i

D R A U G A S

DRAUGAS

IJihuanian

Tlie

Leidžia Lietuvių Katalikų Spaudos
Draugija.
8334 So. Oakley Avė., Chicago, Illinois
Tefefonas Canal 8010-8011.

Daily

Friend

Publlahed by the Lithuanian Catholic
Press Soclety.
2334

So.

Oakley

influentlal Lithuanian
in America.

The most

Vienintelis tautines ir tikybinės minties
lietuvių dienraštis pasaulyje.

No. 116

Kaina 3c

Chicago, Illinois, Pirmadienis, Gegužės-May, 19 d., 1941 m.

8c a Copy

Illinois

Clilcago.

Avė.,

Daily

VOL.

XXV

Vokietijos "Anglijos Kovos Verda Irake
U. S.-Prancūzijos santykiai
įeina į normalias vėžes

NACIFIKUOTA

PRANCCZIJA
Hesso žygį

pasaulis

jau

beveik baigia pamiršti. Šiuo
laiku pirmosna vietosna pra

apie

simušė žinios iš Vichy

paskutiniąsias

Gandai apie atšaukimą ambasado

Prancūzijos protestas anglams

riaus. Ginsią Dakarą

Dalyvaują ir italų orlaiviai

žmo

Vichy

nių konferencijas su

Nacių bombanešiai puolė
anglų aerodromus Irake

U. S. SULAIKO PRANCŪZŲ LAIVUS

vokie

KAIRO, gegužės 38 d. —
Karas Irake, kurį prieš ari

VICHY, gegužės 18 d. —Į jog gen. Dentz pareiškęs an-

Atrodo, jog

čiais.

Atrodo, jog vokiečiai pa

lengva, bet sistematingai ir

galimas

panaudodami visas

priemones baigia Prancūzją
nacifikuoti. Kitaip

tariant,

galima tikėtis, jog netrukus
Prancūzija gali tapti pilnuti
ne Vokietijos grobio dalinin

Prancūzijos-A- glams protestą.
Bendrai prancūzai
reiš
merikos santykiai, kurie po
Prezidento
Roosevelto
ir kia vilčių, kad nenutruks Amaršalo Petain kalbų buvo merikos-Prancūzijos
pasiekę aštraus
įtempimo, kiai.

pagerėjo.-

šiandien
kių

metu dar paaštrėjo, kai vo

santy

kiečių

aiškiai kalba apie

kariuomenę
iki

šiol

vokiečių

Amerikoj

Pasaulyj

Sirijoje,

mandato

valdė Prancūzija.

kurią

banešių

yra

plomatinius santykius,

_

.

prancūzų laivų, esančių U. S. uostuose. Tarp šių laivų
yra ir prancūzų luksusinis keleivinis laivas Normandie
(viršuje).

Šv. Kazimiero Akademijos
Rėmėjų seimas
CHICAGO, III., gegužės 18

Ta zų
pareiškimas,
atrodo, jog jiems įsakyta išsikraus
čiau tai dar nereikštų, jog šiuos gandus aptildęs.
tyti iš Florencijos. Reikala
Anglija karą jau pralaimėjo.
Prancūzijos žinių agentū vimo priežastis nepasakoma.
Šiuo metu Viduržemio jū ra
pareiškia, jog tik pati Neskelbiama ir amerikiečių
ros baseinas Anglijai savo Prancūzija tegalinti spręsti pavardės.

d. — Šiandie rytą, šv. Kazi

ROMA. — Du

amerikie

rinės Afrikos ir Suezo.

Amerikos

cūzijos bendradarbiavimą su

chy nekantriai laukia galu

Vokietija galėjo palikti nes

tinųjų

Prancūzijos-Vokieti-

kanų prieskonį. Tačiau pran jos pasitarimų vaisių kai icūzus perdaug kaltinti nega ki šiol priimta Petain pa
lima, nes jų manymu, tai reiškimas, jog jis pasiryžęs

ta žinių, kad pro

vokiečiai jau gabena kariuo

svarbi j i rėmė

miero akademijos koplyčioje jų ir akademijos reikalai.
pamaldomis prasidėjo Aka
Delegatų, kurių buvo virš

imti naujų žygių.

jog nėra galimybių, kad
kas nors galėt, pravesti A-

Popietinėj

sesijoj,

kuri dienė.

pran°

neša, jog vokiečiai

kulkos

i

Laimėjimai

BEIRUTAS, gegužės 18 d.

anglų

pozicijas

Irake.

prane

Irako vyriausybės

šimas sako, jog

metu

šiuo

kovos prieš anglus vykstan

or

merikos laivyno vadas adm.

versti Sirijoj nusileisti ir jis
reiškia vilčių, kad

panašus

įvykis nebepaskartos.

Gen. Dentz pasiuntė Ang-

li)Oa

galiniam konsului
Damaske
protestą
prieš

aer-

bombardavimą Sirijos

daugiausia civilius

Vichy Berlynui daug svar cių pažadais gali tik tas, ku

kybiniai laivai, kai tuo tar balandžio mėnesį žuvo dau

čiau.

CHICAGO. — Buvęs A-

merikon fizinę invaziją^

Vakar Soldiers Field sta-

Dalinai debesuota ir šil

esą. Anglai taip pat

— Įtakingi laivių.

Seimą vedė p. A. Nausė

teikiami Anglijai

Ką Prancūziją iš susitari- rasti negali.

BERLYNAS.

Richard H. Leigh pareiškė,

suomenės paramos ir perbė

Bombos palietė

ris nieko neturi ir nieko pra

ta mažai, bet gyvybės aukų

Irako vyriausybės komuni
tu jau plačiai kalba, jog ne katas, gautas per Bagdadą,
Pamaldų metų turiningą nuoširdus
entuziazmas ir trukus Vokietijai bus priei
nieko nemini apie Vokietijos
tikrųjų
tautos
kultūrinimo nama “nauji plotai, kuriuo
pamokslą pasakė
akademi
Italijos dalyvavimą. Tačiau
ir auklėjimo reikalų supra se gaminama vilnos ir med
jos kapelionas kun. Urba.
pranešime pažymima, jog
Tuojau po pamaldų švč. timas. Seime atstovauta 108 vilnė.”
gauta ašies orlaivių.
Panelės Gimimo parapijos Chicagos ir apylinkės dr-jos.
(Pranešimas iš Romos sasalėje pradėta seimo posė
žymiųjų svečių tarpe, ku
NEW YORKAS. — Ketu- ko, jog Irakan nuvyko ir
džiai.
rie pasakė turtingas kalbas ri šimtai aštuoniasdešimt Italijos orlaiviai).
Priešpietinės sesijos metu buvo švč. Panelės Gimimo
trys Italijos jurininkai, pa
Priversti nusileisti
sudaryta dienos valdyba pri parap. klebonas kun. A. Bal
imti priežiūron, kai Ameri
imtą aukos ir išklausyta tutis, šv. Antano par. kle
Sirijos vyriausias komisika nusavino Italijos laivus,
sveikinimai. Sveikintojai pa
Missoula.j onierius gen. Dentz pareiš
bonas kun. Ign. Albavičius, perkelti į Fort
linkėjo
susirinkusiusiems adv. Grišius, “Draugo” adm.
kia, jog Vokietijos orlaiviai
Montanoj.
: mūsų kultūrinio auklėjimo kun. Cinikas, Amerikos T.T.
— penkiolika jų buvo pr-

Naujieji laivai

besnis už Romą.

mitt 110). Nuostolių padary

Vokietijos žmonės šiuo me

Aukų surinkta $3,036.

ORAS

(Messersch-

kinta skaičius Anglijos

gus praeities darbus drąsiai

pasirinkimas

Vokietijos

degta. Aerodrome esą sunai

rakan.

an American"

dienoj

kovos orlaivių

grupė,

čios labai sėkmingai. Anglų
menę. Kariuomenė greičiaušia gabenama Sirijo’n ar I- Habbaniyah aerdromas pa

dijone paminėta “I am an
vienos i apsaugoti Prancūzijos gar
American” diena.
dviejų galimų blogybių.
bę.
Lietuvius atstovavo
Lie
Šiuo prancūzų žygių dau
Čia pareiškiama, jog Pran
tuvos konsulas p. Dtaužvargiausia nepatenkinti gali bū cūzija nesiėmusi jokių kari
dis, “Draugo” red. p. šimu
ti italai, kurie šiuose žy nių žygių prieš anglus už
tis ir kt.
giuose įžiūri savo imperijos bombardavimą Sirijos aero
Programos
lietuviškąją
žlugmą. Mussolini daug tik«* dromų, tačiau
pranešama,
dalį išpildė Pirmyn choras.
josi iš sąjungos su Vokieti
Stadijone buvo
lįO.OOO
ja, bet dabar susidaro aiš
žmonių ir virš 10,000 netil
kus pavojus, kad Prancūzi mo su Hitleriu gali laimėti
po — turėjo stovėti už sta
ja gali užimti aukštesnę vie ir ką laimės šiandie sunku
tą galimoje sąjungoje, nes pasakyti, nes pasitikėti na

buvo

Bosforą

kun. J. Mačiulionis ir kt.

iškeltas čių kareivių.
pasitarimuo

sluogsniai Vi

lijos radio pranešė, jog gau

prasidėjo 2 vai. p. pietų ap
tarta patys

(Heinkels)

Blombergo sūnus žuvo kovo — Vakar Vokietijos ir Itali
jos bombanešiai
apmėtė
se Irake”.

Tūkstančiai 'T am

nebuvo

kimas apie artimesnį Pran

von

Marijonų vice provincijolas

KAIRO. — Anglų kariuokią agresiją ir jog šiose sri menė atakavo C’apuzzo tvirtyse
vokiečių
okupacijos tovę. Suimta virš 500 vokie

se su Hitleriu.

kad fieldmaršalo

jams susilaukti didesnės vi

rinėj Afrikoj, prieš bet ko

Darlano

ta,

darbo bendradarbiams-rėmė-

•

KAIRO. — Afrikon orlai
linijos neparankūs.
viu atvyko Naujosios
Ze
jau nustojo būti Raudonoji
Gins Dakarą
landijos premjeras
Peter
jūra, Suezas, Viduržemio jū
Vyriausybės pareiškimas Frazer, kuris apžiūrės Ze
ra, Gibraltaras. Visos reika
lingiausios prekės ir mais sako, jog Prancūzija pasi landijos kariuomenę.
tas Anglijon patenka per rengusi ginti Dakarą, vaka

adm.

radio pranešė, jog “sužino

300, tarpe buvo jaučiamas

biausios susisiekimo

nėj maršalo Petaino pareiš

•
NEW YORKAS. — Anglų

demijos Rėmėjų seimas.

svarbos jau neteko prieš ke savo likimą ir bet kokie pa
letą mėnesių. Anglijos svar tarimai, ypač iš užjūrio yra

klausimas

60

•
vaidžiais apšaudė ambulanNEW YORKAS. — Aštuo
są.
’
ni amerikiečių tankeriai, Ku
Kovose prieš vokiečius Ira
rie veikė Anglijos žinioje, nu
ke dalyvauja ir Anglijos lai
skandinti kur nors Atlante.
vyno aviacija.

NEW YORKAS. — Ang

Didis entuziazmas ir gausios aukos

nešė Amerikos pareigūnams,

Šiandie plačiojoj visuome

britų

aerdromą,

lydima naujųjų

bombomis

neįstengti išlaikyti ir šiau

PRANCŪZIJOS LIKIMAS

telephoto)

dė susidėti su Vokietija, J. A. Valstybių vyriausybė
tam žygiui griežtai pasipriešino ir užareštavo tryliką

čiai, gyveną Florencijoj, pra

šiaurinį Atlantą.

Acme

priekyj nebus pastatyta ka

Dunkirko”. Pagaliau yra la shingtonan pasitarimams ir
bai galima, kad anglai gali “atostogoms.”
Tačiau minėtasis prancū

. . (“brautas"

Kadangi neokupuotos Prancūzijos vyriausybė nuspren

visiems amerikiečiams įsa

du

Indiana ir Nemuors.

bet kokią vyriausybę, jei jos

BERLYNAS. — Autorite
kyta būti
pasirengusiems tingi sluogsniai pareiškia,
ir strategine pozicija.
bet
kuriuo
momentu
išvykti jog dėl Hesso pabėgimo Ško
Jei toks karo frontas Ma
žojoj Azijoj susidarytų, ne iš Prancūzijos ir jog Ameri tijon niekuo nėra kaltinama
tektų labai nustebti, jei an kos ambasadorius ad. Leahy Vokietijoje likusi jo žmona.
glai
susilauktų
“trečiojo skubiai bus atšauktas Wasvarbi savo aliejaus laukais

sargybos

Prancūzijos krovinių laivus

jog negali būti kalbama apie

jog

laivyno

perėmė savo priežiūron

savo krašto ateitį, pareiškia,

Jei tai tiesa, tada galima bės esančios pasirengusios
ralius Leopoldas.
laukti naujojo karo fronto nutraukti su Prancūzija di

Mažojoje Azijoje, kuri

menės ir

ji belgų vadai, svarstydami

teisėmis buvo plačiai pasklydę gan
dai, jog Jungtinės Valsty

Kariuo

CRISTOBAL. —

BRUSELIS. — Įtakingie

Paskutiniuoju laiku Vichy

štabas

do, atakavo Vokietijos bom

pusoficialieji

Gandai aprimo

Anglų generalinis

mylių į vakarus nuo Bagda

liųjų paaiškinimų.

Amerikos.

Paskutinieji pranešimai ne

visu

Irake.
Afrkoje praneša, jog

prancūzai

KOMPLIKACIJOS

atakas

pradėjo

Habbaniyah

sluogsniai tvirtina, jog da — Bristolis. — Bristolio vy
bartiniai prancūzų-vokiečių skupas ragina, kad būtų de
iš Hitlerio išsiderėjo, neži
pasitarimai teliečią tik Pran dama pastangos susitarti su
nia. Taip pat nežinia, ką
cūziją ir Vokietiją, bet jo vokiečiais
susilaikyti
nuo i
prancūzai Hitleriui pažadėjo.
kiu būdu negali liesti bet naktinių bombardavimų.
•
kokios kitos valstybės, ypač

Kokias sąlygas

bombanešiai

Santy

nuo prancūzų pusiau oficia
Prancūzijos

kė.

smarkumu

glus Irako vyriausybė pra- j atakos buvo pirmieji vokiodėjo gegužės 2 dieną, šiuo čių karo žygiai prieš anglus

priklausąs

pagerėjimas

ant britų pozicijų Irake, šios

NEW

YORKAS, gegužės

dromų.

LONDONAS, gegužės 18 d.

18 d. — Laivininkystės žino — Nūo pereitų metų birželio

F. D. R. jungia

Tuo tarpu “lasvųjų

atsišaukimus

BERLYNAS, gegužės 18 d.

Preziden

tauti, jog Amerika gali pa- mosios dienos vokiečių bom

tas Rooseveltas kišis į Eu

daryti tą pačią klaidą, kurią banešių atakų metu Anglijo

ropos

reikalus”,

jis padarė pasauliniam kare. je žuvo 35,756 civiliai gyven

nacių

autoritetingi

Jie ypač susirūpinę,
Anglijai gali būti

pasiusta

sluogs

Vidaus saugumo ministe mūsų darbas sujungiant Eu

visi naujai pastatytieji pre rijos pranešimas sako,

jog

pu Amerikai liks tik senieji giau žmonių negu kovo mė

laivai*^

pareiškia

niai, “juo sėkmingesnis bus

jog tojai ir sužeista 47,856.

nesį

pran

cūzų” orlaiviai tebeskledžia

Europą, naciai

vai šiuo metu pradeda būkš- mėnesio iki šio mėnesio pir — “Juo daugiau

I

<

visoj

Sirijoj,

kad vietos prancūzai

prisi

jungtų kovai prieš ašį.

Irako Komunikatas prane

ša, jog anglų orlaiai

apmė

tė bombomis Bagdadą.

Ta

čiau nuostolių padaryta ma
ža.

ropą prieš jį”.

