena

vaizdą naujos Amerikos pi- 
j lietės.

( Tai Teresė Martynaitienė, 

našlė, 67 metų, ir 4 metai 
neregė. Ji pasiryžo tapti A- 
merikos piliete, kreipėsi prie 
savo kaiminkos Antaninos' 
Nenienės, kurios pastango
mis buvo priruošta prie pi
lietybės kvotimų.

T. Martynaitienė gerai iš
moko visus atsakymus į a-

Biurokratizmas 
aukščiausiam 
laipsny

Susovietintoje Lietuvoje 
biurokratizmas pasiekė aukš 
čiausią laipsnį, žmonės ne
gali atlikti nei mažiausio 
reikaliuko, neapvaikščioję 
dešimties įstaigų, įstaigėlių. 
Įstaigose tarnautojų skai
čius astronomiškai auga. 
Taip, pav., Vilniuje, buv 
Lietūkio skyriuje pirmiau 
tarnavo 20 tarnautojų, o da
bar tas skaičius pašoko iki...
800. * ^9

toja.

tąs.

(Nurkaitis)

Papildydama Skandalingą 
okupuotosios Lietuvos pašto 
veikimo sąrašą, “Tiesa” pra 
neša, kad vienas laiškas net 
Kaune ėjęs .... 9 dienas.

Suvirš 20 metų praktikai lino aklų 
taisyme ir ay<lyme 

GEDAI PIUTAIKINTI AKINIAI
pataisys kreivas akis, trumparegystę 
ir tollregystę;
palengvins akių Įtempimų, prašalins 
galvos akaud6jlinų, svaigimų ir aklų 
karšti.

MUlIEItMfik lAI'SI, TOBULIAUSI 
EGZAMINAVIMO BODAI 

Specialė atyda atkreipiama i valkų
akis.
Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia. 

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

Sekmadieniais pagal sutart).

4712 So. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1373

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Gary. — Motinų Diena šv. 
Kazimiero bažnyčioje bus 
apvaikščiota iškilmingai. Tą 
dieną vietinė Moterų Sąjun
gos 61 kuopa priims šv. Ko
muniją “in corpore”. Mišios 
bus aukojamos už gyvas ir 
mirusias kuopos nares.

Visa parapija pagerbs sa
vo gyvas ir mirusias moti
nas.

L&i nelieka nei viena mo
tinėlė vaikų užmiršta.
Piknikas

Po pamaldų bus Lietuvių 
Pašalpos ir Politikos Klūbo 
mitingas, o po mitingo pik
nikas parapijos darže, šis 
piknikas bus pirmutinis šių 
metų ir visų piknikų atida
rymas.

Tikimasi daug svečių iš 
visur.

40 vai. atlaidai

baliukas”. Klūbo narės lošė 
“daisais”, ir laimingosios ga 
vo dovanas, būtent: Mary 
Lipskis — pirmą, Kalvaitie- 
nė — antrą ir J. Pabis — 
Buby — trečią.

Elzbieta Valėnienė šauniai 
pavaišino klūbietes, o Valė- 
nų dukrelės patarnavo prie 
stalo. Buvęs

Pilietybės reikalu
Dabar daug žmonių ruo

šiasi gavimui Amerikos pi
lietybės popierų. Daugelis, 
norėdami tapti piliečiais, ne
žiūri jokių kliūčių ir nieks 
jų nesulaiko nuo pasiryži
mo.

Bet yra ir tokių, kurie 
sako: - jau seni esame, nemo
kame skaityti nei rašyti; 
jau ir taip amžių užbaigsi
me.

Pažiūrėkite į čia įdėtą at-

LONDONAS. — Nesenai 
torpedomis apšaudytas Ka
nados destrojeris Saguenay 
vėl paruošta kovoms.

Kas į akis giria, už akių 
duobę kasa.

Kišeninis
Lietuviškai—Angliškas 

ir
Angliškai—Lietuviškas

ŽODYNĖLIS

Jame yra 18,000 reikalin- 
oriausių žodžių. .Dabar go
riausia proga pirkti, nes 
parduodamas nupiginta kai
na, Galima gauti ‘Draugo’ 
knygyne dabar; kaina — 

tik #1.00

“D R A U G A S” 
2334 South Oakley Ave„ 

Chicago, Illinois

NAUJOJ VIETOJ

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

DANTISTAI
4740 SO. ASHLAND AVĖ. 

(virš Andes Candies) 
Tel. YABds 2148 
ŽEMOS KAINOS 

18 MENESIŲ IŠSIMOKĖTI 
Vai.: 10 vai. iki 8 vai. vak.

na pritaiko akinius. 
Kiekvieną dieną randasi:

DIDŽIULĖJE BUDRIKC 
KRAUTUVĖJE

3409 So. Halsted Street
Tel. Yards 3089

DR. S. J. GLORIOSO

OPTOMETRIC 
EYE SPECIALIST

CHICAGO:
831 South Western Avenue

Telephone — SEEIey O#7« 
MELROSE PAKK:

5 Broadvvay
Telephone — Melroee Park S93S

f

b

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

gali sutelkti.
»2 METAI PATYRIMO 

nkime akinių, kurie paSivisų akių įtempimų.

OPTOMETRISTAI

Kampas 18-toe
Telefor

OFISO VALANDOS 
iaadlen 9:00 a. m. lkl g.311 p. n 
Treč. Ir Sešt: 9:00 a. nr. Iki

T:SO p. m.

Gegužės 18 d. pas mus bus 
40 vai. atlaidai. Prasidės per 
sumą su procesija. Tai pa
dėka Viešpačiui Dievui už 
visą palaimą teikiamą mū- 
sų parapijai, išvakarėse pa
rapijos 25 metų jubiliejaus.

Gegužės 21 d. sueina 25 
metai, kaip įkurta mūsų pa
rapija. Ruošiamos iškilmin
gai tą jubiliejų švęsti. Ta 
proga įsteigtas fondas sko
los sumažinimui. Daugelis, 
parapi jonų jau yra aukoję,] 

o kiti laukia jubiliejaus mi
nėjimo baliaus, per kurį į- 
teiks savo auką.

Moterų pasilinksminimo 
klūbas

Gegužės 6 d., Valėnų re
zidencijoje įvyko "kauliukų

Jr

M. DZ I M I DAS
Berghoff Alaus' Išvežiotojas

Pristato geriausios rūšies 
Berghoff Alų į Alines, kitas į- 
staigas, piknikus ir t. t

Reikale kreipkitės pas M. 

Dzimidą, — gausite greitą ir 
sąžiningą patarnavimą.

4138 Archer Avė. Tel. LAFayette 0401

P Ą C1/ I /"S ę — namams statyti, remontuoti ar 
• pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!!

TAI I PYKITE įstaigoje. Jūsų indeliai rūpes-
I zvvJl T 1x1 I C tingai globojami ir ligi $5,000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame 
Stt%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

MUSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMĖS REKORDAS
45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenuskriaudžiant P 
Vieno Klijento 1

Keistuto Savings and Loan Association yra žymiausia, senk 
šia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.

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

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

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. OROvehiU 0617
Offies tel. HEMIock 4R48

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

i 2423 VV. Marąuette Road

TeL OANal 6122

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

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. ▼.
REZTDF.NCUA:

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPnbiic 7868

DR, STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

• Office teL YARds 4787
Namu tel. PROsnect 1930

Ofiso tel VIRginia 0036 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pae-al sutarti.

TeL CANaI -0257
Rez. tel.: PROsnect 6659

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

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

* iki 0 vai. vakar*

Tel. YARds 5921.
Res.: KENvood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

1 LIETUVIAI DAKTARAI

DR, P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais. Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais. Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais

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

Tel YARds 3146
VALANDOS: Nno 11 iki 12.

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

Sekmadieniais 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tnipm akinius nrit.aiknn.
3343 So. Halsted Street

Tel. CANaI 5969

DR. VVALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road 
OFTSO VALANDOS

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare 
iv rvural sutarti

DR. F. C. WINSKDNAS
PHVSTCTAN AND SURGEON 
2158 VVest Cermak Road

Ofiso teL CANaI 2345
Ofiao Vai • 2—4 ir 7—0

nsrsl' 'Tol • ITF'MI/V'lr H1RO Ofiso Tel: Ra«1d, TeL:
VIRglnia 1886 PROspeet 3634

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 VVest 35tb Street
LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL

Ir ftlr Hi,«

Tel YARdn 2246

DR. G. VEZELIS
DANTT8TA8

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

vai.: nuo 9 vai. rvto iki 8 vai. vak 
SeTadoi pagal sutarti

Tclcfofna’- HEMIock 5S4A

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

. 6757 So. VVestern Avė.
, Ofiso valandos:

Popiet — nuo 1 iki S! Vak. 7 lkl 9 
Nedėllomia pagal sutarti

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LATayette 3650 

Antradieniais. Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė. 
Tel. YARds 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Aaštadieuiain.

Telefonas CANaI 7329

DRi PETER J* BARTKUS
OVT1YTO.TA8 TR CHIRURGAS 

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

ir paeal autartj.
Res. telefonas SEElav 0434.

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

(2-tms lubos)
Tel MTDwav 2880 Chicago, IR

OFTSO VALANDOS:
Nno 10 iki 12 vai. rvto. nno 2 iki 6 
vai. popiet ir nno 7 iki 8:30 vai. vak.

Sekmad. nno 10 iki 12 vai. ryto.

Tel Gicero 14«4

DR, S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Nno 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. 
ir nn<ral autartj.

Res. 1625 So. 50th Avenue 
Tel Cicero 1484

DR. MAURICE KAHN
GYDYTO.TA8 IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė.

Tel YARds 0994
Res teL PLAsa 3200

VALANDO8
Nno 10-12 v. ryto: 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nno 10 iki 12 vai. dienaDR. A. JENKINS

(Lietuvis)
GVDYTO.TAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

OFTSO VALANDOS:
Nno 1—4 ir nuo 7—9 vakare

Taipei pagal autartj.
Ofiao telefonas PROspeet 6737

' Mamų talafonfl Vadais MZ1

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

Gen. Skorupskls



4 DRAUGAS fceštadienis, geg. 10 d., 1041

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

8334 South Oakley Ave. Chicago. Illinois
Published Daily, except Sundays 

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

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

Advertising in “Draugas" brings best rcsults.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus ,

- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
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Lietuvių katalikų dienraščio “Draugo" rėmėjams ir skaitytojams 
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JOsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams, informuodamas 
apie jvairiųs katalikams jdomlus dalykus, bet nurodo tikėjimo tie
sas. gina lr saugo Jas nuo amžinojo išganymo priešų.

Daugeriopai tepadaugėja JOsų katajlklško dienraščio skaitytojų skai
čiusi

į, AMLETO GIOVANNI CICOGNANI, 
Laodicca Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas

Už darbininku gerovę
Prieš penkiasdešimts metų popiežius Leonas XIII pa

rašė raštą (encikliką) “Rerum Novarum”, kuris jo var
dą įamžino. Prieš dešimts metų Pijus XI davė pasau
liui kitą encikliką “Quadragesimo Anno”, kuri dar la
biau išryškino “Rerum Novarum” dėsnius ir parodė, 
kaip jie reikia taikyti prie šių laikų problemų.

