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Nepaprsta Butiss
Kretoj atsparumas
Prezidentas
Rooseveltas
antradienio vakarą paskel-;
pralaužtas, naciai
bė šaliai pilnaties, arba be

Prezidentas kalba.

Platus susidomėjimas
Prez. Roosevelto kalba

NEPAPRASTAS STOVIS

Prezidento

Amerika beveik jau

ribį nepaprastą stovį. Iki
BERLYNAS, gegužės 28
kare, Roma
proklamacijos
šioliai J. A. Valstybėse vei d. — Vokietijos karo, vado
ROMA, gegužės 28 d. —
kė tik paviršinis nepapras vybė praneša, jog Kretoje
Amerikai tekstas
Sąryšyj su Prezidento Roo
tas stovis. Pilnaties nepap nacių parašutininkai ir or
VZASHINGTONAS, gegu sevelto kalba ir nepapras
rastas stovis yra pagrindas laiviais tegabenta kariuome
žės 28 d. — Prezidentas tos būties pareiškimu Ro
karo stoviui. Bet karo sto nė įstengė sunaikinti anglų
Rooseveltas vakar vakare, mos fašistų sluogsniai pa
vį gali skelbti tik kongre atsparumą, užėmė
Kretos
po savo kalbos paskelbė, reiškia, jog savo kalba Pre
sas.
sostinę Canea ir sulaikė an
jog Amerikoje šiuo metu zidentas beveik atvirai pas
Pilnaties nepaprastas sto glus nuo pabėgimo jūra.
yra nepaprasta būtis. Jos kelbęs Vokietijai ir Italijai
vis yra reikšmingas ypač
Vokiečių komunikatas papaskelbimą dedame ištisai. karą.
J. A. Valstybėse, kur pre-' reiškia, jog besitraukian“Kadangi 1939 m. rugsėjo
zidentas turi nepaprastai tiems anglams ir graikams
mėnesį, Europoje kilus ka Berlynas
platų veikimo autoritetą. padaryta daug nuostolių.
rui, krašte paskelbta ribo
BERLYNAS, gegužės 28 d.
Konstitucija nenustato to Kovose aktingai dalyvauja
ta nepaprasta būtis ir nuo
— Pirmieji nacių sluogsnių
autoriteto. Konstitucija ne vokiečių kalnų kariuomenė
statai, “kad sustiprintų mū
pareiškimai duoda suprasti,
nustato to autoriteto, bet ir aviacija.
sų krašto apsaugą taikos
jog į Prezidento Roosevelto
kongresas tai daro. Kon Nuskandino laivus
("Draugas" Acme te.ephoto) nuostatų ribose”.
kalbą jau anksčiau yra at
Baltųjų Rūmų rytinis salionas, kur prez.1 Rooseveltas antradienio vakarą skaitė sa
gresas yra šalies santvar
Suda įlankoj, pasak vokie
“
Kadangi
paskutinieji
sakęs
admirolas
Erich
kos ir jos likimo vyriau- čių, nacių bombanešiai nus- vo istorinę kalbą, ten susirinkus sukviestiems žymesniems svečiams. Prezidentas ma
įvykiai
aiškiai
duoda
su

Raeder.
sias sprendėjas. Jis įgalioja’ kandino keturis prekybinius tomas atokiausiam kairiąjam šone prie savo rašomojo stalo.
prasti,
jog
ašies
kovotojai
Oficialieji Vokietijos žmo
prezidentą rūpintis valsty anglų laivus (5,400 tonų) ir
šiam
kare
nesiroboja
jų
pa