Pasakjų, labai galima, kad kaip Prancūzijos
Amerikos prezidentas atliks Poincare

1 Europai

tokį

atliko

Raymond

Vokietijai,

patarnavimą sujungdamas vokiečius.

,i

DRAUGAS

Pirmadienis, geg. 19 d., 1941

Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
Įsteigta Lietuviams Bažnyčia

UŽ KIŠIMĄSI

Pirmos pamaldos įvyks birželio 1 d. - Daug
apsileidėliu, sielos reikaluose. - Ruošiasi
auksiniam kunigystės jubiliejui

“Tėve mūsų” (Gruodžio), kramentą ir žmogaus aukš“Pasisėjau žalią rūtą” (Nei-1 čiausį tikslą — sielos išgamonto). Vyrų choras “Lie- nymą. Svečių kunigų buvo
tuva brangi” (Naujalio) ir iš Kewanee ir Westville. Da“Šok žirgeli” (Pociaus). Cho lyvavo ir prelatas Babkeviras “Matuš matuše” (Pet- čius paskutinę atlaidų dierausko), “Anoj pusėj ežero” ną
(Žilevičiaus). Merginų cho
ras “Oi kas sodai”, “Gale
sodo rimavo” ir “Ausk moGegužės 29 d. Šv. Onos
čiute drobeles” (liaudies), parapijos svetainėje bus praVyrų choras “Kožnas vie- | kalbos. Kalbės ‘atvažiavęs iš
nas” (Pociaus) ir “Kam šė- Lietuvos, ištrūkęs nuo ka
rei žirgelį”
(Petrausko).1 capų adv. Stasys Gabaliaus-j
Bendras choras “Ant tėve-, kas. Todėl iš anksto kviečia
lio dvaro” (Šimkaus) ir “Tu mi lietuviai iš Spring Val
pasakyki man saulužėle” ley ir apylinkių miestukų at
(Šimkaus). Ant galo buvo silankyti į prakalbas. Turėjuokingas vaidinimas: .“Su-j site progos išgirsti apie
pradentas ir jo gengė”. Lo maskoliškąjį rojų, kurį ka
šėjai: Edvardas Norkus, Fra capai ant tankų atnešė Lie
nė Navickiūtė ir A. Naujo
tuvon.
kas. Vaidinimas trumpas,
bet prijuokino publiką.
Reikia pasigerėti parapi
jos choro koncertu, kuris
visapusiškai pasisekė.
Programa baigta Lietuva,
tėvynė mūsų.
Po programos buvo šo
kiai, pasilinksminimas.
Kazimieriečių
parapijos
choro šių metų valdybą su Teisingai prirenkame aki
daro: Frank Jankauskas, nius. Patarnauja prityręs
pirm.; Vera Dryžaitė, sekr.: lietuvis daktaras - optometCharles Baltrukonis, iždi ristas.
ninkas; dvasios vadas kun Akių egzaminavimas dykai.
Akinių kainos:
dr. Vito Martuševičia. Cho
Full vievv style — $6.95
ras bažnyčioje per mišias
Bifocals — biskį daugiau.
gražiai gieda.
Paprasti akiniai po $2.95
Lai gyvuoja!
D. K. Dykai didelis katalogas
Jeulery, Elektriniai
Šaldytuvai. Namams
Baldai

Kviečiami ir lietuviški kacapai ateiti į prakalbas. Iš
girsite daug naujienų iš “ro
jaus”. Praeitą žiemą aš bu
vau nuėjęs į Jagmino prakal
bas. Taigi reikėtų padaryti
revizitas.
A. P.

— Gauta žinių, kad vie
nas maskolių karininkas, iš
Lietuvos atšauktas atgal į
Maskoliją, parašė vienam
Kauno pažįstamam laišką.
Tačiau šis “laiškas” para
šytas ne ant laiškinio popie
riaus, bet stačiai ant išvers
to į kitą pusę k-onverto. Mas
kolių karininkas atsiprašinė
ja, kad jis turėjęs parašyti
tokį “laišką”, nes jis nega
lįs gauti laiškinio popie
riaus.

Los Angeles, Callf. — No- mo dalykuose; vienintelį
VATIKANO MIESTAS. —
riu pasidalinti žinia, kad 1 vartoju būdą, — tai maldą,
Pirmą kartą nu karo pra
d. birželio, šių metų, prade- Pats ištisas dienas meldžiuos
džios Vatikane pradėta cen
siu pamaldas laikyti lietu- už Los Angeles lietuvius ir
zūruoti visus laiškus, tele
viams nuosavoje Šv. Kaži- kviečiu kitus ta intencija
gramas ir telefoninį susisie
miero Romos Katalikų baž- melstis. Aš dažnai atsimenu
kimą.
nyčioje, 2511 3rd Avenue. j šv. Povilo Ap. atsivertimą,
Daug vargo turėjome, kol kaip jis iš aršiausio KrisAMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
gavome leidimą įsteigti lie-' taus persekiotojo paliko uoTel. CANaI 6122
Rea. 6958 So. Talman Avė.
tuviams lietuvišką bažnyčią,' lūs Jėzaus mokslo platintoRes. Tel. GROvehiU 0617
nes kaip kitur, taip ir čia jas. Todėl aš vienai aršiauOffice tel. HEMlock 4848
yra nusistatymas, kad visit šiai Los Angeles bedievei
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
lietuviai užtektinai supran-1 pasakiau, kad “tu būsima2201 VVest Cermak Rd.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandoe:
1—3 popiet ir 7—8 v. v
ta anglų kalbą, kad gali ei no pirmutinė davatka”.
Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
REZIDENCIJA:
Ketvirtad. ir Nedėliomia susitarus.
ti išpažinties ir visus savo
Man priduoda vilties, kad
6631 S. California Avė.
sielos reikalus aprūpinti pas lietuviai, nors ir subedievė2423 W. Marųuette Road
Telefonas REPnblic 7868
airių katalikų kunigus.
ję, turi dar tikėjimo jaus
Ofiso tel. VIRginia 0036
Gavęs iš vyskupo leidimą, mus, nes užėjus vargui ir
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244
kad galiu įsigyti namus, ku nepasisekimui, šaukiasi Die
PHYSICIAN AND SURGEON
Leit. pulk. Horace B.
riuose galėsiu laikyti lietu vo ir net duoda mišioms au
4645 So. Ashland Avenue
Smith (dešinėje) veda į sar
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
viams pamaldas, nupirkau ką. Tas įrodo, kad dar jų
OFISO VALANDOS:
4157 Archer Avenue
gybos buveinę neidentifikuo
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M.
išsimokėj imui gana didelius sieloje tebėra tikėjimo šak
tą kareivį, kai kareivių gru
Nedėliomis pagal sutartį.
Nedėliomis pagal sutartį.
namus labai gražioje vieto nis, kurios komunizmo sro
Office teL YARis 4787
pė susimetė kovoti prieš ATel. CANaI 0257
je ir ten įrengiau pirmame vės dar visai neišrovė.
Namą tel. PROspeet 1930
merican Peace organizacijos
Rez. tel. PROspeet 6659
aukšte koplyčią ir tame pa Žinoma, reikalinga ilges
TeL YARds 5921.
piketavimą Baltųjų Rūmų
Res.: KENwood 5107
čiame aukšte turėsiu salę nio laiko, kad patraukti lie
priešaky Washingtoue.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
susirinkimams ir parengi tuvius prie tikėjimo. Aš bai
1821 So. Halsted Street
mams. Gi antrame aukšte giu 73 metus amžiaus ir 13
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė.
Iki šiol aš Los Angeles
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30 VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
pats gyvensiu ir dar turėsiu d. liepos, šią vasarą, žadu
bado nekentėjau, nes yra
S iki 0 vai. vakar*
756 VVest 35th Street
pora kambarių svečiams. švęsti savo kunigystės auk
čionai gerų katalikų lietu
Koplyčiai įrengti turiu du sinį jubiliejų; negaliu tikė
vių, kurie mane iki šiol ap
LIETUVIAI DAKTARAI
kielikus, monstranciją, kup- tis, kad gyvensiu ilgai. Grei
rūpino. Ir toliau nepamirš.
ką šv. Sakramentui laikyti, čiau, kad eisiu pėdomis ma
TeL YARda 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12.
Labai man būtų malonu,
7 arnotus, dvi kopas, vargo no gimnazijos ir seminari
2 iki 4 ir 7 iki 9
DANTISTAS
nėlius ir dar keletas smul jos draugo a. a. kun. Alek kad dvasiškiai atvažiuotų
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
Sekmadieniais 11 iki 12
1446 So. 49th Court, Cicero
kių dalykų, tik trūksta mi sandro Skripkos. Bet man mano auksinį jubiliejų; ma
Antradieniais, Ketvirtadieniais
šiolo, liktorių, (smilkintu- labai svarbu buvo įkurti Los nau, kad kaip Švėkšnoj pa
ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
vo), stovylos šv. Kazimiero, Angeles lietuvišką parapiją talpinau savo klebonijoj 200
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Spring Valley, III. — Ge
3147 S. Halsted St., Chicago
per Eucharistinį
suolų, kėdžių ir (klausyklų). ir įgyti nuosavą bažnyčią, kunigų
Taipgi nkinius pritaikau.
Pirmadieniais, Trečiadieniais
gužės 11, 12 ir 13 dienomis
3343
So. Halsted Street
Kongresą,
taip
dabar,
Los
ir Šeštadieniais
Todėl kreipiuos į visuome nes, kaip hus pamatas, tai
Šv.
Onos
bažnyčioje
buvo
40
Valandos:
3
—
8
pepiet,
Tel. CANaI 5969
nę, o ypatingai į gerb. dva- lengviau bus mano įpėdi Angeles lietuvių parapijos
3409 S. Halsted St.
1—4 ir 6:30—8:30 vakare
valandų atlaidai. Klebonas!
Šv.
Kazimiero
klebonijoje
siškiją, kad man padėtų niams tęsti darbas.
Gal,
pakvietė misionierių, kuris Dėl sąžiningo radio pataibaigti įrengti Dievo namus jiems bus lemta pamatyti sutalpinsiu visus, kurie tik
rytais ir vakarais sakė pa symyo pašaukite Yards 3088
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
o taip pat prašau pagelbėti net mano pradėto darbo vai tai malonės 13 d. liepos m.
PHYSICIAN AND SURGEON
•
2155 VVest Cermak Road
mokinančius pamokslus įvai
2158 VVest Cermak Road
numokėti bažnyčios skolą, sius. Su laiku į Los Angeles šią vasarą atvykti.
OFISO VALANDOS
Atsiminkite
— krautuvė
riomis
temomis
apie
Šv.
SaOfiao M. OANal 8346
1
—
4 ir 6:30 — 8:30 vakare
Malonu būtų sulaukti ir
su mėlynu frontu
kuri rodos nedidelė, bet, pa suvažiuos daugiau lietuvių,
Ofiao Vai.: 2—4 ir 7—8
ir pagal rotartj.
Trečiadieniais pagal sutartj.
gal mūsų kišenės, tai yra kurie, senatvės sulaukę, no pasauliečių, mano senų pa
Rea. Tel.: HgMlocR >1*0
Ofiao TeL:
Rasid. TeL:
Bndrlko Radio Programos:
didelė suma — $4,500.00. rės dar pratęsti savo amžių, žįstamų. Jei klebonijoj ne
VIRgtnia 1816
PROspeet 3634
WCFL — 100 K. — Sekmadie Tel. YARda 8846
niais
6
vai.
vak.
sutilptų,
tai
mano
parapijoAŠ tikiuos iš savo parapijo nes čia taip paties Dievo
WHFC — 1450 K. — Ketvirtadie
LIETVVIS
nų surinkti nedaugiau dvie sutverta gamta, kad seniems nai gyvena gražiuose namuo
niais 7 vai. vak.
AKTŲ GYDYTOJAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DANTISTAS
WAAF
— 950 £. — Sekmadie
SPECIALISTAS
se
ir
turi
nemažai
patalpų,
jų tūkstančių dolerių, bet žmonėms patarnauja ir amn-i
1853 VVest 35th Street
niais 4:50 vai. vak.
4645 So. Ashland Avenue
iš kur kitus gauti? Califor žiu ilgina. Oras, daržovių ir Ltod51 drąsiai kviečiu visus
LIGONIUS
PRIIMA:
arti 47th Street
Kasdien
ano
2:00 iki 8:00 vaL
nia kadaise buvo aukso ka vaisių maistas senesniesiems atvažiuoti.
vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
Trečiad. ir 8ekmad tik susitartus.
Seredoj
pagal
sutartį.
syklų kraštas, bet čia trū žmonėms geriausiai jų troš
Pralotas J. Maciejauskas
Telefofnas; HE.MIock 5840
kumas ne aukso, tik Dievo kimams patarnauja.
Bukite Malonus
Mano dabartinis adresas:
metų praktikavimo akių
meilės. Reikia suprasti, kad
St. Casimir’s Rom. Catholic Suvlrš 20
SAVO AKIMS
taisyme ir gydyme
DANTISTAS
Manau,
kad
atsiras
ir
iš
lietuviai, kurie gyvena Ca kunigų vienas kitas, kurs j Church, 2511 3rd Avenue,
GERAI PRITAIKINTI AKINIAI
Tik viena porą aklų vlMm gy
4143
South
Archer Avenue
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
pataisys kreivas akis, trumparegyste
venimui. Saugokit Jaa, kildami
Telefonas
LAFayette
3650
lifornia, kiti jau čia ir pa
6757
So.
VVestern
Avė.
Ir toliregystę;
UekMunlnuoti Ju moderniškiausia
šiek-tiek sutaupinęs pinigų į Los Angeles» Callf. .
Antradieniais,
Ketvirtadieniais
ir
palengvins akių Įtempimą, praS&ltna
metodą, kuria rerSUmo mokalaa
Ofiso valandos:
seno gyvendami, bet jie ne
galvos skaudėjimą, svaigimą Ir akių
gali suteikti.
Penktadieniais.
Popiet
—
nuo
1
Iki
f!
Vak.
7
iki
9
galės Los Angeles “klebo-|
karštĮ.
32 METAI PATYRIMO
Nedėliomis pagal sutarti
turėjo savo bažnyčios, nei
4631 So. Ashland Avė.
MODERNIAKIAIJSI, TOBULIAUSI
pririnkime akinių, karte pašalina
EGZAMINAVIMO UODAI
TeL YARda 0994.
visą aklų t tempimą.
lietuvio kunigo, todėl ^„.(nauti" ; atsiranda net ir jauSpeclalė atyda atkreipiama Į valkų
Pirmadieniais,
Trečiadieniais ir
Dr. John J. Smetana Telefonas CANaI 7329
akis.
gelis apsileidę sielos reika 1 nų kandidatų, kurie man la
__________ šeštadieniais.___________
Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia. ‘
VALANDOS:
Dr. J. J. Smetana, Jr.
luose, atbukę Dievo meilės bai naudingus pasiūlymus
10-tos Iki 8-tos valandos kasdien.
duoda:
“
tu
senas
važiuok
į
OPTOM ETRISTAI
jausmai. O dar šių laikų in
Sekmadieniais pagal sutarti.
Philadelphia, Pa. — Šv.
I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
vienuolyną,
o
aš
čia
klebo

1801 So. Ashland Avenue
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
diferentizmo ir komunizmo
2202 VVest Cermak Road
Kazimiero parapijos choras
Kampu ll-toa
nausiu
”
.
Kaip
baigsiu
įreng

