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Situacija Kretoje Patenkinama * Anglai
PRIEŠ PROPAGANDĄ

Dr. J. Šliupas A tsivertė, Skelbia

PRIE CANDIJOS ĮVYKO
ARŠIOS KOVOS - ANGLAI

Jo Eminencija kardinolas
O’Connell, Bostono arkivys
Laimėjimas anglų pusėn. Naciai
kupas, kalbėjo Kolumbo Vy
Vyksta kovos
čių organizacijos narių susi
laikosi Malemi aerodrome
rinkime. Tarp kitko Eminen
SC«LE OF MILĖS
cija pareiškė, kad amerikie
KAIRO, gegužės 23 d. — I čiau Malemi aerodromo apy
čiai nuolat turi budėti ir ne
Anglų
generalinis štabas linkėję vakar anglų pravespasivergti įvairiems gleivė
1 praneša, jog prie Kretos sos toji kontrataka tik dalinai
CHICAGO, III., gegužės 23
tiems karo šūkiams. J. A.
tinės Cambijos ir Retimo tepavykusi, nes vokiečiai įsValstybės nieku būdu neturi d. — Gautas iš Brazilijos
MELOS
miestelio įvyko aršios ko- tengę pristatyti daugiau palietuvių laikraštis “šviesa”
įsikišti karan.
vos, kurių metu sunaikinta ramos.
Kardinolas sako, kad kai rašo, jog dr. Jonas šliupas
Vokietijos parašutininkai ir
------------------kuriais karo šūkiais įžei grįžęs katalikybėn.
british fleet. unoer oive
šiose vietose situacija yra LONDONAS, gegužės 23 d.
“Nežinome kokios priežas
BOMBER FIRE. FIGHTS TO KEEP
džiama amerikiečių inteleGERMANS FROM SENDING TANKS,
pilnai anglų rankose. Ta- Į — Londono sluogsniai gavę
gentija. Tokie šūkiai, kaip' tys galutinai nulėmė dr. JoIROOPS. GUNS TO CRETE BY SEA
žinių, jog karo padėtis Kre
kad “Padarykime pasaulį no Šliupo atsivertimą”, rašo
i
>
v
toje staiga pasisuko anglų
saugiu demokratijai”, arba i laikraštis. “Tik žinome, kad
BRITISH
pusėn.
“Karu padarykime karams ji® pamaldžiai kasdien klauAnglijos Viduržemio lai
base SeoofCandia
galą”, yra veidmainiški. Jais 80 mišiU Palangoje, kur huvo
vynas, pasak šių pranešimų,
norima apvilti vargšus žmo miestas burmistras”.
išsklaidęs visas vokiečių pa
KIŠAMI
nes, į savo pusę patraukus
Kiek anksčiau buvo gauta
VICHY, gegužės 23 d. — stangas pristatyti paramą
jų geras, jautrias širdis. Jei žinių, jog dr. Šliupą Lietu
Šiandie Prancūzijos vice savo kariuomenei Kretoje.
HElO by
ir toliau tos rūšies karo pro vos komunistai buvo arešta
GERMANS
premjeras pareiškė prancū Iki šiol anglai, visdėlto, dar
pagandai nebus padarytas vę.
Q AIR BASES
zams, jog paskutiniuosiuose neįstengia sulaikyti Vokieti
hierapetra
galas, pareiškė Eminencija, (Plačiau ketvirtame Draugo
pasitarimuose Hitleris nerei jos naujai pristatomų para
= HIGHV/AYS
amerikiečiai apsižiūrės pra puslapyje).
kalavęs iš Prancūzijos lai šutininkų.
Mediterranean See
radę žodžio laisvę ir kitas
Vokiečiai Kretoje
vyno.
(“Draugns” Acme telephoto)
laisves. Amerika neturi bruk
Vokiečiai palaipsniui įsivyrauja Kretos saloje. Kaskart jų vis daugiau įsiveržia kaip
Paskutiniosiomis žiniomis
Hitleris taip pat nereišti visam pasauliui savo vy
oru, taip ir jūra. Britų orinės jėgos dėl airportų stigimo kapituliavo. Vokiečiai tad do kęs jokių pretenzijų ir į šiuo tarpu Kretoje Vokieti
riausybės santvarkos. Kiti
minuoja padangėse. Užėmę svarbiausią salos miestą. Vietomis britai su graikais dar Prancūzijos kolonijas.
jos kariuomenės gali būti
kraštai to ner.cri.
ginasi.
Baigdamas admirolas prt- apie dvi divizijas, kurios tudėjo, jog jis niekados nema- iri nepaliaujamai kovoti su
t
EKONOMIKA
Nepavyko kontrataka
nęs kam nors perleisti laivy anglų-graikų bendromis paBulgarijoj paleis
ANKARA, gegužės 23 d.
Pasaulyj
no.
jėgomis keliuose frontuose.
U. S. kongrese daug kal — Anglų diplomatiniai sluo LONDONAS, gegužės 23 d.
, . ... . .
,
Tačiau būriai vokiečių orlaibama apie ekonomiką. Kon gsniai šiandie pareiškia, jog — Irako kariuomenė prave politinius kalinius
Vokietija baigs viena
.
,
,
CHUNGKINGAS. — Vietos
vių kas valanda pristato
greso atstovai, deja, tik ki Bagdado okupacija šiuo mo dė kontrataką ant Falluja
Hitleris nereikalavęs iš šimtus naujų parašutininkų.
SOFIJA, gegužės 23 d. — komunistai laikraščiai sulai
tiems perša išlaidas mažin mentu bėra tik dienų klausi miestelio ir buvo jį užėmę,
Prancūzijos jokių koncesijų,
Anglijos karo žinovų mati, taupiai gyventi. Patys gi mas ir jog anglų karinės pa bet anglai jį vėliau včl atsi Šiandie Bulgarijos parlamen kė pranešimą, jog Kinijos
pasak
Darlano,
nes
“
Vokietinymu
Kretos kovose turės
tas pravedė įstatymą, ku komunistų 18-oji armija te
tuo nesirūpina.
jėgos Palestinoje yra pasi ėmė.
ja ši karą pradėjo viena ir ji išsispręsti Vokietijos parabekovoja prieš japonus.
Kongreso atstovai visais rengusios bet kuriuo mo
Šiuo metu Eufrato ir Tig riuo suteikiama amnestija
įsitikinusi galinti jį baigti šutininkų svarbumas, nes
savo susirašinėjimais veltui mentu žygiuoti Sirijon.
ro upių potvyniai labai truk keliems tūkstančiams politi
BERNAS. — Pranešimai nežiūrint bet kokių koalici- galima tikėtis, jog Anglijos
nių kalinių. Jų tarpe ir svar
naudojasi paštu. Savo siun_
_.
,
do
kariuomenės
judėjimui.
..
.
. ...
. i
Pranešimai sako, jog prie
laivynas Vokietijos laivų
iš Bagdado sako, jog Irakas JŲ”ciamiems laiškams jie nerei-'
, ,
. .. s. .
Iš Berlyno pranešama, jog blausiam Makedonijos revoŠiuo momentu Prancūzija prie salos neprileis.
.
x
x , i Bagdado irakiečiai yra suliucionieriui Ivon Mihailov, I įteikęs anglams protestą su
kalingi pirkti pašto ženklų.
Irako
kariuomenė
vėl
užė

traukę apie 12,000 kariuo-,
gįUo metu Anglijos orlalkurs daugiau negu seseris ryšyj su anglų orlaivių ata- turėjusi pasirinkti tarp mirBet jie verčiami pirkti paš
menės, bet jie greičiausia musi Falluja miestelį, kuris metus buvo ištremtas.
komis ant Mosulo. Atakose ties ir gyvybės ir maršalas vių Kretos saloje jau nėra,
to ženklus, jei savo Laiškus
pasitrauksią Basros linkui. yra 40 mylių į vakarus nuo
Petain su vyriausybe pasi- nes saloje jau nėra tinkamų
žuvę 32 civiliai gyventojai.
nori siųsti oriniu paštu.
Bagdado.
Nuo 1925 metų Mihailovas
rinkęs gyvybę.
aerodromų.
Turkijos politiniai sluogs
Ir tas jiems pasirodė įkivadovavo tarptautinei Make
Darlanas taip pat pabrėžė, Anglų viltys
rus dalykas. Tad sugalvota niai, nors ir įsitikinę, jog a n
ROMA. — Italai skelbia,
donijos revoliucionierių or
jog 1940 metais Hitleris gaTuo tarpu Anglijoje aišiš valstybės iždo kiekvie- į ^4 padėtis Irake yra saugi,
Amerikoj
ganizacijai, kurios svarbiau jog Saudi Arabija pareikala lėjęs atsisakyti sudaryti su kiai , suprantama padėties
nam atstovui gauti po 50 Į reiškia nugąstavimo, kad
sias tikslas buvo Makedoni vusi iš anglų, kad arabams Prancūziją taiką ir nušluoti rimtumas, bet visuomenė ir
vokiečiai
gali
pareikalauti
dolerių per metus orinio paš
DEROITAS. — Pravestuo jos nepriklausomybės atsta būtų suteikta išėjimas į jū Prancūziją nuo pasaulio vei- spauda šaltai laukia kovų
perleisti
kariuomenę
per
Tur
to išlaidoms. Ateityje jie
rą per Aquaba uostą prie do, “bet jis to nepadarė”.
se darbininkų rinkimuose, tymas.
pabaigos.
pirks orinio pašto ženklus ir j kiją Irakan.
Raudonosios jūros.
kuriuose dalyvavo virš 80,Ir dabar, pasak jo, “1941
The Daily Telegraph rauž tai mokės ne iš savo ki000 darbininkų, Fordo dirb
m. gegužės mėnesį laimėto šo, jog “gynimąsi labai truk
šeniaus.
Sirijoj
vyksta
KAIRO. — Egiptas forma jas sutiko tartis su Prancū do nebuvimas kovos orlai
per teatrus pastumti bonų tuvėse laimėjo CIO unija.
Tas vadinasi ekonomika.
1
. . .
.
., liai pareiškė Vokietijai provyriausybe”.
vių. Tol, kol pagaliau paaiš
pardavimo kampaniją.
•
kariniai nesutarimai^,.,nu8kandInl^o£gip zijos
Kas kita kalbėti, kas kita
Laisvas pasirinkimas
kės kovos vyksmas šiandie
WASHINGTONAS. — Lai
veikti.
(to laivo Zamzam.
Vicepremjeras
pareiškė, galime tik laukti ir viltis”,
vyno komisijos pirmininkas
AVENTĄJAM SOSTUI
DAMASKAS, gegužės 23 ;
jog jis vykęs pasitarimams
Darbiečių Daily Herald pa
NAŠTA
« Emory S. Land pataria pa d. — Prancūzijos karininkas
kviečiamas,
bet .reiškia, jog anglams laimėBONŲ PARDAVIMAS
LONDONAS. — Anglija Hitlerio
Šiais karo laikais ir Šven- naudoti Amerikos kariuome su 200 savanorių kareivių
suėmė Prancūzijos tankerį Prancūzija laisvai pasirinku ; jus aiškiai nukentėtų VokieGegužės 1 d. J. A. Valsty- tąjam Sostui pasunkėjo gy- nę, kad sulaikytų streikus
Įniršių po susirėmimų su pa
tijos prestyžas.
Sheherezade, nes esą galima, si dabartinį kelią.
bėse pradėta
pardavinėti venimo našta. Jis turi tie laivų dirbtuvėse.
slėnio sargyba, perėjo pas
Pasitarimuose
niekados
jog netrukus bus nutraukti
krašto apsaugos bonai ir sioginiai išlaikyti 874 kon
anglus Palestinoj ir Transsu Prancūzija visi santykiai. nebuvę nė užsiminta, kad Anglai Suėmė 800
ženklai. Už keletos dienų pa gregacijas ir ordinus, ku WASHINGTONAS. — Karo
jordanijoj. Pas anglus perėPrancūzija galinti netekti sa
sklydo gandai, kad pardavi riems priklauso
1,002,752 departamentas netrukus krei
jąs karininkas yra pulkinin
vo suvereniteto.
italų Etiopijoj
psis { kongresą, kad būtų

Komunistai buvo
ji suareštavę

Prancūzija neduos
savo laivyno

" 1

BAGDADAS
TURĖS GREIT
PASIDUOTI

I

mas sunkokas, kad žmonė® vyrų ir moterų vienuolių.

mieliau perka automobilius
Tie skaičiai taip paskirs paskirta dar $2,500,000,000
ir kitas praštmatnybes, ne- tomi: 61 ordinas su 108,347 naujam oro laivynui.

e

gu bonus, arba ženklus.

vyrais, 93 kongregacijos su

Tad iš kongreso iždo sek 105,067 vyrais ir 720 mote

retorius Morgenthau užklau riškų kongregacijų
stas, kaip dalykai stovi. Jis

atsakė, kad per 17 dienų jau
parduota bonų ir ženklų ver

tės apie 250,000,000 dol. Sa
ko, tai nepaprasta pažanga

Morgenthau

nusprendė

BERLYNAS. — Karo va
dovybė praneša, jog laiko
Jeruzalėj pabėgęs karinin mas kovose
žuvusiu Vokieti*

kas Collet.

šiuo
metu
Įsitikinę,
jog
Amerikai
narėmis.
Jos višos netekusios jokių gresia naujas pavojus Iš
iavo ir kitų pašalinių prie- Prancūzijos Afrikos koloni
nonių gyvenimui. Kas gi ki jų. Pavojus susidaręs po
tas jų likimu rūpinsis, jei ne Prancūzijos-Vokieti jos arti
mesnto bendradarbiavimo.
Šventasis Sostas.