Vien tik šių dviejų enciklikų užtenka, kad įrodyti 
Bažnyčios rimtas pastangas darbininkų gerovei kelti 
ir jų teisėms ginti.

Leono XIII enciklika socialiniais klausimais buvo pir
mas tos rūšies raštas pasaulyje, taip aiškiai ir teisin
gai nurodęs socialinius ir ekonominius blogumus, apė
musius visų pasaulio tautų gyvenimą. Tasai Didžiojo 
Popiežiaus raštas aiškiai ir drąsiai nurodė, kad dar
bininkas nėra kokia tai mašina, naudojama kelių kapi
talistų sau turtus krauti, bet yra Dievo tvarinys, kurį 
reikia žmoniškai ir teisingai traktuoti, su juo skaity
tis, tinkamai vertinti jo darbą ir teisingai už darbą 
atlyginti. Leonas XIII surado išeitį, kaip reikia taikinti 
ekonomines ir industrines problemas prie skelbiamos 
Kristaus Evangelijos. Darbdaviams buvo įsakyta dar
bininką laikyti savo broliu.

“Turtuoliai ir darbininkai privalo — rašo Leonas
XIII — nelaikyti darbininkų vergų vietoj, gerbti juo
se aukštą jų, o krikščionybės dar paaukštintą, žmo
gaus vertę, — to reikalauja teisybė. Ir sveikas žmo
nių protas ir krikščioniškoji filosofija moko, kad sun
kus rankų darbas ne tik nežemina žmogaus, bet dar 
gi jį aukština, nes tas darbas yra dora priemonė 
savo gyvybei palaikyti. Bet už tat yra gėda ir ne
žmoniškumas naudoti žmones, kaip daiktus, kad tik 
pralobtų, ir tik tiek juos tevertinti, kiek jų darbo jė
ga gali duoti naudos .•••
Vienas žymus Amerikos vyskupas sociologas, kalbė

damas apie encikliką “Rerum Novarum” ir ją vertin
damas pasakė;

“Šventasis Tėvas pirmiausia pabrėžia, kad nei nuo 
darbo, nei nuo darbininko negalima plėšti tos verty
bės, kokią jiems yra suteikusi pati gamta ir Dievas. 
Darbininkas yra Dievo vaikas, nevalia tad jo versti 
paprasta mašina pinigams dirbti. Darbą sukilnino sa
vo pavyzdžiu ‘Nazareto Dailydė’, jis tad negali būti 
skurdo priežastim ar paniekinto luomo dėmė”.
Ir “Rerum Novarum” ir “Quadragesimo Anno” aiš

kesniu ir paprastesnių būdu išryškina, kad Kristaus 
mokslas yra ne tik paskiriems asmenims, bet ir visoms 
visuomenėms tikriausias kelias į gerovę, yZa stipriau

sia visuomeninio pajėgumo atrama.
Be dorovės geros ekonominės būklės negali būti, 

nes jos nėr ir negali būti ten, kur nėr visuomeninės 
tvarkos, o visuomeninės tvarkos nėra ten, kur nėra 
teisių ir pareigų pusiausvyros, tos gi pusiausvyros 
vėl nėra ten, kur nėr etikos, dorovės.
Kiek norime rašykime ir kalbėkime, bet pasaulyje 

nebuvo, nėra ir, aišku, nebus mokslo, kuris įstengtų 
lygiai, kaip Evangelija, išsaugoti ir išlaikyti žmonių 
teisių ir pareigų pusiausvyrą savęs atžvilgiu, aprėžti 
savimilos ribas, išugdyti artimo meilę ir išspręsti taip 
lengvai ir sėkmingai visuomeninio gyvenimo sunkeny

bes.
Jei kada. tai šiandien yra didis reikalas visu rimtu

mu įsigilinti ir šių socialinių enciklikų turinį. Tad, mi

nint jtj sukaktį, gerai su jomis susipažinkime.

Kam nežinoma, kad nuo liaudies pareina visų val
stybių išganymas. Dėl to katalikų vadams ir veikėjams 
ypač reikia gerai suprasti Bažnyčios nurodymus socia
liniams ir ekonominiams klausimams rišti ir arti sto
vėti prie minių, gerai jas pažinti, nes jos dažnai yra 
atiduodamos ne tik vargo ir nepakeliamo darbo, bet ir 
įvairių spąstų ir pavojų malonei.

1931 m. gegužės 15 d. išleistoj enciklikoj Pijus XI 
energingai ragina mokyti ir auklėti veikėjus, apašta
lus, kurie pasekmingai galėtų skleisti Bažnyčios sočia 
linio mokslo dėsnius ir juos taikinti prie šių dienų gy
venimo. Reikia pasakyti, kad Amerikos katalikų vadai 
išklausė šventojo Tėvo balso. Ir katalikiškoji spauda 
ir organizacijų vadai vis labiau išpopuliarizuoja socia
linių enciklikų dėsnius ir kai kur praktiškai jie imama, 
vykdyti. Amerikos katalikų sociologų veikla daro gra
žios įtakos net ir į nekatalikų visuomenę ir į valdžios 
sferas.

Skaudi molinu būklė
Rytoj Motinų Diena. Trumpai kalbant, žmogus, kurs 

bent toj dienoj savo motinos neatmena ir tinkamai ne
pagerbia, yra beširdis, žmogaus vardo nevertas. Dori 
sūnūs ir doros dukterys pagerbs savo motinas, džiu
gins jų širdis ir dovanėlėmis ir maloniais žodeliais. Ku
rių motinos yra mirusios, melsis už jų sielą, lankys jų 
kapus.

Neužmirškime rytoj, kad šiais laikais, kuomet ke
liuose kontinentuose eina baisus karas, milijonai moti
nų verkia savo sūnų karo frontuose vargstančių arba 
jau žuvusių. Šiandien, pagaliau, nereikia nė karo fron
tų: kai bombarduojami iš oro miestai, motinų akivaiz
doje žudomi jų kūdikiai. Ir ne viena motina drauge au 
savo vaikais gyvybę pakloja.

Skaudu ir pagalvoti apie šiandieninę motinų padėtį 
Lietuvoje. Ne viena jų graudžiai verkia, nes jos sūnus 
ar duktė pūva bolševikų kalėjime, vargsta ištrėmime. 
Verkia motinos, matydamos, kaip yra ardomas krikš
čioniškosios šeimos židinys, kaip niekinama motinystė, 
kaip atskiriami nuo jų jauni vaikai ir grūdami Rusijos 
gilumon.

Šiais laikais visų padėtis sunki, bet motinų sunkiau
sia ir skaudžiausia.

Dėl to ryt, Motinų Dienoj, susikaupkime, kilkime 
karštomis maldomis pas gerąjį Dievą, pas Motinų Mo
tiną, kad grąžintų pasauliui teisingą, pastovią taiką, 
kad mažintų motinų skausmus ir Lietuvoj ir visur pa
sauly.

Dalyvaukim svarbioj konferencijoj
Keletą kartų mūsų dienraštyje gana plačiai buvo ra

šyta apie įvykstančią Chicagoj, gegužės mėn. 11, 12 ir 
13 dienomis, Stevens Hotel, katalikų konferenciją in
dustrinėms problemoms spręsti. Toji konferencija yra 
sušaukta J. E. Arkiv. Samuel Stritch sąryšyje su en
ciklikų “Rerum Novarum” ir “Quadragesimo Anno” su
kaktuvių minėjimu.

Aktualiais šių dienų socialiniais ir ekonominiais klau
simais kalbės patys žymiausieji sociologai, enciklikų ži
novai, darbininkų unijų ir tie pramonininkų vadai, ku
rie pripažįsta, kad krašto gerovė ir ateitis pareina nuo 
krikščioniškojo socialinio teisingumo įgyvendinimo.

Labai yra svarbu, kad šioj svarbioj konferencijoj ir 
lietuviai gausingai dalyvautų. Juk begalo yra svarbu, 
kad su popiežių enciklikomis, išleistomis socialiniais 
klausimais, geriau susipažintų ir lietuviai darbininkai, 
ir darbdaviai, ir mūsų profęsionalai. Tikrai būt gražu, 
jei lietuvių reprezentacija konferencijoj būtų didžiausia.

Svarbiausi postai
Sąryšyje su naujų lietuvių klebonų paskyrimu, “Jau

nimas rašo:
“Tenka apgailestauti tų lyderių pasitraukimą, bet 

kartu reikia konstatuoti, kad tas pasitraukimas yra 
natūralūs gamtos apsireiškimas ir nemanome, jog su
laužysime padorumo ribas sakydami, kad pasitrau
kimų tarp senesnės kartos klebonų, kaip ir visų lie
tuvių, bus vis daugiau ir daugiau ateity.

“Senesniesiems pasitraukiant jų vietos, taip pat 
natūraliu keliu tenka jaunesniesiems. Kiekviena se
nesnio lietuvio palikta vieta yra svarbi ir tolimesnis 
lietuvių išsilaikymas šioj šaly kliaujasi tame kas tą 
vietą užims. Klebonų vietos yra ypač atsakomingos 
ir svarbios.

“Niekas šiandien negali paneigti, kad parapijos bu
vo ir tebėra svarbiais lietuvybės postais išeivių fron
te prieš tautinės sąmonės tirpimą. Jei parapijų vado
vybė pereis jauniems kunigams, kurie yra susipratę 
lietuviai, tai tie postai ne tik, kad išsilaikys, bet kai 

kuriais atžvilgiais net sustiprės”. .. .. . T

(“Draugas”, gegužės 10 
d., 1916 m.).
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Vokiečiai paėmė nelaisvėn 
1,518 prancūzų prie Verdū
no.... Anglijos parlamente 
triukšmas dėl airių sukili
mo. Visi anglų valdininkai 
Airijoje paliuosuoti iš uži
mamų vietų... Marshal Field 
kompanijoje Chicagoje, kur 
dirba daug lietuvių, sustrei
kavo keli tūkstančiai darbi
ninkų... Washingtonas įsako 
visiems amerikonams tuojau 
apleisti Meksiką... Suvirš 
50,000 rusų kareivių, paim
tų nelaisvėn Austrijoje, pa
siuntė peticiją Austrijos vai. 
džiai, kurioje prašo pasilik
ti Austrijos pavaldiniais.....
Alexian Brothers ligoninė 
Chicagoje švenčia auksinį — 
50 metų — savo įsteigimo 
jubiliejų.... Turkų valdžia 
pranešė, kad atskiriems žmo 
nėms Turkijoje pinigų siųs
ti nevalia.... Turkai su vo
kiečiais ruošiasi užpulti an
glus Egipte. Tam tikslui tie
siamas geležinkelis per ty
rumą.... Amerikoje airių pa
rapijose atlaikyios pamal
dos už visus žuvusius airių 
sukilime.... Vilniaus apylin
kėse visi vyrai vokiečių pa
imti prie kariškų darbų... A- 
pie 10,000 darbininkų paim
ti kasti apkasus Dvinsko ir 
Paliesio frontuose.... Prezi
dentas Wilsonas smarkiai 
kritikuojamas už nevykusį 
politikos vedimą su Meksi
ka....