4729 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
Telefonu CANAL 0523 — Chieago
srovės daug lietuvių tiesiog
atitinkamai paminėjo Moti
ir pagal sutartį.
(2-tros lubob)
OFISO
VALANDOS
ti
bažnyčią,
gal,
reikės
ir
Tel. YARDS 1373
nuo Dievo ir bažnyčios ati
Res. telefonas SEEIey 0434.
Kasdien 1:00 a. m. iki 1.30 p. m.
Tel. MIDway 8880
Chicago, HL
nų Dieną. Parapijos salėje,
Treč. ir fceftt: 1:00 a. m. Iki
OFISO VALANDOS:
traukė ir yra tokios pasėkos, jaunųjų paklausyti patari Į sekmadienį, 11 d. gegužės
7:10 p. m.
TeL Cicero 1484
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6
kad turime daug jaunuolių mo, tiktai tegul mane už- i pagerbimui motinų, vadovy
vai. popiet ir nno 7 iki 8:30 vai. vak.
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.
nekrykštytų, o senesnieji pa proteguoja, pas vienuolynų bėje vietos varg. Jono MicGYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
kad mane seną
sitenkina tiktai tuo, kad vadovybę,
.. A
,
kūno, choras suruošė konKamp. 15tos gat. Ir 49th CL
NAUJOJ VIETOJ
prnmtų.
Aš,
nors
senas,
bet
.
«
. . ,
TYPEVVRITERS
OFISO VALANDOS:
turi ką pavalgyti, daugiau \
.
.
. certą. Žmonių susirinko neNuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak.
dar
lazdos
nevartoju
ir
nei
.
.
.
.
.
.
..
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
jiems nereikia. Sunku prie
J
mažai. Atsilankė ir svečių
ADOIUG M A C H i M S
ir pngal sutartį.
vienos
dienos,
Amerikoje
4631 So. Ashland Avė.
— IMAll MONTHIV SAYMINTS—
tų žmonių prieiti ir dar sun
Res. 1625 So. 50th Avenue
net iš Camden, N. J., para
TeL YARda 0994
Tel. Cicero 1484
Rez. teL PLAaa 3200
kiau juos įtikinti, nes, netu būdamas, nesirgau.
pijos klebonas, kun. Virbic SOLD, RENTED
VALANDOS
rėdami išsilavinimo, moks
Dvasiškijos ir pasauliečių kas, žinomas prof. Senn su AND REPAIRED
Nuo 10-12 v. ryto: 2-3 ir 7-3 v. vrfk.
Nedėliomis nno K) iki 12 vai, dionfr
liškais argumentais jų ne prašau paremti mano misi- žmona, kuris pasakė kalbą,.
iw«na«m«t amiNTii 4740 SO. ASHLAND AVE.
(Lietuvis)
įtikinsi, todėl aš, per de jas. Juk gerai suprantate, pritaikintą motinoms šven
TYPKWRITER
(virš Andes Candies)
Kautynėse per nepriklau
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
COMPANY
Tel.
YARda
2148
šimtį mėnesių pažinęs atša kad čia Dievo garbei ir lie tės proga. Choras programą
2500
VVest
63rd
Street
somybės
karą mes parodė
■OMU & OOIMIATT. MmHM
1H W. MAOrtOH IT.
ŽEMOS
KAINOS
.
OFISO
VALANDOS:
lėlių ir apsileidėlių sielos tuvių sielų išganymui pradė pradėjo: “Star Spangled
me pasauliui, kad esame lais
Phone O F A Vi O R N t’444
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
18 MENESIŲ IŠSIMOKĖTI
stovį, nedarau su jais jokių tas darbas, kurį reikia to Banner”. Paskui padainavo: Į 1ITIMATII— FRU — PIMONtTR ATION I Vai.: 10 vai. iki 8 vai. vak.
Taipgi pagal sutartį.
vės verta tauta.

Glasses - Akiniai

f

40 vai. atlaidai.
Prakalbos

OR. J. J. SIMONAITIS

OR. S. BIEŽIS

DR. STRIKOL’IS

DR. T. DUNDULIS

DR. A. J. BERTASH

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. V. A. ŠIMKUS

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

DR. F. G. WINSKUNAS DR. WALTER J. PHILLIPS

DR. VAITUSH, OPT.

DR. C. VEZELIS

DR. PETER T. BRAZIS

Paminėjo Motinų
Dieną

DR. RAČKUS

DR. V. E. SIEDLINSKI

DR. PETER J. BARTKUS ‘ DR. CHARLES SEGAL

4712 So. Ashland Avė.

OR. S. R. PALUTSIS

AU MAKIt

■aa»MV» (Utį ena-vaM «ew*na<miM •vatarnaa

+ CTAD

ginčų, nei diskusijų tikėji- liau tęsti. .

‘Mano motinėle’ (vertimas),

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

DR. MAURICE KAHN

DR. A. JENKINS

Ofiao telefonaa PROspeet 6737

Gen. Bkorupakla

DSXtXBXB

Pirmadienis, geg. 19 d., 1941

n

PRAŠOME Į
MŪSŲ
VIRTUVĘ

MOTINA
F$k,
1«

AUKLĖTOJA

jfc.'

T

O

Mūšy

Moterys Vištienos kepsnys.

Ir® t

Tiesumas

jai skaudus toks melavimas,
turi nebe rodyti jam tiek
meilės, kaip pirma. Jei vai
(Tęsinys)
Blogiausia melo rūšis yra kas myli motiną, tai dėl to
Vis
vadinamas
proto
melas. vieno gali pasitaisyti.
Kiekvienam vaikui tenka dėlto čia sunkus dalykas.
kartais atsidurti tokiame Bausti nelengva, bausmė gar
Motinos džiaugsmas sal kiausia liepimas tampa griež
padėjime, kada siauram jo li dar labiau sukietinti. Ge dus ir stebuklingas. Ir tik čiausiu įsakymu. Gera mo
protui melas atrodo labai riausia stengtis, kad prie to toji, kuri gimdžiusi supran tina nepriverčia vaiko da
naudingas. Pavyzdžiui, jei neprieitų. Jei iš pat mažens ta tą didį šventą jausmą, ryti to, kas jam nepride
jis nenori eiti į mokyklą, rūpestingai saugosite vaiką kurį pajunta pažiūrėjus į ra. Kai vaike kyla nelemtas
jis naujai užgimusio vaikelio užsispyrimas prieš tuos da
kaip gera dėtis sergančiu; nuo melo, tai paaugęs,
norint ilgiau pažaisti, pasa niekuomet taip į jį nej- akutes ir šypsantį nekaltą lykus, kurie gelbsti jo kakyti motinai, kad mokyto klimps.
veidelį. Dabartinis gimimų rakterį bei sielą išbudinti,
Pirmiausia
ir
sėkmingiau

jas nieko neskyręs išmokti;
nuošimčio nupuolimo skau tai ji nesigaili pamokymų.
sia
priemonė
melui
naikinti
norint pasiteisinti pavėla
dus faktas atsimuša kaip Ji taipogi prižiūri vaiko svei
vus į mokyklą, taip pat pra yra pavyzdys. Motina turi biauri dėmė šios dienos pa katą. Kūdikio susirgime ji
manyti kokį atsitikimą
ir būti vaikui įkūnytoji tiesa. minėjime. Daugelyje namų pinigų nesigaili pagreitinti
Vienas vienintelis melas iš keturkojai užima vaikų vie pagijimą net ir ilgų nemigo
taip toliau.
Jei pavyksta jam taip jos lūpų yra vaikui, lyg vė- tas. Tų vaikų, kurių buvi valandų. Visus vaiko jaus
pameluoti pirmą sykį,
jis sulas, naikinąs jo sieloje mas daug kilnesnio ir svar mus mėgina suprasti ir numeluoja antrą, trečią ir ket gerus augalėlius. Nesakyki besnio džiaugsmo suteiktų Į krepti juos geron pusėn. V ai
virtą, ir tuo būdu melavi te viso, ką žinote, bet jei šeimai, negu neprotaujanti3 kas turi geriausį draugą
mas pavirsta jo įpročiu. Il sakote, tai tiktai tikrą tie gyvulys.
motinoje. Ji kantriai išklau
są.
Net
ir
menkiausi
melai
gainiui jis taip įsipainioja
Žinoma, tapt motina rei so visus jo norus net ir iš
labai
yra
žalingi
vaikui,
net
į melų tinklą, kad sunku jau
kalauja pasiaukojimo ir nar svajotus. Ramiai išaiškina
beišsivaduoti.
Tas melas ir mažą tiesos iškreipimą sios dvasios, kurios dabartį visus jo klausimus nieko
ypač auga, sulaukus vaikui jis pastebi ir gerai atsime nei išlepintai žmonijai pa- nepaslėpdama.
pusbernio amžiaus. Mat, tuo na. Nesakykit, kad elgeta stebiamai stoka. Net dauge
Dabar, gerosios katalikės
met pagundos yra didžiau įkišiąs jį į maišą, jei bus lį ir įvairių pasiaukojimų
motinos vaikui paraginimai
sios, jame sukyla visi geidu nepaklusnus. Neliepkit vai reikia! Motina skausmuose
yra sakramentų, išpažinties
liai, jam sunku valdytis, kui sakyti nelauktiems sve gimdo kūdikį ir taip pat
ir komunijos, dažnas pri
sunku pasiduoti visokiems čiams, kad nesą jūsų na juose jį užaugina. Visokių
ėmimas bei maldos svarbu
nesigerinkite akyse asmeninių pasiaukojimų ten
įstatymams ir taisyklėms, mie ;
mas. Pati suteikia stiprų
tat jis išsisukinėja nuo jų, kam, o paskui jam išėjus, ka motinoms. Varguose ir
pavyzdį. Visi jos darbai ir
dažnai meluodamas. Be to, neapkalbinėkite, vaikui gir ligose vis tai motinos šir
šnekesiai yra dori ir sklan
Nesakykite vaikui: dis, kur pergali. Vis josios
tuomet jau ir protas yra dint.
džiai atlikti. Motinos pamal
labiau išsilavinęs ir moka “tik žiūrėk, kad tėvas neži nenugalimas pastovumas ir
dumas ne vieną kūdikį yra
išrasti aibę visokių gudry notų!” norėdamos ką pa-i narsi dvasia perneša per
išgelbėjęs, šventosios Moni
'slėpti'nuo vyro. Neliepkite Į sunkiausias audras, fizines
bių.
kos pavyzdys plačiausiai žiTam melui pašalinti rei sakyti mokytojui, kad vai bei dvasiškas. Motinai džiu
,nomas. Per septyniolika me
kia gero, prityrusio auklė kas sirgęs, jei dėl kitos gu savo paties kūnui ir
itų šventoji meldėsi už sūtojo. Reikia mokėti sugauti priežasties jis nebuvo nu kraujui aukotis ir kentėti
Jnaus atsivertimą, kol gailes
ir susekti melagystes ir pa ėjęs į mokyklą. Jei ką pripa Tame ir glūdi motinų neištingas Viešpats išklausė jos
rodyti melagiui, kad visa jo dėjote, tai ir ištesėkite. semamasis gėris.
prašymo. Gera motina pri
gudrybė per niek, kad jis Trumpai sakant, turite sau
Motinų pareigos atsakin žiūri, kad į vaiko rankas ne
nieko neapgaus, nes melas gotis kiekvieno melagingo gos — lygiai garbingos.
patektų geltonoji spauda. Iš
pagaliau išeis visuomet aik žodžio, .lyg ugnies, kad vai Tarp jų visų priekyje stoja
mokina vaiką pirma sužino
štėn; reikia mokėti sugėdin kas manytų ir tikėtų: Tai įsakymas kūdikį išauklėti
ti filmų klasifikaciją, ir tik
ti, įkvėpti noro pasitaisyti. yra tiesa, nes mamytė tai Dievą pažinti, Jį mylėti, ir
tada išleidžia jų pamatyti.
U* Jam tarnauti. Gera ta mo
Motina turi parodyti, kaip pasakė.
Jos cenzūra griežta, bet mo
tina daro, kuri pirma išmo raliniai svarbi.
ŠIS ŠKOTAS SULAIKĖ HESSĄ
kina vaiką Dievo vardą pra
Visos motinos motyvai ir
tarti negu savo. Katalikės veiksmai aukščiausios mei
motinos pareiga auklėti vai lės patobulinti.
Pasaulyje
kus krikščioniškose dorybė nėra didesnės ir kilnesnės
se. Asmeniška motinos vai meilės už motinos meilę. Ji
ko priežiūra ir auklėjimas žino, kad ji tikra namų ka
labiausia vertinama, nes tai ralienė. Ir kad jos šeimos
artimai suriša judviejų šir gerumas bei dorybių įgiji
dis. To nesupranta tos, ku mas yra josios galėję.
Ji
rios slaugėms ir auklėms prižiūri, kad namuose vieš
atiduoda vaikų
priežiūrą patautų tinkama, kaip pri
ir tik retkarčiais ir nusta dera, krikščioniška atmosfe
tytu laiku tesusieina su kū ra. Kaipo pavyzdį kiekviena
dikiu, lyg jis ne šeimos na motina laiko prieš akis Dan
rys ir turįs prisitaikinti giškąją Motiną. Į Ją kreipia
prie oficialinės tvarkos, šio si pagalbos ir vadovavimo
kių motinų pareigos beveik savo darbuose, nes Ji yri
baigiasi su vaiko pagim tyrumo, kantrybės, meilės ir
dymu.
nuolankumo pavyzdys. Jos
Gera motina yra gerbia užtarymo prašo visuose sa
mas asmuo. Ji supranta ir vo varguose ir skausmuose,
gerbia ne tik savo, bet ir nes Ji yra motinų didi ra
kitų teises bei jausmus; mintoja.
Kreipimasis
į
moka susigyventi ir išspręs Švenčiausiąją Motiną yra
ti savąsias problemas
ra motinų kilniausias gyveni
miai ir teisingai. Ji yra pa mo bei amžinybės tikslas.
įDraugtu' uii.i telepnoto)
stovi ir visuomet gerai nu
Šiais laikais, ne daugeliui
David McLean. škotas ūkininkas, kurs su šakėmis siteikusi; vaikams pagelbi- motinų svarbūs dvasiniai
puldamas užklupo su parašiutu nusileidusį į jo ūkį nacį ninkė, vadovė ir patarėja. reikalai. Anaiptol, jos trok
Gera motina pasitiki vai šta materialinių malonumų.
Hess, kalbasi su savo motina apie įvykį. Ta moteris
To Daugelis moterų nedrįsta
pirmutinė sulaikytam Hessui pasiūlė išgerti šiltos arba ku ir vaikas motina.
kiam vaikui motinos men žengti prie altoriaus, nes bi
tos.

Sielų Dailintojos

josi ateities. Susituokimas,
jos žino, atneš kentėjimų ir
reikalaus didžio ir sunkaus
pasiaukojimo. Moderni mer
gaitė nesupranta kas tai
yra pasiaukojimas. Vienok
jei tik perverstų gyvenimo
lapą, rastų, kad jos ateitis
glūdi savyje. Tampant žmo
na, taps namų šeimininkė.
Viskas kris ant jos pečių.
Atsakomybė ir drąsa, šio
kiai reikia tos pionieriškos
dvasios, su kuria mamytė
žengė į naująjį gyvenimą.
Kodėl bijotis ateities, kai
toji pareina iš paties dar
naus elgesio?
Motinos daugiau gėrio at
neša šiam pasauliui ir žmo
nijai negu Partenono kūrė
jas. Jis pastatė medžiaginį,
nykstantį paminklą. Motina
tatai brangiausi paminklą
kuria; būtent, nekalto vai
kelio sielą ir kūną. Už tai
josios yra didi ir viso gy
venimo pareiga. Nieks ne
gali atstovauti motiną. Žmo
ną, taip. Šeimininkę, taip
Bet ne motiną.
Pranas Pranskus

Slaptoji žvalgyba
tyrinėja Hessg
LONDONAS, gegužės 18.
— Šiandie Hesso įvykį tyri
nėti į savo rankas perėmė
Anglijos slaptoji policija.
Kai kurie sluogsniai įsiti
kinę, jog iš šių tyrinėjimų
galma laukti galimų naujų
išdavų.
Tuo tarpu Londonan atvy
ko Hamiltono kunigaikštis,
pas kurį Hessas ir skridęs,
kad dar kartą pasimatytų
su nacių vadu..
Oficialieji Anglijos sluogs
niai apie Hessą ir bet ko
kius galimus jo pareiškimus
tebetyli. Churchillas House
of Commons posėdyje parei
škė, jog bet kokie oficialieji
pranešimai apie Hessą bus

1
2 puodukai vištienos su1
piaustytos smulkiais gaba
liukais, pusę puoduko mor
kų smulkiai supiaustytų, 1
puodukas virtų žirnukų, pu
sę puoduko sukapotų salie
rų, 1 šaukštas smulkiai supiaustyto žalio pipiro, 1 puo
dūkas sausos duonos trupi
nių, pusę puoduko pieno, 2
išplakti kiaušinio tryniai, 1
šaukštas svogūno skysčių,
1 šaukštas citrinos skysčių,
1 šaukštelis druskos, trupu
tis pipirų.

puodukas balto padažo, 1
šaukštas sukapoto žalio pipiro, porą šaukštų sausos
duonos trupinių.
Virti salieras kokiuose tri
juose šaukštuose
sviesto
apie 10 minučių dažnai mai
šant. Pridėti kopūstus ir vir
ti dar 10 minučių. Sudėti į
išteptą keptuvę, pridėti drus
ką, pipirus, baltą padažą ir
žalią sukapotą pipirą. Api
barstyti duonos trupiniais,
apdėti likusio sviesto gaba
liukais ir kepti vidutinio
karščio pečiuje apie 20 mi
nučių.