LONDONAS, gegužės 23 d

— Admiralitetas praneša,
jog anglų submarinai nus
14 darbininkų
kandino 9,000 tonų kariuo■—i^—BICKNELL, Ind., gegužės menės laivą ir 7,000 tonų
Buteikusi nBciBmB ne* ir gin
n A f*
| 23 d. — Įvykusiam Panhand tankerį, kurie mėgino pasto
kluB kovoma IrBkevi K A O
le kasyklų sprogime žuvo 14 kti ašies stovyklas Libijoj
Britų sluogsniai praneša,
Giedra ir šilčiau. Pietvaka darbininkų, kurių lavonus
Tuo tarpu Etiopijoje angjog su pulk. Collet atvykęs rių vėjai.
Į šiandie iškasė iš griūvėsiu. Lai užėmė Celute miestelį ku
ir nemažas skaičius kariuoSaulė teka 5:21 vai., saulė
Septyniolika kitų darbinin riame suimta 800 italų ka1 menės.
leidžias 8:12 vai.
I kų laimingai išsigelbėjo.
j reivių.

kas pasakoja, jog jis nebega jos submarinų komandantas
WASHINGTONA8. — Di Įėjęs pakęsti vedamos klas- j Guenther Prien.
tos, nes Sirijos vyresnybė

789,338 plomatiniai sluogsniai

Kasyklose žuvo

Šeštadienis, geg. 24 d., 1941

DRĄUGAS

Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
kauskas, J, Vilkanskas, K.
— Senovės Peru inkai tu
GARY. IND., LIETUVIŲ PARAPIJA
Mičiūda, K. Jankauskienė, rėjo šventąją ugnį, kurią
A. Maurušaitis, A. Deltu amžinai degindavo prieš sau
ŠVENČIA SIDABRINĮ JUBILIEJŲ
vienė, O. Jonikienė, M. na lės deivių stovylas. Paskuti
Ta proga sekmadienį, gegužės 25 dieną, kauskienė, J. Rakauskas, O. nieji inkai dėl to ir aiškino,
O. Auškalnienė,' kad jų galybė žuvusi dėl šv
parapijos saiėj, rengiamas didelis bankietas E.Rauktienė,
Ašmienė, Simonas cikas, ugnies užgesinimo

Bagdonas, Mažeika, Jankus'
O.P., Vaškys O.F.M., kelioli
ka kitų tautybių kunigų, iš
viso virš 40. Be to, buvo ke
liolika seselių Pranciškiečių
Visų lietuvių gedulas. - Parapijiečių ir Kazimieriečių. Mišias lai
kė kun. Paukštys, dijakonu
ašaros. - Jautrios laidotuvės. - Naujas buvo kun. Garmus, subdija- Gary, Ind. — Sekmadienį,
.
i, ,
. i
.
i
konu kun. Martusevičius, ce- gegužės 25 d. Gary lietuviai
kapas lietuvių kunigų kapyne.
remonijal.u kun. Mažeika. minės savo — Šv. Kazimie
Philadelphia, Pa. — Ir taip šant j bažnyčią ilgiausios Prie šalutinių altorių mišias ro — parapijos 25 metų įsteigimo jubiliejų. Ta proga
skausmo pilnas lietuvių šir- eilės draugijų narių, vaiku- laikė Philadelphiaklebonai
dis, gegužės 12 dieną, sujau- čių, parapijiečių ir kitų lie , kun. Valančiūnas ir kun. Če- rytą bažnyčioje bus laiko
dino netikėta ir staiga mir- tuvių ir nelietuvių praleido, | pukaitis. Pritaikytą pamok- mos ypatingos pamaldos, o
tis a. a. kun. Ign. Zimblio, lydėjo tą, kurs jų širdis at- slą ir atsisveikinimą pasakė vakare, parapijos salėj, renŠv. Jurgio parapijos klebo- jautė. Beveik visi iš skaus- kun. Ign. Valančiūnas, at giamas didelis bankietas, į
no. Telegramos, liūdni var- mo ašarojo. Jaunimas, kurs vaizduodamas velionies gy kurį pakviesti, ir žadėjo da
miesto majoras,
pų aidai, laikraščių žinutės, greit viską pergyveno, neiš- venimą — pąsiaukavimą sa lyvauti,
skelbė visiems lietuviams silaikė, verkė kaip kūdikiai, vo parapijai ir visiems žmo daug žymių miesto ir apsKi;naują mirties auką. Vėl at- Liūdnos Bažnyčios maldos, nėms, darbštumą, kantru i ties valdininkų, taip pat
siskyrė iš gyvųjų tarpo tik- giesmės, gedulingi šydai, vi mą, kilniaširdiškumą. “Jis , daug biznierių ir profesijo
rai malonus žmogus, šven- sų skausmingas nusiteiki- buvo ne tik Jūsų klebonas nalų, lietuvių ir svetimtau
tas kunigas, karštas lietu- j mas, pripildė bažnyčią vie- ir vadas, bet mano Tėvas, čių. Bankiete dalyvaus ir
žymus skaičius dvasininkų
vis, pasiaukojęs klebonas, nu, skausmingu atsidėjimu, i kai aš darbuvauklieriku,
Buvo ko liūdėti lietuviškai Parapijai buvo ko liūdėti kaip maloniai jis mane glo — lietuvių ir svetimtaučių.
Gary, Ind., lietuvių ir Šv
širdžiai, nes a. a. kun. Ign. savo mylimo klebono, kurs bojo per atostogas,” jautriai
Zimblys pats su lietuviais ir jiems visa savo siela buvo kalbėjo pamokslininkas. Ra Kazimiero parapijos istorija
dėl lietuvių gyvenęs, dėl lie- j pasiaukavęs. Per 23 metus gino dažnai atsiminti jį ne yra gan ilga ir įdomi, tik
tuvių sielų laimės savo gy-! neapleido jų, nors buvo pro- tik ašaromis ir dejavimais, dėl stokos vietos negalinu
venimą paaukavęs. Už lie- ga, būdamas silpnos sveika- bet ir karštomis maldomis. jos ištisai įdėti į šį “Drau
go” numerį. Tai padarysime
tuvybę kentėjęs anais prieš-' tos, visada dėl parapijiečių
Absoliuciją atliko J. E.
kariniais laikais, . gyvai at- dirbo,
savęs nesigailėda- vysk. Lamb, arkidiecezijos sekančiuose numeruose.
jautė lietuvių nelaimes mū mas. Jis buvo ne tik jų Va sufraganas.
sų laikais. Kada reikėdavo das, bet ir tikras Tėvelis—
Po pamokslo dar kartą vi
lietuviams pagelbos rankos, Tėvas, meile ir globa lydė si — kunigai, draugai, para
jis mažai kalbėdamas, pats jęs juos lig mirties tiesos ir pijiečiai, pasakė paskutinį
ją ištiesdavo. Ko vienas ne- j meilės keliu,
VVestville, III. — Gegužės
sudiev. Pagaliau užvožtas
pajėgdavo, prašydavo kitų
Jautrios laidotuvės įvyko karstas ir a. a. išlydėtas 7 d. čia kalbėjo St. Gaba
pagelbos. Mačiau, kaip vie
kapinėsna. liauskas. Jisai puikiai nu
gegužės 17 dieną. Visą rytą Šv. Kryžiaus
name parengime kantriai
gausiai lankė bažnyčią, ėjo Virš šimto automobilių, tūk švietė dabartinę Lietuvos
maldavo aukų verkiantiems
Sakramentų, klausė šventų stantis lietuvių, atlydėjo Am padėtį ir nurodė reikalą dė
ir skriaudžiamiems lietu
Mišių, kurias ąukavo už a. a. žinan Gyvenimam Visų di tis prie Lietuvos vadavimo
viams. Bet kas įvertins jo
ir pergyve darbų. Lietuvos gelbėjimo
sielą iš visur suvažiavę lie delis rimtumas
✓
sielos skausmą lietuvių rei
tuviai kunigai. Tyla, liūdnas nimas. Draugų giesmės to
kalais? Kiek lietuvių yra su
susikaupimas, skaudi širdis, nams lydint a. a. kun. Ig
šelpęs, išgelbėjęs. Dar pir
WULK SILUlO
bažnyčioj gedulo kaspinai, nacas Zimblys priglaustas
1945 Wes» 35* Street
momis savo kunigystės die
sakyte sakė, kad labai ne žemelėn. Jis palaidotas nau
nomis aukojosi dėl lietuvių:
paprastos ir jautrios laido jame lietuvių kunigų kapy
nukentėjo, mylimą Tėvynę
modfrn"
tuvės. Laidotuvių pamaldos ne, neseniai įsigytame, kur ('OMn.ETF.
^*2
turėjo apleisti. Bet ir Ame
prasidėjo 9:30. Pamaldose stovi pastatytas gražus, di
rikoj lietuviams pasišventė,
e prk es
dalyvavo J. E. vyskupas dingas akmens kryžius. Šadirbo jų naudai lig savo
Lamb, prelatai Ambotas iš Į lyse yra angelų stovylėlės,
mirties. Todėl galima saky
Hartford, Conn., Hawks ir lyg meldžiasi už čia palaiti, kad dėl jo mirties visi McNally iš Philadelphijos,! dotus lietuvius kunigus ir
lietuviai gedulu pridengti. NAUJOJ VIETOJ
lietuviai kunigai: Karalius, visus lietuvius.
liūdi netekę vieno savo veik
Nenoromis skirstėsi lietu
Paukštys, Valančiūnas, Celaus tautiečio, vado, kurs
pukaitis, šeštokas, Alabur- viai iš kapinių, dar ilgai bū
taip mums būtų reikalingas!
da, Klevinskas, Vasiliaus rys žmonių meldėsi ir žiū
Visi lietuviai atjautė a. a.
kas, Narbutas, Ažukas, Dau rėjo kur palaidotas jų myli
kun. Igno mirtį, bet ypač
mantas, Virbickas, Balkū mas klebonas. Visų atsisvei
skaudžiai tai pergyveno pa
nas, Simonaitis, Martusevi kinimas buvo Reųuiescat in
rapijiečiai. Tie, tarp kurių
čius, Raila, Laumakis, Alau pace — Ilsėkis RamyoėjeU: 4740 SO. ASHLAND AVE.
gyveno ir veikė 23 metus.
(virš Andes Candies)
K. St Ra,
skas, Degutis, Šukevičius,
Tel. YARds 2148
Netikėta mylimo klebone
ŽEMOS
KAINOS
mirtis pritrenkė juos, jaudi
18 MENESIŲ- IŠSIMOKĖTI
no. Vakar dar bažnyčioj
Vai.: 10 vai. iki 8 vai. vak.
Dievo žodį skelbė, mokino.. '
šiandien su vaikučiais šne- I
kėjos, už kelių valandų jau
užmigo Viešpatyje.
, Per visas dienas parapi- j
LIETUVIS
jiečiai lankė, meldėsi, žiūrė
AKIŲ GYDYTOJAS
jo į jo užmerktas akis, h»l- į
SPECIALISTAS
tą veidą. Netikėjo, kad nebęgirdės jo žodžių, pamoky
mų, suraminimo žodelių
Lankančių širdys skendo
skausmuose, o akys plūdo
Su t Iri 20 metų praktikavimo akiu
ašaromis. Penktadienio va-.
taisymo ir gydyme
GEtlAl PRITAIKINTI AKINIAI
kare minios parapijiečių ir
Didelis Pasirinkimą*
patalays kreivas akis, trumparegyste
Naminių, Importuoto
Ir toliregystę,
kitų lietuvių lankė jį kars
palengvins aklų {tempimą. praAallna
ir Lietuviškų Gėrimų.
galvos skaudfijlmą, svaigimą ir akių
te, atsisveikino. Mačiau,
Parduodame
karfttj.
MODEKMAKIAISI, TOBILIĄLSi
Tiktai Tavernams.
kaip nuoširdžiai, liūdesio su
EGZAMINAVIMO BCDAI
Vai.: 10 iki 5 Kasdien
Speciali atyda atkreipiama J valk-ų
rakintom lūpom, pilnomis
akla.
Užsakymai Išvežiojami
Akiniai pritaikomi tiktai kada ralkla.
ašarų akimis, vyrai spaudė
Sekančią Dieną.
FRANK VIZGARD, Sav.
•
VALANDOS;
savo ranką prie jo rankų — ,
10-tos Iki 8-tos valandos kasdien.
Sekmadieniais pagal sutarti.
susijaudime sudiev šnibždė
jo. Paskutinės maldos, gies
6246-48 SO. CALIFORNIA AVE.
mės, ir jis žengė keliu, ku
TeL REPublic 1538—9
Tel. YARDS 1373
riuo niekada nebegrįš.. Ne*

Palaidotas a. a. kun, klebonas

Ignacas Zimblys

Adv. St. Gabaliausko
prakalbos

B. Valančaitė, Dom. Jocius,
— Seniausias visame pa
J. Urbonas, A. Vainauskas,
sauly gyvulys yra tūlas vėž
J. Ragaišis. Visc $42.00.
lys. Jis randasi Londono zo
širdingai ačiū aukotojams. ologijos sode, atvežtas iš
Dar daugelis veatvilliečių y- Maurici„ salos.
Zoologai
ra pasižadėję aukoti.
šiam gyvul8iiui priskait0 net

Justa Karpiūtė 230 metų.
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARU DRAUGUOS NARIAI
Res. Tel. GROvehill 0617
Office teL HEMIock 4848

OR. J. J. SIMONAITIS
I

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: 2—4 įr 7—9 vak.
į Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus.

2423 VV. Marųuette Road

i

DR. STRIKOL’IS

J. Martis, dabartinis
PHYSICIAN AND SURGEON
Šv. Kazimiero lietuvių para
pijos, Gary, Ind.. klebonas. 4645 So. Ashland Avenue
Kun.

reikalams aukojo šie asme
nys: $10.00 aukojo Juozas
Samakas; po $5.00: kun. Jo
nas Paukštys ir Justa Kar
piūtė. Po $1.00: J. Seikauskas, P. Ražaitis, A. Povilaitienė, J. Gedvilą, K. Melą-

ts? ross t r:

Į MONE LAFAYETTE 2*13

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

Vienintelė Lietuvių
Wholesale Liąuor
Įstaiga Chicagoje

DR. VAITUSH, OPT.

INTERNATIONAL UŪUOR CO.

4712 So. Ashland Ave.

SS

2201 VVest Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v

REZIDENCIJA:

6631 S. California Ave.
Telefonas REPnbiic 7868
Ofiso teL VIRginia 0036
Rezidencijos tel: BEVerly 8244

DR, T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISO VALANDOS:
4157 Archer Avenue
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M.
Nedėliomis pagal sutartį.
Nedėliomia pa«al sutartį.
Office tel YARds 4787
Tel. CANai 0257
Namų tel. PROspeet 1930
Rez. tel.: PROspeet 6659
Tel. YARda 5921.
Res.: KENwood 5107

Glasses - Akiniai

i

ADV KNCED PHOrOGdliffY

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. A. J. BERTASH

DR, P, Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Rezidencija: 6600 So. Artesian Ave.
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30 VALANDOS: U v. ryto iki 3 popiet
756 VVest 35th Street
t iki 9 vai. vakar*

LIETUVIAI DAKTARAI

DR, P, ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais
ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.

Teisingai prirenkame aki 3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais
nius. Patarnauja prityręs
ir Šeštadieniais
lietuvis daktaras - optometValandos: 3 — 8 popiet,
1—4 ir 6:30—8:30 vakare
ristas.
Akių egzaminavimas dykai.
Akinių kainos:
PHYSICIAN AND SURGEON
Full view style — $6.95
2158
VVest Cermak Road
Bifocals — biskį daugiau.
Oftoo UL OANal 3345
Paprasti akiniai po $2.95
Ofiao Vai.: 2—4 ir 7—9

TeL YARda 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12.
2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirntndicniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9

Sekmadieniais 11 iki 12

DR, V. A, ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Taipgi akinius pritaikau.

3343 So. Halsted Street
Jei. CANai 5969

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

Dykai didelis katalogas
Jewlery, Elektriniai
Šaldytuvai. Namams
Baldai

JOS. F. BUDRIK
Furniture House
3409 S. Halsted St.
Dėl sąžiningo radio pataisymyo pašaukite Yards 3088

•
Atsiminkite — krautuvė
su mėlynu frontu
Budriko Radio Programos:

WCFL
niais
WHFC
niais
WAAF

— 100 K. — Sekmadie
6 vai. vak.
— 1450 K. — Ketvirtadie
7 vai. vak.
*
— 950 K. — Sekmadie

niais 4:50 vai. vak.

TreOiadlealaU pagal atitarti
Kės. Tel.: HRMlock >150

TU viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokit Jaa. leisdami
Uekaamlnuotl Jas modernUklauata
metodą, kuria reglllmo mokslas
gali sutelkti.
89 METAI PATYDIMO
pririnkime akinių, kurie pašalina
visą aklų Įtempimų.

ir pagal irotarti
TO. t

PROspeet 3634

DR. RAČKUS

DR. C, VEZELIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue

1853 VVest 35th Street

LIGONIUS PRIIMA;
arti 47th Street
vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak Kasdien ano 2:00 iki 8:00 vaL
Seredoj pagal sutartj.
Trečiad. Ir Sekmad. tik susltarius.
Telefofnas: HEMIock 5819

DR. PETER T. BRAZIS

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4143 South Archer Avenue

6757 So. Western Ave.

Telefonas LAFayette 3650
AntradieniaLs, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais.

Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki 3! Vak. 7 Iki 9
Nedėliomia pagal sutartj

4631 So. Ashland Ave.
TeL YARda 0994.
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
_________ Šeštadieniais.___________

Telefonas CANai 7329

DR. PETER J. BARTKUS ’ DR, CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2202 West Cermak Road
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
ir pagal sutartj.
Res. telefonas SEEIey 0434.