•

Iš laiško iš Kauno: “Čia 
namai išdeginti ir apylinkės 
visai išnaikintos. Šio mies
to fabrikai sudeginti, arba 
kurie liko, neturi mašinų; 
tokiu būdu uždarbiai visai 
sumažėjo. Pragyvenimas la
bai brangus....”

Įdomios krikštynos Rose
lande.... “čia, įvyko nepapras 
ta pramoga, vienoje šeimoje 
krikštynos. Svaiginami gėri-

Po Svietą
Pasidairius
SAULES NEGAVO

Važiavo į Maskvą 
Kupčiai Lietuvos,
Parvežti saulės 
Dėl savo tautos.

O namiškiai likę 
Laukia nekantriai,
Kol apšvies Lietuvą 
Saulės spinduliai.

Bet Maskvoj Stalinas 
Sako jiems piktai:
Saulės ir mes patys 
Turime mažai.

Tokiai gi šalelei,
Kaip jūs Lietuva,
Gali gerai tikti 
Mėnulio šviesa.

Ir sugrįžta kupčiai 
Nosis nukabinę,
Nes saulės negavę 
Pardavė tėvynę.

Galvose jų cypia 
Tūkstantis velnių:
Ką gi pasakysim 
Mes dėl lietuvių?

Juk namie jie laukė• ’ . * * -X- ../
Saulės spindulių,
Dabar reikės džiaugtis 
Vien tik mėnuliu.

A. Luskus (P A t)

brūkšt ant poperos apie tat,
kaip per prez. A. Smetonos 
pašenavonės večerę vienas 
kavalierius darė brūkšt, 
hrukšt, visokius risunkus 
ant prez. A. Smetonos pik
čerio išdrūkavoto progra
moj.

Nieko nesakyčiau, jei tai 
būt daręs paprastas žmo
gelis, dar gi koks prez. A. 
Smetonos neprietelius. Ale 
čia buvo Gedimino kavalie
rius, lankęsis Lietuvoj, bu
vęs gastrolių vadas ir taip 
pat prezidento namuose val
gęs, gėręs ir priedui Gedi
mino ordinu apdovanotas. 
Vietoj pagarbos’ prezidentui 

jam suruoštoj večerėj, kuo
met jis pats sakė principa- 
lę kalbą, kurios klausėsi, 
kaip buvo pasakyta, ir mili
jonai amerikonų, užuot lai
kytis ramiai, kaip pridera 
kavalieriams, gražutėliai žai 
dė: brūkšt, brūkšt ne ant pa 
prastos poperos, bet ant 
programos — prezidento 
pikčerio.

Iš tikrųjų, tavorščiai, kai 
kurie Gedimino kavalieriai 
yra verti to ordino tiek. 
kiek ožiai pieno davimo at
žvilgiu.

A

i

i

A

Brūkšt, brūkšt ant.... pre
zidento pikčerio

Pašenavotas profesoriau. 
Prašau padėti ant savo

vožnaus delno mano brūkšt,

mai nebuvo vartojami. Taip
gi susirinkę svečiai, nuspren 
dė visu pokylio metu lietu
viškai kalbėti, nei vieną an
glišką žodį nevartoti. Už pra 
sižengimą kiekvienas sutiko 
mokėti bausmės po lc už
kiekvieną anglišką žodį...... .
Surinkta $1.50 bausmių, ku
rie pinigai pasiųsti į Tautos 
Fondą....

Prašau Nesijuokti
Motina rengia maudyti 

penkių metų mergaitę.
— Mama, aš negaliu čia 

nusirengti kol neužtrauksi 
šeidės. Matai, ant jardo viš
tos ir jos žiūri į mane.

— A, kas per nonsensas, 
— atsakė net subardama 
motina. — Vištų juk neturi 
gėdintis....

— Vištos, tai kaip ten* ne
būtų, atsakė mergaitė, — 
ale, mama, nuvaryk šalin 
nors tą gaidį------

PLATINKITE “DRAUGĄ”
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4

Niekuomet negaliu ją užmiršti....
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MOTINA, KURI NAKTIM IS 
DIRBA, O DIENOMIS VERKIA

Kiek tos motinos turi per- nebegrįžta. Naktimis jį sap- 
gyventi?! Tiesa, daugelis jų nuoju. Rodos, suvargęs, api- 
džiaugiasi gerais vaikais,1 plyšęs, ir tarytum skundžia- 
bet kiek yra kitokių. si: “Mama, galvą taip skau-

— Nieko negaliu padaryt da”.
su dukrele, — skundėsi vie-; Savo vaikas, gaila neiš 
na. — Nepareina kartais li- pasakytai. Kaip aš bijau, 
gi vidurnakčio. Kitą syk kad nekiltų karas! Jei ne 
grįžta išsigėrusi. Kad būt karas, dar pusė bėdos — 
vaikas, pasiguldyčia į lovą, pareitų vaikas daugiau pa 
nukapočia rykšte, ir baigta, šaulio pamatęs, prasilavi- 
o dabar — dvidešimties su nęs. Bet visaip gali būti. Kad 
viršum metų... užėjo nelaimės ant visos

— Manoji mergaitė, — su pasaulės....
ašaromis kalbėjo kita, — — Tai gal verkei ne kar-
kaip išeina, tai negrįžta po tą?...
dvi, tris dienas. Eina peri — Aš ir dabar verkiu, — 
saliūnus, Dievas žino kokias pratarė motina šluostydama 
vietas. Prašiau ir geruoju,
ir piktuoju — nieko nega
liu padaryti.... Kitą kart ne- — O kur daugiau šauk 
bepakeldama jos tokio gy- sies, kad ne prie Dievo? Nak ' '
venimo užrinku - iš namų timis dirbu - nuo šešių va- * vien,» puiię' tal ‘ kil’ ~ mokino Dievi» m-vlStl’ ° ne 
tave išvarysiu, laukan išme- karo, ligi pirmos valandos1 didžiausioj eks-| Jo bijoti... niekuomet negąz-
siu. O ji - išvarysi, sako, nakties. Grįžusi nusnūstu1 taz6J'. 
mama, tai ežere man užteks! kiek ir bėgu rytą mišių iš- i ruSlaI

savo veidą.
— Ir meldies?....

DRAUGAS

Motinų Dienai
(Skiriu mylimai Mamytei)

Su pavasario saulute,
Su atgimusia gamta, 
Sveikinu Tave, Motute,
Mano brangi, mylima.

Su gegužės skaisčiu rytu,
Su auksiniais spinduliais,
Siunčiu maldas Tau, Mamyte,
Per erdves, vingių keliais.

Su širdim perverta skausmu, 
Skiriu šias eilutes Tau, 
Dauge1 meilės, tyro jausmo 
Savo sieloj užrašau —

Jau tėvynė, ir Tu, miela 
Motin, vergų retežiuos,
Skausmu surakinta siela —
Už Jus karštai aš meldžiuos.

Su pavasario saulute,
Su meilės tyrais jausmais, 
Sveikinu Tave, Motute,
Su liūdesiais ir džiaugsmais.

Laima

i sniego, kad rodos niekas iš Al
namų neišeis. Rūpinos su
mūsų bendradarbėms ir ma-

I mytė. Sakė melsis, kad va
jus pasisektų... Ir josios 
malda įstabią galią turėjo, 
žmonių vajun susirinko tiek, 
kad nei sutalpint, nei suso- 
dint neturėjome kur!... Grį
žusi namo — pirmieji ma
mytės žodžiai: "Kaip vaike
li, visa pasisekė?” Viską at
pasakojau ir atsimenu, jos; 
džiaugsmą, rankas sudėjus 

z1 tarė: “Ačiū Dievui”, tei bu-
1 vo tik 7 dienos prieš jos 
mirtį... Bet ji ne apie save 
rūpinos, bet rūpinos, kad pa-! 
sisektų kilnus darbas, kad 
žmonės remtų kilnią įstai
gą! Tai tokią turėjau aš 
motiną...............

Myliu aš tave, brangioji! 
tu širdyj mane nešioji, 
ašaras nušluostai 
ir pečius nuglostai 
ir prašai aušrinės 
man dienos auksinės.

WRIow West Daržo 
Atidarymas Rytoj

Rytoj, gegužio 11 d., įvyk 
sta didelis Grand Opening 
Piknikas Willow West pik
nikų daržo, Willow Springs, 
III. Savininkai Butchai yra

Myliu aš tave kaip žiedą; PrisiruoS« «era‘ sa'
. , , vo skaitlingus draugus irtavo akys giesmę gieda, i b °

pažįstamus, juos pavaišinti 
ir duoti jiems progos sma
giai laiką praleisti.

už mane kas dieną 
kalba maldą vieną, 
su žvilgsniu palydi 
kur takeliai žydi.

Myliu tau visad padėti 
Lietuvos girias mylėti, 
kur medeliai kalba 
mūsų bočių kalbą; 
kur žiedai po medžiais

Butchai yra gerai žinomi 
Chicagos lietuviams ir jų 
daržas yra taipgi žinomas 
lietuvių visuomenei, nes ten 
kasmet įvyksta daug lietu
viškų piknikų ir išvažiavi
mų.