Paimti vištieną, morkas ir
žirnukus ir sumalti maši
nėle. Paskui iš eilės į sumal
tą masę sudėti visus kitus
viršminėtus dalykus ir ge
rai viską sumaišyti. Ištepti
kepamąjį indą ir į jį sudė
ti visą mišinį. Kepti vidų
tinio karščio pečiuje apie 40
minučių.

, Baltas padąžas padaromas
iš trijų šaukštų sviesto, tri
jų šaukštų miltų, 2 puodu
kų pieno, pusę šaukštuko
sviesto ir trupučio pipirų,
i Ištirpius sviestą, reikia pri
dėti miltus, ir iš lengvo pil
ti pieną ir maišant iš leng
vo virti kol sutirštės. Pri
dėti druską ir pipirus. Pa
ar daroma du puodukai pada
žo.

Valgdsi su grietinės
grybų padažu.

Kopūstai su salieromis.

Maistas

Pusę puoduko sukapotų
Miss Harriet Elliott, Tau
salierų, 5 šaukštai sviesto,
tiško Saugumo Patarėjų Ko
3 puodukai supiaustytų ža
misijos Vartotojų Komisijolių kopūstų, pusę šaukštuko
nierius sako, jog šioje šaly
druskos, truputis pipirų, 1
je turime užtektinai cuk
raus ir kito maisto. Ji taip
padaryti tik tada, kai to pa
praneša todėl, jog pereitą
reikalaus visuomenės intere
mėnesį buvo paleisti gandai,
sai.
jog ne tik kad neturėsime
gana cukraus, miltų ir kito
PLATINKITE
* ‘ DRAUGĄ ”
kio maisto, bet ir jų kainos
nežmoniškai pakils.
Miss Elliott praneša, jog
dabar cukraus yra gana ir
galima dar daugiau jo ga
minti. Be to, iš Kubos gali
ma partraukti daug cukraus,
nes Kubai Europos rinkos
yra uždarytos. Importą cuk
raus į Jung. Valstybes val
do kvotos sistema, bet tą
prezidentas kaip tik mato.
Kaip tik prireiks daugiau
cukraus, galės importuoti.

(FLIS)

MIDDLE-flGED
PEOPLE
are common offenders

PAČI/
I /"S C — namams statyti, remontuoti ar
■ /\<jl\\VL\>U pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.
PAVASARIS ARTftJA — DABAR LAIKAS PIGIAU IR
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATLIKTI.

Tapkite Finansiniai NepriklausomilII

TAI
IPYklTP
mŪSU I9taiS°ie- Jūsų heliai rūpes■
I 1x1 I L. tingai globojami ir ligi $5,000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation.
Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

Mokame

MUSŲ PASITIKftJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

Metai Sėkmingo
Vieno Klijentol
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Patarnavimo,

Nenuskriaudžiant

Nei

Keistuto Savings and Loan Association yra žymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.

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

3236 So. Halsted St.

Chicago. III.

Jos. M. Mozeris, Sec’y.

If you’re paat 40, the chances are
that your broath will be offensivo
oftencr than that of a young person.
Fermentation of tiny food partieles
cnught by partial platės and dentures freąuently cause tbis condition
•which you yourself may not detert
būt which is so offensivc to others.
\Vhy not tako the easy, pleasant precaution that so many f astidious peoplo ūse to halt this fermentation—
Listerine Antiseptic employcd as a
mouth rinse. It immediately makes
the breath sweeter, purer, lesa likely
to offend. Lambert Pharmacal Co.,

St. Louia, Mo.
Bt/ort Any Data Uaa

LISTERINE ANTISEPTIC

J

To Make Your Breath Suieeter

DRAUGAS
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Pirmadienis, geg. 19 d., 1941

— Visuomenės gerovė turi aukščiau stovėti už at
skirų asmenų naudą. Kraštui bus tik nauda, jei vieno
DRAUGAS
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gus už kitus ir kad jis turi pilną teisę būti sotus, tu laikomai briaujasi Italijos
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
rėti šiltą pastogę ir gyventi žmonišku gyvenimu. Pal šalin... Austrai-vengrai jaik
Chicago lietuviška balša
- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei netaroko skleistosios idėjos išauklėjo visą eilę kunigų ir įėję 11 mylių Italijon... Pa
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
vikų gazieta aną dien pąvar
pasauliečių, kurie visas savo jėgas norėjo pašvęsti varg keliui viskas triuškinamą
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros.* Korespon stančiai Lietuvos liaudžiai ir darbininkijai.
didžiulėmis anuotomis... Nuo tojo ir metę kitiems žino
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
mą priklodą: melagiai
gė
Dabar girdime, kad gal būt yra areštuotas tas didy pradžios užpuolimo austrai
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
dos neturi. Dabar visi sako,
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
sis darbo žmonių prietelis. Jei okupantams bolševikams paėmę nelaisvėn 24,400 ita
dedamos.
kad didžiausi begėdžiai yra
tikrai rūpėtų varguomenės padėties pagerinimas, jie lų, tame skaičiuje 524 ofibalšavikai, nes pas juos
Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III. pagerbtų žmones, kurie kovojo dėl geresnės darbo ir cierių... Visi italų pasiprieUnder the Act of March 3, 1879.
daugiausiai melo.
vargo žmonių padėties. Dabar gi pančioja tas rankas, ginimai austrų-vengrų triuš
Lietuvių katalikų dicnraSčio ••Draugo" r6mSjams lr skaitytojams
kurios tiek parašė šventos teisybės ir kurios Lietuvos kinami....
siunčiu sveikinimus tr geriausius linkėjimus!
Nesenai Juozas « Stalinas
darbininkijai padarė daug daugiau gero negu visi ko
Jūsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams, informuodamas
apie jvairius katalikams įdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo tie
tapo SSSR (halšavikų impe
munistai su pačiu
Stalinu
drauge.
saa, gina lr saugo Jas nuo amžinojo išganymo priešų.
«
’
* •
Kruviniausios skerdynės
Daugeriopai tepadaugfija jūsų katalikiško dienraščio skaitytojų skai
rijos) premieru. Balšavikai
čius!
Bet ta nauja neteisybė tik uždegs naujus kadrus ko pasaulio istorijoje... Pasau
j, AMLETO GIOVANNI CICOGNANI,
sako, kad iki šiol jisai jo
Ijaodlcea Arkivyskupas,
voti ųž krikščioniškąjį teisingumą ir už naują Lietuvą, lio istorija nežino kruvinesApaštališkas Delegatas
kios vietos Sovietų valdžioj
kur darbo žmogus nebūtų vergas nei kapitalistų, nei nių žmonių skerdynių, ko
neturėjęs. Kokia tad buvo
kad ir darbininkų vardu dangstomos diktatūros ir prie kios dabar seka aplink Ver
Sov. RUsijos balšavikų val
vartos.
K. J. Prunskis dūną.... Dabar, kai vokiečiai
džia, kurią valdė žmogus vi
atsisuko priešais prancūzus,
są laiką neturėjęs valdžioje
taip kaip šluota juos šluoja
ir visu frontu varosi pir vietos? Išeitų, kad Sov. Ru
sijos valdžia buvo lyg ans
Visa socialiniais klausimais besidominti spauda mir
myn... Prancūzai vietomis
Jurgis, kuris skaitosi namų
ga nuo straipsnių apie sukaktuves didžiosios Leono XIII
Birželio 15 d. sueis vieneri metai, kai nepriklausomą tiesiog neįveikiami.
Todėl
enciklikos, kuria buvo pakeltas galingas šauksmas už Lietuvą užpuolė bolševikiškosios Rusijos raudonoji ar vienų ir kitų nuostoliai ne galva, tačiau žmona jį po
darbo ir vargo žmonių teises pasaulyje.
mija. Tasai užpuolimas buvo padarytas iš pasalų. Smur apsakomi. Negana žudimosi savo sijonu laiko ir jį kaip
Bet šį mėnesį mes turime ir kitas sukaktuves — pen tas įvykdytas tuo metu kai Maskvoje dar tartasi su plienu ir švinu. Skerdžiama- nori valdo.
kiolika metų nuo konsekracijos pirmojo Panevėžio vys Lietuvos užsienių reikalų ministru dėl artimesnių san si dar ir durtuvais... Krųvos
kupo Kazimiero Paltaroko. Sukaktys abi sutampa, kaip tykių.
kareivių lavonų tekšo. Nėra
Lietuviški balšavikai la
sutampa ir darbo kryptis; vysk. Paltarokas buvo tų
Birželio 15 d., kaip teisingai pastebi “Amerika”, yra laiko juos palaidoti. Nėra
bai piktinasi, kam “monar
Leono XIII pasauliui paskelbtų visuomeninio teisingu viena liūdniausių ir tamsiausių dienų Lietuvos ir lie ląiko ir kaip sužeistuosius
chinio rėžimo visokie pe
mo, tų darbo ir vargo žmogaus užuojautos dėsnių di- tuvių tautos istorijoj. Dėl to “Aka” rašo:
paimti iš mūšių lauko... Ko
niukšliai, pasturlakai ir vel
džiausis apaštalas, skelbėjas Lietuvoje.
“Kad ir labai tamsi birželio 15, bet ją turime ati va už Verdūną ligi pasaulio tėdžiai,” pabėgę iš Europos,
Dar gerokai prieš Lietuvos atgimimą — 1913 ir 1914
tinkamai paminėti. Puikiai žinome, kad tą dieną pa pabaigai bus atmintina...
priimami tai Beraudos, tai
**■ ' • »* fi
.t
u
metais profesorius, vėliau vyskupas, Paltarokas per
vergtos Lietuvos žmonėms bus įsakyta išeiti į gat
Amerikos. Jie norėtų, kad
“Draugiją” paskelbė dėsnius naujos, teisingos visuome
ves ir dainuoti padėkos himnus raudonajam Mask
Anglijai gręsia badas... A- būtų taip, kaip Sov. Rusijoj,
nės santvarkos, kurios pagrindai buvo išaugę iš didžių
vos carui už atneštus vergijos pančius. Už geležinių pie tai parlamentui pranešė iš kurios nei vienas “darbi
jų minčių didžiojo Leono XIII. Vėliau tos mintys buvo
kalėjimų sienų sumesti geriausi tautos sūnūs tą die žemės ūkio ministeris. ūki ninkiško” rėžimo “veltėdis”
paskelbtos atskira knyga, kurios jau 1921 m. išėjo nau
ną susilauks dar didesnių kankinimų. Į tolimas Ru ninkai, netelę darbininkų
(didięji, komisarai, genęroja laida.
sijos užkampes ištremti lietuviai kęs neapsakomas vyriškių, neįstengia įdirbti
lai) negali pabėgti. “Darbi
čia drąsiai iškeliamas biednuomenės vargas ir rei
ir neįsivaizduojamas dvasines kančias, nekalbant apie laukų. Atėjus javų valymui,
ninkiškam” rėžime, tavorš
kalaujama jį pašalinti:
išorinį skurdą.
«
nebus kam dirbti, laukuose.
čiai, žmogus dar nei, nepa— Mūsų laikais vargšų skaitlius perdaug didelis; tur
Birželio 15 turi būti paversta laisvėje gyvenančių
tų gi krūvas turi apglėbęs palyginti nedidelis žmonių
laisvų lietuvių didžiausios vienybės ir tampriausio
Naujas "pasiuntinys'
būrys. Beveik visur tik skolos... Visuomenė pakliūva
lietuviško atsparumo bei ryžtingumo grandimi. Tą
skolų vergijon. Iš vienos pusės matome milijonus ne
dieną visi privalome pakelti balsą už tėvų žemės iš
turtėlių, iš antros — milijonus turtų; pas vienus pralaisvinimą, už persekiojamus brolius, seseris. Tą die
bangas, pas antrus beveik badą. šiandien vargšai, kad
ną Amerikos laikraščiai kiekviename mieste turėtų
nenumirtų badu, priversti šiek tiek nutraukti nuo dra
prabilti į milijonus amerikiečių, skelbdami apie bai
bužio ir buto, nudriskę gyventi biauriuose, ankštuose
sią vienai seniausių pasaulyje tautų padarytą ir da
nesveikuose kambariuose; apie kokius patogumus nėra
romą skriaudą.
ko nė svajoti. (Prof. K. Paltarokas, “Socialinis Klausi
Birželio 15 d. turi būti atitinkamai paminėta pagal
mas”, pusi. 8).
kiekvienos lietuvių kolonijos sąlygas ir galimumus.
Jis Lietuvoje populiarina popiežiaus teisybės šauks
Būtų gera, kur galima, drauge su latviais ir estais
mą:
sudaryti bendrus komitetus ir bendromis jėgomis pa
— Leonas XIII sako: “Labai didelė gyvenančių iš sa
sisakyti už gintarinio Baltijos pakraščio kūrybingų
vo rankų darbo žmonių dalis yra neužpelnytame var
tautų išlaisvinimą. Lietuva, Latvija ir Estija velka
ge; reikia jiems nešti pagalbą ūmai ir pasekmingai”.
tą patį bolševikiškos Maskolijos jungą, tad laisvi lie
Žmonijos dauguma teturi darbą kaipo vienatinį pragy
tuviai, latviai ir estai turėtų vieningai ir drauge nore
venimo šaltinį; negalima todėl leisti, kad tas darbas
kartą per metus prabilti už savo tėvų žemių išvada
būtų suimtas nedaugelio didžiaturčių rankose;
vimą iš barbarų jungo.