DR. S. R. PALUTSIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Ave.
(2-tros luboh)
TeL MIDway 2880
Chicago, UL
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6
vai. popiet ir nno 7 iki 8:30 vai. vak.
Sekmad. nuo 10 iki 12 va!, ryto.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

9

vaL

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

DR. A. JENKINS

OPTOMETRISTAI

(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kampas 18-tog
Telefonas OANAL 0593 — (Jtikago
OFISO VAEANDO8
Kasdien 9:00 a. m. Iki 9.10 p. m.
Treč. Ir keftt: 9:00 a. m. Iki
f:S0 p. m.

OFISO VALANDOS
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare

VIRginia 1836

Dr. John J. Smetana
Dr. J. J. Smetana, Jr.
1801 So. Ashland Avenue

2155 VVest Cermak Road

Oflao TeL:

Tai. YARda 2846

TeL Cicero 1484

Būkite Malonus
SAVO AKIMS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nno 1—4 ir nno 7—9 vakare

Taipgi pagal sntartį. _
Ofiao telefoną* PROspeet 6737

*«■« tokiam VBUrt Mtt

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRUR0A8

4631 So. Ashland Ave.
Tel YARda 0984

Rm. teL PLAaa 3200
VALANDOS

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
NedčĮiomi£2Įuo__l(HkiM2_^ftl;_dicnj

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

Šeštadienis,

geg.

DRXG!BX6

24 d., 1941

VYRAI, KURIE KENTĖJO IR
MIRĖ UŽ LIETUVOS ŽMONES
- Kova už laisvę prieš caro žandarus. Sušaudyti, pakarti, ištremti ir kalinami kunigai
Toks jau mūsų tautos
skaudus likimas — tie, ku
rie Lietuvą pavertė kalėji
mu ir jo raktą įteikė MasKvos diktatoriui, visam pa
sauliui garsinasi laisvę at
nešę į mūsų tėvų žemę, tuo
gi tarpu tūkstančiai lietu
vių, kurie patys kentėjo ir
mirė dėl laisvesnio Lietuvos
liaudies rytojaus, tie yra
pamiršti net savųjų tautie
čių.

5

CIO LAIMĖJO FORDO DARBININKŲ BALSAVIMUOSE

į PEOPLES KRAUTUVE!
-1

■ (T

—

SIŪLO

6. J. Davidavičius, Varnių
seminarijos rektorius sėdė
jo Kauno kalėjime, vėliau
išsiųstas į Jekaterlnoslavą,
o po to — į Ilukštą. Kun.
Davidavičius buvo autorius
plačiai žinomos “šiaulėniš
kio / knygelės’’.

Puikiausias Prekes!!!

Mažiausias Kainas!!!
Geriausias Sąlygas!!!

(“Draugas"

Arine

telephoto)

United Automobile Workers (CIO) lokalo 600 nariai krikštauja kai Michael Widman (kairėje) ir R. J. Thomas, UAW prezidentas, iškelia pranešimą, kad Fordo fabri
kų 70 nuošimčių darbininkų pasisakė už CIO per įvykusius darbininkų balsavimus.
Fordo fabrikų administracija dabar turės skaitytis su CIO unija.
tadvario filialistas turėjo iš
27. K. Kai ra, Kauno gim 32. J. Leonavičius, Kruo
vykti į Sibirą, ir mirė Rusi nazijos kapelionas, išvežtas pių klebonas, išvežtas į Tojoj.
į Uralo kalnus mirė nuo per bolską.
33. J. Limontas, Vasiliš20. S. Jonikavičius, Šilu šalimo teturėdamas 27 met.
kės filialistas mirė ištrėmi
vos altarista, ilgai sėdėjo amžiaus.
28. J. Kelpšas, buvo Sibi me Permės gub.
Raseinių kalėjime, mirė Ru
34. V. Lukasevičius, Luo
re, mirė Poltavoje.
sijoje.
kės
vikaras, ištremtas į O29. A. Kosaževskis, nekal
21. A. Jasevičius, Airioga- tai apskųstas rusų karinin lonco guberniją.
los klebonas buvo ištremtas ko buvo išsiųstas į Sibirą,
(Bus daugiau.)
į Ufos guberniją. Tai nepa.'lkur 1880 m ir mirg Moks.
prastas Lietuvos mylėtojas, j lo vyra3 Vilniaus Mokslo
Jo raštus spausdino “Tėv. dr-jos narys, kaip tada va
e
Liiten to
Sargas’’. zBuvo išsiųstas į dinta — litvomanas.
katorgą, virino druską Uso30. A. Kareiva, Panevėžio
lėje.
vikaras, persekiojamas rusų
22. J. Jacevičius, Taura- slapstėsi, vėliau išbėgęs į
gių (gės?) vikaras išsiųs užsienį.
į Svety Saturday, 1:30 to 2:30 P .M.
tas į Sibirą.
31.
V.
Kumpikevičius,
Kra
.X
23. A. Juzumtfvicius, Vy- kių seserų vienuolyno kape STATION WHI£
1480 kilocyclee
džių klebonas išsiųstas į O- lionas, ištremtas į Sibirą, fe (First Statlon en Yeur Dial} *
lonco guberniją. Jis buvo au vėliau persikėlęs į Permą,
Featuring a program of
torius kelių lietuv. relig. pas esantį ištrėmime vysk. Yugoslav Folk Music
Barauską.
knygelių.
24. A. Kazlauskis, Vendžiogalos vikaras išsiųstas j. r?
Sibirą.
M. DZIMI DAS
25. A. Kazlauskis, Rum
Berghoff Alaus Išvežiotojas
šiškių administratorius, iš
vežtas į Vilnių ten ir mirė
1867 m.
Pristato geriausios rūšies
26. D. Kozickis, Luokės
Berghoff Alų į Alines, kitas įvikaras buvo ištremtas į
staigas, piknikus ir t. t.
Sibirą. Grįžo į Kuršą.

5 Dalių Chrome Breakfast Setas

$7.75_____

$32.50
$85.00 3-jų dalių moder
niški mieg. kamb. setai

$54.50

$8.00 vertės garantuoti
Lovom Springsai

______ $4.90

$45.00 vertės gražūs,
naujos mados 9x12
kaurai

I

RALANDECH’S
YUGOSLAV-AMERICAM
RADIO BROADGASI

PROGA

10 Savaičių Prenumerata Siūloma

UŽ VIENĄ DOLERĮ

MIDDLE-AGED
PEOPLE

Tik pamanykite, už vieną dolerį naujiems skaitytojams
dienraštis “Draugas” siunčiamas per dešitmts savaičių
— tai yra, 60 laikraščio numerių už vieną dolerį!
šiomis dienomis “Draugas” yra žymiai sumodernizuo
tas, patobulintas ir visais atžvilgiais pagerintas. Tai gi
čia yra puikiausia proga padaryti didelę malonę prieteliams, giminėms ir draugams — užsakykite jiems “susi
pažinimo prenumeratą” už vieną dolerį. Pasinaudokite ju
biliejaus proga!
Tai tikras bargenas ir visiems naujiems skaitytojams
puikiausia proga pradėti dienraščio “Draugo” skaitymą.
Užsakymus siųskite šiuo adresu:

"D R A U G A S"
2334 So. Oakley Avė. Chicago, Illinois
arba šaukite CANal 8010

$25.00
$39.50 Studio Couches

$29.75

$25.00

$50.00 naujos mados
porceliniai gesiniai pečiai

9x12 gražios klijonkės

$3.49

______ $25.00

$35.00 vertės 5-kių dalių
Breakfast Setai
$35.00 pilni 4-rių kamb.
įrengimai naujausios ma
$19.95
dos, viskas kas reikalin Naujos mados Zenith
ga dėl namą, už
1941 metų Midget Radios

$11.95

$198.50

6 kubiškų pėdų dydžio, 1941 WESTINGHOUSE,
FRIGIDAIRE, ar G. E. REFRIGERA- <t||Q C f
TORIAI po ............................................. q>ll7.QL

Naujos Plovyklos nuo ... ....................

$25.00

Lengvi Išmokėjimai
DIDELE NUOLAIDA UŽ SENUS BALDUS
Sis pasiūlymas geras tik šią savaitę. Pasinaudokite!

crURNITURE
COMPANV

kreipkitės

pas

Vedėjai ir pardavėjai: M. T. Kezes, Broliai Krukai,
J. Miškas, J. Zabukas, T. šemaitis ir kiti
visiems maloniai patarnaus.

M.

Dzimidą, — gausite greitą ir
sąžiningą patarnavimą.

Pasiklausykite Peoples radio porgramo antradienį, 7 vai. vak.
iš stoties WGES, 1390 kilocycles.

Tel. LAFayette 0401
f

D A C 1/ I
■

KLAUSYKITE! — PATIKS!

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

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

SALTIMIERO RADIO PROGRAMAI!!

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!!

ŠĮ RYT IR KIEKVIENĄ RYTMETELĮ
WHIP — 10:00 vai. ryte — WHIP — 1520 Kiloc.
If you’re past 40, the chances are
that your breath will be offensive
oftener than that of a young person.,
Fermentation of tiny food particlca
caught by partial platcs and denturea freąuently cause this condition
which you yourself may not dotect
būt which is so offensive to others.
Why not take the easy, pleasant precaution that so many fastidious peo
ple ūse to balt this fermentation—
Lišterine Antiseptic employed as a
mouth rinse. It immediately makes
the breath sweeter, purer, less likely
to offend. Lambert Pharmacal Co.,
St. Louia, Mo.

Btlort Any Data Ute

LIŠTERINE ANTISEPTIC

Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus
matote “Drauge”.

Reikale

4138 Archer Avė.

Stai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams:
Užsisakykite dešimčiai savaičių “susipažinimui “Draugą”
už vieną dolerį.

5-kių dalių Chrome
Breakfast Setas tik

4179-83 Archer Av., kamp. Richmand

are common offenders

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS

$25.00

$15.00 spnngsiniai
matracai

$60.00 gražūs, nauji sek
lyčiom setai

4 ANUFACT URINfl

JUBILIEJAUS

11 v r ■ i ■ ■ ■

-■

Dėkodami Savo Rėmėjams Už Sidabrinio (iį
Jubiliejaus Išpardavimo Pasisekimą,

tuvės filialistas, turėjo vykt
į Sibirą.

7. J. Davidavičius, vysK.
Valančiaus sekretoiius, sė
dėjo Kauno kalėjime, vėliau
šiemet sueina 70 metų^ išsiųstas į Vilnių.
nuo to, kai caras Aleksan
8. A. Dabkevičius, Rieta
dras turėjo nusileisti prieš
lietuvius siekusius laisves vo vikaras išsiųstas į Sibi
nio gyvenimo ir paskelbė rą, vėliau grįžo į Kuršą.
9. V. Duseika išsiųstas į
manifestą, kuriuo ištremtie
ji kunigai buvo atleisti nuo Ufos guberniją, 1871 m. grį
policijos priežiūros. Caro žo į Palangą.
priespaudos metu kunigai
10. K. Dimavičius už pa
buvo vieni iš tų negausių taisymą altoriaus be val
liaudies prietelių, kurie ken džios leidimo išsiųstas į Gar
tėjo ir mirė besidarbuoda diną.
mi dėl valstiečių gerovės.
11. A. Gagas 1863 m. per
Štai liūdnas sąrašas tų liau
dies draugų, kurie turėjo šautas Telšiuose.
nuo caro nukentėti ryšium
12. A. Gabševičius, Kau
su 1862 m. sukilimu. Šį są no gimnazijos kapelionas iš
rašą sudarė pats vysk. Va siųstas į Petrozavocką, mi
lančius, palikdamas visiems rė Pskovo gub. 1892 m.
laikams neužmirštamą do
13. N. Giedraitis, Kelmės
kumentą :
klebonas sėdėjo kalėjime. Iš
1. L. Barauskis, Alsėdžių leistas užtariant vysk. Va
dekanas caro policijos buvo lančiui.
14. S. Gruzdis, Platelių
priverstas apleisti savo pa
reigas ir persikelti į Palan klebonas, ilgai sėdėjo Telšių
kalėjime.
gos altariją.
15. S. Gužauskas, Kvėdar
2. R. Bartkevičius, Viekš- nos klebonas buvo padėtas į
nos klebonas, žmonių labai Kauno kalėjimą, iš jo atė
mylimas, apskustas caristų mė teisę būti klebonu.
gub. Kaufmanui neterco vie
16. J. Grincevičius, garbės
tos ir apsigyveno Sedoje.
kanauninkas, Varnių klebo
nas
sergantis buvo išvežtas
3. A. Bo g u šas, Upynos fi
lialistas išsiųstas į Sibirą, į Sibirą. Mirė Vilniaus kalė
jime 1866 m.
mirė Tobolske 1871 m.
17. V. Demskis, Varnių vi
4. K. Choromanskis, Luo karas turėjo bėgti į Prūsus.
kės klebonas, žydams s:cun18. J. Jonkauskis, senas
džiant buvo ištremtas į To- Skaudvilės klebonas, ilgai
bolską.
buvo tardomas.
5. M. čiuževičius, Pame19. A. Jakavičius, Aukš-
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To Makt Your Breath Swltr

Nereik vilkui kelio rodyti.

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

TAUPYKITE

* Juozas Warputas ir jo Kaimiečių Kapeli ja
*
*
*
*
*
*
*

Kastas Sabonis ir Flo-utė (Lakštutė) Balsiutė
Steponas Norkus ir Vėlesnių Žinių Žinovas
Albina Kaspariutė ir Al James
Kri'stina Kriščiūnaite ir Jonas Paredna
Aštuonios NASTURTOS ir Keturi KAVALTERIA1
Juokų Karalius ‘Sank Liu Lujis’ ir Simas Bartkus
Bartkų Šeimyna ir Liuliojančaos Lietuvaitės

*

Oktetas su Antanu Kaminsku, Petru Kavaliausku,
Vanda Zabel la ir kiti

MUSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

45 Metai Sėkmingo Patarnavimo,
Vieno Klijentol

Nenuskriaudžiant Nei

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

Jūsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams, informuodamas
apie įvairius katalikams įdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo tie
gina lr saugo Jas nuo amžinojo išganymo priešų.

sas,

Daugeriopai tepadaugėja JOsų katalikiško
čiusi
$

dienraščio skaitytojų skai

AMLETO GIOVANNI CICOGNANI,
Laodlce* Arkivyskupas,

Apaštališkas Ikdegatag

Labdarybė
Šiandien mūsų dienraštyje rasite įsidėmėtinai gražų
J. E. Arkivyskupo Samuel A. Stritch ganytojišką laiš
ką biednuomenės šelpimo reikalu. Tasai laiškas bus
skaitomas rytoj visose Chicagos arkidiecezijos bažny
čiose. Rinkliava neturtingiems šelpti ir labdaringoms
įstaigoms palaikyti bus daroma per Sekmines. Tikin
tieji, neabejojame, atsižvelgs į Arkivyskupo prašymą
ir j patį didįjį labdarybės reikalą ir gausingai aukos.
Ta pačia proga mes čia primename, kad Lietuvių R.
K. Labdarių Sąjungos 3 kuopa rytoj daro viešą rinklia
vą (Tag Day) Cicero mieste lietuvių senelių prieglau
dos namams statyti. Pasitikime, kad atsiras didelis bū
rys pasišventėlių lietuvaičių, kurios tą dieną pasiaukos
kilniam labdarybės reikalui. Kaip svarbus, kaip artimai
surištas tas reikalas yra su krikščioniškuoju gyvenimu,
su Bažnyčia, tai išskaitysime Arkivyskupo ganytojiš
kos.
Kalbant apie lietuvių labdarių darbus, negalime už
miršti ir kito įvykio, būtent Labdarių Sąjungos daro
mos rinkliavos Šv. Kazimiero kapinėse Vainikų Dienoj
(gegužės mėn. 30 d.) ir tą pačią dieną įvykstančio lab
darių pikniko Vytauto parke. Rinkliava ir pikniko pel
nas eina lietuvių senelių prieglaudos namams statyti.
Mūsų skaitytojai jau žino, kad senelių prieglauda jau
yra statoma. Praėjusį rudenį pašventintas kertinis ak
muo, o dabar ir sienos jau statomos. Tiems statybos
darbams, kiek girdėjome, trūksta lėšų. Dėl to tikimasi,
kad ir per aukščiau suminėtas rinkliavas ir pikniką
mūsų visuomenė į tai atsižvelgs: kas galės nuoširdžiai
tomis dienomis pasidarbuos, kas ne — daugiau paaužiūros, be globos.
Nieks, berods, neginčys, kad senelių prieglauda yra
reikalinga, kad visi lietuviai jos statymo darbą turi
remti, nes savo senelių mes negalime palikti be prie
kalne laiške.
Dėl to, Arkivyskupo laiškas teparagina mus ir arkidiecezijos labdarybės įstaigoms gausiai aukoti ir būti

*

Dabartinis klebonas kun. Juozapas Martis ilgiausiai
šioj parapijoj klebonauja. Dėl to jis įsigijo žmonėse ir
pagarbos ir pasitikėjimo. Tad, ir linkime jam sveika
tos ir ištvermės dar daug metelių vieningai su Gary
lietuviais darbuotis, o Šv. Kazimiero parapijai — su
jungti visus to miesto lietuvius didesnei Dievo garbei
ir mūsų tautos gerovei. Težydi tos parapijos žmonių
vienybė, susiklausymas, teklesti taurus lietuviškumas
ir tesulaukia jis toks parapijai švenčiant auksinį ir
deimantinį jubiliejų!

t

(Draugas, gegužės 24 d.,
1916 m.)