Šiame Grand Opening pik
Eglės šaka nike, kuriame Willow West 

Daržas oficialiai atidaro-

..........  už tėvynę meldžias.
Mamytė jau dešimts me- j

tų kaip ilsisi šalia tėvuko ____________
ŠV. Kazimiero kapinėse... ražantėlį... Akys temsta a- mas, taipgi bus progos at-

Mamytė karste. Ramus šaromis, sunku ir rašyti... ' važiavusiems dykai išlaimė- 
veidas. Kukliai sunertos ran- Dieve! Kaip aš mylėjau ti arba mažą paršiuką, ar
kos, laiko rąžančių ant krū- ir myliu savo mamytę

‘liūliuoja”! šypsoda- žiaurų įvykį, kokį neteisin
vietos.... į klausyti. Už vieną meldžiuos, mos mamytė’ tardavo, ačiū gumą bei skriaudą net ir sapnas. Mišių intencijų

Kad tos dukros nors kar-ikad mokslas sektųsi, už ki-'Dievui' už dcrii«:- Suaugu-'jos mylimiesiems, nesmerk- šimtaj — ašaros visų kurie 
tą gerai įsižiūrėtų į ašaras,! tą, kad gyvas iš karės grįž kuomet pradėjau susipa-j davo niekadėją , bet ran- pažinojo, mylėjo, gerbė...
riedančias motinos skruos- ! tų. Kalbu rąžančių ir dū-,^^n^ su Lietuvos literatūra kas sudėjus, sakys: Tegul žiūriu pro ašaras į kars
tais, sužinotų daug, daug... šaunu: — Dieve, sugrąžink poezija, supratau, kad j Dievas jiems Dvasią šventąja į jos rankas — tos my

.......  ............ _ . . riši n ,i rrnrvi n n 11 VZ 4 i»-»

tinės. Gėlių kalnai, šviesos, kaip jos pasigendu! Laikas 
minios žmonių — visa tai

ir paltį lašinių ar didelį sūrį. 
Šokiams gros gera orkes-

Vaikščiodamas šventorių- ; tik sveiką ir gyvą, kad jis 
mi dažnai matydavau į baž- atkariavęs dar vėl pas ma
nyčių beskubančią jau pa- ne į namus pareitų!.... 
gyvenusią moterį. Jos vei- — Gal giminės, pažįsta 
das atrodė kažkaip lygus, mi ateina paguosti? 
šaltas, kai lenta ir man pa- — Kas čia labai sirgs sve- 
sirodė, kad tai esama žmo timais rūpesčiais. Viena pa
gaus, kurs daug kenčia pas- ti per dienas. Ateinu bažny- 
lapčia. ! tėlėn, nubraukiu ašarą, kiek

— Kaip gi gyvenate? — apsiraminu. Pareinu namo, 
paklausiau kartą įsidrąsi- vėl apsiverkiu — tai visa

tokio džiaugsmo pergyveno 
ir poetai pav. jaunutis Ed 
mundas Steponauskas rašo: 
“....Eisiu į laukus — pievas, 
pabraidyti, kad paskui ga
lėčiau ir tau pasakyti...”

priduoda . V patingai pa- iįmos brangios rankos, ku- 
reiškusių žmonių b.ogai r-os mane nešiojo, vedžiojo, 
valiai, mamytė sakys: ne
keršyk jiems, bet vengk tų 
žmonių ateityje. To laikausi 
po šiai dienai. Primetama,

švelnina žaizdas širdies, bet J tra ir vjsi atvažlavę galėa 
atsiminimą - niekuomet! ; gerti jr užkandžiauti iki s0.

...Sėdžiu dažnai prieblan
doje viena — žiūriu į kam
barėlį, kuriame ji mirė — 
ir laukiu, kad ji pasirodytų, 
prabiltų, kad pamatyčiau 
jos akis pilnas meilės, jos 
taip mielą šypseną... “Ma- Kas nemyli tėvų, tas nieko 
mytė — saulelė”... Duktė nemyli pasaulyje.

ties.
Willow West daržas ran

dasi ant German Church 
Road, netoli Willow Springs 
Road, Willow Springs, III.

nęs.
— Sūnus į kariuomenę iš- 

jjo. Du tik turėjau. Vienas

mano patieka....”
Atsisveikinau su ja. Ma

čiau, kaip nueidama išsitrau-

kurios triūsė visą gyveni
mą ir kurias dažnai, dažnai 
mačiau maldoje sunertas... 

...Jos ir dabar laiko ra-
Oi, tos gražios, nepasikar- gal, kad esu “nusistačiusi” žančių, su kuriuo eis į am-

tojančios kūdikystės dienos! prieš žmones. Ne. Tai ne tie- žinastį, per metų eiles, kol 
Ir toji įstabioji, nepagikar- sa, bet patyrusi tūlų žmo- jog pylimas kūnas sunyks, 
tojanti mamytės meilė ir. nių niekšiškumo vengiu £OS brangios rankos laikys
globa! Turėjau šventą mo- jU- Jie man — jau mirę... _________________________
tiną. Ir įsitikinus esu, kad Mamytės saulėleidžio dienos .
ji yra šventa. Visas jos gy- Neperilgai ji gyveno. Tiek 
venimas buvo giliai tikin- jautusi, mylėjusi ir kentė-

mokinasi, o kitas toks ne- kė baltą skepetaitę ir nežy-'čio, giliai jaučiančio, tole- jusi josios širdis pradėjo 
sveikas buvo. Sako, vistiek miai pridėjo sau prie akių. rancijos ir kilnumo pilnos silpnėti. Geso ji pamažu,'be 
manęs kariuomenėn neims, Tokia jau motinų dalia... į širdies. Melstis — bažnyčią skausmo, be baimės, ėjo 
o kaip išėjo, tai ir išėjo —| K. J. Prunskis lankyti, buvo jos didžiausiu silpnyn diena iš dienos? Bet
__ — .....  . ., malonumu. Jos tikėjimas, jos protas gyvas, jaunas.
T\ZT TVF A1VT YT nebuvo “aštrus”. Jos meilė iki paskutinės dienos ji vi

buvo Dievo meilė. Ji mu3j su kuo įdomavosi, visais rū-

MOTERYS, MERGINOS
Jūsų Grožis — 
Mūsų Specialybė

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

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

JOS. F. GRIBAUSKAS
INSURANCE

1500 South 49th Court Tel. Cicero 412
WE WRįTE UP AND RKNEW INSURANCE OE Al.l, KINDS.

* Automobile • Kire • Tornado • Furniture • Plate GI ass *

"Mamytė — saulelė"... ------------------------------------- pinosi, visiems dėkinga bu-
Ankstyboji kūdikystė namą, raudonom dokalkom Kiekvienas kovotojas ei vo už jos lankymą, paguo

dengta kuris skendo alvvu daraas kaut,s pirmiausiai tu dą. Vos kelios dienos prieš Pradedant pinuuosius' ™ lan ri apsigink.uoti tvirta va mirtį, bet mamytė lebesiįdo-

zingsmus žengti, atsimenu,. apsodinta alvvu me-l’*a’ ^r^sa įtikėjimu laimė- mavo mano darbuote orga- 
kad stipriai laikydavaus ma- džįa.s kvepiančių baltų!«» » paskui jau kalaviju nizacijose - linkėdama pa- 
mytes rankos ir pakėlus gal- . c „u™ n [Tuomet laimėjimas bus jo sisekimo. Pamenu gerai 1931
vutę, matydavau mamytės 
šypsantį veidą, švelnias tam
sias akis, tamsius plaukus 
iš po baltos batistinės ska
relės... “Op, op, dabar grei
čiau eisime — eisime pas 
‘Bobytę’ (Močiutę) o paskui 
į rugių lauką”... Tie pirmie-j 
ji žingsniai, tos vizitos pas 
“Bobytę” ir į rugių lauaą — 
po šiai dienai sudaro lyg ko-l 
kią mano kūdikystės aureo
lę...

gcrai 1931
pusėj. Butegeidis, metų kovo 5 d. — rengiame

Žemaičių kunig metinį vajų ARD 2-rojo sk. 
Energija" ir~darbai iškels ' šv' Kazimiero_ vienuolyno 

met mane ir mažą broliuką, mus į pasaulio tautų viršū- naU(^a1- Mamytė buvo jau

jazminų krūmais... Sekma 
dieniais mamytė eidavo ant 
sumos viena (Tėvukas buvo 
jau išvykęs Amerikon), tuo-

ateidavo globot “Bobytė”, nes ir vėl galėsime grąžin- v*sai silpna, bet rami. _ Tą 
tuomet ir mano “kofiura”, ti mūsų tėvynei senovės di- dieną pasitaikė tokia pūga, 
keisdavosi... Babytė buvo dybę ir šlovę. .tokia audra ir tiek daug
aukšta, liekna, silpnos svei
katos, turėjo dideles mėly-,
nas akis ir mane “sušukuo
davo” “kaip lietuvaitę” su 
“sklaste”, plaukus supinda
vo į dvi kaseles ir įrišdavj 

Augant jau mamytė pra mėlynus kaspinėlius, nes tai

Ką tik naudingo ir jdo- 
maus sužinojai iš ‘Draugo”, 
papasakok tai kaimynui, 
draugui, prieteliui, kad ir 
jis užsiprenumeruotų ‘Drau-

Vienintelė Lietuvio 
Wholesale liąuor 
{staiga Chicagoje

dėjo vesti į “Mojavos” pa
maldas. Sekmadieniais dar 
į bažnyčią neveždavo, nes 
“gali žmonės sutrypt tokią 
mažą mergytę”, bet “Moja- 
va”, tai jau kas kita. Dide
lė, erdvi Sv. Kryžiaus baž
nyčia Šeduvoje, kuri ^au 
suvirš 300 metų senumo 
“Mojavos” pamaldos, o po 
pamaldų kažkoks angeliškas 
mergaitės balsas užgiedoda
vo “Sveika Marija, dangaus 
lelija” — tąsoj balsas skam
bėdavo puatuščioj bažnyčioj 
“Mojavos“ vakarais ir, ro
dos, kildavo iki pačiam dan
gau — temstant vėl namon

būk Švenčiausios Motinos 
spalva, kuomet per savaitę, 
plaukeliai buvo pinami ) 
vieną kaselę su ružavu kas 
pinėliu, “miestiškai”, sekma 
dienio “kofiura" kažkaip su 
teikdavo “šventesnio” jaus 
mo, jausdavaus kaip “lietu 
vaite” ir su “sklaste” ir mė 
lynais kaspinėliais................

Vizitos į “rugių lauką 
šventadienio popiečiais! Ak, 
Dieve kiek jos mums

Mes visi esam lygūs ir vi 
sų pareiga vaduoti tėvynę 
Jei aš neisiu jos ginti, tu ir 
trečias... tai kas gi ją gins"

Jokubauskas 
(Savanoris, žuvęs

kautynėse 1919 m.)

Aslhma Mucus
(oughing, Gasplng

Thnnks to a Doctor's prcscrlptmn e»llcd 
. J Mcndaro, thouftands iw» palllat* l.PTrlblr ię-

(IŽiaLlCHniO suteikdavo! Ru-• currln« attack, of chnklne. paspirta, co'tah- U4IU.UKBU1U nuiunudvu. nu m«. «hc«ln« Bronchui Aathroa bv heli,Tn< 
natūra ramove thlck exceu mucui. No dopci,

giuos kyvojo mėlynos vosil- IjeV.Td,

Piflrlh Pasirinkimas 
NamlniŲ, Importuotu 

ir I.ieiuviškŲ Gėrimų.
Parduodame 

Tiktai Tavernams. 
Vai.: 10 iki 5 Kasdien
Užsnkvmal Išvežiojanti 

Sekančią Dieną. FRANK VIZGARD, Sav.

Moderniškiausi Įrengimai

Patyrusios Grožio Specialistės 

Prieinamos Kainos 

Lietuviška Įstaiga

Marty's Beauty 
Shop

6321 S. WESTERN AVE. 
Tel.: REPubic 9202 
Mary Sucilla, savininkė

TAI NAUJAS, STEBĖTINAS

NORGE su patentuotu N3GHTWATCH
Tiktai Norge turi naują Night-Watch 
kuris automatiškai nutirpina šaldy
tuvą kas nakt taip kad apturite 
didesnį taupumą ir geresnį šaldymą. 
Norge taipgi turi kitų patentuotų į- 
taisymų — uždarytas šaldytuvas, 
kad ledas ncatsiduotų valgių sko
niais, uždengta Coldpaek dėžė švie
žiai mėsai, Quiet-Froster rezervorns 
vandeniui, Quiet-flo Rollator šaldy
tuvas su neįkaitanėiu motoru. Pirk
dami Norge, gaunate daugiau, — 
mes tai garantuojame.