Pasidairius

Romos Leonas XIII ir Panevėžio
Kazimieras Pirmasis

negalima leisti, kad tas darbas, iš kurio turi gyventi
milijonai, būtų paveržtas milijonierių saujos,

kaip negali būti, kad kai kurie pasisavintų Visą šviesą
ir šilimą, kur visiems Sutvėrėjo paskirta ir visiems gy
venimui reikalinga. (Pusi. 16).
Toliau, laikydamasis enciklikos “Rerum Novarum”
paskelbtųjų dėsnių, Paltarokas iškelia, ką turi daryti
Bažnyčia, valstybė ir pati visuomenė, kad darbo ir var
go žmonės gautų žmoniškesnį gyvenimą.
Be kitų dalykų čia reikalaujama, kad būtų sutrum
pinta darbo diena (kuri tada be tvarkos tęsėsi net kelioliką valandų), reikalauta, kad būtų pašalintas dar
bininkų išnaudojimas fabrikuose ir kitur, kad būtų
įvestas priverstinas darbininkų apdraudimas ligos, se
natvės ir kitų nelaimių atvejais, kada nustojama dar
bingumo.
Tarp kitų svarbių teisingumo reikalavimų, kuriais
siekiama pagerinti vargingesniųjų sluoksnių (darbinin
kų, ūkininkų mažažemių, smulkių amatininkų) pabrėž
tas reikalas
aprūpinti žeme neturtingus sluoksnius norinčius ją

dirbti:

Birželio penkioliktoji

Girdėti, kad Nevv Yorko valstybėje bus oficialus
birželio penkioliktos kaip Baltijos Valstybių Dienos
paskelbimas. Tam padaryti atitinkami žygiai. Guber
natorius parodė didelio ir nuoširdaus palankumo. Jei
valstybės vyriausybė pareikš savo viešą pritarimą,
lietuviai, latviai ir estai, tikime, tai panaudos gra
žiausiam tikslui. Ir kitose valstybėse reikėtų pamė
ginti paklabinti duris gubernatorių, kad šie birželio
15 proga išleistų naudingus viešus pareiškimus.
Visiems kasdien aiškėja ryškiau ir ryškiau, kad
Maskvos diktatorius šalinasi nuo kovojančių už tau
tų teises. Jis eina ten, kur savo bailumu gali kąsnį
kitą nugriebti. Pasitarnautume ir savo šaliai, jei pa
dėsime plačiau išryškinti grobuoniškos bolševikiškos
Maskolijos kaukę”.
Būt gera, kad ir kitose valstybėse gyveną lietuviai, * •
latviai ir estai išsirūpintų išgauti iš savo valstybių vy
riausybių oficialų paskelbimą minėti birželio 15 d. kai
po Baltijos valstybių dieną, kaip New Yorko valstybėj
manoma išsirūpinti. Tokių žygių turėtų padaryti mūsų
politikai.

mislijo bėgti, o Stalinas jau
jį sušaudė.
Garsus pasakėčių rašyto
jas Ezopas vieną kartą su
tiko kaime keleivį, kuris pa
klausė, kielę dar yra ligi ar
timiausio miestelio.
— Eik! — buvo rašyto
jo atsakymas.
— Puikiai žinau, — atsa
kė keleivis, kad, norėdamas
pasiekti savo tikslą, turiu
eiti, — bet aš noriu paklaus
ti per kiek valandų nuvyk
siu.
— Eik! — vėl rimtai pa
sakė Ezopas.
— Iš tikrųjų, šitas žmo
gus puskvailis, — pagalvo
jo svetimasis ir pradėjo ke
lianti. Kai jis nuėjo keletą
žingsnių, Ezopas jam rikte
lėjo:
— Mįestą pasieksi po dvie

jų valandų!

Keleivis atsisuko ir nuste
bęs paklausė, kodėl jis daug
vėliau atsakęs p klausimą.
— Hm! Kaip galėjau at
sakyti, nematęs kokiu grei
tumu tu eini? — atrėžė ra
šytojas.

Prašau Nesijuokti
Žmona: Daktare, kas man
daryti. Vaikas jau dviejų
metų, bet vis dar čiulpia
sayo rankutės pirštą. Kaip
jį atpratinti?
Daktaras: Geriausiai duo
ti jam ramybę. Tegul pats
susiprapta ir liaujasi___
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Pirmadienis, geg. 19 d., 1941

Alia Kachmanova

KĄ MAČIAU IR GIRDĖJAU
KELIAUDAMAS Į Š. AMERIKĄ

JAUNO

HESSO

NUOTRAUKA

' kalų ministerijoje ir gerokai
j buvo

įsikarščiavęs.

Todėl

brazilų užsieniu reikalų mi
nisteris šveicoriui liepė vo
kiečio pasiuntinio cilinderį
' išnešti į koridorių ir pats
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų
užsienių ministeris išėjo iš
Išvertė Ant. Pauliukonis
saliono.
— Ką darė vokiečių pa
(Tęsinys)
siuntinys, — pertraukiau įdomų pasakojimą.
— Ką darė — pats su
Persigandę mes ėmėm į visas puses dairytis. Miš
Mano koja palietė laisvės dažnai esti pavergiamos braprask...
Ką gi jis begali veik
ko pakrašty, per kur kaip tik ėjo mūsų kelias, pamatėm šalies — Amerikos žemę. žilų ar italų juodųjų akių.
ti. Santykiai pablogėjo tuo
pakylant ploną, balsvą dūmų debesėlį. Mes pasistengė Atsikvėpiau ir tariau savo
— O Brazilijoje ar negręmetu, bet vis tiek atsiuntė
me kiek galėdami greičiau išsigrabūzdinti iš tų kailių dūšioję: visas jėgas aukosiu šia nutautėjimo pavojai?
iš Berlyno gudresnį.
kalnų. Tuo pat metu pasigirdo antrasis šūvis, ir kulka Lietuvos Nepriklausomybei
— Kurie atvyko iš Lietupralėkė pro pačius arklius. Jie pašoko į šalį, o paskui atgauti ir Katalikų Bažny- vos susipratę ir moką skai
— Ar daug yra japonų
bėgą šunes ėmė smarkiai loti. Tačiau kol mes spėjom čios labui.
Brazilijoje,
koks jų vardas?
tyti ir rašyti lietuviškai, jie
dar gerai susigaudyti, Sandukas su rogėmis jau apsi
— Negalėčiau tiksliai pa
Apleidžiau savo mylimą yra atsparūs ir tikri patriogręžė ir rūko kaip vėjas atgal. Paskui mus atlėkė dar šalį, kad galėčiau ją matyti tai.* Blogiau su tais, kurie
sakyti kiek jų čia gyvena,
keli šūviai. Kai vęl įvažiavom į traktą, Sandukas su vėl laisvą ir nepriklausomą, atvažiavo analfabetai — šie
tik žinau, kad japonai čia
stabdė arklius ir atsisuko į mus. Jis buvo išbalęs kaip
turi aukštą markę ir mažiau
Esu dėkingas visiems lie- greičiau pasiduoda svetimųdrobė ir drebančiomis lūpomis tarė:
siai ištąutėja, beveik išim
tuviams kunigams, iš kurių jų įtakai. Mokyklos gerokai
tis, mat, juos pačius gamta
O ką jūs dabar pasakysit! Matot, koki pasiutę PatYriau daug širdies atvY- prisideda prie nutautėjimo.
kęs į Ameriką. Ypač esu de- juk iki 10 metų amžiaus
apsaugo. Japonai yra sim
pasidarė žmonės!
"'
Acme telephoto)
kingas kun. dr. J. Navickui,' mes negalime vaikų mokyti
patingi ir draugiški, o be bo,
Dabar mes nuvažiavome išilgai traktą. Bet čia bu kun. kleb. P. Jurui ir kun. lietuviškai, viskas braziliš-,
Nacio No. 3 Hesso giminės, gyveną Bristol, Va., rado turi sveiką savigarbą, be
vo galima kapstytis į priekį tik labai pamažu, nes naktį kleb. J. Balkūnui, kun. Eo- kai, tik kai kuriuos trečio- jo vaikystės laikų nuotrauką. Su juo nuotraukoje yra veik niekuomet iš savo gry
buvo iškritę labai daug sniego, be to, šiandien tuo keliu gųšui ir kun. V. Puidokui, jo skyriaus ir visus ketvir- jo sesuo Mina.
čios šukšlių neverčia į sve
važiavome mes patys pirmieji. Neilgai trukus privažia kurie yra prisidėję šiokiu t tojo skyriaus vaikus galime
timą kiemą ar gatvę. Kartą
vome dešimtąjį verstą; čia buvo suversta didelė akmenų ar kitokiu būdu, kad gale- mokyti lietuvių kalbos, jie pragyvenimas pabrango, oi moningi ir gerai organizuo susipešė du japonai ir gero-,
krūva ir pastatytas medinis kryžius, kurio mes dar ne jau atvykti į laisvės šalį — kasdien turi po vieną valan- uždarbis tas pats, todėl dar- ti vokiečiai. Vokietis lieka kai apskaldė vienas kitam
buvom matę. Sandukas skubiai atsisuko ir greitai šnibž Ameriką ir išvysti lietuviš- dą lietuvių kalbos. Toks yra bininkija aimanuoja ir skun- visuomet vokiečiu, nors ir antausius. Policininkas gir
telėjo, lyg bijodamas, kad kas jo nenuklausytų:
nebemoka kalbėti vokiškai. di triukšmą, eina į kambarį
kąsias kolonijas Taip pat įstatymas ir nieko neveiksi džiasi.
— Čia paskiausiai buvo nužudytas pirklys:
jaučiu pareigą padėkoti vi — turi prisitaikyti. Katali
— Koks kunigų autorite Kartą ateina inspektorius į ir klausia: “jūs mušatės, kas
siems lietuviams ir laikraš- kų bendruomenė dabar turi tas?
vokiečių laikomas mokyk čia per netvarka?” Susiki
Mes esame tau labai dėkingi, Sanduk! Jei tu bū- čiams, kurie mane šiltai su- dvi mokyklas, kurias veda j — Brazilų kunigai ir atei las ir klausia vaikų: “Sa virčiję japonai trumpai at
tum laiku neapsigręžęs, greičiausiai ir mums būtų tas tiko, tik ką žaliuką atvykusį seselės pranciškietės įg A-' viai labai daug dirba. Kuni- kykite, vaikučiai, kas yra sako: “mes gyvenam geruo
pats buvęs! — tarė tėvas. Jis buvo labai išbalęs ir su-, į technikos ir pažangos kraš merikos, kurios atgabentos go autoritetas nepaprastai ! mūsų tėvynė”. Vokietukai ju, jokių čia muštynių ne
sijaudinęs; bet ir mes visi drebėjome iš baimes ir iš- tą. žodžiu, visiems spaudžiu1 prei. Krušo rūpesčiu, tai di-' didelis, ypač Brazilijos gi- atšauna choru: “mūsų tėvy- buvo”. Išeina policininkas iš
gąsčio. O atgauti seną nuotaiką taip ir nesisekė. Arklys, dešinę ir tariu: ačiū už vis- dėlė dovana Pietų Amerikos lumoje, čia kunigo žodis yra nė yra trečiasis Reichas, Vo- kambario ir vėl japonai
kuria bėgo dešinėj, staiga paslydo ir išsilaužė sau koją. j ką
kietija”. Toliau brazilas in skaldo sau antausius. Tada
lietuviams. Seselės pranciš- šventas dalykas.
Iš žaizdos pradėjo bėgti kraujas. Reikėjo jį iškinkyti ir i. j)ar keletas nuotrupų
kietės yra geros pedagogės,' — Ar žmonės noriai lan- spektorius nustebęs klausia: policininkas ima liudininku
palikti tikriausiai mirčiai, nes miškas buvo pilnas alka iš Brazilijos gyvenimo
“Kaip vadinasi mūsų prezi- kitą policininką ir ateina vėl
todėl užkariavo vaikų ir tė- ko bažnyčias?
nų vilkų. Aš niekuomet neužmiršiu to širdį veriančio
Kartą klausiu kun. A. Ar- Vų simpatijas. Ir čia joms
— Brazilai pamaldūs ir dentas, koks jo vaizdas” į kambarį. Japonai vėl sužvilgsnio, kuriuo vargšė Karka atsisveikino su mumis; mino, kuris gerai pažįsta sekasi sėti lietuviškus įr ka- religingi žmones, jie bažny- Vaikai nė nemirksėdami dro- tartinai tvirtina, kad jie taiaš manau, ir ji pati puikiausiai suprato, kad jai dabar Brazilijos gyvenimą, nes čia talikiškus grūdus, kurie ne čias lanko, tik gaila, kad jų,žia: “Mūsų vadas yra A. koj gyveną ir jokių muštyjau artinasi galas. Ji tik malė ilga, gražia uodega ir vos gyvena jau kelinti metai.
ša gerą derlių: lietuviškąjį religingumas nėra gilus ir Hitleris, kuris sujungė visus nių nebuvę. Byla atsiduria
besilaikė ant likusių trijų kojų, kai tuo tarpu Sandukas
Sakyk, prieteliau, koks ir katalikiškąjį susipratimą sąmoningas. Nieko nuosta- išblaškytus vokiečius”.
Po teisme, japonai išsigina ir
perkinkė arklius. Kai rogės pradėjo važiuoti, aš šiaip čia žmonių moralinis stovis? ir savistovumą. Dabar sta- baus,'nes šis kraštas gero- šio įvykio 25 vokiečių mo- abu drąsiai teigia, kad jie
taip išsigūzojau iš kailių ir pažvelgiau atgal. Karka gai_ Reikia atsiminti, kai tom naują mokyklą, kurioj kai yra atsilikęs kultūroje kyklos buvo uždarytos. Vo- gyveną taikoje ir byla bubai sekė mus savo akimis, kuriose atsispindėjo skaus- čia yra pietų kraštas — galės tilpti apie 300 vaikų.1 ir pažangoje. Toli gražu, ne- kiečių pasiuntinys Brazilijai vo nutraukta,
mas ir neviltis, lyg tai būtų buvusios žmogaus akys.
žmonės karšti ir aistringi, Kun. P. Ragažinskas išvyko prilygsta Europos kultūrin darė demaršus užsienių rei(Bus daugiau)
kartais jų aistros eina ne į Š. Ameriką rinkti aukų goms tautoms.
— Vilkai ją sugrauš pirmiau, negu aš suspėsiu su- tuo keliu, kuriuo turėtų ei- jos statybai. Kai turėsime
— Kokie ateiviai turi ge
grįžti jos pasiimti, — pastebėjo Sandukas, apsiašarojęs. ' ti. Rio mieste yra apie 40,- naujas patalpas — galėsi riausią vardą Brazilijoje?
Visa Chicago Yra Kviečiama Vykti
Dar jam nepabaigus sakinio, iš tolo pasigirdo staugi- 000 registruotų palaido el- me ir mes parodyti, ką mes
— Lietuviai labai aukštai
mas; arkliai pašoko į šalį ir ėmė karpyti ausimis. San- gesio mergaičių, bet, tiesa, galime ir varysime platų ir vertinami, nes jie pilni ini
dūkas sušuko jiems kažin ką totoriškai, ko aš nesupra- daugiausia jų yra atgaben- ^aunų lietuviškai katalikiš ciatyvos ir pažangos. Italų
tau, ir jie pasileido šuoliu kaip vėjas. Aš dar kartą at- tų nešvarių biznierių iš į- kąjį barą.
čia yra apie 6 milijonus, bet
sisukau pažiūrėti vargšės Karkos. Ji tebešokavo paskui vairiausių kraštų. Įkliuvo į
— Juk pats pažįsti Bra brazilai teskaito tik apie 2
mus savo trimis kojomis ir žvengė pilnu baimės balsu, žabangas, dabar sunku pas- zilijos gyvenimą, sakyk, mie mil., nes kas gimęs yra Bra
Man gailestis suspaudė širdį. Vilkų kaukimas vis darėsi prukti, o kitos ir nenori,
las prabaščiau, kaip čia yra zilijoje — jis skaitomas jau
garsesnis ir garsesnis, ir mes Karkos jau nebegalėjom
— Kaip laikosi lietuvai- su socialiniu klausimu?
Su Laivu —
brazilu. Vokiečiai skaito virš
matyti, bet žinojom, kad dabar jie vargšą gyvulį jau tik- tės?
— Socialinis klausimas 2 mil., bet brazilai žymiai
"CITY OF GRAND RAPIDS"
rai užpuolė. Pamaniusi apie tai, aš net apsiverkiau, lyg
— Yra nesuvaldytos ais- stovi visu aštrumu, darbi- mažiau. Italai yra neatspanetekus kokio brangaus, artimo žmogaus.
tros aukų, bet ne per dau ninkai mažai uždirba ir la- riausi — jie labai greitai išgiausia, registruotų kelios- bai dažnai pasitaiko išnau-tautej a. Jei italas — jis bus
Po valandos jau pasirodė miestelio kaminai. Saulė dešimt. Tik ką atvykę lie- dojimų. Pastaruoju metu dvasininkas arba vagis. Sąšvietė taip skaisčiai ir džiuginančiai, priešaky blizgėjo tuviai į svetimą kraštą buauksinės bažnyčios bokštų bonės. Arkliai linksmai prunk- vo neapdairūs, bet dabar lieK/ &
štavo, ir mes čiuožte nučiuožėme miestelio gatvėmis. Kai tuviai kasdien pasistumia
Wkurie iš praeivių, pažinę mus, nusiimdavo kepures ir pirmyn gerumo ir grožio keb’
mums šūkteldavo:
liu.
10 Savaičių Prenumerata Siūloma
M
— A, į svečius? Pas dieduką? Linksmų švenčių!
‘^r dauS yra
H
UŽ VIENĄ DOLERĮ
zenatvių — jungtuvių sų
Moterys ėjo su ąsočiais ant pečių parsinešti iš ežero svetimtaučiais?
. , -vandens ir mums šypsojosi. Visa buvo taip miela malo— Vyrai bemaž tik lietu
•--Unu, taip gražu ir taip toli liko tie visi baisumai, kuriuos vaites ima sau už gyvenime
Štai
duodame
tokį
pasiūlymą
naujiems
skaitytojams:
mes turėjome išgyventi dar prieš valandą laiko.
draugę, bet mergaitės gana
Užsisakykite dešimčiai savaičių “susipažinimui “Draugą”
Didžiuliai tėvuko namai stovi dideliame sode. Į kie DOCTOTS AMAZING LIQUIO už vieną dolerį.
Tik pamanykite, už vieną dolerį naujiems skaitytojams
mą vartai buvo atdari, o prie pat namų, šalia tvoros, jau
/ GRCAT SUCCESS FOB
stovėjo žmonių krūva. Jie ištraukė mus iš kailių, apibėrė SKIN TROUBLES dienraštis “Draugas” siunčiamas per dešitmts savaičių
— tai yra, 60 laikraščio numerių už vieną dolerį!
Laivas Išplauks Iš NAVY PIER 9:30 Vai. Ryte
aibe klausimų ir nusivedė į jaukius, šiltus kambarius,
(•xt«rnaUy c«u»«d)
Šiomis dienomis “Draugas” yra žymiai sumodernizuo
(Chicagos Laiku)
kur jau šnypštė virdulys ir ant stalų laukė daugybė gra
tas, patobulintas ir visais atžvilgiais pagerintas. Tai gi
M
Grįžta
Tą
Pačią
Dieną 9:45 Vai. Vakare
PRA I SĖD
žiu, skanių valgių, nuo kurių net svaigo akis.... Sielą
čia yra puikiausia proga padaryti didelę malonę prieteFROM
ir kūną užliejo toks malonus jausmas ir ramumas. Vis
liams, giminėms ir draugams — užsakykite jiems “susi
COAST
pažinimo prenumeratą” už vieną dolerį. Pasinaudokite ju
PILNOS KELIONES
kas čia buvo lygiai taip, kaip ir prieš dvidešimt ar tris
TO
biliejaus
proga!
dešimt metų....
COAST!
Tai tikras bargenas ir visiems naujiems skaitytojams
BILIETAI.....................
No
matter
what
vou
’
ve
tried
with«iit
Mano senelė buvo padovanojusi gyvybę viso labo
puikiausia
proga
pradėti
dienraščio
“
Draugo
”
skaitymą.
•urceM (or unaipntly aurface pimploe,
blendahra and aimilar akin irrit attona,
dvidešimt ir dviem vaikam. Tačiau iš jų išliko gyvų tik
Užsakymus siųskite Šiuo adresu:
Visais Ekskursijos Reikalais Kreipkitės į: —
here'a an aihazingly aueremfui doctor'a
formule
—
power(ully
aoothlnj
pusė, dešimt mergaičių ir vienas berniukas. Visos duk
L
,d Žemo—whirh ąuiekly rellevea
"DRAUGAS"
hing shreneaa and atarta right in<to
"DRAUGAS"
terys, išskyrus vieną, buvo jau ištekėjusios ir gyveno,
Ip nature prontote FAST healing.
80
yean
continuoua
auecesa!
Let
išsisklaidžiusios po visą plačiąją Rusiją----2334 So. Oakley Ave. Chicago, Illinois
Zemo’a 10 different marvetouaiy effee-