Suv. Valst. kareiviai atsi
sako kariauti su meksiko- Po Svietq
Vichy vyriausybės (neokupuotosios Prancūzijos da nais... Šiandie karo teismas Pasidairius
lies) ir Berlyno susitarimai sąjungininkams sudarė teisia 116 kareivių milicijos,
Maskolijoje žmonės gaudo
naujų, didelių apsunkinimų. Tai ir Jungtinių Valstybių kurie atsisakė vykti au ka
šunis ir daro iš jų dešras..
vyriausybę verčia dar labiau susirūpinti, ruoštis ir grei riuomene į Meksiką...
•
(Feljetonas)
čiau daryti atitinkamas išvadas.

Naujų įvykių išvakarėse

Visiems pasidarė aišku, kad Hitleris dar vieną neti
kėtą militarišką “triksą” iškirto. Išrodo, kad jo akys
nukreiptos į Afrikos vakarų pakraščius.
Aišku, kad submarinų ir lėktuvų bazės Dakare stra
tegišku atžvilgiu yra svarbesnės, negu tūkstančiai mai
lių prancūzų kolonijų Afrikoj.
Reikia neužmiršti, kad Dakaras randasi aštuoniolika
šimtų mailių nuo Brazilijos. Jis gali tarnauti naciams
kaipo begalo svarbus punktas apsigynimui ir puolimui
siekiant suardyti Didžiosios Britanijos imperiją ir do
minuoti pasaulio prekybos kelius.
Dėl to šiomis dienomis taip staiga suaktualėjo Martiniąue salos klausimas, liečiąs jos okupavimo galimu
mus.
Nepaisant kas gali įvykti, ir tai labai greitu laiku,
galime būti tikri, kad Jungtinės Valstybės gins bendrą
frontą, kuris prasideda nuo pat Kanados viršūnių ir
baigiasi Pietų Amerikos tolimiausiuose punktuose, šios
fronto linijos liesti neprileis.
Šio krašto vyriausybė tuos galimumus seniai numa
tė, dėl to ėmėsi stiprinti krašto saugumą.
•

Dr. J. Šliupas grįžęs katalikybėn
Brazilijoj leidžiamas lietuvių laikraštis “Šviesa” šių
metų balandžio 25 d. laidoje rašo:

80,000 sirijiečių mirė ba
du... Libane, Sirijoje skur
das iš priežasties karo ne
išpasakytas... Žmonės net ne
gali dykumose rasti žolių ar
šaknų maitintis...
•
Amerikon atkeliauja tai
kos misija iš Vokietijos....
Atvažiavo Princas Buelow,
ir Joseph Grew, kurie pa
siųsti kaizerio tartis su Pre
zidentu Wilsonu taikos pravedimo klausimu...
•
Šventasis Tėvas ir Wilsonas — kandidatai į Nobelio
premijas... Laikraščiai tvir
tina, kad dėl šių metų No
belio premijos yra tik du
kandidatai: Šv. Tėvas ir
prez. Wilsonas.... Jei bus
duota premija Wilsonui, nuo
jo bus pareikalauta, kad jis
nedarytų nieko, kad įvėlus
Suv. Valstijas į karą....

“Nežinome, kokios priežastys galutinai nulėmė dr.

Jono šliupo atsivertimą. Tik žinome, kad jis pamal
džiai kasdien klauso mišių Palangoje, kur buvo mies
to burmistras”.
Amerikos lietuviai labai gerai pažino dr. J. šliupą.
Jį pažino, kaipo aršų katalikybės priešą, savo laiku
pranašavusį labai liūdną Katalikų Bažnyčiai likimą.
Apie dr. Šliupo paskutiniųjų laikų gyvenimą Lietuvoje
“Šviesa” rašo:
“Dr. Jonas šliupas, žymus kovotojas už Lietuvos
laisvę caro gadynėje, buvo drauge ir žymiausias Ka
talikų Bažnyčios priešas. Jo raštai, jo kalbos, jo kon
ferencijos persunkti neapykanta Kristui, Bažnyčiai
ir tikintiesiems. Reikia pasakyti, J. šliupas labai ne
kultūringai kovodavo su kitų įsitikinimų žmonėmis.
Jo stilius kupinas užgaulių frazių, pašaipos, niekini
mo. Jis vadovavo bedievybei, kūrė laisvamanių drau
gijas. Tačiau Dievo keliai mums nesuprantami, ku
riais jis veda sielas, ieškančias tiesos, prie savęs. At
sitiko, kad jo sukurtame bedievių sąjūdyje buvo su
simetę išimtinai komunistai, Lietuvos laisvės duobka
siai. Dr. J. šliupas, kovojęs visą amžių už Laisvą
Lietuvą, savo pastangomis suorganizavo Lietuvos žu
dikus. Negali būti didesnės tragedijos! Iš karto jis
dar bandė gerintis komunistams, ieškojo su jais ben
dros kalbos, gyrėsi savo “nuopelnais” kovoj prieš
Bažnyčią, bet žydukai tik pasijuokė iš jo. Galutinai
nusivylęs, pamatė, kad visa čia yra tuštybė ir niekai”.
Tasai i pats laikraštis, palinkėjęs, kad dr. J.' šliupo
atsivertimo pavyzdys atvertų akis ir kitiems bedie
viams, daugumoje jo pasakų ir šmeižtų suklaidintiems,
teisingai pastebi:
“Mūsų nestebina J. Šliupo atsivertimas. Ne jis pir
mas, ne jis paskutinis. Daug garsesnių už jį bedievių
bučiavo kryžių ir atšaukė savo raštus prieš Katali
kų Bažnyčią. “Sunku tau spirtis prieš akstiną”, pa
sakė Sauliui (Povilui apaštalui) Kristus. Šie Moky
tojo žodžiai tinka visų laikų bedieviams”.
Tolimesni išvedžiojimai prie šios rimtos pastabos,

Rusijos parlamento atsto
vai svečiuos pas Londono
lietuvius.... Londono lietuvių
koloniją aplankė septyni Ru
sijos Durnos nariai. Svečius
sutiko ir pasveikino kun.
Matulaitis. Po gražios prog
ramos, apleidžiant salę vie
nas iš svečių, Gurko, sušu
ko: “Dar kartą leiskit man
jus pasveikinti ir palinkėti
jums sugrįžti į jūsų lluosą
Lietuvą!....”

Lietuvių belaisvių padėji
mas Rusijoje vargingas... Ne
seniai lietuvių belaisvių sto
vyklą Sibirijoje atlankė neu
tralių šalių atstovai. Jie pra
nešė, kad ten yra keletas
tūkstančių lietuvių belais
vių. Tarpe vyrų galima su
tikti žilų senelių 70-80 metų.
duosniais lietuvių senelių prieglaudai pastatyti.
Vargas jų esąs begalinis.
Daugumas miršta badu. Be
veik visi vaikai jau išmirę.
Miega belaisviai ant grindų.
Net šiaudų pasikloti nesą.
Tarpe belaisvių delei didelio
Gary, Indiana, yra dar jaunas miestas. Jį išaugino
skurdo pradėjo plėtotis ap
didelė plieno pramonė. Prie tos pramonės ir paties mies
akimas.
to išauginimo, prisidėjo ir iš Lietuvos atvykusių vyrų
•
raumenys ir prakaitas.
Lietuvos Vyčių pirminin
Kaip dar nesenas tasai miestas, taip ir lietuvių ko
kas J. E. Karosas išleido pa
lonija tenai tebėra jauna. Bet, vis dėl to, lietuvių šv.
kvietimą į IV-tą Vyčių sei
Kazimiero parapija atitinkamomis iškilmėmis rytoj jau
mą, Wilkes Barre, P»-,. “Lie
mini sidabrinį jubiliejų. Vadinas, toji parapija jau per
tuvos Vyčių IV kongresas
dvidešimts penkerius metus tarnavo lietuvių dvasiniams
turės šiemet apsvarstyti la
reikalams ir visokeriopai jų gerovei.
bai daug svarbių dalykų, sa
berods, nėra reikalingi.
vosios organizacijos ribas
Visos mūsų parapijos šauniai pasitarnauja ir kata
•
reikės išplėsti, Lietuvos jau
likybei ir lietuvybei. Nėra išimtimi nė Šv. Kazimiero
Kas šiais laikais nepaaukoja bent vieną dolerį į me
parapija. Jei ne ji, Gary lietuvių gyvenimo vaizdas ir tus didžiajam tautos reikalui — Lietuvos išlaisvinimui, nimo, mūsų brolių, sesučių,
dvasiniu ir tautiniu atžvilgiu šiandien būtų liūdnas. tas jokiu būdu negali vadintis geru lietuviu. Kurie iš draugų, likimu pasirūpinti
Bažnyčia aptarnavo mūsų tautiečių sielos reikalus, pa mūsų tam reikalui dar neaukojome, tą pareigą atliki — paieškoti būdų, kaip jiems
pagalbą suteikti... Liet. Vy
rapijos mokykla auklėjo lietuvių vaikus religiškoj ir me, pasiųsdami savo auką Federacijos centrui.
čių kongresas, tai Amerikos
lietuviškoj dvasioj, parapija jung£ lietuvius į krūvą,
lietuvių katalikiško jaunimo
duodama progos draugijoms veikti, vienam kitam lie
Vėliausiomis žiniomis, ištremtųjų iš Lietuvos kuni iškilmė, prie kurios apvaikštuviui prekybininkui išaugti, politikoj šiek tiek sverti.
Matot, Šv. Kazimiero parapija visais atžvilgiais lietu gų skaičius siekia 70, o klierikų 40. Jų didelė dauguma čiojimo tinkamai ir prisireng

Gary parapijai 25-ki metai

viams daug ir gražiai pasitarnavo.

šeštadienis, geg. 24 d., 1941

______________ ,,__________________________

neturi jokitį pragyvenimo galimumu.

kime...”

Rašo Dr. Anupras Kirstukas
(Tęsinys)
Mūsų Margiui tokios kal
bos pradžioje buvo įdomios.'
Bet paskum jis ėmė jomis
netikėti. Ar gi gali būti, kad
žmonės gaudytų šunis
ir
darytų iš jų dešras? Iš vie
no savo draugo šuniuko, ku
ris priklausė žinomai Kaune
Smuiiovičiaus šeimai, jis nu
girdo žodį “agitacija.” Jam
tas žodis patiko, ir kai tik
anas iš Maskolijos pabėgęs
šuo imdavo pasakoti
apie
pergyventas baisenybes, jis
tik sulodavo: “agitacija, agi
tacija!”
Reikia pasakyti, kad mū
sų Margis savo gyvenimu ne
buvo patenkintas. Jis buvo
benkartas, jis niekam nepri
klausė, juo niekas nesirūpi
no. Iš pirmos atsiradimo
Kaune dienos jo šuniška
uoslė nuvedė jį į rinką, kur
buvo prikrautos mėsos stir
tos, dešromis apkabinėtos
būdų sienos, kur maisto tie
siog kalnai gulėjo. Jis ėmė
sukinėtis tarp ūkininkų ve
žimų, mėsininkų būdų. Žmo
nės buvo neblogi: žiūrėk, tai
viena bobutė numes duonos
gabalą, tai mėsininkas pasvies diktą kaulą, aplipusį
mėsgaliais. Bado mūsų Mar
giui neteko kęsti. Jis kas
dien lankydavosi rinkoje,
taip sočiai prisitvatydavo,
jog net lašinukais
ėmė
apaugti.
Bet Margio natūra jau to
kia buvo, jog jis vis nebuvo
patenkintas. Pames jam kas
duonos gabalą, o jis neno
ri, vis žiūri į dešrą, kyšiojan
čią iš ūkininko vežimo. Ims
trainiotis aplink vežimą, o

kai tik nutaikys progą —
capt už dešros ir maut, kiek
tai šuniškos kojos paneša.
Vieną kartą, kai jis buvo
begriebiąs . dešrigalį,
kai
spirs jam kažkoks ūsotas
ūkininkas į pasturgalį, tai
Margis net cypdamas nusinešdino.
Bet daugiausia
Margis užsigavo, kai ūkinin
kas dar sušuko: “Von padla, tikras bolševikas!
Vis
jam prie svetimo, vis vogti!
Margis ne juokais pasipik
tino. Palindo patvorin, laižė
įspirtą vietą ir vis galvojo,
ką galėtų reikšti ūkininko
keiksmas: “Von padla, tik
ras bolševikas!” Ilgai jis bi
jojo artintis prie dešrų, bet
kai guzas išnyko, vėl ėmė
vogčioti turguje iš ūkininkų
vežimų. O pagriebti buvo ne
sunku, nes vežimai buvo vi
sokių gerybių pilni. Bet
Margis vis tik liko nepa
tenkintas, vis jam norėjosi
sučiupti gardesnį kąsnį, lr
ne vieną kartą jis girdėdavo
keiksmą; “Von padla, tikras
bolševikas!”
Tačiau Margis taip ir ne
suprato, ką reiškia žodis bol
ševikas. Jam buvo stačiai
nuostabu: kai jis, nors ir
nebūdamas alkanas, taiky
davosi stverti už dešros ga
lo, tuojau išgirsdavo: “Von
padla, tikras bolševikas!”
Igainiui jam toks vogčiojimas pavirto tikru sportu.
Būdavo, prisiės visoko, ko
žmonės gausiai numesdavo,
ir ims šnairuoti į dešrą, ka
bančią iš vežimo arba kyšan
čią iš kokio krepšio.
Jam
susidarė įspūdis, kad visa,
kas tik yra gardesnio, vadi
nasi “bolševikas.” Jo šuniš
koje sąmonėje kilo vaizdas,
kad bolševikas — tai kažkas
gero, gardaus, kaip sakysi
me — šviežia dešra! O kas
šuniui gali būti gardesnio už
sultingą dešrą?
Nepraleiskite pabaigos. Ji
bus rytoj ant mano delno.