AUTOMATIŠKU
NUTIRPINTOJU

kos ir raudonos aguonėlėsI
— gi rugiai vėjo pučiami 

sil mamyte, j didelį, gražų J “liūliavo” it žalsva jūra tai

jl^RMMnt ftblcts. »IIV mym. k--
littve action commonlv helps nature orint-- - A- " ‘-,4pin__  ___ ___ _ -

velcoma «la»p—a "Ond-sand." A prlnted 
euiirant.ee vfappM around earh parkavę of 
Mendaro litaure, an lmn-edlate refund of 
the full cost unlesa ynu are compleielv „t- 
ljfled You hava averyihlr.g to gatn and

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

Tel. REPubiic 1538—9

Roosevelt Furniture Co.
2310 Wcst Roosevelt Road

Telephone: SEEIey 8760 8732

euiirant.ee
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dėju, o tarnautojais bus: 
V. Mikolaitis, J. Jankauskas 
ir P. Klepšas. Kun. Stanis- 

| lovas Valuckis, iš Šv. Kry- 
,z ai. i ■ i >i • žiaus parapijos, sakys pa-
Kun. Adominas rytoj laikys pirmas iškilmingas mokslą. Per mišias giedos 

mišias Šv. Antano parapijos bažnyčioje šv Grigaliaus choras, veda

Gegužės 11 d. įvyk3 ant

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
ANTROS ŠIEMET PRIMICIJOS CICEROJE

KUN. S. A. ADOMINAS

ros šiemet primicijos Cice- 
roje, Šv. Antano bažnyčioj,
10 valandą ryto. Tai bus di-| 
dėlės iškilmės, nes devintas 
jaunuolis iš Cicero įšvęstas 
į kunigus Chicago diecezijai.

Kunigas Stanislovas Ado
minas kunigystės šventimus 
priėmė gegužės 3 d. Šv. Ma
rijos koplyčioje, Mundelein,
III., iš J. E. Arkivyskupo 
Samuel A. Stritch rankų.

Kun. S. A. Adominas yra 
gimęs liepos 8 d., 1915 me
tais, Dievo Apvaizdos para
pijoje, Chicago. Pradžios 
mokyklą baigė Šv. Antano;
parapijos, nes Adominų šei- darbuotojas. Elzbieta Ado- 1/fcnc Piram mnforuc 
ma 1919 m. persikėlė į Ci- minienė (Kvederaitė) taipgi VILČIŲ IIIUIClp
cero.

mas varg. A. Mondeikos, ir 
solo P. Jurgel, A. Jurgel ir 
K. Sabonis.

Po mišių puota įvyks pa
rapijos salėje. Puotą ruo
šia parapijos moterys. Toast 
masteriu bus kun. S. Valuc
kis. Programoje dalyvaus K. 
Sabonis ir Šv. Antano pa
rapijos mokyklos benas ir j 
vaikučiai.

Ir taip įvyks antros pri-i 
micijos Šv. Antano parapi
joje. Dievas taip surėdė: pas 
Save pasiėmė du uolius dar
buotojus ir jų vietoms davė 
du naujus Kristaus įpėdi
nius. X.

Baigęs Quigley Prepara- 
tory seminariją, įstojo į Šv. 
Marijos seminariją, Munde
lein, III., kur gavo bakalau- 
reato laipsnį (B. A.) ir šiaip 
pasižymėjo visose mokyklos 
srityse ir sporte.

gimusi Lietuvoje Alovės pa
rapijoj, daug yra įdėjus pas
tangų į Apaštalystės Mal
dos draugijos veiklą; yra 
amžina Šv. Kazimiero Aka
demijos Rėmėjų narė.

Iškilmingose mišiose pri- 
micijantui asistuos: kun. I.j

Primicijanto tėvas, Juo- Albavičius, Šv. Antano pa
žas Adominas, yra gimęs rapijos klebonas, arkikuni- 
Lietuvoje Karužų kaime, Ru- gu, kun. L. Cure, dijakonu,
daminos parapijoj. Jau 18 ir kun. A. Zakarauskas, ku
rnėtų kai yra Cicero Fire ris buvo įšventintas sykiu 
Department ugniagesiu ir su kun. Adominu, ir primici- 
ilgai veikęs parapijos komi- jas laikė praeitą sekmadie- 
tete; uolus Šv. Antano ir, nį, subdijakonu; klierikas 
Šv. Vardo draugijų narys ir A. Bendžiūnas, apeigų ve-

Dešimties Metų Mirties Sukaktuvės

pagerbs motinas
Rytoj, 7:30 vai. ryto bus 

atlaikytos mišios šv. Anta 
no bažnyčioje pagerbimui 
motinų. Visos Cicero mote
rys ir merginos, nežiūrint 
ar priklauso kokioms drau
gijoms ar ne, dalyvauja "in 
corpore” šiame paminėjime. 
Tai bus viešas moterų ir 
merginų pareiškimas meilės 
savo motinai.

Moterys ir merginos pra
šomos susirinkti 7 vai. ry
to, parapijos salėn, kur pa
sipuošime ir gražioje eisenoj 
vyksim į bažnyčią išklausy
ti mišių ir priimti šv. Ko
muniją. X.X.

ir jau viskas paruošta tai* 
didelei šventei.

Kun. A. Zakarausko iškil
mėse dalyvavo pilna bažny
čia žmonių, kuriems gerb. 
primicijantas suteikė kuni
gišką palaiminimą, o po to 
sekė šaunus bankietas jam 
pagerbti su kupiniausia sa
le svečių. Puikią programą 
išpildė mokyklos vaikučiai 
ir svečiai ir daug gražių lin
kėjimų pareikšta solenizan- 
tui. Tai buvo tikrai įspūdin
ga diena ir ateinantį sekma
dienį ciceriečiams teks tuoo 
pačius įspūdžius išgyventi j 
kun. S. Adomino iškilmėse Į

Vieša labdarių rinkliava 
jau tik už dviejų savaičių, 
t. y. sekmad., gegužės 25 d 
Ciceros miesto valdyba da-, 
vė leidimą rinkti aukas ant1 
gatvių ir šia proga vietiniai 
lietuviai katalikai turi pasi 
naudoti. Galima tikėtis di
delės pagalbos labdarybės 
darbams iš šio miesto gy
ventojų, tik reikia juos tą 
dieną pasiekti. Todėl ren
giantis tai dienai, svarbiau
sia užduotis yra suorgani
zuoti daug aukų rinkėjų. 
Rinkliavos komisija uoliai 
darbuojasi ir jau graži pra
džia yra padaryta, o atei
nantį ketvirtadienį, gegužės 
15 d. nutarta sušaukti ma
sinį parapijos moterų ir 
mergaičių susirinkimą.

Juozapas Stanišauskas
(gyt.S 4431 So. WimmI Strvvt)

Mirė geg. 7, 1941, 9:20 vai. 
vuk., sulaukęs pusės amž.

Gimęs Lietuvoj. Kilo ik Tau
ragės apskr., Laukuvos parap., 
Durgallų kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterj Murijonų (po tėvais 
Žigaitė); 2 sūnų Charles ir 
Peter; 3 dukteris Onų Gus
tienę ir žentų Leo; Marijonų 
ir i'etronelę; 2 pusseseres — 
Magdulenų, ir Gnu Brazauskie
nę ir jos šeimų ir kitų gimi
nių ir duug draugų ir pažįs
tamų; o Letuvoje paliko 1 se
serę.

Kūnus pašarvotus Kudeikio 
ioplyėioje, 4505 So. Hermitage 
Lve. Laidotuvės jvyks pirmau., 
gegužio 12 d. iš koplyčios 8:30 
/ai. ryto bus atlydėtus i šv. 
Kryžiaus par. bažnyčių, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
/eliouio sielų. Po pamaldų 
aus nulydėtas j šv. Kazimie- 
o kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
rimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: .MotrirLs. Sūnui.
Dukterys, Žentas, (‘ike-eseijės ir 
Giminės.

laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikis. tel. YARds 174L

Taupykite Vartotus 
Pašto Ženklus

Ar norite prisidėti prie 
tikro misijonieriško darbo’ 
Taupykite vartotus pašto 
ženklus? Štai lengvas ir vi
siems prieinamas būdas, ku
ris neša misijoms didelės 
naudos, o bendradarbiams 
gausių nuopelnų.

Šioj srity daugiausia ga
li pasidarbuoti tie, kurie 
dirba krautuvėse, bankuose, 
ofisuose ir panašiose vieto
se, kur kasdien pereina 
daug pašto.

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

MISSION CLUB, 
Hinsdale, Illinois. 
Marian Hills Seminary,

ik

JURGIS BENDŽICNAS
Mirė geg, 7, 1941, 11 vai.

ryte, suluukęs pusės amž.
Gimęs Uetuvoje. Kilo iš šu

kių apskr.. Kaimelių parap., 
Pupiškių kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterj Grasildų (po tėvais 
Grauslaitė): 3 sūnus Antanų, 
Jonų ir Jurgį; brolj Antanų 
lr Jo šeimų; seserę Elzbietą 
Banaitienę ir jos šeimų; pus
broli; pussserę ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažjstamų; 
o Lietuvoje paliko 3 seseris, 
brolį lr kitus gimines

Kūnas pašarvotas namuose: 
C32O So. Rockvvell St. Ijildo- 
tuvės jvyks pirmad., gegužio 
12 d. Iš namų 8:30 vai. ryto 
bus atlydėtas | Gimimo Pa
nelės Švč. parap. bažnyčią, 
kurioje Jvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtus Į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:— Moteris, Sūnal, 
Brolis, Sesuo ir Giminės.

Laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikis, tel. YARds 1741.

A.
BOLESLOVAS

NARUŠEVIČIUS
Mirė gegužės 9 d., 1941 m., 

12:30 vai. popiet. sulaukęs 
pusės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Kėdainių apskr., Kėdainių 
parap., šlikių kaimo.

Amerikoje
metus.

išgyveno 30

'Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save

PAMINKLAI

Ls

JUZEFINOS KARPIUTES

>

Ciceros žinios
Ciceriečiai praeitą sekma

dienį atšventė didelę dvasios 
puotą pirmųjų mišių kun. A. 
Zakarausko. Ateinantį sek
madienį tokių pat iškilmių 
laukiame kun. S. Adomino

ALI RIBUILT

TYPEVVRITERS
A D O I II G MACHINES

MENIŠKAS DARBAS

ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

Venetian Monument Co.’ T’ ’ll
Paliko dideliame nuliūdi

me moterj Mortų (po tėvais 
Masiliūnaitę); du sūnų, Sta
nislovų ir marčių Julių ir 
Vladislovų; tris dukteris Ame
lijų Lachovicz ir žentų Bru
no; Stephantjų Phillips ir 
žentų Stanley; ir Konstanci
jų; anukus ir anūkes; pusse
sere Malvinų Griporowicz, 
New York. N. Y.; 3 pusbro-
lus Morkevičius ir kitų gi
minių ir duug draugų ir pa
žįstamų; o Lietuvoje 2 sese
ris.