Studentai, Meilė Ir teka
t

Kas atspariausias ištaulėjimui. - Kaip šveicoris
išneša ministerio cilinderį iš kambario. Lietuvaites pavergia juodosios brazilų akys. Kg sako žydas apie bolševikus.
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Dienraščio "Draugo"

Ekskursija į MiMee

Sekmadienį, Liepos-July 6 d., 1941
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PROGA;

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
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Mirė Senas BridgeporPAVERGTOSIOS LIETUVOS
GYVENIMAS FAKTŲ ŠVIESOJE tietis Kasparas
Kasparunas

NUO KAIMIEČIO IR DARBININKO
STALINAS LUPA DVI ODAS

Mokesčiai tris syk aukštesni negu Neprikl.
Lietuvoj. - Muitas, pajamomis už geležinkelius
pasta, telefoną, telegrama milijonai
rubliu plaukia į Kremlių.

šeštadienio vakare mirė'
senas Bridgeportietis, Kas
paras Kasparunas, kuris net
visiems Chicagiečiams buvo
gerai žinomas. Per kurį lai

už geležinkelius, vandens
Kaune buvo susirinkęs sukelius, paštą, telefoną, te
vėliau pasivadinęs okupuo
legrafą, ir kt., kurios anks
tosios Lietuvos aukščiausią
ja taryba. Šiame soviete bu čiau sudarydavo stambiau
šią pajamų dalį, dabar tie
vo priimtas pavergtosios
sioginiai išrenkami Mas
Lietuvos biudžetas.
kolijos ir eina į jos iždą.
836 milionų rublių sumai
Tokiu būdu Lietuvos gy
pajamų ir išlaidų.
ventojai dar šimtus milio
Biudžeto priėmimo proga
nų rublių turės mokėti tie
kalbėjo finansų komisaras
siai okupacinei Maskolijos
“draugas” J. Vaišnora. Šis
valdžiai!
vaikinas, okupantų pagalba
pasidaręs ne tik finansų ko
misaru, bet ir komisarų ta — “Tiesa” praneša, kaip
rybos pirmininko pavaduo dirbama Kauno skalbykloje
toju, perskaitė ilgą kalbą, “Pirmyn”, kuri irgi pateko
surašytą įvairių ‘tovariščių’, į bolševikų rankas.
kurie sudaro jo štabą. Būtų
Skalbyklos “Pirmyn” di
per gaila ir laiko, lr vietos rektorius Aleksandras Krikš
plačiau atpasakoti tą dema taponis yra chroniškas gir
gogiją, kuria persunkta šio tuoklis. Jis labai blogai el
naujai iškepto “ekonomisto” giasi su tomis darbininkė
kalba. Sustosime ties kai mis, kurios kartu su juo nei [3
kuriais būdingesniais jo po na girtuokliauti. Joms jis
sakiais.
grasina darbo stovykla, žaJ. Vaišnora ilgai išvadžio- da paliuosuoti iš darbo, išjo, įrodinėdamas, kad anks-' vadina smetonininkgmis, ir
ėiau pinigai buvę išspaudžia ,
darBo našumo kėli, ,
»
,
,.
mi iš “darbo liaudies”. *Rnl-1
Bol mą, nusukdamas
užmokestį,
ševikams, pagal jų frazeolo jei uždirba daugiau, saky
giją, išnaikinus visiems lai damas, esą darbo liaudies
kams “kapitalistus ir išnau komisariatas to nepraleidotojus”,
džiąs.
dabar nieko kito nebelie
Šiuo metu skalbykloje y
ka, kaip spausti tą pačią
darbo liaudį”, nes iš ko ra didelis baltinių trūkumas:
nors reikia gi pinigus su- trūksta per 8,000 štukų bal-i
rinkti.
tinių. Ką padarė direktoPateiktieji skaičiai geriau- rius? Jis liepė darbininkei
šiai įrodo, kad dabar ta dar Virbalienei atnešti žirkles ir
bo liaudis tikrai bus oku sukirpti paklodes pusiau. Be
pantų negailestingai spau to, buvo didelė drobė — ki
no ekranas — iš 8 gabalų
džiama.
susiūta. Direktorius ją su
Iš bendros biudžeto sumos draskė, padarė iš to kelias
net 35,3 nuoš. sudaro val paklodes ir pasakė darbi
stybinių įmonių pelnas, t. ninkėms: “Sulenksime
ir
y. lygiai 294,5 milionus pasakysime, kad tokias da
rublių.
vė”.
Įmonių “pelną” sudės Lie Vieną sykį skalbyklos nak
tuvos gyventojai, nes visa tinis sargas čerpavičius ir
pramonė ir prekyba suval prieglaudos darbininkė Stastybinta, tad žmonės turės
sikonytė pastebėjo darbinin
tuos milionus sukrauti. Bet
ką Žvirblį, nešantį vogtas
“pelno” dar neužtenka. 32,1 malkas. Kai čerpavičius pra
nuoš. arba 101.7 mil. rublių
.
nešė apie tai Krikštaponiui,
valdžia iš tų pačių įmonių; taaai at8akž.
ne tavQ
paims •apyvartos mokesčio" dal kaa„ Po t0 Krikįt
pavidalu. Tad išeina, jog is .
„ . ...
.,
,
* .
.
' ms 8U Žvirbliu eidavo kasLietuvos gyventojų bus lu- ,.
.
..
, J
,
dien alaus gerti, o vasario
pamos dvi odos: suvals'y, ... ...
- . *
f.
...
.,22 d. girti įsibrovė į Čerpabmtos įmones ims ne tiki ...
. ,
, . , ,
„ ,
......................... ....
i viciaus butą ir triukšmavo,
pelną . bet ir uz kiekvieną ko, buy0
pagamintą ar parduotą pre
kę dar “apyvartos mokes
tį”. 120 milionų rublių Lie
— Patiems sovietų Lietu
tuvos gyventojai turės su- vos laikraščiams pradėjus
dėti įvairiais mokesčiais ir kelti aliarmą dėl medika
rinkliavomis. Be šių sumų mentų stokos, nūnai pas
visos respublikos apimtyje, kelbtas toks oficialinis pra
gyventojai dar turės sudėti nešimas: “Paskutiniuoju me
net 256,7 milionų rublių tu iš kitų sąjunginių resvietiniais (t. y. buvusių publikų sveikatos apsaugos
savivaldybių) mokesčiais, komisariatas gauna daug įPalyginus su nepriklauso- vairių medicinos įrankių, te
mos Lietuvos periodu, da- strumentų ir įrengimų. Tarp
bar mokesčių pasidaro ly- kitko, komisariatas gavo kegiai tris kartus daugiau! liasdešimt įvairaus tipo deBet tai dar ne viskas. Ten zinfekcijos kamerų, kurios
ka atsiminti, kad muitai, pa skirstomos įvairioms gydy
mo įstaigoms”.
jamos

A.

Pirmadienis, geg. 10 d., 1941

ką jam teko gyventi Mar
ąuette Parke kur turėjo bučernę, bet taip sau visą lai
ką praleido Bridgeporte. Iki
pat mirties K. Kasparunas
turėjo taverną po numeriu
3158 So. Union Avė. Po il
gos ligos velionis paliko di
deliame nuliūdime žmoną
Kotryną, dukterį Moniką ir

|

sūnų Algirdą ir daug kitų
giminių ir pažįstamų. Lai
dotuvės įvyks trečiadienį iš
iv. Jurgio bažnyčios.
— Apie Babtų rajono Gai
liušių sovchozą skelbiama,
kad ten viešpatauja didžiau
sia betvarkė. Dalis nupirk
tos salietros dėl administra
cijos ir darbininkų neatydumo ištirpo. Neprižiūrėtas obelaites nugraužė zuikiai.
Buvusiame dvare įrengti šil
tadaržiai išnaudojami tik
pusiau. Švaros reikalas la
bai apleistas.

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

$450,000.00
ĮNėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų
Und»r U. S. Govt. Supervision *

i FED

MNGSI

:*nd

LOAN ASSOCIATION of Chicago
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

VIRginia //4/

KASPARAS KASPARANAS

0/ ON SAVINGS
/0£ INVESTMENTS

2

4192 Archer Avenue

Currcnt Rote

SHore Accouafs.

iimmmiHimniHittinttmummiuHHtmHmHiutuniuHitHmnumminm

Mirė Gegužės 17 d., 1941, 6:30 vai. vak., sulaukęs pusės amž.
Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskr., Krikinavos parap., Petriškių kaime. Amerikoje išgyyveno 34 metus.
Paliko dideliame nuliūdime moteri Kotryną (po tėvais Rupytę), dukterį Moniką; sūnų Algirdą; pusseserę Viktoriją
Zukienę; pusbrolį Augustina Zigmontaitį; ir pusbrolį Joną
Marozą: o Melrose Park na'iko 3 pusseseres: Prancišką Ba
cevičienę, Kotryną Kisielienę. Adelę Daubarienę, dėdienę
Kiaunienę ir pusbrolį Mykolą Zalkevičių, ir jų šeimas; WilkesBarre, Pa.; 3 pusbrolius ir 3 pusseseres ir jų šeimas ir daug
švogerių ir švogerkų Amerikoje, o Lietuvoje paliko motiną
A°,nieš1"'- 2 ses“ri« CiciUją ir Barborą ir jų šeimas ir daug
kitų pažįstamų ir draugų.
Kūp° ’ pašarvotas namuose 3158 So. Union Avė. Tel. Vic
tory 2567.
Laidotuvės įvyks trečiadieni, Geg. 21 d., 1941, iš namų
8:30 vai. ryto bus atlydėtas i gv. Jurgio par. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pa
maldų ous nulydėtas į sv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

A. + A.

1A1T, nro. LAIDOTUVIŲ DZUKT0UA1

KAZIMIERAS
KOZAKAS

VerianalM Patonurlmai — Moteria patarnauja

KELNER - PRUZIN

Mirė geg. n d., 1941 m.,
10:110 vai. ryte, sulaukęs pu
sės amžiaus.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Vil
nies gub., Galvanos par., Kalekiemų sodžiaus.
Paliko dideliame nuliiidime:
seserę
Fruzyną
Burinskienę;
švogerį Bronislovą ir jų vai
kus Justiną ir Marijoną; pus
brolį Marijampolėje Kun. Ju
lijoną Kozuką ir kitų giminių
ir pažjstumų.
Kūnas pašarvotas l^ichawicz
koplyčioje, 4 4 East 10 8th St.,
Koseiand. III.
Laidotuvės įvyks antradienį,
gegužės 20 d. Iš koplyčios 8:00
vai. ryto bus atlydėtas i sv.
Petro ir Povilo par. bažnyčią,
kurioje Jvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. I’o pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuliūdę Moteris. Duktė. Sūnus. Motina, Seserys, Pusseserys, Pusbroliai, Dėdienė, švogeriai, švogerkos ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius Antanas M. Phillips, Tel. Yards
4908.

620 W. 15th Avė.

Phone 9000

(Gyv.: 12337 S. Enu-rald Avė.)

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS

ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

Venetian Monument Co.

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

527 N. Western Avė.

Nuliūdę:— Seserė, švi gėris,
ir jų Vaikui ir kiti Glmtiiės.

Tel. See. 6103

laidotuvių direkt. I.achawlc»
Ir Sūnai, te' ('anai 2515 arba
Pullman 1270.

PASKUTINIS
Vienų Metų Mirties
Sukaktuvės

PAGERBIMAS

DOMICĖLĖ CIAPIENft
(Po tėva's šatknitė. Paėjo 15
Šilalės [«r., Debilų kaimo.)
Jau sukako vieni metai, kai
negailestinga mirtis atskyrė Iš'
mūsų tarpo mylimą žmoną ir
motiną. Netekome savo myli
mos Gegužės 21 d.. 1940 m.
Nors laikas tęsiasi, bet mes
jos niekados negalėsime už
miršti. In.1 gailestingas Die
vas sutelkia jai amžiną atilsį.
Mes, atmindami tą jos liūd
ną prasišailnimą iš mūsų tar
po. užprašėme trejas gedulin
gas šv. Mišias su egzekvijo
mis Gegužės 21 d., 1941. šv.
Jurgio parap. bažnyčioje, 8 v.
ryto.
Kviečiame visus glmmes.
•draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose, pamaldose
Ir kartu su mumis pasimelsti
už a. a. Domicėlės sielą. Po
pamaldų kviečiame j namus
po num. 3638 S. Union Avė.

Nuliūdę Vyras, Dukterys,
Žentai ir Jų šeimos.