«
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Metinis piknikas. — Svar-i
biausias reikalas šiame su
sirinkime aptartas buvo šių
Ketvirtadienį buvo Krismetų vasarinis išvažiavimas.
taus Užengimo Dangun svea
Illinois Country Club žaisA. Vaišvilienė karštai kvie mavietėje šį ketvirtadienį
tė, arba, kaip lietuviai praRomanas iš Rusijos revoliucijos laikų tę vadinti, šeštinės. Toje vui Labai šykštus — gaila i Gegužės 21 d. š. m. Mari Piknikas ruošiamas liepos per kilusius griausmus žai
dienoje katalikams reikėjo Dievui skirti mažiausią da- jonų Bendradarbių Chicagos 13 dieną, sekmadienį, TT. bas pritrenkė keturis asme
Išvertė Ant. Pauliukonis
Marijonų ūkyje. Skyriai pa nis, jų tarpe du jaunus gol
mišių išklausyti, nes diena lėlę savo dienos, kai kada
apskritis
atliko
savo
papras

(Tęsinys)
siskirstė darbais. Gi kun. J. fo lazdų nešiotojus, per lie
turėjo sfekmadienio vertės, net užsimiršta, kad sekma
tąjį mėnesinį susirinkimą
Dambrauskas, dvasios vadas
Mažai ką galima padaryti, dienis arba šventė,
tų. stovėjusius po medžiu.
Aušros Vartų parap. mokyk-i.
Simą yra 22 metų. Tai didelė, stambi mergina, tikra jeigu prisėjo dirbt — ne vi
ir pirmininkas Druktenis iš
Iš Highland Park ligoni
Pirmininkavo — C.
Senukas, vos paeidamas, loję.
storulė, labai neaptašyta. Turi milžinišką kasą, kuri jai sur bažnytinės šventės vaidalino susirinkusiems islainės, kurion jie paimti, pra
atėjo bažnyčion mišių iš Druktenis, sekretoriavo IX mėjimų tikietus.
siekia net ligi kelių, yra šiurkščių, tačiau gražių, tikrai stybių švenčiamos,
nešta, kad visi keturi nepaklausyt paprastą dieną. Kle Jakštaitė.
rusiškų veido bruožų. Kiek joj šviežumo ir sveikatos,
Apsvarsčius dar keletą bė
Tiek jauniems, tiek senes bonas sutikęs jį prie durų
, vo j ingai sužeisti.
koks natūralus grožis glūdi tam kukuly, su šviesiai mė
Dalyvavo atstovai beveik gamųjų klausimų, susirinki
Tą pat laiką pietinėj mie
užklausė: Tėvuk, ar tau ne iš visų chicagos skyrių. Be mas užbaigtas, taip kaip bulynomis akimis, geltonais kaip auksas plaukais ir kumpa niems
.. lxprireikėjo
. . ,
.....anksčiau
,
4-4.
ikurių
• pnskaiteme
• i •4.nosyte. Jos pilnose, raudonose veidų duobutėse žydi svei atsikelti, kad neištikus dar- npr
pei sunku
suiiku tain
taip toli
iuu ateit
dueit, beut atstovų,
vo pradėtas, malda, .kurią sto daly keliose vietose žai
bo ir mišių išklausus. Pasi veik kasdien”? Nusišypsojo 23
bai pasišvaistė. Nugriovė ke
kata. Ir toki puikūs, baltutėliai dideli dantys!
asmenis, | susirinkimą sukalbėjo dvasios vadas.
taiko, kad tokios aukos da senelis, išdavė paslaptį to-1 atvyko šie kunigai marijolėtą kaminų ir suskaldė ke
Visi gražiai nusiteikę skirs
nai: Mačiulionis, Rėklaitis,! tesi kiekvienas į savo na letą medžių.
— Ar tau kas ką padarė, Simą? — klausiau to rom°8 ie P* U1 su P1 J?"j kio savo elgesio.
Stockyarduose žaibas smo
susiUriau Dambraugkas ir činikas
mus.
liau. Ir susyk atsiminiau, Kad šiandien ją teta privertė mu, tartum, žmogus pavyde-j
I tų Dievui skirti pusvalandi
0
gė į šieno kūgį. Šienas pra
penkiolika kartų patiesti vis iš naujo kilimą, kol galop j ,am gkojįutog dienos
vykti ežeran žuvauti vieną
Kiekvienas iš svečių ku
dėjo rusėti, bet veikiai už
nedėlios rytą, bet pamigau. nigų tarė žodį į susirinku
buvo patenkinta ir kilimas stovėjo kaip reikia. Buvo aiš
gesintas.
.
. , o.
, .. • . - • ••
j
1 Šeimyninis gyvenimas ga- Atsisakiau keliauti su drau- sius, paliesdami svarbiuo
ku,
ku, kad Simą nuo nuolatinio bėgiojimo ir darbo per visą .. , . .
x , . , /
...
...
111 butl lahai malonus- JeiSu gaiš neišklausęs mišių. Jie
America First organizaci
dieną vos besilaikė ant kojų, bet, nepaisant to, kilimas vaįkaį gerbia, klauso tėvų mane paliko. Vakare, suži- sius bendradarbių veiklos
reikalus: Kalvarijų statybą Chicagos aldermenų tary- jos dešimtys tūkstančių na
vis dėlto turėjo būti patiestas taip, kaip reikalavo teta, netiktai kad žino taip pri- nojau, kad jiems valtis praMarianapolyje, spaudą, mi-,ba pravedė ordinansą, ku- rių iš Chicago ir Illinoiso
net ligi pačių smulkmenų.
valu bei reikalaujama, bet kiuro, paskendo, manęs Diesijas Pietų Amerikoje, apaš- riuo uždraudžiama pastaty- vakar masiniai pasiuntė te
tėvus gerbia nes myli, jiems vas pasigailėjo. Dabar kol
talavimą gyvu doro gyveni- ti ilgesniam laikui automo- legramas prezidentui Roosc— Ne, ne, mano mieloji, tu turi įprasti į tvarką ir rodo didelį prisirišimą, tada dar kojos nešioja, einu kas- mo pavyzdžiu.
bilius gatvaitėse, kur ne veltui, kad J. A. Valstybės
graži dvasia valdo ir gaivi dien padėkoti Dievui už Jo
akuratnumą, — pasakė ji.
neįsiveltų karan.
Naujas skyrius. — Vi vieta “parkinimui.”
na visus. Mes, Dievo vaike gerą širdį”.
siems buvo malonu išgirsti.
Teta keliasi 12 valandą; pusryčius įsako atnešti į liai, Jo sutverti, tinka mums
Dievas
mums
uaug
gero
kad j M kun prel M Kru. n
lovą, ir jei kas jai bevalgant iškrinta ant žemės, tai pa reikšti Jam savo meilę.
yra padaręs. Dėkingumas, šui pritarianti Bridgepor:j;
skambina tarnaitei, kad ateitų ir jai vėl paduotų. Tiesa,
AR JUMS REIKALINGA PASKOLA
Italijoje, viename kaime mus verčia Dievą ypatinga: į ko!.;)nijoje imu laiku isi.
ji nėra bloga, priešingai, visi tarnai ją net mėgsta, nes
Fiesole, arti Florencijos, pagerbti ne tik sekmadienyPERKANT SAVO NAMĄ?
steigs formaliai Marijonų
ji visuomet yra linksma ir visiems draugiška, bet ji jau Tėvų Domininkonų vienuotaip įpratusi elgtis ir reikalauti, kad viską turi padaryti lyne, gyveno broliukas Fra je, bet kada tik įstengiame 1 Bendradarbių skyrius. Iki
MES DUODAM PASKOLAS ANT NAMŲ ANT MAŽŲ
už ją vis kiti. Ir ji baisiausiai nusistebėtų, jei kas jai Angelico. Jo paišyba buvo Jam reikšti meilę ir prisiri- Į šiol ten veikė labai sekminNUOŠIMČIŲ, SU LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS.
pasakytų; kad Simą yra pavargusi, kad jai skauda gal nepaprastai graži, žavėtina.} 8im4 Dėl menkesnių dalykų' gai grupė asmenų, dar nesu
PASKOLŲ IK TAIPIMO REIKALAIS KREIPKITCS PRIE
vą arba jos pakrikę nervai.
Galėjo tapti turtingu savo žmogus, sveikatos, turtų pa- sibūrusių į draugijos skyrių,
piešiniais. Jis priešingai, švenčia, kodėl negalėtų dar tė susirinkusius dalyvauti
Vis dėlto galų gale man pasisekė ją šiaip taip nu
troško Dievui pašvęsti tuos daugiau pašvęsti savo gėry- skyriaus krikštynose, kurių
raminti, ir ji liovėsi žliumbusi, tik pasikukčiodama at
talentus, atsisakė nuo gar bių dėl nemirtingos savo diena bus veikiai paskelbta
ASSOCIATION
sakė:
1500
S.
49TII
COURT
PHONE CICERO 412
bės ir pagyrų.
' sielos.
A.B.C.J.1 “Drauge”.
CICERO
— Ach, jie dabar Vasilijų Nikolajevičių jau tikrai
JOSEPH F. GRIRAISKAS, Sei-rvUiry
apvesdins!
e’
•••«»•
VAI*.; Pirm., Ketvlr.. Šeštini, 9 iki 8 v. v.; Antr., Treel*d., 9 Iki 5 p. p.
Alia Rachmanova

Studentai, Meilė Ir Čeką

RIMTIES VALANDĖLEI

Žaibas pritrenkė
keturis

IT. Marijonu
Argi tikrai ne nuostabu, Bendradarbių
kad žmogus turi laiko viso
kiems darbams atlikti, Die- susirinkimas

Automobiliai
gatvaitėse

St. Anttiony’s Building & Loan

Dabar aš visai gerai supratau, ko ji taip graužėsi.
Mat, ji dėdę myli. Galop atsiminiau, kad jis ją norėjo
net vesti, tačiau, žinoma, su tuo nesutiko senelis, ir nuc
to laiko dėdė visuomet vengdavo net iš tolo užsiminti
apie vedybas. Dabar, matyti, vargšelė išsigando naujo
sios marčios, kurią vėl taisėsi pašapuoti senelis. Aš pa
ėmiau tebekukčiojančią Simą už rankos ir pasistengiav
kaip mokėdama paguosti.

BUDRIKO RADIO KRAUTUVE
Pamatykite Naujus Rakandus: Parlor Setus, Miegamo Kambario Setus, Gasinius Pečius, Karpetus, Elektrikinius šaldytuvus. Didelis pasirinkimas visų
žinomų geriausių išdirbysčių. Kainos ir sąlygos čionai yra geriausios.

—
pasakė
pasiū'ė
atspėti

Ach, meskime verčiatfc tuos niekus, — netikėtai
Varvara Vasiljevna. Ji tartum neteko galvos ir
toliau burti stiklinėmis, kurios turinčios tiksliau
ateitį.

Tada ant stalo įvairiai sudėliojom penkis arbatinius IĮ
puodukus ir po jais simboliškus daiktelius: gabalą ang
lių, kuris turėjo reikšti vargą, gabalą duonos — turtą,
žiedą — vestuves, truputį žemės — mirtį ir pinigą — pa
sisekimą. Iš šio būrimo kilo daug juoko, nes Varvąra,
kuri jau buvo ištekėjusi, ištraukė žiedą, tarnaitė Simą
— duoną ete.
•I
Kai laikrodis išmušė dvyliktą nakties, mes išgėrėm
šampano ir pradėjom linkėti vieni kitiems visokių lai
mių. Man buvo taip smagu, kad aš negalėjau išsilaikyti
ir juokiausi be pertraukos, pąti nežinodama ko.

3£%

ANT PADĖTŲ
PINIGŲ

Kiekvieno
Taupytojo •Tauplnial
yra
Apdrausti
iki
$5,000.00,
Per Federal Savings and lx>an Insurance Corp.. Washington, D. C.

M

i Visa Chicago Yra Kviečiama Vykti

Dienraščio "Draugo"

1917 m. sausio 1 d

Vakar iškilmingai sutikome naujuosius metus. Buvo
labai linksma. Pirmiausia mes visi stengėmės visokiais!
būdais įspėti, ką jie mums, tie naujieji metai, atneš. Atsinešėme į kambarį vištą su gaidžiu, pabėrėme jiems
grūdų, pastatėm vandens indėlį ir šalia padėjom du ves
tuvinius žiedus. Pirmiausia spėjom, kokia laukia ateitis
Ninočkos, Varvaros Vasiljevnos dukters, kuri turėjo iš
tekėti už seno plikio valstybės gynėjo. Gaidys apėjo kelis
kartus aplink vištą, bet paskum susyk apsisuko ir ėmė
godžiai gerti vandenį. Varvara Vasiljevna dėl to visa:
sumišo. Tai turėjo reikšti, kad busimasis Ninočkos vyrai
bus pavyzdingas girtuoklis. Tą mūsų spėjimą patvirtinę
taip pat realūs gyvenimo faktai, nes niekas dar gynėjo
nebuvo nė karto matęs visai blaivaus. Prisigėręs, kiek tik
lindo, gaidys nuėjo prie žiedų ir išmetė juos iš kreida
užbrėžto rato. Tai reiškė, kad vestuvės turės būti iškel
tos dar šiais metais. Paskum vėl sugrįžo prie vandene
ir pradėjo iš naujo gerti.

DABAR
MOKAME

Ekskursija į Milwaukee
Su Laivu —

"CITY OF GRAND RAPIDS"

(i Sekmadienį, Liepos-July 6 d., 1941
Trijų ir dviejų šmotų Parlor Setai pada
ryti tvirtai, įvairių vėliausių
/ Q Cft
spalvų už dviejų šmotų poy

O/.OU

Ir už trijų šmotų setą po

$94.50

JOSEPH F. BUDRIK
FURNITURE HOUSE

3409-11 S. Halsted St.

Tel. Yards 3088

WCFL, 1000 Kil. Nedėlios vakare, 6 vai. žymus programas

Laivas Išplauks Iš NAVV PIER 9:30 Vai. Ryte
(Chicagos Laiku)
Grįžta Tą Pačią Dieną 9:45 Vai. Vakare

PILNOS KELIONES
BILIETAI.................
Visais Ekskursijos Reikalais Kreipkitės į: —

DRAUGAS II
I

2334 So. Oakley Avė.

Chicago

DKAŪGAft

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

40 valandų atlaidai

RYTOJ KUNIGAS JONAS KLIMAVIČIUS
LAIKYS PRIMICIJAS ROSELANDE
Tai antras S. Englewoodietis kunigystės luome
Rytoj So. Englewood ko
lonijoje, arba Auburn Park,
bus daug džiaugsmo, nes
antras tos kolonijos jaunuo
lis kun. Jonas Klimavičius,
C.S.V., laikys primicijas Vi
sų Šventųjų bažnyčioj, Rose
lande.
Štai, viena mažiausių Chi
cago lietuvių kolonijų, kuri
randasi tarp 80 tos ir 87-tos
gatvių ant Vincennes Avė.,
susilaukia antro kunigo iš
savo jaunimo tarpo. Prieš
du metus kun. Petras P. Ci
nikas, M.I.C.,
dabartinis
“Draugo” administratorius,
iš tos pačios kolonijos laikė
primicijas, o šiandien kun.
Jonas atsiekė tą pačią gar
bę.
Kun. Jonas Klimavičius yra jaunas vienuolis šv. Via
toriaus kongregacijoje ir bu
vo įšventintas praeitą geg.
22 d., Šv. Viatoriaus bažny
čioje, Chicago. Jo Ekscelen
cija arkivyskupas Samuelis
A. Stritch suteikė šventimus
Jonui ir kitiems dešimts jo
draugų.
Jaunas šv. Viatoriaus kon
gregacijos narys yra gimęs
Chicagoje, rugsėjo 19 d.,
1914 m., rodos, Šv. Juozapo
parapijoje. Dalį savo pra
džios mokslo atliko viešoje
mokykloje, bet baigė Šv. Le
ono pradžios mokyklą ir
paskui įstojo į Quigley pra
džios seminariją. Išėjęs iš
seminarijos, įstojo į Šv. Via
toriaus kongregaciją, baigė
novicijatą 1934 m. ir išsiųs
tas mokintis šv. Viatoriaus
kolegijom
Kenrick semi
narijoje, ir vėliau KataiiKų
Universitete, Vashingtone,
kur baigė seminarijos moks
lus ir sykiu įgydamas “Mas
ter of Arts” Laipsnį.