Kūnas pašarvotas namuose: 
4427 So. Wood St.

laidotuvės Įvyks antradie
nį, gegužės 13 d. Iš namų 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas 

J šv. Kryžiaus parapijos baž
nyčių, kurioje Jvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lų. Po pamaldų bus nulydė
tas j šv, Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges lr pažj
stamus dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę: ‘Moteris, Sūnal.
Dukterys, Marti, Žentai. Anū
kai. Pusbroliui, Pusseserė ir 
G toninės.

laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikis. Tel. Yards 1741.

527 N. Western Ave. Tel. See. 6103

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

. PRANCIŠKUS URBA
Mirė geg. 7, 1941. 10:15

vai. ryte, sulaukęs 70 m. amž.
Gimęs Lietuvoje. Kilo Ift 

Raseinių apskr.. Girkalnių par.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterj Marijonų < po tėvais Sl- 
derenkaltė); 3 dukteris Cecl- 
11a ir Stephanle Urbus lr Al- ' 
blnų Clark ir žentų I«iwrenee;
2 broliu Mykolų, brolienę Mar
cijoną Ir Jų Seimų Ič Jeroni
mų ir kitų giminių, .ir daug 
draugų lr pažįstamų; o Lie
tuvoje paliko seserę Uršulę ir 
kitų giminių.

Velionis priklausė prie Slma- 
no Daukanto ir Teisybės My
lėtojų Dr-Jų.

Kūnas pašarvotas namuose: 
3224 So. Union Ave., tel. Vic
tory 5872. laidotuvės Jvyks 
pirmad.. geg. 12 d. IS namų 8 
vai. ryto bus atlydėtas J Sv. 
Jurgio parap. bažnyčių, kurioj 
Jvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas J Sv. Kazimiero kap.

Nuo&trdžlai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:— Moteris. Dukterys, 
žentas, (troliai |p Gintomis.

Laidotuvių direktorius 8. P. 
Mažeika, tel. YAKds 1 138-39.

yic

JOHN F. EUDEIKIS

laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį

WOLK STUDI
1945 We$t 35”' Street

11AM

-
< 'd £

Prabėgo 10 metelių, kaip mŪ9ų mylimą dukrelę amžiną at
ilsį Juzefiną pašaukė Brangiausias Viešpats pas save. Atsis
kyrė su šiuo pasauliu Gegužės 8 d., 1931 metais, vos sulau
kusi 16 metų amžiaus.

Paliko mus, tėvus ir brolj, labai dideliame nuliudime. Pra
leidome šiuos 10 metų labai liūdnai be tavęs, mūsų brangi 
ir mylima dukrele. Atsiskyrei nuo mūsų, mylima dukrele, at
siskyrė kartu ir linksmybė nuo mūsų. Nebus pas mus ra
mybės šiame pasaulyje be tavęs, mūsų mylima dukrele. Tai
gi, meldžiame Tavęs, Gailestingiausias Dieve, priimk mūsų 
Ynaldas už mūsų mylimosios dukrelės sielą, kad amžinoji 
šviesa jai šviestų per amžių amžius. O Brangiausias, Dan
giškasis Tėve aprūpink mūsų mylimą dukrelę a. a. Juzefiną.

Minint a. a. Juzefinos dešimts metų mirties sukaktuves, 
užprašėme gedulingas šv. Mišias už jos sielą pirmadienį, Ge
gužės 12 d„ 1941 m., 7:45 valandą ryto, Sv. Antano para
pijos bažnyčioje, Cicero, Illinois.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus atsilankyti į pamaldas ir pasimelsti už a. a. Juzefinos 
sielą.

Nuliūdusi
J. Karpių Šeimyna

— SMALL MONTHLT FATMINTS —
AU MAKIS

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED
»UMUl TIAM4M AUOWAMC*«
OW IMVIITI (UIT •MI.VtAl HIW.aACMINI ••ARAHTH

aCTAD typewritir 
COMPANY

(om*t c. •ocnurr, m 
IM W. MAOISON ST.

Phone DEARBORN P444
ISTIMATIS—FREE-PIMOMSTBATION Į

MitMtiiiiiiMtHiimmmiHi'iHimiMmHmiiHiitHiiititiitiiimoiiHHiMii,

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

ATSARGOS FONDĄ Virš

$450,000.00
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigui

Under U, S Go*t. Soprrviiion

ADVANCED PHOTOCKAPHY 

’LOWEMT POSSIBLE PMICES

phone lapavote 2*13

VISOSE MIESTO DALYSE

EED] :ucl: MNGS
LOAN ASSOClATIONof CEicago
JUSTIN MACKIEYYICH, Frea

4192 Archer Avenue
VIRginia į UI

0/ ON SAVINOS

IMIHIIMIIIIIHIHIIIII HIMIIBBIIIIIBBBBBBBH

Ctfrrtnt Pofo'0£ IHVESTMENTS
bhjf* Account*

mtotoSHIlHimmtUlttUnUH ««,. IIUHttIlllllllttt' •••»••

Phone 9000

AABY, ŪTO. LAIDOTUVIŲ DZBSKTOUAI

KELNER - PRUZIN■m — Mouri.
620 W. 15th Ave.

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

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

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
DIEN4 IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

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

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

Visi Telefonai: YARds 1419

ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6312 So. Western Avenue 

Tel. GROvchill 0142

J. LIULEVIČIUS 
4348 S. California Ave. 

Tel. LAFayette 3572

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avenue

Tel. LAFayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue 

Tel. YARda 4908

LACHAWICZ IR SCNAI
2314 West 23rd Place 

Tel. CANaI 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULlman 1270

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



šeštadienis, geg. 10 d., 1941

Ryloj keps W Radio .
Marąuette Park. — Para- gūžės 11 d., Nekalto Prasid. j*1,hK 

pijos choras jau gražiai pri-' Šv. Marijos Panos parapi-.PKOGB 
siruošė prie programos, ku- j°s mokyklos kambaryje 2 Nedėlios vakare, nuo 5:30
rią išpildys parapijos salėj, valandą po pietų. Visi na 
6:30 v. v. Veikale “Pyra- riai kviečiami laiku pribūti, 
gas” dalyvauja šie scenos
mėgėjai: Jonas ir Konstan
cija J. Skclly ir jų dukrelė 
Sylvija, B. Nikšaitė, J. Da
vidoniūtė, T. Raštutytė, S.
Bartkiūtė, K. Birgelis, E. Marąuette Vark. — Dėl 
Norbutas. Veikalą priruošė įvairių priežasčių Šv. Bar- 
Kons. Skelly. Antrą dalį boros draugijos susirinki-
programos išpildys choras, 
vad. B. Janušauskui. Dai
nuos ištraukas iš operetės

iki 6:30, iš WCFL radio sto
ties, 1000 kil. Jeigu baseba’.l

nes yra daug svarbių reika- žaidimas užsitęs, tai pro- 
lų svarstymui. Taipogi pra- gramas prasidės pusę va- 
šome atsilankyti naujų na- landos vėliau. Programa bus 
rių. Valdyba dedikuojama Motinos Die-

---------- j nos paminėjimui. Jaunoji
močiutė ir senoji bobutė 
gaus dovanas iš Budriko
krautuvės, kaip buvo pra
nešta, konteste. Programoj 
dalyvaus žymūs daininir-

mas atkeltas į pirmadienį, 
geg. 12 dieną, 7:30 vai. va
kare. Prašome narių skait- ^ab solistai, Budriko radio 

“Klaipėdos Julė“. Solo dalis lingai susirinkti dėl to, kad choras ir orkestrą. Taip gi 
išpildys K. Skelly ir J. Sa-
moška.

Piano palydovė Irena Gu- 
dėnas. Po programos bus & 
šokiai prie geros L. Šimu- 
čio, Jr., orkestros. Choro ve- m, 
dejas ir choras nuoširdžiai Į’’ 
visus kviečia atsilankyti į Į’J 
šį vakarėlį. C. s.

bus svarstomi svarbūs rei- drama “Amerikos lietuviai ” 
kalai. Valdyba Pranešėjas

VVESTINGHOUSE
Labdarių kuopos :f

vakaras (i)
£

West Pullman. — Labda- 
rių Są gos 10 kp. rengia va- 
karą sekmadienį, gegužės 11 jl|l 
d., parapijos salėj. Pradžia M 
6.30 vai. vakare. Įėjimas !•$»>6.30 vai. vakare 
35c asmeniui. K.

Vakaruškos
Marąuette Park. — Šv. į»K 

Kazimiero Akad. Rėmėjų 8 į’J 
skyrius rengia lietuviškas & 
vakaruškas šeštadienį, ge- tjj 
gūžės 10 d., adresu 6800 So. fjT 
Artesian Avė. Pradžia 8 vai. 
vakare. Pelnas skiriamas A- 
kademijos Statybos Fondui. 
Visi marketparkiečiai kvie- Įj

Iiičiami dalyvauti. M. J.

Pranešimai
Pranešu, kad Moterų Są- į 

jungos Chic. apskritis eis 
bendrai prie šv. Komunijos 
Motinų Dienoj, geg. 11 d., 
Gimimo Marijos parap. baž
nyčioje, Marąuette Parke, 
per 9 vai. mišias. Solo gie
dos vietinės Moterų Sąjun-!Įj|| 
gos 67-tos kuopos narė, var-l® 
gon. B. Janušausko žmona iĮi) 
— Marijona Janušauskienė.! rjy 
Po mišių bendri pusryčiai Į 
bus parapijos salėje suruoš
ti vietinės kuopos. Prašoma 
sąjungiečių skaitlingai daly
vauti ir susirinkti salėn 8:30 
valandą ryto.

DRAUGAS

Rožių ir Lelijų Choras, kuris dalyvauja parengime, kuriame bus perstatytas veika
las “Estera”, sekmadienį, geg. 11 d., 1941. Dievo Apvaizdos parapijos salėje.

Geriausias Šaldytuvas Pasaulyje

Pirk Dabar!
Sutaupysite maistą, sveikatą 

ir daug pinigų
PEOPLES FURNITURE CO.

KRAUTUVĖ ĮS)
rji I

Dabar siūlo 1941 m. mados tikrus VVestinghouse Refri- Mi) 
geratorius — didelės šeimyniškos, 6 kub. pėdų dydžio, už
mažiausią kainą, tik už ... $124.95 lil

Duodame didelę nuolaidą už seną ledaunę 
perkant naują ledaunę

Lengvi Išmokėjimai

10 Savaičių Prenumerata Siūloma 
UŽ VIENĄ DOLERĮ

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
Štai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams: 

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

Tik pamanykite, už vieną dolerį naujiems skaitytojams 
dienraštis “Draugas” siunčiamas per dešitmts savaičių 
— tai yra, 60 laikraščio numerių už vieną dolerį!