Tops ln Preference
becaun il’t

Tops ln Performance!
Juit look at th. mochanltm and you'll
••• why r.c.nt turv.yt indicat* mor*
p.opl. pr*f*r G.n.ral Electric than
any oth.r r.frig.rator. Iti record for
d.p.ndabl. p.rformanc. rtmaini
unchall.ng.dl

Bio

Laidotu™ Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktį
4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. LAFayette 0727
Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir šeštadienio rytais,
iš Stoties WHIP (1520), su P. šaltimieru.

Cu. Ft

All Those Features!
’toS,up"y
toblnrt. Porcclain lnf*,lor.
•Almoif 13
ft. ,he„ or<a

KOPLYČIOS DYKAI I

AMBULANCE

VISOSE MIESTO DALYSE

DIENĄ IR NAKTĮ

* ’M’und '<• toparity.

•C,«mf botfl* „ora<), Mn.
Automatic Jntorfor f»sM

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

COMl IN AND Stl fOt YOUKStlfl

GENERAL

JOHN F. EUDEIKIS

ELECTRIC
v

I. J. ZOLP

JOS. F. BUDRIK, Ine.,
FURNITURE HOUSE

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

1646 West 46th Street
Tel. YARds 0781-0782

■

3409-11 So. Halsted St.
3417-21 So. Halsted St
Dėl pataisymo radio pašaukite Yards 3088
•&>
Paklausykite žymaus WCFL, 1000 Kil. Radio Programo ne- *
dilios vakare 6 vai. Jeigu Baaeball žaidimas primiau pasi- y
baigs, programas prasidės 5:30 p. m.

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

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

ANTHONY B. PETKUS
1410 South 49th Court
Tel. CICERO 2109
6812 So. Western Avenue.
Tel. GROvehili 0142

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue
Tel. YARda 4908
LACHAVVICZ IR SCNAI
2314 VVest 23rd Place
Tel. CANai 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULIman 1270

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avė.
Tel. LAFayette 3572

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

DRAUGAS

Pirmadienis, geg. 19 d., 1941

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

7

HUDSON MOTOR CO FABRIKAI UŽDARYTI
‘MMkyy

.-Y*

mos ARD 2 sk. veikėjos ir
draugijų darbuotojos Elz.
Stanevičienės duktė Blanche
ištekėjo už Aleksandro Kizo
geg. 11 d. Who’s next?
Visoms jaunoms poroms,
jaunosios lietuvių kartos
linkime laimės ir Dievo pa
laimos jų naujam gyveni
me.
Rap.

j-

CLASSIFIED
PARDAVIMUI

Tikrai pigiai pirkti ar mainyti,
Pr. Ivanauskienė iš Dievo
ką Jūs turite?
2 nauji mūriniai namai po 4 lr
Apvaizdos par. pasveikino
t kambarius; bus atdari dėl apžiū
rėjimo kiekvienų dieną.
Randasi
su nevystančių gėlių bukie
gražioj vietoj prieš Marąuette Park,
3007 lr 3011 VVest 71st St.
tu.
Taipgi statom naujus namus lr
taisom senuti ant lengvų išmokėji
Padėkos
žodį
tarė
kun.
J.
Bridgeport. — L.G F. sky
mų. ApHkaitliavimas veltui.
Kas norite pirkti lotų gražiausioj
riaus iniciatyva suruoštas j Prunsh18 Jo akys vilgė
vietoj Marųuette Parke ir apylin
kėje? Parsiduoda labai pigiai.
bankietas pagerbimui kun. skausmo ašara; širdis su
CHARLES 1». SUROMSKIS CO.,
0921 So. \Yostem Avc.
J. Prunskio sutraukė sve spausta, tėvynes ir tėvelių
Tel. ,KEPublic 3713
išsiilgimo
skausmu,
dėkojo
Vakarais FROspeet 1111
čių iš visų Chicagos koloni
REIKALINGI VAIKINAI
jų. Prie garbės stalo matės visiems už prielankumą pa
Reikalingi vaikinai, nuo 17 in. iki
rodytą
šioje
parapijoje,
ypa
23 m., dirbti ant išvežiojlmo troko.
žymių asmenybių: pralot as
Atsišaukite 7-tą vai. ryte j 328 W.
tingai
toje
pagerbtuvių
die

IHtli St. — Mr. Wilkin; ir 3949
M. L. Krušas, dr. P. Atko
SelmlM-rt St. — Mr. Ebcit.
noje.
Visiems
dalyviams,
čiūnas su žmona, dr. A. Stvl
dvasiškiams, svečiams, ko
ga su žmona, Lietuvos kon
Ar Jaučiatės Nuvargę
misijai, valdybai, patarnau
Ryšium su Jėzaus drau —Be Vikrumo?
sulas P. Daužvardis su žmo
tojoms tarė širdingą padė
gijos 400 metų sukakties mi
na, J. Leščiauskas su duk
Skauda galvą — išpūtę viduriai?
kos žodį.
nėjimu Loyola universitetas
terimis, S. Pileckas, S. šleKada tik užsikemša Jūsų žarnos išProgramą baigė kun. S.
pripažino teisių garbės dak punta viduriai, dvokia kvapas, ai
pavičius, A. Leščinskienė,
trumas. užkietšjimaa, Imkite FEENGaučas malda ir padėka už
taratus trims vyskupams, A-M1NT. Ta malonaus skonio lluoMasiokienė ir jos teta, Mas
suojnnti, kramtoma guma švelniai
atsilankymą.
būtent,
vyskupui
W. D. bet tikrai lluosuoia vidurius. Im
kolaitis su žmona, studen
Po to dar ilgai svečiai vai
kite
einant
gult.
Ryte jausi
O’Brien, Chicagos auxilia te tikrų palengvinimų ir atgausite
tai Alb. Rineckis ir Povilas
šinosi ir linksminosi dainuo Nepaisant darbininkų susitaikynAo su General Motors Corporation, Hudson Motor
vikrumą.
Jaunų Ir senų milionai
tiniam vyskupui, vnraVurviii
Baltinis, J. Stanaitis ir daug
vySKUptll į j|s tinka ir jūsų šeimai. Nusipirkit
dami liaudies dainas.
nebrangiu FEEN-A-MINT.
Co. fabrikuose, Detroite, darbininkai streikuoja ir fabrikus piketuoja.
kitų, kurių neteko sužinoti
F. J. Magner iš Marąuette, naudojasi
FEEN-A-MINT šiandien.
Nevėžio Banga.
pavardžių. Virš 600 žmonių
Mich., ir vyskupui J. A
pripildė erdviąją salę. Dau
geliui teko grįžti į namus,
1w
. Vakariniam susirinkime
Brighton
Park.
—
Vincen>
nes nebuvo vietų.
Svečių
1 kalbėjo Chicagos universite
to ir Sofijos Jonikų dukre
buvo iš Waukegano.
j Bridgeport. — šiuo reišto prezidentas R. M. Hut
Lietuvių Demokratų
ARD centro iždo globėjų: chins. Jis giliai įvertino jė
lės Leokadijos iškilmingos
Puiki stalų dekoracija vi- kiam širdingą padėką
vi
sus žavėjo; išpuošti žalio-1 siems už skaitlingą atsilan- klūbas 9-to wardo laikys vestuvės su W. Adomaičiu B. Bytautienės ir E. Nedva- zuitų mokslo institucijas.
VVniK STUDIO
1945 W»st 35*S«r««t
mis rūtomis ir išilgai stalų, kymą gegužės 11 d. pagerb- mėnesinį susirinkimą rytoj įvyko gegužės 11 d., per mi rienės dukterys stoja į “sto
i
ną
”
moterystės.
Aldona
Byšias.
Moterystės
Sakramen

ištiestos tautinės vėliavėlės.] ti buv. “XX Amžiaus” red. vakare, gegužės 20 d., pa
Tėvams nėr brangesni e
Programa ir kalbos buvo' kun. Juozą Prunskį.
rap. svet., 10806 So. Wabash tą suteikė kun. V. Cernaus tautaitė ištekėjo už Arthur daikto, kaip vaikai.
MODERN
'
Schmudde
vasario
15
d.,
o
kas.
Jaunieji,
palydovai
ii
COMPLETE
trumpos ir turiningos. NuoDėkui pranešėjams per avė., 8:00 vai. vakare.
ADVANCED ! HO rUGRAI iii
sekliai
programą
vedė, radio, programos dalyvėms:
Bus daug svarbių rapor giminės mišiose ėjo prie Šv. 1 Adelė Nedvaraitė išteka už
I.OWEPT rCSSIBLE PRICES
’'0
įterpdamas jumoro, kun. S. I. Aitutytei, M. Balandaitei, tų it pranešimų, todėl visi Komunijos, kas darė didelic Į Steve Linkšo birž. 8 d., gi Lietuviška Radio Įstaiga PHONE LAFAYETTE 2813
Gaučas.
L. Zalytei, G. Lenskaitei ir nariai kviečiami atsilankyti. įspūdžio. Leokadia, be to, su 1 F. Burbienės, ARD centro
dideliu gėlių bukietu karštai tvarkdarės, duktė Charlotte
Pralotas M. L. Krušas ta- T. Šulčiutei. Mergaitėms ir
Jei nori pasitarnauti sa
pasimeldė prie Panelės šv. ištekėjo geg. 4 d. už Vinco
rė pasveikinimo žodį,
pa motėrims
patarnavusioms Holy Name
1854
W.
47th
St.
vo tėvynei ir apsaugoti žmo
Norkaus iš Roseland. Žinobrėždamas, kad kun. J? prie stalų, šeimininkių piraltoriaus.
nes nuo bedieviškos vergi
RADIO SERVICE
Prunskis, nepailstamai die- I mininkei A. Bubnienei, kuri vyrų draugija per savo me
Bažnyčia buvo seselių ka— REPAIRING —
jos, pats skaityk dienraštį
tinį susrinkimą
išsirinko zimieriečių išpuošta.
"ną ir naktį dirba Bažnyčios ne tik virtuvėj galva buvo,
STANLEY GAVCUS
“Draugą” ir kitus ragink
Darbas Pilnai Garantuotas
Jonikų iškelta vestuvių
— Pardunda—
i
ir Tėvynės Labui. Tėviškai bet ir šio parengimo buvo naują valdybą dėl sekančių
skaityti.
HOUSE or CAR RADIOS
palinkėjo pataisyti sveika-; iždo globėja, jos pagelbinin- metų. Pirm. — M. Pavilonis, puota įvyko American Le- Į
JUODŽEMĘ
Kas nemyli tėvų, tas nieko
I vice-pirm. — A. Grigutis, gion svetainėj. Dalyvavo ke- •
tųkėms A. Smagurienei, A.
SUGEDO RADIO?...
1
bušelis
—
25c;
5
buš.
už
nemyli pasaulyje.
Tautiškais rūbais p.ąsida- Vaicekauskienei, O. Jackie- II vice-pirm. — St. Kerna li šimtai svečių, jų tarpe u 1 $1.00; 10 buš. už $1.50
Kas į akis giria, už akių
Pcrkrausto Baldus, dėlioja Anglis
Šaukite Yards 4693
binus Teresė Šulcaitė padek neį Martinkienei, Jencevi- gis, sekretorius — Leo P. kun. Š. ^Jonelis. Jaunave
duobę kasa.
linkg.
Kreipkitės prie;
lamavo du eilėraščius “Pa- čienei, Dimšienei ir Joni* Meškis, iždininku - Jurg. džiams „ud8ta
Smulkis, maršalka - Pran. jlmų ir dov4mJ
sveikinimas” ir “Mamytė.” kįenei.
“Draugo red. L. šimutis
Visiems kitiems, kurie tik Pavilonis.
UO So. Ridgeland Avenue
Dėl vasaros suorganizuo
jausmingai reiškė gilios už- kuo prisidėjo prie vakaro
Worth, III. Tel. Oak Lawn 193-J-l >
ta
kuopos
“
baseball
”
lyga,
uojautos. kad brangioje Mo pasisekimo,
UNIVERSAL
kurioj
galės
dalyvauti
vien
tinos Dienoje negali susitikRengimo komisija.
RESTAURANT
tik draugijos nariai.
ti su mamyte ir prie skaus_____________
Suteikiam Patarnavimą
WHOLESALE
mų išvargintos širdies pri
Vestuvėms, Krikštynoms ir
V
LiųUDfe
kitokiems Bankietams
segti gėlelę.
Parapijos piknikas,
DININO ROOM SETS — PAK
Linksmas Patarnavimas
(STAIGA
LOK SETS — BEDROOM SETS
Visiems
Smuiku griežė 7 skyriaus]
Komifpfn If FprfpRUOŠ — RADIOS — REkuris įvyko geg. 11 d., buvo
mokinės: M. Balandaitė ir liei ^OlIlIieiU Ii ietie
FRIGEKATORS — WASHERS —
MAN GELS — STOVĖS.
756 W. 31st Street
labai sėkmingas. Nors oras
Loret Zalytė; flūtu — S. Į-gcijOS dOSkl.
An Nadonally Advertlaed Itema
Išvežtajame
A. A. NORKUS, Sav.
v buvo vėsus, bet žmonių at
Lenskaitė. Prie piano skam
. . ■ .
po visą
Chlcago
Tel. Victory 9670
silankė daug ir liko gra
m
žaus pelno.
Gražus linkėjimus išreiš
Ketvirtadienį, gegužės 15
kė stud. Alb. Rineckis
ir
REMKITE
d., 8 vai. vakare, Aušros Birželio 8 d.
SENĄ
Povilas Baltinis.
FACTORY REPRESENTATIVE
LIETUVIŲ
Vartų parapijos mokykloj bus svarbi diena Visų Šven
CONRAD
DRAUGĄ
Aušros Vartų kleb. kun.
N. KANTER, Sav.
6343 So. VVestern Avenue
Fotografas
J. Dambrauskas, M.I.C., pa įvyks DLK Gedimino 600 tų parap. Mat tą dieną mū
MUTUAL LIQUOR CO.
m. sukakties minėjimo ko sų klebonas kun. J. Paškaus Studija Jrengta pir
Telefonas REPUBLIC 6051
sveikinimo kalboje jo gyve
mos rūšies su mo
4707
S.
Halsted
St
miteto ir sykiu Federacijos kas švenčia savo 25 m. kuni derniškomis užlaido
Tel. BOtTLĖVARD 0014 ‘
J
nimą prilygino prie našlai
mis Ir Hollywood
!n=
Chicago
apskrities
susirinŠviesomis. DarbUi
gystės
jubiliejų.
Ta
diena
čio ir kartumo pajustą sve
Garantuotas.
timoje šalyje, šį kartumą kimas. Susirinkime bus iš- bus tinkamai paminėta, nuo
420 West 63rd Street
Rap.
pridengė saldumas — gau klausytas pranešimas iš bu- ryto lig vakaro.
ENGlevvood 5883
Tel.: Biznio
sus žmonių atsilankymas į vusio vakaro, taip gi svar
ENGlevvood 5840
Res.:
stoma aktualūs reikalai. Ku
DOMINIKAS KURAITIS, Sav.
Rez. Tel. VICTORY 2499
pagerbtuves.
e
Litten to
Weat Sidc gražiabalsė lak rie dar n6ra ^žin« buvuštutė - I. Aitutytė žavėjo sio vakar° MletU' PraSoml
VARTOTŲ KARŲ
AGENTAI:
PALANDECH’S
PrRM NEGU PlRKHITE
publiką dviem
dainelėm. Ibfitinai. tai PadarVti Prie*
SKYRIUS:
Jonas
Rodinas
MATYKITE MUS!
TU
GŪSLAV-AMERICAN
806 tYest 31st Street
Jonas Jasinskas
Akomponavo Berniee Lau susirinkimą. Komisijos val
Chicago, Iii.
Ant.
Labanauskas
dyba
turi
paruošti
raportą.
RADIO BROADCAST
ris ir gi iš West Side.
Telefonuokite:
H. Kajevvski
Apskričio pirm. Bvery Saturday, 1:30 to 2:30 P.M.
Liet. konsulas P. Dauž
VICtory 16 9 6
“Shorty”
vardis jautriais žodžiais iš
STATION WHIP.
reiškė džiaugsmą, kad pasi Tėvynės maras — tai iš
14S0 UlocyclM
sekė išbėgti iš žiauraus oku tvirkusi ir įžūli jaunuomenė, t» (Plnrt Station on Tonr Dial)
pantų teroro ir stoti į akly- Į
dienos. praslenka tefeaturing a prefrum of
DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS
atruose, smuklėse ir šokių
vų darbą šioje šalyje.
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ
Yugoslav Folk Mūšio
STATYBAI,
Dr. Alek. Račkus palinkė salėse. — C. Cantu.
VIENINTELĖ LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA
Medžiagos stogams
jo sustiprėti sveikatoje. •
Finansuojame namų pastatymą at
pataisymą — Nieko Jmokšti — 3
O. Aleliūnienė nuo LiG.F.
metai išmokėti — Apkatnavlmas
dykai.
Nauja Vieta:
SKOLINAME
PINIGUS 1 skyr. pasveikino įteikda
Lietuvis Pardavėjas
Stanley I,lt\vtnas — Vedėjas
Kam reikalinga pinigų ar baigiaa morgičius, sko
ma dovaną auksinę plunk
907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
liname pinigus ant pirmų morgičių, 5% nuoš. procento.
sną ir likusį pelną nuo ban
Atsišaukite ypatiškai arba per Laišką sekančiai:
kieto. „
Telefonas: LAFayette 2022
R. Mazelia askienė pasvei
JOSEPH VILIMAS and COMPANY
3039 So. Halsted St.
kino su dovana nuo Moterų
6753 S. ROCKUELL ST., TEL. BEMtOCK 2323
VIC. 1272
Sąjungos 49 kuopos.