Primicijanto motinėlė, Ci
ną Klimavičienė (po tėvais
Stakinaitė) yra panevėžietė,
paeina iš Ramygalos para
pijos ir Jutainėlių kaimo.
Tėvui mirus (virš metai at
gal) motina be kun. Jono, au
gino ir išauklėjo dar kitus
du vaikus: Juozą Ir Bronių.
Visa šeima, rodos, visą lai
ką gyvena So. Englewoode

Kun. Jon. Klimavičius, CSV.

I

ir nemažai prisideda prie tos
kolonijos veikimo.
Primicijų tvarka

Kunigas Jonas Klimavi
čius laikys primicijas Visų
Šventųjų parapijos bažnvčioje, Roselande, sekmadie
nį, gegužės 25 d., 9:30 va
landą ryto. Ceremonijų da
lyviai bus sekantieji: Didž.
gerb. Richard J. French, C.
S.V., Šv. Viatoriaus kongre
gacijos provincijolas, arkikunigas; kun. Bronius Gri
nius, Visų šventųjų parapi
jos vikaras, dijakonas; kun.
Petras P. Cinikas, M.I.C.,
“Draugo” administratorius,
subdiakonas, o ceremonijų
magistru kun. Vilius T. Maloney, C.S.V. Pamokslą sa
kys kun. Jurgis Paškauskas,
Visų šventųjų parapijos kle
bonas.
Pirmą valandą popiet, pa
rapijos salėje įvyks bankie
tas kun. Jonui pagerbti ir
programa, kurios dalį išpil
dys parapijos mokyklos vai
kai kalbomis, šokiais ir dai
nomis. Bankieto vedėju bus
pats kleb. kun. Jurgis Paš
kauskas. Iš kunigų daly
vaus: kun. Vilius T. Maloney, C.S.V., kun. Pr. Rinella,
C.S.V., kun. Petras P. Cini
kas, M.I.C., kun. B. Urba,
Šv. Kazimiero akademijos
kapelionas ir kiti. Progra
mos solistė bus Alice Šid
lauskas, o kitas dalis atliks
bažnytinis choras, vadovys
tėj muz. Jono Rakausko, pa
rapijos vargonininko. Rap.

SICK,
NERVOUS
pn* i/y“
n
m

every

uKANIM MONTH” ■

Then Read WHY
Lydia E. Pinkham’s
Vegetable Compound Is
Real“Woman’s Friend”!
Rome women tuffer tevere monthty
pain (cramp*. backarhe. headarhe) due
to female functional dbordera white
other’* nerve* tend to become apnet and
they get cross, restles* and nioody.
So why not take Lydia F.. Ftnkham’a
Vegetable Compound mmle r* peria//y
to help tired. run«down, nervou* w»m«
en to go Mmillng thru “difftriilt dayi."
Plnkham’* Comnound eontains no opiates or habit-forming Ingredienta. lt
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Nuoširdi padėka

Gegužės 2b d. Visų šven
Švento Kazimiero Akade
tųjų bažnyčioje, Roselande, mijos Rėmėjų 22-tram sei
per sumą 9:30 valandą pra mui sėkmingai įvykus, džiau
sidės 40 vai. atlaidai, kurie giamės tiek daug patirtu
baigsis antradienio vakare, nuoširdumu, palankumu, kad
geg. 27 d.
iš pilnų meilės ir dėkingu-,
Atlaidai yra svarbus da mo širdžių veržiasi padėkos!
lykas kiekvienam katalikui, jausmai ir didelis, didelis
nes naikina laikinąją baus ačiū Jums, mūs brangios rė
mę. kurią reiktų atlikti skais mėjos — brangūs rėmėjai,
tykioje. Ta proga kviečiu geradariai.
visus katalikus atlikti išpa
Esame giliai dėkingos ger
žintį ir priimti šv. Komuni j
biamiems klebonams ir ku
ją. Nežiūrint, kaip seniai kas
nigams už dažnų rėmimą Šv.
buvo išpažinties, atlikite da-|
Kazimiero Akademijos Rė
bar ir nekaltomis širdimis1
mėjų darbuotės.
garbinkite Jėzų Šv. Sakra-'
mente, kuomet viešai išsta-j Seimo prezidiumui už gra
tytas mūsų visų Jo pagarbi žų seimo vedimą, (darbš
čioms komisijoms už uolų
nimui.
Kas met atsirasdavo šiek- pasidarbavimą, rėmėjų sky
tiek apsileidėlių, kurie viaai rių valdytoms už rūpestį
tame laike bažnyčioje nepa-i seimo sėkmingumu ir vi
sirodydavo. Būdavo ir tokių, soms ir visiems nuoširdžiai
kurie į bažnyčią ateidavo, dėkojame.
Ačiū visoms garbioms drbet neatlikdavo išpažinties
ir neidavo pvie šv. Komuni gijoms už aukas, sveikini
jos. šiais metais visų širdin mus, jų delegatėms delega
gai prašau per šiuos atlai tams už pasiaukojimą posė
dus apsirūpinti savo dvasioj džiauti mūsų gerui. Kalbė
reikalus ir maldauti Dievo tojams už gražiai iškeltus
pasauliui teisingos taikos ir naudingus sumanymus, re
zoliucijas ir sveikinimus.
ramybės.
Mišios bus laikomos se Laikraščiui “Draugui” už pa
kančių laiku: 5:30, 7, 8 ir garsinimą rėmėjų darbuotės
suma 9 valandą. Vakarais ir seimo.
Šv. Kazimiero Akademijos
iškilmingi mišparai 7:30. Pa
mokslai bus sakomi rytais rėmėjai tikrai yra to vardo
po sumos ir vakarais po verti, nes jų pastangomis amišparų. Pamokslus sakys kademija didėja ir didės...
Iš mūsų dėkingų širdžių
kunigai: sekm. vakare —
kun. dr. Rėklaitis, M.I.C., ypač šiomis maldų dienomis
pirmadienio rytą — Ed. Ab kyla į dangų už jus karšta
romavičius, vakare — Vik. širdinga malda: “Viešpatie,
Cernauskas, antradienio ry visiems mūsų geradariams
tą — St. Gaučas, vakare — amžinomis gėrybėmis atmo
kėti teikis”.
J. Mačiulionis, M.I.C.
Dar kartą ačiū jums. mūs
Kun. J. Paškauskas, kleb.
kilnūs rėmėjai, tikri lietu
viškumo mylėtojai,
ačiū
Radio
jums, mūsų saugotojai.
BUDRIKO RADIO
šv. Kazimiero Seserys
PROGRAMA
Iš WCFL galingos - 1,000
Kitam gera nepadaręs ne
kil. — radio stoties gegužės lauk iš kito gera
25 d., sekmadienio vakare, Į
6 vai. bus siunčiama įdomi
programa.
Jei basebolas
anksčiau pasibaigs, tai pro
grama prasidės anksčiau -- Jūsų Grožis —
5:30 vai. Programoje daly
Mūsų Specialybė
vauja Budriko simfoninę
studio orkestrą, radio kvar
tetas. Bus daug naujos, gra
žios muzikos. Taip pat iš
girsite ir įdomią dramą —
“Amerikos lietuviai.”
Programa leidžiama Juo
zo Budriko Radio ir Rakan
Modcrniškiausi Įrengimai
dų Krautuvės, 3409-11 South
Patyrusios Grožio Specialistės
Halsted St.

Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus
matote “Drauge”.

. ..... _ “Drauge” ir patirsite didesnį pasi
sekimą Jūsų biznyje arba profesijoje.

PADRKONR

Turtas Virš$5,500,000.00

A. T A.

_

---------------------

KASPARAS
KASPARCNAS

3158 So. l’nion

ii-

Prieinamos

Kas nemyli tėvų, tas niexo

nemyli pasaulyje.
Kas į akis giria, už akių

duobę kasa.

Kainos

.

■■

■■—_________ ■___

■

$450,000.00
Į Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų

LOAN ASSOCIATION of Chicago
1

J U STI N MACKIEVVICH, Pres.

4192 Archer Avenue
Vlliyima 1U1

p

JC

ON SAVINOS
/fl£ INVESTMENTS
0/

Share Account,

Curren> *<>♦♦

AAJLY, UD. LAIDOTUVIŲ DMKT0MAI

KELNER - PRUZIN
■erlstulM P*tan«TlBM — Mot.rii patintai)*

Sūnus

620 W. 15th Avė.

Phone 9000

Avė.

t.

|| "Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save" ||
i

1i

i-"

PAMINKLAI

■ -j

Juozapas Drozdovvskis

ir’

Persiskyrė su ftiuo pasauliu
gegužės 22 d., 1941 ni. sulau
kęs pusės amžiaus, gimęs Kedalnlų apskr. Amerikoje išgy
veno 34 metus.
Paliko dideliame nuliūdime
3 sūnus: Juozapų. Kostantų. ir
Bronislavų.
marčią Klorence,
brolj Kostantų. brolienę Kazi
mierą ir jų Šeimynų ir daug
kitų giminių, druugų ir pažį
stamų.
Kūnas
paftarvotas
randasi
namuose, 11162 So. Phristiana
Avė.
laidotuvės jvyks Pirmadie
ni. gegužės 26 ii.. 8:30 vai. ry
to ift namų j St. Cliristiana’s
parapijos bažnyčių,
UOth ir
So. Homan Avė.
kurioje at
siims gedulingos pamaldos už
velionio siela.
o ift ten bus
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.
Viri a. a. Juozapo Drozdowskio giminės, draugai ir pažį
stami
esat
nuoširdžiai kvo
čiami dalyvauti laidotuvėse ir
suteikti jam paskutinj patar
navimų ir atsisveikinimų.
Nuliūdę

I

Apart Apsaugos, Mes Turime
ATSARGOS FONDĄ Virš

Kuris mirė gegužės 17 <1. ir
tupu palaidotas gegulės 21 <1..
o dubar ilsis
šv. Kazimiero
kupinėsi- amžinai nutilęs ir negali'-ilamas atidėkoti tiems, ku
rie suteikė jum paskutinj l>uturnuvimų ir palydėjo J) j tų
neišvengiamų amžinybės vieta.
Mes
atmindami ir apgailė
dami jo prusiftultnimų ift mū
sų tarpo dėkojame mūsų dva
siškam tėvui kun. J. l’runskiul kun. S. Joneliui, kun. S.
Gunčiui,
ir
kun. P. Činikui,
M.I.t'., kurie atlaikė įspūdin
gas pamaldas už jo sielų.
Dėkojame ftv. Miftių auko
tojams ir gėlių aukotojams.
Dėkojame laidotuvių direk
toriui Antanui M. Phillips už
tvarkingų laidotuvių surengi
mų. Dėkojame grubneftiams ir
giminėms, kurie paguodė mus
mūsų nuliūdimo valandoje ir
pagalios, dėkojame visiems da
lyvavusiems laidotuvėse
žmo
nėms: o tau brangus Vyre ir
Tėveli, tesuteikia Gailesį iagas
Dievas Amžinų Ramybę.
Nuliūdę lieka: .Moteris Kot
ryna. Duktė .Monika
Algirdas.

■--------”-------- —

L
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MENIŠKAS DARBAS

•

&&&, i

ŽEMOS KAINOS

TEISINGAS PATARNAVIMAS

* ■■ •

’

Venetian Monument Co.

JT

JĮ 527 N. Western Avė.

Tel. See. 6103

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

llekame:

Sūnui.
Marti.
Brolis,
Krolienė ir Giminė-.

I.aidotuvėse patarnauja lai
dotuvių Direktorius J. K. Eu
deikis. Tel. YAKds 1741.

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuviii Direktorius

MOTERYS, MERGINOS

levams nėr brangesniA
daikto, kain vaikai

(* made from nature’* own brnrflctal
roota snd hcrhs earh wlth lt* own
iptctal purpose to HELP WOMEN.
Famons for over 60yenr* Pinkham’s
Comnound i* the liest known and one
of the
effer/iue ”wwnan’*" tonica
obtainahle. Try it t

fre£r 24 d., 1941

AMBULANCE Dieną ir Naktį

UJRIHL
E Ves

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

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

iįjfc

įgę >

,:-.A ■

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

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio ir SeStadlenio rytais,
ift Stoties WHIP (1520), su P. Šaltimieru.

KOPLYČIOS DYKAI I
VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

Lietuviška Įstaiga

Marty’s Beauty
Shop
6321 S. WE8TERN AVE.
Tel.: REPub ic 9202
Mary Suciila, savininkė

rnAPGDTiz
RADIO LAIKRAŠČIO 30-ti METAI
APTARNAUJA CHICAGOS Ir APYLINKES LIETUVEI^
Vienintėlis
Vakarinis
Lietuvių
Programas Amerikoje —
Leidžiamas 9 Sykius į Savaitę

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

WHFC-I45O kil.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI

CHICAGOS

LAIDOTUVIŲ

IR

CICEROS

DIREKTORIŲ

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

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

LIETUVIŲ

ASOCIACIJOS

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

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

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

ANTANAS M. PHILLIPS

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

LACHAVVICZ IR ŠONAI

3307 Lituanica Avenue

Tel. YARda 4908

2314 VVest 2Srd Place
Tel. CANaI 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULlman 1270

DRAUGAS

šeštadienis, geg. 24 d., 1041

Draugystės $v. Antano
piknikas

Gausingai remia kilnų sumanymą
Kviečia į talką ir kitus ciceriečius.

CLASSIFIED
PARSIDUODA NAMAI
\vest suku i :
Wost Sidėje purslduoda:
į
2-jų fletų po 4 kambarius mūri
nis namas, su 2-jų karų gu riul/iu;
1-8 kambarių vottuge ant ŪU x 125
pp. lotu.
Kreipkitės;
2214 Su. I.cavitt St. ariat,
šaukite: Tel. PROspeet l(K»7

Dievo Apvaizdos parapija.
— Draugystė Šv. Antano
rengia išvažiavimą gegužės
25 d. į Jos. Liepos daržą,
(Kean ave. ir 82, Wįllow
Springs). Kviečia visus na
rius atsilankyti. Kviečiamos
Y
Y
ir kitos draugystės 18-tos
cero Ave > Cicero. III.
Rev. I. Albavičius, 1515 S. kolonijos dalyvauti. Praūžia
12 valandą. Trokas stovės
50th Ave., Cicero, III.
’
’
prie bažnyčios lė v a ran?-;
tano parapijiečiams Cicero,
Su pagarba
ryto. Norintieji važiuoti tro
' J. Silckis. ku nepavėluokit. Trokas iš
III., kad kas norėtų prisidėvažiuos 11 vai.

Trys asmens, pasitarę,
pradėjo sudaryti Fondą vienai Marianapolio Kalvarijų
stočiai įtaisyti.
į Fondą aukojjo Sic asmens: J. Motekaitis - 100
dol.; J. O. Šliekis — 50 dol.;
V
u TI. Albavičius
A iv XKun. 11
kleb.
—
gg d0|
*•
. pranešame
v
*Šv. An»
šiuomi

ti prie šio gražiaus darbo,
lai kreipiasi į kurį šių asmenų:
j. Motekaitis, 1310 S 4»‘.h
Ave ciccrOi

Ciceros žinios

PARDAVIMUI
Tikrai pigiai pirkti ur mainyti,
kų jūs turite?
2 nauji mūriniui namai pn 4 Ir
» kambarius; bus atdari dėl apžiū
rėjimo kiekvienų dienų.
Randasi
gražioj vietoj prieš Marųucttu Park,
3007 ir 3011 VVest 71st St.
Taipgi statom naujus namus Ir
taisom senus ant lengvų išmokėji
mų. Apskaitliuvimas veltui.
Kas norite pirkti lotų gražiausioj
vietoj Marąuette Parke ir apylin
kėje? Parsiduoda labai pigiai.