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

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

Užsakymus siųskite šiuo adresu:
"D R A U G A S”

SAVE THIS 
LAWN FOR 
SUMMER

Tokius gražius skelbimus 
auginamų ties namais vejų 
apsaugai nuo ištrypimo ga
lima gauti dykai visuose 
parkuose pas parkų užveiz- 
das, arba ir “Draugo” rašti
nėje. Juos padirbdino Chi-
cago parkų distrikto boar-

2334 So. Oakley Avė. Chicago, Illinois das. ,

PLATINKITE "DRAUGĄ’

UNIVBRSAL
RESTAURANT
Suteikiam Patarnavimą 

Vestuvėms, Krikštynoms ir 
kitokiems Bankietams 

Linksmas Patarnavimas 
Visiems

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

Tel. Victory 9670

STANLEY GAVCUS
— Parduoda—

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

PcrkraiiMo Baldus, Vežioja Anglį*
Kreipkitės prie:

Stanley Gavcus
110 So. Ridgeland Avenue 
Wcrtll, III. Tel. Oak Ijiivii 193-4-1

ARTHRITIS
Don’t dės n a ir 
of relief from 
terribie Arthri- 
tis aches or 
pains. The 
NEW Colloidal 
lodized Sulphur 
eapsules ralled 
SULPHO KAPS 
often bring wel-

Don’t
give
up
hope

come relief in 
Arthritis dae 
to Sulphur de- 
ficiency. Small 
dailv cost.Mon- 
ey back if 1,0 
relief after 30 
days* Idosage. 
Begin taking 
TODAY.

YourDruggist has SULPHO-KAPS

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

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

VVESTINGHOUSE vadovauja refrigeratorių visą mar- 
ketą. VVestinghouse yra pasižymėję ekonomiškumu eiek- 

Jei galima, M/ tros jėgos vartojime, nes jie mažiausia vartoja elektros, 
prašoma kuopų pranešti, M VVestinghouse greičiausia ledą sušaldo. VVestinghouse ii- 
kiek dalyvaus narių kp. pir- &iausia tarnauja, nes jie turi daug metų išdirbystės tik- 

rinimą — garantiją. VVestinghouse kainos yra nepap
rastai mažos, jog reikia nusistebėti. 6-šių kubiškų pė
dų dydžio 1941 VVestinghouse parduodam už

e

min. H. Daunoricnei (Hem- 
lock 0872) arba apskr. pirm. 
Alb. Poškienei (Hcmlock £ 
2374), kad būtų lengviau pa Į<J 
ruošti pusryčius. W

Bridgeport. — Dr-stės Šv. 
Onos susirinkimas įvyks sek |}| 
madienį, gegužės 11 d., pa 
rapijos salėj, pirmą valan
dą po pietų. Narės malonė- m

t!)
kite atsilankyti. Valdyba

Brighton Park. — Mari
jonų Bcndradarbit) 35 sky
rius turės susirinkimą ge
gužės 11 d., Nekalto Prasi

I
X

CONRAD
Fotografas

8tudlja įrengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis užlaido
mis Ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

$124.95
Lengvi Išmokėjimai

PIRKITE WESTINGHOUSE ŠIANDIEN! 
— Ig-

420 West 63 rd Street
Tel.: Biznio - ENGIewood 58HS 

R«h.: - ENGlewood 5840

PIRM NEGU PI ŪKSITE
MATYKITE MUS!

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ 

STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS

Finansuojame namų pastaivmų a, 
pataisymų — Nlsko įmokėti — 3 
metai Išmokėti — Apkatnavimas 
dykai.

Lietinis Pardavėjas
Stanley Llt»lnaa — Verkėjas

Carr-Moody Lumbcr 
Company

3039 So. Halsted St. 
VIC. 1272 ,

rURNITURE
o_____________________________ _________ . ANUFACTUBINO COMPANY

kamhnrv. 2’ valanda no nie- S: 4179-83 Archer Avė. Chicago, III.kambary, 2’ valančią po pie- 
tų. Yra daug svarbių reika- RJ 
lų aptarti. Valdyba

Brighton Park. — Drau- 
gystė Gvard. Pinus Div.

Telefonas LAFAYETTE 3171
Vedėjai ir pardavėjai: M. T. Kezes, Broliai Krukai, J. 
Miškus, T. Žemaitis, J. Zabukas, Visiems Maloniai Pa
tarnaus.

4

N. KANTER, Sav.

Išvežtajame 
p<» visų 
Chicago

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 S. Halsted St
Tel. BOULEVARD 04)14

Niekad negalima ko nors 
pasiekti, kol esi įsitikinęs, 
kad to pasiekti nestengsi.

Pasisekimo paslaptis yra 
ne tame, kad niekad nesu- 
klydus, arha neapsivylus, 
bet tame, kad nenupuolus 
dvasia.
—

CLASSIFIED
PARDAVIMUI

Tikrai pigiai pirkti ar mainyti, 
kų jūs turite?

| 2 nauji mūriniai namai po 4 tr
į 5 kambarius; bus atdari dėl apžiū

rėjimo kiekvienų, dienų. Randasi 
gražioj vietoj prieš Marųuette Park, 

| 3007 ir 3011 VVest 71st St.
| Taipgi statom naujus namus ir 
I taiso m senus ant lengvų išmokėji
mų. Apskattliavimas veltui.

Kas norite pirkti lotų gražiausioj 
vietoj Marųuette Parke Ir apylin
kėje? Parsiduoda labai pigiai.

CH.VR1.ES p. si romkkis co., 
0921 So. W estėm Avė.

Tel. REPuhUc 371S 
Vakarais PROspeet 1111

PARSIDUODA BUCERNft IR 
GROSERNft

Parsiduoda moderniška bučernė ir 
grosernė. Biznis išdirbtas per daug 
metų. Priežastį pardavimo patirsite 
ant vietos. 1245 SiMith Cicero Ave
nue, Cicero, Illinois.

REIKALINGAS STALORIUS IR 
PAGERBI N INK AS

Reikalingas stalorius ir gerai paty
ręs pagelbininkas. Ateikite į darbe: 
2207 No. Clybome Avenue, Chicago.

REIKALINGAS VYRAS TKIO 
DARBUI

Reikalingas darbininkas ant nkio, 
mokantis melžti. Kreipkities: Pcter 
Bernotas, Box 77, Sllver Lake, VVIs.

PARSIDUODA DIDELIS NAMAS 
Parsiduoda mūrinis apartamentas, 
10 f lėtų ir 3 krautuvės. Geram sto- 
vyj. Randos neša $500 į mėnesį. 
Parduos pigiau už morgičius. Atsi
šaukite: Misa H. laikus, 'Metropoli
tan State Bank. Leavitt St. and 
Cermak Roael, Chicago. III.

Lietuviška Radio Įstaiga

MEISTAS
1854 W. 47th St.

RADIO SERVICE 
— REPAIRING —

Darbas Pilnai Garantuotas

HOUSE or CAR RADIOS

SUGEDO RADIO?...

Šaukite Yards 4693

M
V i

DINING ROOM 8ET8 — PAK
LOK S LTS — BEDROOM SETS 
— RŪGS — RADIOS — KE- 
FR1GERATORS — VVAS BERS — 

MANGELS — STOVĖS.
AU Nattanally Advcrtlacd llema.

v

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

AGENTAI: ' 
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas 
Ant. Labanauskas

H. Rajevvskl 
“Shorty”

Rez. TeL VICTORY 2499

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 West 31st Street 
Chicago, III. 

Telefonuoklte: 
VICtory 16 9 6

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

r
eidf *

J?

CH.VR1.ES


Šeštadienis, geg. 10 d., 1941

WILLOW WEST
A T I D A R Y

PIKNIKU
;«:*ž^3*S55»>Syi 

H

DARŽO
A S

DYKAI! — IŠLAIM ĖJIMAI — DYKAI!
1. Mažas paršiukas, 2. Paltis lašinių, 3. Didelis sūris. — Užkandžiai — Gera muzika — 
Smagus Laikas Visiems!

įvyks Sekmadienį, Gegužės (May) 11 diena, 1941 m. |
GERMANY CHURCH RD. (BUV. 83rd ST.) Netoli Willow Springs Rd., Willow Springs, III. ft 
Visi Nuoširdžiai Kviečiami Atsilankyti Į Šį Gražų Pikniką!

BUTCHAI SAVININKAI

Chicagoj minimos popiežių 
enciklikų sukaktuvės

Katedroj įvyksta pamaldos,
Stevens viešbutyje - sesijos

Chicagos katalikai gegu- į A. Ryan, NCWC socialinės 
žės 11, 12 ir 13 dienomis (akcijos departamento direk- 
atitinkamai mini popiežių i torius.
socialinių klausimų encikli- Vakare Stevens viešbutyje
kų sukaktuves — popiežiaus 
Leono XIII “Rerum Nova- 
rum” 50 metų ir popiežiaus 
Pijaus XI “Quadragesino 
Anno” 10 metų.

Šių sukaktuvių minėjimo
programa rytoj, gegužės 11
, , j ,. .^Konferencijad., pradedama pontinkaline- 
mis mišiomis švč. Vardo ka

įvyks susirinkimas. Kalbės 
vyskupas O’Hara ir U. S. 
senatorius J. C. O’Mahoney.

Pirmadienį ir antradienį 
tame pat viešbuty įvyks se
sijos. Bus aiškinama minė
tų enciklikų svarbumas.

ir enciklikų
sukaktuvių minėjimas bus 
uždarytas vakariene antra 
dienio vakarą. Kalbės J. E. į fddcjilllįtedroje. Pontifikuos Kansas 

City vyskupas E. V. O’Hara. 
Pamokslą sakys prelatas J.

Anglija nereikalinga 
U. S. kareiviu

Britų ambasadorius lordas 
Halifax atvyko Chicagon.
Privačiam pasikalbėjime jis 
pareiškė, kad Anglija nerei
kalinga J. A. Valstybių ar- «•.. o , * ,• \ • X 10000 egzemplioriųmiios. Sako, Angina turi i, ._ 44T_ .J . a ' knygeles Kaip mirė nemir-

mu
pakankamai savo vyrų. An
ot jo, Anglija būtinai reika
linga tik daugiau laivų, lėk
tuvų ir karo medžiagos.

Lordas Halifax pareiškia, 
kad naciai negaus progos 
įsiveržti Anglijon. Jie tą

tingieji” užsakė Šv. Kazi
miero kapinių direkcija. Kny 
gėlės bus išdalintos Chicago 
lietuviams per kapinių die 
ną.

X Komp. A. Pocius, dain.

I

Chicagos Arkivyskupas S. 
A. Stritch.