PUIKUS PAGERBIMO
BANKIETAS

Trims vyskupams pri
pažinti garbės
daktaratai

PJ auatut

Padėka

Roselando
Žinios

nviiio

leiepiiuiu»

Pavyzdingos Vestuvės Lyg susitarusios šiemet Gr‘ff;n iš . sPrinsfiald°maino pavardes

MEISTAS

Stanley Gavcus

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER

DLK Gedimino sukak-

bino . jonikaitė.

susirinkimas

AlfX ALESAUSKAS & SONS

MILDA BUICK SALES

Carr-Moody lumber
Company

I

'ti

Pirmadienis, geg. 19 d., 1941

Nauju šambelionu paskirtas
kardinolas Fumasoni-Biondi

SUDAUŽYTAS HESSO LĖKTUVAS ŠKOTIJOJE

W -A-

imu

19 arkivyskupų ir vienam

vyskupui suteikti paliumai.
Vatikanas. — Kardinolų
kolegijos slaptoj konsistorijoj. įvykusioj gegužės 12
d., šventasis Tėvas Pijus XII
kolegijjos šambelionu (camerlengo) paskyrė kardinolą Fumasoni-Biondi, buvusį
nuo 1922 iki 1933 metų apaš
tališką delegatą J. A. Val
stybėms. šambeliono žinio
je yra šventojo Sosto paja
mos ir nuosavybės. Be to,
popiežiui mirus, šambelionas
lieka kardinolų kolegijos gal
va, paima savo žinion Baž-

nyčios administraciją ir rūpinasi visais reikalais ryšium su naujo popiežiaus
išrinkimu.
Slapta konsistorija tęsės
apie 20 minutų — trumpiausia istorijoje. Dalyvavo
21 kardinolas.
Popiežius paskyrė keturis
naujus vyskupus, vienam vy
skupui įteikė paliumą (labai
reta privilegija). Be to paliumai įteikti 19 arkivyskupų, tarp jų ir San Antonio
arkivyskupui R. E. Lucey.

Profesionalais galės būti
tik U. S. piliečiai

Juozas Zubavičius, bulvariškis, dienr. “Draugo'
Mašinų Fondo garbės narys,
ir visų kitų katalikiškų or
ganizacijų didelis rėmėjas,
kuris prieš mėnesį laiko bu
vo automobilio sunkiai su
žeistas, ačiū Dievui, jau su
stiprėjo ir grįžo į savo na
mus.
X

("Draugas"

Škotai smalsuoliai ir kareiviai susirinkę stebi sudaužyto nacių greitojo Messerschmidt 110 lėktuvo dalis.
Tuo lėktuvu Škotijon atskrido Hitlerio pavaduotojas Rudolf Hess, žinomas nacis No. 3. Neradęs tinkamos
vietos kur nusileisti, jis sulaikė lėktuvo motorus if pats ai su parašiutu nusileido į žemę. Lėktuvas nukrito ir
suteškėjo.

, Taksai už cigaretes Kovos prieš streikus Padėka

Nuteisti mušeikai

Amerikos Darbo federaci- i Dievo Apvaizdos parapija,
jos prezidentas W. Green ‘ — Rožių-Lelijų klūbas šiuo
Illinoiso generalinis pro- Chicagoj kalbėdamas pareis- ačiuoja kleb. kun. MartinTeismo nuteisti kalėti nuo
1 iki 14 ųietų mušeikai, Hen kuroraa G. P. Barrett pa- k5 kad jis nusprendj kovo. kui už suteikimą salės ir pa-|
skelbė, kad legislatūros pra to prieš darbininkų keliamus rodytą palankumą, Ivanausry Hlavacek, 46 m., ir Jo
seph Kopke, 37 m. amž., pa vesti taksai už cigaretes - į streikus ir visomis priemo- kienei už sumanų vadovavisidavė apskrities šerifui ir 2 centai pakeliui, yra netei- nėmig remti šalies saugos mą vakarui, jos dukrelei už
Į įspūdingą visoms mamytėms
pasiųsti valstybės kalėjiman. sėti, priešingi konstitucijai gtįprinimo programą.
ir
tokiu
būdu
niekini
(void).
jį
s
sak
ė,
kad
kongresas
kalbą, visiems biznieriams,
Jiedu yra Amalgamatcd
Šiuo savo sprendimu pro- neturi reikalo įstatymu iš- J svečiams už skaitlingą atsiAssociation of Meat Cutters
and Butcher Workmen
of kuroras griauja visą guber- teisėti streikus, nes darbi- ! lankymą, lietuviškų radio
North America lokalio 638 natoriaus Green sumanytą ninkai ir be to šiais nepa- programų leidėjams už pa
pripažintą prastais laikais žino, kad skelbimus, Aukštakalnienei
biznio agentai. 1940 m. ba ir legislatūros
ir Mineikutei už dovanas ir
streikai yra kenksmingi.
landžio 30 d. jiedu užpuolė, 1 naujų taksų programą.
visiems, kurie tik kokiu bū
sumušė ir sunkiai sužeidė'1 TIšmetus
- .
.....
. ,
iš
įstatymo takdu prisidėjo prie vakaro.
vienos mėsos parduotuvės su3 u- ci
s
,ai bug
darbininką CesLavą Myko- galima įterpti kokius nors
P. Barauskienė, pirm.
lajcziką už tai, kad jis ne naujus. Be to, už cigaretes
užsimokėjęs unijai dirbo.
RED- ITCHY- SCALY
tikėtasi gauti nemažas pa
Po nuteisimo jų advoka
jamas.

pasidavė šerifui

Illinoiso legislatūros že-į bių brokeriai ir pardavėjai.
Organizuoti medikai ir
mesnieji rūmai 107 balsais
prieš 6 pravedė bilių, kuriuo dantistai, taip pat Amerikos
nustatoma, kad profesiona Legijonas remia šį bilių.
lais ir amatininkais galės
Apskaičiuojama, kad Illibūti Illinoise tik U. S. pi noise yra tarp 200 ir 300
gydytojų nepiliečių. Kai bi
liečiai.
Biliuje išvardinti šie pro lius bus pravestas ir guber
šie ,
fesionalai ir amatų specia natoriaus pasirašytas,
gydytojai negalės gydyto
listai:
Gydytojai, dantistai, far- jauti iki naturalizuosis. Pamacistai, slaugės, optome- našiai bus ir su kitais protristai, chiropodistai, advo- fesionalais nepiliečiais.
katai, barzdaskučiai, grožio
Kai kurie gydytojai piliekultūristai, veterinarai, ar- i čiai pareiškia, kad toks įschitektai, arklių kaustyto- Į tatymas senai buvo reikajai ir nekilnojamų nuosavy- lingas.

neteisėti

Viesulas padarė

Amerikos Legijo

250,000 dol.

jiedu pasislėpė. Kreiptąsi į
gubernatorių, kad jis juos
karan
išlaisvintų. Tas negelbėjo.
Kai šerifas suskato jųdviejų
Illinoiso Amerikos I>egijo- ieškoti, jiedu ir pasidavė.
no postai susimetė kovoti
prieš šalies vyrausybės šu
manymą panaudoti karo lai- Chicagoj gimė
vus saugoti siunčiamus į
ketvirinukai
Angliją ginklus ir karo reik
Mercy
ligoninėje Mrs.
menis.
Frances Adams, 20 m. am
Pažymima, kad toksai lai
žiaus,
penktadienį vakare
vų naudojimas yra aiškus
gimė ketvirinukai — visos
kišimasis į karą Europoje,
keturios mergaitės.
Artimuosiuose Rytuose
ir
Visos keturios po 10 va
Afrikoj.
landų tačiau mirė. Gydyto
PLATINKITE “DRAUGĄ’’ jai aiškina, kad prieš laiką
jos gimusios.

nuostolių
Praeito ketvirtadienio va
karą siautęs smarkus vėjas
Chicagoj ir apylinkėse šukėlė iki 250,000 dol. nuostolių,
Apardyti du airportai, Ru
binkam ir Lewis. Sugriauti
trys nauji angarai ir sulam
dyta 33 lėktuvai.

Kai kur išlaužyta eilės
medžių, nuversti namų ka
minai, nuplėšti stogai. Ke
liose vietose perkūnai sukė
lė gaisrus.

tui

nepavyko

apeliuoti

ir

nas prieš įsivėlimg

COCHRAN QUALIFIES IN BIG TEN MEET

Chicagos istorijoje yra an
trasis atsitikimas — ketvirinukų gimimas. 1901 metais
Mrs. Josephine Ormsby gi- I
mė ketvirinukai — 3 berniu- !
kai ir viena mergaite. Visi (
užaugo. Anksčiau toks įvy
kis Chicagos rekorduose
nežinomas.

EEZEMA

Gubernatorius dar nenu{ ka3 „us daroma
tu0 klausimu Jis prane5ė_
kad pirmiau studijuosiąs
prokuroro opiniją (sprendimą). Už 6 savaičių baigias
laikas reguliarinei legislatū
ros sesijai. Vadinasi, yra
trumpas laikas kokiam nors
didesniam užsimojimui,

ARTHRITIS

Don't desnair
of relief from
terribie Arthritii achea or
paini. The
NEW Colioidai
lodiaed Sulphur
capauirs called
SIJLPHO KAPS
oftenbring wel-

come relief in
Arthritia dae
to Sulphur deficiency. Smili
dailv coat. Mon
ey back if iri)
relief after 30
dayi’ donge.
Begin taking
TODAY.

2^urDru||UthMSULPH^KAPS

Effective Home Treatment
Promptly Relieves Torture!

Murinę soothes, cleanses and refreshe?
irritated, reddened mejibranes caused
bv head colds, driving, winds, movies,
elose work, late hours. Free dropper
with each bottle. At all Drug Stores.

ČIA GAUSI
greit, leng
vais Išmo
kėJI muks —
IKI 20 METU.

PASKOLA
5

NUO

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and LOAN ASSOCIATION
'

'

Pirmas iižtepinuus mu stebėtinu
ŽEMO—daktaro išrastas—tuojau
sustabdo in-Įuikenčiantij niežėjimą
galvos ir tuojau pradeda siigijimą jautrios odos. Stebėtinai sėk
mingas per virš 30 metų! Gauna
ma- visose vais
tinėse.

„ŽEMO

Vienintelis
Vakarinis
Lietuvių
Programas Amerikoje —
Leidžiamas 9 Sykius i Savaitę

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

į,1 000,000.00
’

WHFC-I45O kil.

’

Jūsų Grožis —

Mūsų Specialybė

lei Insurance Reik,
PAS

VILEIŠĮ
EIK!

AR DAUG KŪRO SUDEGINAT 21EMOS METU?|

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij^]
Sutaupysite Daug Pinigų.
Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:|
MOW»T» DOCK WOPL

išlaidos

Co«m»oao»

Moderaišklansl Įrengimai

Buvęs Illinois legislatūros
atstovas iš Riverside Arnold

L. Lund apskaičiavo,

kad

1941 m. Cooko apskrity lo
kalinės išlaidos yra penkiais

milijonais dolerių

didesnės

už 1933 metų išlaidas.

Anot jo, kai kurios išlai
2
'"Draugo*"

Aetna

telephoto)

Roy Cochran of Indiana leading Leroy Collins of Ohio
at finish of first heat of 440 yard dash trials in Westem
Conference Track Meet at Minneapolis, Minn.

Patyrusios Grožio Specialistės

Prieinamos

Lietuviška Įstaiga

Marty's Beauty
Shop

dos nieku būdu nepateisina

mos, o ypač dar šiais nepa

Mary Sncilla, savininkė

lio gyventojų pasiaukojimo

Boaam

SorrWM»-9OiM waGwKFi

HAMKbo*

»ca Gvbc Pt

kūro;
2. Apsaugo gyventojų sveikatą ;|
3. Padidina namų vertę;
4. Taupo namų šilumą;
5. Duoda gerą apsaugą nuo
1.

Sutaupysite 40%

gaisrų;

The Prudential Ins.
Co. of America
175 W. JACKSON BLVD.
SUITE A-1S2(T
Home Offiee: Nevvark, M. J.
RESIDENCIJA:

4432 So. California Avenue
Tel

m Lavtw

He*** BuiLsmaMmtttAiACoHcarrt. tve
Maaomot.

ninririr.

UAFayette 0771

kai šalies

vyriausybė reikalauja dide
šalies apsaugai.

Pitaout b»wumno

DR. PETRAS
VTT.EIAIS,
Atstovas

Kainos

6321 S. WE8TERN AVĖ.
Tel. i REPub’ic 9202

prastais laikais,

X Kaz. Kazdaila, bridgeportietis, šiomis dienomis tu
rėjo surprizą: policija pra
nešė, kad rado jo vogtą au
tomobilių, nors jo automo
bilius nebuvo pavogtas. Pa
sirodė, mainydamas savo au
tomobilių su kitu K. Kaz
daila pamiršo nutrinti nuo
lango miesto leidimo žymę.
Išmainytas jo automobilius
buvo pavogtas ir radus po
licija pranešė jam, o ne tik
ram savininkui.

APTARNAUJA CHICAGOS ir APYLINKES LIETUVIJĄ

OF CHICAOO

TURTAS
VIRI r

X Atsiprašau. Vakar šioje
vietoje buvo parašyta, kad
Adelė Patrick ištekėjo už
St. Geringo, o turėjo būt St.
Deringio ir vestuvės buvo
ne geg. 10, bet 11 d. Taip
pat rašant apie Samienę pa
žymėta, kad jos vardas Emi
lija, turėjo būti Elzbieta.

RADIO LAIKRAŠČIO 10-ti METAI

Tel.: CANAL RSS7
Mokame 3į/2% Dividendų
Ben. J. Kazanauskas, Sec.

MOTERYS,. MERGINOS

X A. Paurazienei, gyv.
2942 W. Pershing Rd., geg.
12, gimtadienio proga drau
gės suruošė surprizą. A. Pau
razienė yra sesuo Mot. Šu
gos centro pirm. E. Paurazienes.

IMRGUTIT

2202 W. CERMAK ROAD

Cooko apskrities

h -<

X A. Dočkus, šv. Kryžiaus
parap. komiteto narys, šio
mis dienomis grįžo iš trum
pų atostogų po Kentucky
valstybę. Kelionę atliko sa
vo nauju automobiliu.

Acme telephoio)

Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį pasi
sekime Jūsų biznyje arba profesijoje.

6.

Greitai ir lengvai įtaisoi
Apskaičiavimu

Dykai!

Parflplname F.H.A. Paakoltntmne
ar limokėjlmna.

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

ALEX ALESAUSKAS
CHICAOO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Avė.

Republic 605 j

Warehowie: 9401 So. Stony Ialand Ava. Ui.