CHAKI. ES P. SUKOMSKIS CX).,
0921 Su. Westėm Ave.
Tel. .REPubiic 3713
Vakarais PROspeet 11 lt

REIKALINGI VAIKINAI
Reikalingi vaikinai, nuo 17 m. iki
2 3 m., dirbti ant išvežiojlmo troko.
Atsišaukite 7-tų vai. ryte j 329 \V.
tstli St. — Mr. AVilkin; ir 3949

Komisija ir valdyba

Cieeriečių parap. piknikas
Selmbert St. — Mr. Ebeit.
įvyks sekmad., birželio 15 d.l
Sparčiai rengiamasi prie ši
REIKALINGAS VYRAS CKIO
DARBUI
tos parapijos pramogos. x! Moterų Sąjungos 21 kp. (Tovvn of Lake) choras, vedamas muz. O. Metrikienės (SkiI Reikalingas darbininkas ant nkio,
pač daug rūpesčių turi Die
Guhernatorius Green pasi- riūtės), kuris rytoj, geg. 25 d., dalyvaus kun. S. Valuckio pagerbimo bankiete, para ] mokantis melžti. Kreipkities: Peter
Bernotas, Boį 77. Sllvcr Lake, Wis.
vo Motinos Sopulingos dršė
lftfrislatūrna
rašė
legislatūros nravesta
pravestą PU03 salėj. Žiūrint iš kairės į dešinę pirmoj eilėj: P. Gudinskienė, O. Norkienė, N. Ša- PARSIDUODA DIDELIS NAMAS
jos šeimininkės, kad suren
naują parolių aktą.
Prieš tūnienė, choro vedėja Ona Metrikienė, M. Taršelskienė, Z. Jurgaitė ir O. Sriubienė. l Parsiduoda mūrinis apartamentas,
gus savo svečiams šaunias
keletą metų pasirašytas ak Antroj eilėj taip pat žiūrint iš kairės į dešinę; M. Sudeikienė, O. Kasputienė, V. Bučvaišes. Jos turi daug paty
ES“ £
tas buvo pravestas, bet tuo nienė, J. Čepulienė ir A. Paukštienė.
tau State Bank. Leavitt St. and
rimo šitame darbe. Ir kiti
■ -——- ———— Cermak Road. Cbieago, III.
metinis gub. Horncris jį —————————————————————— ——■
pikniko darbininkai jau yra
Vyks Sekmadienį, gegužes 25
Prieš Iziirii
S+ilri-i nim a a
amacnia
PAIEŠKOMI
kurį lailro
laiką Čillraifcia
šilkaitis 11užtikrinimas
smagus loilrnl
laiko
vetavo.
l
’
ARSI
DUODA
MODERNIŠKAS
išrinkti. Transportacijos ko
d., 1 valandą po pietų, para buvo labai sunkiai sužeistas' praleidimas. Moterims dus
NAMAS
misija stengiasi parūpinti
pijos salėj. Rėmėjos malo nelaimėje, ir iki šiam laikui! praizai. Neužmirškite užsuk'
trokų ir busų, kuriais, ne
ši
dilins SOKIUS
snlciiiR šiltu patogumais.
5 ir 6 vkambariai.
nėkite atsilankyti. Valdyba dar nepasveikęs.
Kadangi ti
Kun. St. Valuckis, Šv.
tl
SJ
VdKdr Ji S1UOS
vandeniu apšildomas.
1620 S.
turintieji savo automobilių Kryžiaus jparap. vikaras ir,
tai sulaiko jį nuo grįžimo Neffo salėje, 2435 S. Leavitt ^*POYukftm<Vr”'
8ttVin,nka’ ant
galės nuvykti į Vytauto dar sergant a. a. kun. A. Skrip
žagariečių Klūbo mėnesi prie savo darbo, Šilkaičio Street.
X. X.
IšSIRENDl (MA KĄMItĄRYS
Bridgeport. — L. G. F. I nis susirinkimas įvyks ge draugai sumanė surengti
žą. Su šiuo pikniku Šv. An- kai, ėjęs klebono pareigas.
Išsirenduoja gražus kambarys su
visais patogumais. Kreipti* •
7026 So. Talman Avc.
tano parapija pradeda savo, vardadienio proga Moterų skyriaus susirįnkirpas įvyks gužės 25 d., 1 vai. popiet, jam Benefit Dance, nad
gegužės
27
d.,
Bubnių
na30 metų sukakties minėji Są-gos 21 kp., kaipo savo
Hollywood svet.
nors laikinai palengvrnus Lietuviška Radio Įstaiga
mą.
dvasios vadui, rytoj, geg.' muose- 3251 So- Unk>n Ave'
J. Keturakis, rašt. jam padėtį.,
7:30 vai. vak. Susirinkimas
Ateinanti sekmadienį cice- 25 d., rengia pagerbtuves pa-i
Tikietai kainuoja tiktai
svarbus, nes bus išduoias
rietės moterys ir mergaitės rapijos salėj. Bankieto pra
Marąuette Park. — Lab 20c ir visiems atvykusiems
1854 W. 47th St.
raportas iš buvusio sėkmin
Thousands who suffered from the torturing
užvaldys savo miesto gatvių džia 6 vai. vak.
darių
Sąjungos
23
kuopa
laipains of rheumatism. sciatica, lumbago, ncugo bankieto kun. J. Prunsralgia
and neuritis—are ccrtainly happy over
RADIO SERVICE
kampus, šitą dieną įvyks
their discovery of NURITO. Nov they havo
kiui pagerbti. Visl nariai kys susirinkimą sekmadienį,
found a ųuick-acting formula whtch spccdily
— REPAIRING —
reheves those cxhausting muscular actus and
vieša rinkliava lietuvių ka
UNIVERSAL
pains. NURITO is trustworthy and dependable
nepamirškite atsilankyti ir gegužės 25 d. parapijos sve-!
Darbas
Pilnai
Garantuotas
—contains no opiates. If you want to feel again
talikų labdarybei. Aukos ski
the joy of relief from pain—so you can work in
tainėje,
2
valandą
po
pietų.
RESTAURANT
naujų narių atsivesti.
peace ai.d sleep in comfort—be wise and try
riamos senelių prieglaudai
NURITO under this ironęlad guarantee. If the
HOUSE
or
CAR
RADIOS
, Visi kuopos nariai, ir labvery lirst three doses do not relieve t hat crucl
Suteikiam Patarnavimą
pain to your satisfaction—your money will be
statyti labdarių ūkyje. Šio
Valdyba
darbuotojai, kvleVestuvėms, Krikštynoms ir
refunded. Don't suffer. Ask your druggist today
SUGEDO RADIO?...
............
.......... on this
'' guarantee.
~,N.C.)
for
NURITO
(T.
kitokiems Bankietams
miesto valdyba leido šią rink
Miesto mayoro Kėny pačiami laiku atsilankyti. TuLinksmas Patarnavimas
liavą, bet jos pasėkoj pri- tariama miesto aldermenų
Šaukite Yards 4693
Bridgeport.
Katalikų rjme jaUg reikalų apsvarsVisiems .. .
f PLATINKITE “DRAUGĄ'
klausys nuo skaičiaus dar- taryba atidėjo teismo pri Federacijos ir Lietuvai Gel- tyU ir prisirerigti prie cent.
pažintą
aldermenams
atmo756
W.
31st
Street
bininkių-rinkėjų. Jų daug
bėti Fondo skyrių susirin- ro metjnio pikniko ir rink.
A. A. NORKUS, Sav.
reikia, kad galima būtų ap- kėjimą dalių algų, kurio3 kimas įvyks sekmad., gegu- Uavo8 kųri jvyks geguž§3
Tel. Victory 9670
imti svarbesniam vietas ir Per sunkmetį (1932 iki .1935 žes 25 d., tuojau po pamal- 3Q d
Valdyba
todėl vietinė labdarių kuopa metų) buvo sumažintos kai dų, parap. salėj.
Valdyba
kviečia į talką taip pat Iš miestui pritrūko reikalingų
ŠĮVAKAR ŠOKIAI
Čikagos lietuvaites.
fondų.
Bridgeport. — Labdarių EDUARDO ŠILKAIČIO
WHOLESALE
_______
Tų atitrauktų iš algų da Sąjungos 5 kp. susirinmmas NAUDAI
LIQUOR
Klebonas šiuo laiku susi- lil» ^ąžinimo Pareikalavo bus sekmad., gegužės 25 d.,
DINlNG ROOM SETS — PAR
ĮSTAIGA
Šįvakar, 7:00 vai., Neffo
LOR SETS — BEDROOM SETS
rūeinęs statyba, kurią rei- buvusieii aldermenai, arba 2 vai. parapijos salėj.
— RŪGS — RADIOS — RE
W
M ' salėje,
2435
So.
Leavitt
St.,
FRIGERA
IOItb — W ASU EKS —
Valdyba
kii už poros savaičių pra- « iždiniai. Teismas pripa
MAN G KUS — STOVĖS.
įvyksta
šokiai,
kuriuos
su

dėti. Norima padidinti par. žin0 Srąžinti iiems 53’000
All Vatlunally Advertlaed Itema
ISveiioJame
rengė
draugai
ir
pažįstamai
Town of Lake. — Tėvų
salę, ją tinkamai įrengti ir doL Pažymėdamas, kad pi
p<> visa
Chicago
taip pat pristatyti naują da-|“e{ių i-šrinktiems valdiniu Marijonų Bendradarbių sus- sušelpimui nelaimės ištikto
Eduardo šilkaičio.
lį prie mokyklos trobesio, su kams jų tarnybos laiku ne- mas sekm., geg. 25 d., 2 vai.
beizmentu, susirinkimams ir galima mažinti algų, nors popiet. Kviečiami visi ben
REMKITE
SENĄ
jaunimo sportui sale lr kl.|tO norėtų ir patys algų ėmė- dradarbiai ir “Laivo” skai
FACTORY REPRESENTATIVE
LIETUVIŲ
DRAUGĄ.
tytojai.
Yra
labai
svarbus
CONRAD
tais patogumais. Parapijie- Jai*
N. KANTER, Sav.
6343 So. VVestern Avenue
reikalas.
Valdybą
Fotografas
čiai pritarė šiam labai reZ.aMayoras pareiškė, kad šį
MUTUAL
LIQUOR
CO.
Studija (rengta pir
Telefonas REPUBLIC 6051
mos rūftles su molingui darbui ir pasižadėjo klausimą reikia studijuoti,
4707
S.
Halsted
St
užlaido
T«l. ąoULKVĄRP oų į 4
Bridgeport. — šv. Pran dernlftkomia
mis lr Hollywood
paremti savo aukomis. Jau Nes iš tų laikų yra ąliĮcrŠviesomis. Darbas
planai ark. M. Žaldoko yra menų tarnyboje. Jie ir gi ciškaus Vienuolio Rėmėjų Garantuotas.
pateikti ir įduoti kontrakto- > reikalaus savo dalių. Jei 1 skyriaus susirinkimas į420 West 63rd Street
riams apskaičiuoti. Darbas taip, tai su 53,000 dol. ne
ENGIewood 5883
Tel.: Biznio
turi būti užbaigtas prieš ru- .bus apsidirbta. Reikės iki
ENGiewood 584Q
Bes.:
DOMINIKAS KURAITIS, Sav.
Rez. Tel. VICTORY 2499
dens mokyklos atidarymą. ! 200,000 dol.
ALL M AKIS - NIW ... RIBUILT

Pasirašė naują
paroliy aktą

MEISTAS

Rheumatic Happy;
Relieves Pain Quick

Aldermenams atmokėjimas atidėtas

VVHOLESALE
FURNITURE
BROKER

ALEX ALESAUSKAS & SONS

r

Gerb. nauji kunigai A. Za
karauskas ir I. Adominas po
atlaikytų primicijų sugrįžo
į seminariją baigti paskuti
nius mokslo metus. Pabaigo
je šio mėnesio laukiame jų
sugrįžtant.
PLATINKITE

I Y P fc \A/k l f fc R S
4SJ
AūDiU G

UŽSISAKYKITE DABAR

SOLD, RENTED
AND REPAIRED

PETROLEUM CARBON UORE
Kainos Kali pakilti be jokio
pranešimo

★ CYAD

Išvcžiojame po visą Chicagos
apylinkę

STANLEY GAVCUS

JUODŽEMĘ
1 bušelis — 25c; 5 bus. už
$1.00; 10 bus. už $1.50
Perkraąiglo Baldus, Vežtoj. Anglį-

Kreipkitės prle:

TYPIW«ITIt
COMPANY

IM W. MADISON ST.

Phone D E A R 3 O R N P 4 4 1
| ItTIMATII-PIIII-DIMOMtTIATION |

■
1

niDAIAVHIAR PAKiniNKIM \8

LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ
STĄTYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS
Finansuojame namų pastatymą at
pataisymą — Nieko įmokėti — 3
metai lftmokdtl — Apkalnavlntas
dykai.
Lietuvis Pardavėjas
Stanley IJtulnas — Actkėjas

... ....

SKOLINAME

PINIGUS

Kam reikalinga pinigų ar baigias morgičius, sko
liname pinigus ant pirmų morgičių, 5% nuoš. procento.
Atsišaukite ypatiškai arba per laišką sekančiai:

Stanley Gavcus

JOSEPH VILIMAS and COMPANY

110 So. Ridgeland Ayenue

6753 S. ROCKVVELL ST., TEL. HEMLOCK 2323

\Yorth, III. Tel. Oak Lawn 193-J-l

H. Rajewskl
“Shorty”

■OMfT C .O4..l«n,

1

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

AGENTAI:
Jonas Rodlnas
Jonas Jasinskas
Apt. Labanauskas

JB?

— Parduoda—

r

PI K K SITE

•m aatviLTS caatv •w«-viaa nvm
■«-■*<
.hacmini
MINI ••
•VARAMtM
armhtm

A. IGNATAVIČIUS
1514 S. 48th Ct. Cicero, III.
xei. cicero o/uo

NEGI

MATYKITE MUS!