Prieš taksus už maistą j Woll už paramą
Illinois legislatūros žemes 

nieji rūmai 129 balsais prieš 
1 pripažino rezoliuciją, kad 
“sales” taksai už maistą tu
ri būti panaikinti. Pasiųsta 
senatan.

Rezoliucija iškeliamas vai 
stybės konstitucijai priedas, 
kuriuo legislatūra pasirem
dama galės maisto produk
tus išimti iš “sales” taksų. 
Priedas bus įteiktas valsty
bės piliečių referendumui 
ateinančiais metais.

Anglijai

progą turėjo tuojau po Pran | Giedraitienė, O. Juozai 
cūziįos okupavimo, šiandien '"- gru pč Bcenos mėįė 
ta jų proga jau žlugusi.

Nori, kad pakartotų

Patruliuoja Michigan 
ežero prieplaukas

Iškeliama aikštėn, kad U. 
S. pakrančių sargyba ėmėsi 
patruliuoti Michigan ežero 
visas pramonines prieplau
kas. Atplaukiu laivai į prie
plaukas ir iš jų išplaukiu

Amerikos Darbo federaci
jos viceprezidentas Matthevv 
Woll Chicagoj kalbėdamas 
pareiškė, kad jo vadovauja
mi organizuoti darbininkai 
stovi už paramą Anglijai 
šiame kare.

Anot jo, tie visi, kurie 
priešinasi tai paramai, ne
mato, ar gal nenori matyti i 
pavojaus Amerikai, jei Hit
leris laimėtų karą. Priešintis j 
remti Angliją yra niekas I 
daugiau kaip Hitlerio padrą 
sinimas pavergti visą Euro
pą ir pagaliau nusisukti 
prieš pačią Ameriką.

America First sušauktam 
piliečių masiniam susirinki
me Hinsdale High School bu 
vęs Wisconsino gubernato
rius Ph. F. LaFollette kal
bėdamas ragino prez. Roo- 
seveltą pakartoti savo žadė
jimą, kad jis neįvels šalies i jau pradėjo vaikštinėti. Per 
į šiandieninį karą Europoje, Į 40 vai. atlaidus buvo atėjus 
ar kur kitur. Ir pareiškė, ir į bažnyčią. Kaip žinoma,

jų išvyko į Detroit. Sekma 
dienį duos koncertą-vaidini- 
mą Detroit lietuviams mi
nint “Draugo” — dienraš
čio 25 m. jubiliejų. I

X V. Skačkauskaitė, vest
pulmanietė, šiandie 4 vai. 
popiet, priims Moterystės 
Sakramentą su A. Mucha 
ŠŠ. Petro ir Pauliaus baž
nyčioj.

X Veikėja M. Petrošaitė

kad žadejmai turi būti pil
domi.

ji buvo sunkiai sužeista au
tomobilio nelaimėj.

X Gegužės 11 d. sueis du 
metai nuo mirties Juozo Ga- 
rucko, Bridgeport pionie
riaus. Pamaldos už jo sielą 
įvyks sekmad., geg. 11 d., 
9 vai., Šv. Jurgio bažnyčioj.

X Dan Smith, kurį laiką 
turėjęs biznį North Side, da
bar nusipirko biznį — ta
verną West Side adr. 2301 
So. Leavitt St. “Grand O- 
pening” bus geg. 10 ir 11 
d. Dan Smith yra žinomas 
ristikas.

X St. Fabijonas, anglių 
ir aliejaus pristatytojas, 
2146 So. Hoyne Avė., savo 
vardo (Šv. Stanislovo) die
noje sulaukė daug sveikini
mų nuo draugų ir kostume
rių. Pažymėtina, kad St. Fa
bijonas jau 20 metų yra tam 
bizny.

_X Fotografo G. CynaI 
studija, 2515'/2 W. 63rd St., 
dabar atremontuota iš vi
daus ir lauko ir suderintų 
spalvų vaizdas atrodo gra
žus.

X Julius Smetona, prezi
dento A. Smetonos sūnus, 
sakoma atvyksiąs į Amer. 
Jungtines Valstybes. Dabar 
J. Smetona gyvena Pietų A- 
merikoj.

X C. and M. Pauga, žy
maus Cicero biznieriaus ir 
alaus išvežiotojo, vyriausia 
dukrelė Mary, gegužės 15 d. 
atostogoms išvažiuoja į Ka
liforniją. M. Paugaitė yra 
C. and M. Pauga pirmoji ran
ka visų biznio reikalų vedė
ja. Linkime jai laimingos 
kelionės ir malonių atosto
gų saulėtoj Kalifornijoj.

X Pranciška Vaikutienė, 
Brighton Park veikėja, su 
savo pussesere Ona Prosevi- 
čiene, žinoma Marąuette 
Park biznierka, keletai sa
vaičių išvyko į Hot Springs.

X Klierikai domisi Lietu
va: Mundelein kunigų semi
narijos lietuviai klierikai 
šiomis dienomis buvo pasi
kvietę K. J. Prunskį, kurs 
jiems papasakojo, kaip bu
vo išplėsta katalikų akcija 
Lietuvoje.

X St. Kazlauskas, 2555 W. 
45 St., neseniai grįžo iš li
goninės, kur gydė nulaužtas 
automobiliaus nelaimėj ko
jas. Vardadienio (geg. 7 d.) 
proga nuo draugų ir pažį
stamų sulaukė daug sveiki-

nimų ir linkėjimų.
X G. Burba su savo žmo

na Stella turi nuosavą mo
teriškų rūbų siuvyklą adr. 
1857 W. 47 St., ir yra žino
mi specialistai taisyme fur- 
kočių. Savo varduves Stella 
praleido šeimos rately.

X Eilėje lietuviškų mo
kyklų daugelis mokinių jau 
parašė savo rašinėlius ‘Drau 
go’ paskelbtam kontestui 
“Kas dabar darosi mūsų tė
vų žemėje, okupuotoje Lie
tuvoje”. Kontesto teisėjai 
jau priima rašinius. Siųsti 
į “Draugo” redakciją.

X Lab. Są-gos ūkio ir na
mo įkurtuvės įvyksta šian
die, gegužės 10 d. Visi kvie
čiami. Pradžia popiet.

X Viktorija Puidokaitė, 
p-opuleri vestpulmanietė, au
tomobilio sužeista guli Rose- 
land Community ligoninėj.

X Vestpulmanietė S. Vai
čienė po sunkios operaiijos 
guli Šv. Pranciškaus ligoni
nėj. *

PLATINKITE "DRAUGĄ”

%

Papildęs 50 plėšimą
Policija sugavo L. Day 

William Goyette, 28 m. amž., 
sulaikomi ir patikrinami, ar j kurs užpuldinėjo viešbučius 
juose nėra ko nors šaliai j šiaurinėj miesto daly. Sako- 
kenksmingo dalyko — gal į ma, atlikęs 'daugiau kaip 50 
pvetimų kraštų šnipų, arba plėšimų.
agentų. 1 Jis sugautas bevažiuojąs

Patruliuojamos prieplau- vogtu automobiliu.
kos Chicagoj, East Chicagoj,
Calumet upė, Gary, Milvvau- 
kee ir Green Bay.
tfr

Tėvams nėr brangesnio 
daikto, kaip vaikai.

SKOLINAME PINIGUS
Kam reikalinga pinigų ar baigias morgičius, sko

liname pinigus ant pirmų morgičių, 5% nuoš. procento. 
Atsišaukite ypatiškai arba per laišką sekančiai:

JOSEPH VILIMAS and COMPANY

LEO NORKUS, Ir.
DISTRIBUTOR

OF

Mira & Nectar
BEERS

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria 
ir mėgsta AMBROSIA Alų. bet, prie to išdirbėjai nu
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEC- 
TAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos rū
šies produktų.

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

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
J

GRAND OPENING VISI NUOŠIRDŽIAI 
UŽKVIEČIAMI Į

DAN’S PLACE

%

ŠIANDIE ir RYTOJ, GEGUŽES-MAY 10 ir 11, 1941

2301 S. Leavjtt St. Chicago, Illinois
Tel. Seeley 0175

UŽKANDŽIAI, GĖRIMAI 
Muzika — Pasilinksminimas — Šokiai 
Visus užkviečia —

MR. ir MRS. DAN SMITH

PASKOLA CIA GAI ŠI 
fęrelt, leng
vais Išmo
kėjimais —

NVO 5 IKI 20 METU.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
2202 W. CERMAK ROAD

Tel.: CANAI, 8887 
Mokame 3%% Dividendų 
Ben. J. Kazanauskaa, Sec.

TURTAS dl 000,000.00
VIRA r ’

lei Insurance Reik,
PAS

VILEIŠĮ
EIK!

DR. PETRAS 
VTT.EIftIH, 
Atstovas

6753 S. ROCKWELL ST., TEL. HEMLOCK 2323

The Prudential Ins. 
Co. of America

OFFICE-
175 W. JACKSON BLVD.

SIUTE A-1820 
Home Office: Nevvark, N. J.

RESIDENCIJA:
4432 So. California Avenue

Tel IiAFayette 0771

Daug Gražių Do
vanų Laimėjimui GRAŽUS

Visus Kviečia Į Sį Gražų Pavasarinį Pikniką —
“Įžanga Visiems Dykai” RENGĖJAI IR KLEBONAS KUN. J. PAŠKAUSKAS

[vy^.. yy^ •

ITARGUTIT
RADIO LAIKRAŠČIO 20-ti METAI

APTARNAUJA CHICAGOS ir APYLINKES LIETUVIJĄ
Vienintelis Vakarinis Lietuvių 

Programas Amerikoje —
Leidžiamas 9 Sykius į Savaitę

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

WHFC-I45O kil.

AR DAUG KURO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?)
Vartodami ROCK WOOL Namų InsuIacij^Į

Sutaupysite Daug Pinigų.
Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:| 

1. Sutaupysite 40% kuro;
Apsaugo gyventojų sveikatą;] 
Padidina namų vertę;
Taupo namų šilumą;
Duoda gerą apsaugą nuo 
gaisrų;
Greitai ir lengvai įtaisoma.| 

Apskaičiavimas Dykai!

hONKl DOCK W0PL 
Co*KSOAQD 

Francus Ir miatiuo Boabm 
CoMMttt n bCommotim Baum

Soty 30im n» Gisk Fy

MamMmMSim mCumPt

Puoma Bmsm m Lavtm

Hkavy Bui tema Matomai*- 
Ma*ow»y. Concarrt. fo-

2.
3.
4.
5.

Parflplname F.H.A. Paskolinimo 
ar UmokėJImua.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir šiem 
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATTVE

6343 S. Westem Avė. Republic 605;
War«h trasa: 9401 So. Stony Island Ata, tai.

PAVASARINIS “
Rengia VISŲ ŠVENTŲ PARAPIJA (ROSELAND. ILLINOIS)

Įvyks Sekmadieni, Gegužės (May) II dieną, IMI m.
VYTAUTO PARKE 

Prie 115fos Gatvės. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarp Pulaski Road ir Cicero Avenue >

D