BMAir'riSHYSlir PAYMINTS-
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Carr-Moody Lumber
Company
3039 So. Halsted St.
VIC. 1272
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MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

Nauja

Vieta:

9OT WEBT 35TH STREET, CHICAGO
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GARFIELD PARK

LIETUVIŲ PAŠELPINIO KLIUBO

IKNIKAC
— IŠLAIMEJIMAI — ŽAISLAI — PASILINKSMINIMAI —

Įvyks Sekmadienį, Gegužės (May) 25 dieną, 1941
Gražiame SUNSET

Šokiams Grieš Populiari PAUL EITMANT'O Orkestrą

PARKE, 135,L^)^sAve' |

Visi Lietuviai, Ypatingai Jaunimas, Nuoširdžiai Kviečiami!

delius labdaringus darbus
X Kun. dr. A. Deksnys,
baigęs aukštus mokslus švei
dirbame. Mūsų įstaigose ir
carijoj, šiuo metu viešįs Chi
per mūsų tarpininkavimą
cagoj, bus prelegentu seka
tūkstančiai neturtingų gau
mam Federacijos Chicago
na priežiūrą. Priemonės ne
apskr. susirinkime. Valdyba
pasikeitė. Tikintieji duoda
žiniomis iš Bicknell, Ind., j šalių sienos ima griūti
ir
Dabar, jei mes esame
Brangieji;
įgaliota pakviesti.
per vyskupo rankas savo iš- tenai Bicknell Coal Co. ka apsunkina darbą.
Dievo sūnumis, mes esame
Sekminių šventėje girdė
maldą ir jis ją išdalina sykloje įvyko sprogimas. 14
Kalbama, kad dar vienoj
X Dr. Matas Colney (ne
Kristaus broliai Šventoje
sime apaštalo žodžius: “Kas
biedniems. Mes esame Dievo darbininkų užgriauta ir visi kasyklos daly būta penkių
Kalinauskas,
bet Aukštakal
Dvasioje. Ši stebėtina tiesa
tik yra Dvasios vedami, jie i
sūnumis ir mes pagelbstime žuvo. Tuo laiku 17 kitų, ki darbininkų, apie kuriuos nie
nis) ; apie kurį šioje kolumpastato žmogaus solidarumą
yra Dievo sūnumis.” Ir, kal
toj
kasyklos
daly,
išsivada

ko
negirdima.
Greitai
taiso

X
Toleikiečiai
šiuo
metu
neturtingiems bro
noj buvo rašyta, yra dėdė
toli už žmoniško samprotavi savo
bėdami apie Dievo Sūnus,
labai
“
busy
”
.
Rytoj,
Mote

vo.
ma
sugadinta
ventiliacijos
kun. P. Aukštakalnio, MIC.,
mo koncepcijų. Visi, kurie liams. Mes tai darome ne
mes prisiminsime Izajaus
rų
Sąjungos
21
kp.
iniciaty

sistema
pumpuoti
tyrą
orą.
žymus įvairių organizacijų:
Vaduotojų grupė nepapra
yra inkorporuoti Kristuje vien tik humanitariniais mo
žodžius: “Ir Viešpaties dva
va,
ruošia
pagerbtuvės
ėju

Bijoma,
kad
tie
darbininkai
L. V., Studentų, LDS ir ki
šventais sakramentais, yra tyvais, bet dėl to kad jie stai sunkiai dirbo iki prisi
sia bus su juo: išminties ir
siam
klebono
pareigas
kun.
neužtrokštų.
tų narys ir prietelius.
mūsų broliai, ir, iš tikrųjų, yra mūsų broliai. Mes nesu- kasė prie užgriautųjų. Va
supratimo dvasia, sumanu
S. Valuckiui, o birželio 1 d.
Autoritetai
tvirtina,
kad
1
kadangi Kristus visus kvie- .stojame su užuojauta; mes kar rytą 11 žuvusiųjų iškelX Linksmas vakaras dar
mo ir stiprumo dvasia, ži čia dalintis su Juo savo įmylime neturtinguosius. Juo
sprogimas galėjo įvykti nuo priimtuves naujo klebono
ta iš kasyklos. Kitų trijų ,.xx
bo ir vargo žmonėms bus
nojimo ir pamaldumo dva
iššokusios kokio nors plieni kun. A. Linkaus.
Sūnyste, visi žmonės yra !se mes matome Dievo Sūnų dar nesurasta.
geg.
24 d., 8 vai., Šv. Jurgio
sia, ir jis bus pripildytas mūsų broliai. Savo laiku bu- 'garbingumą ir mes neišdrįsnio įrankio kibirkšties. KiX Federacijos Chicago parapijos svetainėje. Kalbės
baimės Viešpaties dvasios.”
Vietomis praėjimas aklai taip to šiurpaus įvykio ne apskr. susirinkime, praėjusį
vo Graikijos filosofų mokyk tame pakelti galvas ir šauk
iš Šveicarijos neseniai atvy
Tai reiškia naują tvarinį,
užgriautas. Jį valant iš pa- galima išaiškinti.
ketvirtadienį,
valdyboje
įvy

ia, kuri neaiškiai mokė apie į H, “Tėve,” kol mes neparokęs kun. dr. A. Deksnys, žo
padarytą Šventoje Dvasioj
ko
pakeitimų.
Sekr.
A.
Skižmonių rasės vieningumą, dome savo Tėvui meilę duodelį tars kun. J. Prunskis.
Kristaus malonėmis turi bū
riui, negalint vakarais dėl Bus smuikų duetas, fleitos
bet tai niekuomet nepasiekė darni išmaldą. Mes laužome
ti mūsų meditacija per Sek
darbo atsilankyti į susirin pasirodymas, solo, be to dai
žmogiško broliškumo aukštu sav0 alabastines
dėžutes
mines. Kadangi mes esame
kimus, atleistas nuo parei nuos du chorai: Mažosios
mų. Kai kurie išminčiai kai- ,Pr*e lšganytojaus statydaiš naujo gimę šventuose
gų. Į jo vietą išrinkta E. Gėlelės ir Šv. Jurgio para
bėjo apie žmogaus broliškuužlaikydami puikias
Šiaurinio Illinois federali Illinois legislatūros žemes
Krikšto vandenyse, Apašta
mą samprotavimo šviesoje, bažnyčias ir mes tarnauja- nio distrikto imigracijos ii nieji rūmai atmetė iškeltą Samienė.
pijos moterų choras. Toliau
Įas sako, mes prisidengiame
bet jie aprubežiavo tą bro- me mistiškojo Kristaus bro natūralizacijos direktorius bilių, kuriuo norėta pripa
X J. Skerstonas, iš Ogles- — šokiai. Užkandžiai Bridge
Jėzumi Kristumi. Dėl to Ja
liškumą rasėj, giminėj ar bškumo dvasioj Jo bied- Fred J. Sehlotfeldt praneša, žinti miestams manadžerio by, III., mirė ketvirtadienį, porto neturtingesniems —
me mes randame viršgamtautoj. Kristus davė mums mems.
kad Chicagoj balandžio mė valdžios formą vietoje šian geg. 22 d. Velionis buvo kun. ! dykai. Labiau pasiturintiems
tiško žmogaus tobulą kūrinį.
Ant. Miciūno dėdė. Nesenai 1
įžanga 50c. Ir vieni, ir
Sekminių Sekmadienį, su nesį naturalizavosi 5,358 vy die renkamų mayorų.
Tėvas žiūrėjo į Jį ir sakė: palaimintą tiesą, kad mes
kiti
gali gauti kvietimus Gu
Prieš bilių atkakliai kovo- mirė Skerstonienė, o dabar
“Šis yra mano mylimas Sū esame Jo kraujas, broliai, lyg nustatyto papročio, vi rai ir moterys. Tokiu būdu
sose bažnyčiose renkame iš pasiektas vienu mėnesiu re- j0 Chicagos demokratai su lir J. Skerstonas. Laidoja- do krautuvėje ar prie įėjimo.
nus, Kuriuo aš esu visai vienas kito.
: mas sekmadienį, geg. 25 d.
maldą biedniems. Nėra rei kordas. Praeitais metais ba- mayoru priešakyje,
X Ant. Benaitis, senas
patenkintas ir Šventoji Dva
Jei mes esame broliai, iš kalo mums jūsų prašyti bū landžio mėnesį natūraiizaci- !
_____________
Chicago
lietuvių veikėjas, il
Į
.
X
Vlado
Daukšos,
varg.
sia ant Jo nusileido karvelio tikrųjų, šv. Jono žodžiai yra
1 šv. Kryžiaus parap., namuo gus metus su žmona priklau
pavidale, kad mes žinotume, teisingi: “Jei bet kuris žmo ti duosniems teikiant išmal- .ja (pilietybė) pripažinta tik
se nelinksma. Dar nepasvei sęs L. Vyčių Chic. apskr.
jog Jo šventas žmoniškumas gus sako, aš myliu Dievą, dą. Jūsų gilus tikėjimas, jū- 3,207 asmenims.
Šiemet per pirmuosius ke
ko ilgą laiką sirgusi duktė chorui, neseniai pirko biznį
buvo pakeltas į Dievą Tri ir neapkenčiu savo brolio, sų gili meilė prie Išganyto— taverną Marąuette Park
juose
Asmenyse
šeimą. jis yra melagis.” Meilė yra jaus paragins jus dalintis turis mėnesius naturalizavoLoyolos universiteto stu (slaugė) Vladė, o šiomis die adr. 2555 W. 63 St. Grand
Šventojoj Dvasioj Jis, kai veikianti ir pasireiškia ge- turtu su tais broliais, kurie sj 15,299 asmenys, o praei- dentai balsavo karo klausi nomis susirgo ir žmona Sta
opening rengia birželio 13,
po žmogus, buvo Dievo Sū radariškume. Šv. Jonas vi yra neturte. Nieks labiau ne- 'tais metais tą pat laikotar- mu. 96 nuošimčiai jų pasi nislava.
14 ir 15 d. Birželio 13 d.
nus ir per savo kančią ir sai paprastai rašė: “Tas, teikia mums didesnio pasi pį — 9,633 asm.
sakė prieš J. A. Valstybių
X S. Cibulskių dukrelė yra Benaičio ne tik varda
Balandžio mėnesį didžiau įsivėlimą karan.
prisikėlimą Jis pasiūlo Sū kurs turi šio pasaulio gery tenkinimo, kaip jūsų meilė
Josephine susižeidė ranką. dienis, bet ir gimtadienis ir
nystės dalį mums. Meilė bes, ir matys savo brolį ne neturtingiems. Mes pasitiki- sias skaičius naturalizavosi
Cibulskiai j.a žinomi Mar vedybų (šiemet 15 metų) su
yra įlieta į mūsų sielas ir turte, ir uždarys savo vidu- me, kad jūs pripildysite ' vokiečių — 813. Paskui seČIA OAI'SI
kaktis. A. Benaitis ilgus me
.
, . .
„ , mūsų rankas per Sekmines ka 764 lenkai, o trečią vieffrclt, lcnitŠventosios Dvasios dovana
ąuette Park veikėjai, remia
vals IsmoIrius nuo jo, kaip jame gal. I gausia išmalda veeti labda. tą užjma britaj _
Ra_
tus dirbo Blackstone vieš
kn'-JImnls —
nusileidžia ant mūsų. Kai
|
visas
katalikiškas
įstaigas
bučio bufete, dėl to yra pa
laikytis Dievo meile.
Jei rįngąjj darbą, kuris kasdien lų 560.
Ispanai užima pa
NTO 5 IKI 20 METV.
po nauji sutvėrimai, mes
ir
yra
ilgamečiai
“
Draugo
”
mes mylime savo brolius, darosi aunkesnis Toji naSta rt,
. yi
tyręs ypač įvairių kaktelių
pakeliame savo galvas į dan
skaitytojai ir rėmėjai.
paruošime.
tuomet mes dalinsimės savo mums yra džiaugsmu ir pa_____________
gų fr šaukiame: “Abba, turtu, su neturtingais, šven
sitenkinimu.
• Keletą kartų apvogta vieOF CHICAGO
Tėve!”
toji Bažnyčia visada, net
2202
W.
CERMAK ROAD
AR DAUG KŪRO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?
Prašydamas Dangiškojo '90^ pradinė mokykla, 6939
Tel.: CANAI, 8887
katakombų dienomis pripa
Mokame
3y
2
%
Dividendų
Hermitage avė. Šį kartą
Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij^
žino tikrąjį broliškumą, ap Tėvo Sekminių Sekmadienį
Ben. J. Kazanauskaa, Sec.
pripildyti
jus
meilės
ir švie- įnešti du maži ir vienas di
rūpindama neturtinguosius.
Sutaupysite Daug PinigŲ.
desnis radijo instrumentai
$1,000,000.00
Prieš išstatysiant šaunias 1908 dvasia,
VUM r ’
Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes
vertės 100 dolerių.
bazilikas ir puikias kated
PAS
Samuel A. Stritch,
nOMOB DOCK WOpL
1. Sutaupysite 40% kūro;
C
ras,
prie
Kristaus
kojų
ji
Archbishop
of
Chicago.
2.
Apsaugo gyventojų sveikatą;
f
VILEIŠĮ
laužė alabastines dėžutes, ji
3. Padidina namų vertę;
EIK!
NELAUKITE. ■ ■
4. Taupo namą šilumą;
turėjo labdaringas įstaigas. Geg. 15 d., 1941 m.
5. Duoda gerą apsaugą nuo
. . . rytoj gali būti per vėlu!
Vyskupas buvo
tarpinin
gaisrą;
kas beturčiams
išmaldas
Apsidrauskite
nuo
ugnies.
.
.
namus,
Puma
m
I
avvm
DR. PETRAS
6.
Greitai ir lengvai įtaisoma.
RED- ITCHY- SCALY
VII.EIAIH,
dalinti.
Pakartotinai
ji
kal

baldus,
automobilius.
.
.
su
atsakominAtstovą*
•y
Bui tomo Mxrv»tAi>goms kompanijoms, per mūsų Apdrau
bėjo savo vaikams IšganytoConom Etc.
F.H.A. Paakoltnimna
dos Agentūrą. Nelaimei ištikus, netu
jaus žodžius: “Ką jūs pada
ttmokėjlmoa.
rėsite jokių nemalonumų.
Effective Home Treatment
The Prudential Ins. rysite tiems mažiausiems
Mes taip pat parduodame visokiausią stogą ir sieną
Promptly
Relieves
Torture!
mano broliams, jūs man pa
dengimo medžiagą.
Co. of America
JOS. F. GRIBAUSKAS
1 Pirma,. uitrplman su ateb^tlmi 1
darysite.
”
Skelbiant
Evange

; ŽEMO—daktaro
lAraMan—tuojau
OFFICEALEX ALESAUSKAS
n<*pa k (tiriamą niežėjimą
INSURANCE
175 W. JACKSON BLVD. liją nuveikta šventų labda- j sustabdo
Kalvos ir tuojau pradeda siifrtjlCHICAOO REPRESENTATIVE
ŠIITE A-1820
mą Jautrios odos. Steliėtlnal sėk
i
ringų
darbų
vyskupams
va

Home Office: Newark, N. t.
mingas p.-r virs 30 metui Gauna
6343 S. Westem Avė.
Republic 6051
1500 South 49th Court
Tel. Cicero 412
mas visose vais
RESinEN^TJAdovaujant.
ttaėae.
WE WRITE ITP AND RENEW INSURANCE OF AT.T. KINUS.
W*rehoaM: 8401 So. Stony Ialand Ava, tai.
5922 W. Roosevelt Rd.
• Automobile • Pire • Tornado • Furniture • Plale Glass *
Phone: Austin 1175
Čia šioj arkidiecezijoj di- .

14 angliakasių žuvo Indianos
kasykloje; 17 išsivadavo

Arkivyskupo Samuel k Stritch
Laiškas Chicagos Katalikams

mu

Pilietybės rekordas
balandžio mėnesį

Miesto manadžeriu
bilius atmestas

J

Loyolos studentai
prieš karą

PASKOLA

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and LOAN ASSOCIATION

Jei Insurance Reik,

ookooaud
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ŽEMIO

GERA MUZIKA ŠOKIAMS
— ŽAISLAI —

ĮVYKS
GEGUŽĖS
ii

ŠVENTO JUOZAPO PARAPIJOS (SO.CHICAGO) PAVASARINIS

RYTOJ,
25 D., 1941

PIKNIKAS

Visi Chicagos ir Priemiesčių Lietuviai Yra Nuoširdžiai Kviečiami Dalyvauti Šv. Juozapo Parap. Milžiniškame Piknike,
V. Cernausku, Kuris Tikisi Pasimatyti Su Visais Parapijonais, Draugais ir Pažįstamais.

UŽKANDŽIAI — GftRIMAI
PASILINKSMINIMAI —

VYTAUTO

DARŽE

115 Gat., Tarp Cicero Avė. ir Pulaski Rd.

Taipgi Bus Proga Susipažinti Su Nauju South Chicagos Klebonu, Kun.
Visus Nuoširdžiai Kviečia KLEBONAS IR KOMITETAS