nės,
sakoma,
Prezidento
bės saugumu ir paskirtimi. kitus du sužalojo.
Prancūzų, anglų
Anglų orlaiviai
reiškimais karo pradžioje, kalbos nesiklausę, nes Ber
Pasaulyj
Staigiose ir drąsiose na
bet
apima nuvertimą viso lyną ji pasiekė 4 vai. rytą.
orlaiviai kovoja
ciai pralaužę anglų poziciją, puolė Cologne
MOBILIZACIJA
pasaulio demokratinės san- j
BERLYNAS. — Šiandie
užėmę sostinę Canea ir stu
tvarkos ir pasaulinio masto Londonas
Paskelbus pilnaties nepap
mią priešą į pietus nuo Su LONDONAS, gegužės 28 d. Vokietija gedi nuskandinto
VICHY,
gegužės
28
d.
rastą stovį tuojau imtasi
LONDONAS, gegužės 28
— Vokiečių aviacijos ma jo karo laivo Bismack, ku Prancūzų pranešimai iš Bei dominam ją tautų ir ekonoda įlankos.
mijos, sunaikinant bet kokį d _ šiandien ankati
žygių mobilizuoti visą ša
žoms pajėgoms bombarduo ris buvo vienas naujausių ruto sako, jog virš Sirijos
pasipnesimmą jurose, ze- bučiuose susirinkę klausytis
lies pramonę ir žmonių pa Anglai traukiasi
jant įvairias Anglijos vie ir galingįauąįų Vokietijos Įvyko susirėmimai tarp an myne ir ore, ir
jėgas. Pranešta, kad pir
Prezidento Roosevelto kal
KAIRO, gegužės 28 d. — tas, Anglijos bombanešiai' karo laivų,
glų ir prancūzų orlaivių.
miausia Maritime komisiją Anglų karo štabas praneša,
“Kadangi Jungtinių Val bos landoniečiai, džiaugs
pravedė plačias atakas na
Esą pašauta vienas anglų
gaus vyriausybės įsakymą jog anglų kariuomenė, lai
stybių
indiferentiškumas mingai sutiko Prezidento
cių okupuotosios Prancūzi
orlaivis.
rekvizuoti visus laivus, jei kiusi Canea, “buvo privers
tuo klausimu būtų.pražūtin pareiškimą, jog Amerikos
VICHY. — šiandie prane
jos pajūryje ir Reino indus
Pranešimas sako, jog visi
tas bus reikalinga šalies ta pasitraukti į patogesnes
gas, ir paprastas protingu parama Anglijai bus prista
šama, jog Italija ir Vokietitrinį centrą Cologne.
trys
orlaivio
įgulos
nariai
saugumui. Fabrikams bus pozicijas į užfronte”, bet ar
mas reiaklauja, kad šio toma nežiūrint jokių kliū
Prancūzijoje
atakuota > sutikusios sušvelnyti pažuvę.
įsakyta be jokios atodairos šios kovos tebevykstančios. Boulogne ir Calais.
' krašto ir šio pusrutulio sau čių.
i ,iaubM nuostatus ir leisti
Prancūzų orlaiviai pakilo
ir delsimo gaminti vyriausy
gurnui mes pereitumėm iš
sudaryti žemyTuo tarpu anglų aviacija • Vokiečių pranešimai sa Prancūzijai
Taip pat mielai sutikta
, ..
.
..
kovoms, kai anglai pradėjo
bės užsakymus — ginklus tebebombarduoja
taikos meto karinių nuosta Prezidento pareiškmas, jog
ap- ,
,
, ,. XT • t_
vokiečių ko, jog mažos anglų aviaci no aviaciją “imperijos
*
r 'bombarduoti Neirab aerodro
ir karo reikmenis. Darbi pozicijas Kretoje. Anglų or
tų prie tokių pagrindų, ku Amerika panaudos ginklus,
jos pajėgos pravedė atakas saugai”.
mą, netoli Aleppo.
ninkams bus nurodyta ne laiviai atakoms Kretoje vy
rie įgalintų mus tuojau ir kad atremtų atakas.
vakarinėje Vokietijoje, kur
kelti streikų ir visus turi ksta iš Afrikos bazių.
sprendžiamai kovoti prieš
apgriauta ligoninė, bažnyčia
mus su darbdaviais nesusi
WASHINGTONAS. — Gen. Anglai tebegaudo
karingą šio pusrutulio apsu Tokijo
ir padaryta nuostolių gyve
pratimus pavesfi spręsti na
Lewis B. Hershey šiandie
pimą ar įrengimą bet kokių
TOKIJO, gegužės 28 d. —
namuose dalyse. Esą kele
KITAIP
JUOKSIS
cionaliniam arbitražo boar
patiekė skaitlines, kuriomis nacių laivg
bazių
agresijai
prieš
jį,
Bendras Tokijo nusistaty
Vokietijos nacių spauda tas gyvybės aukų.
dui. Galimas daiktas, kad
įrodoma, jog iš pirmojo mili LONDONAS, gegužės 28 d. kaip ir atlaikyti bet kokius mas sąryšyj su Roosevelto
vyriausybė imsis varžyti ir pašiepia prez. Roosevelto
jono pašauktų kariuomenėn — Nuo penkiasdešimt iki pavojus galimų svetimųjų kalba duoda suprasti, jog
Nacių
autoritetai
radijo stotis, jei bus skel kalbą.
Demokratija U. S. (vyrų 380,000 buvę netikę fi- šimto Anglijos karo laivų ir agentų įsiveržimą į mūsų japonai įsitikinę, kad Prezi
biamos klaidingos
žinios tvirtina, kad prez. Roosevel
būriai orlaivių
tebeieško teritorijas ir visuomenę.
' žiniai.
dentas vis dar delsia įtrauapie vyriausybės nusistaty tas pakyla būtinai vaduoti baigėsi, Londonas
plačiajam Atlante Vokieti
Dabar,
todėl
aš,
Franklin.
kimą Amerikos į karą.
j
•
mą. Žinovai aiškina, kad britų imperiją. Sako, reikia
jos 10,000 tonų kruzeric D.
Roosevelt, Jungtinių
Pasak japonų, savo kalbo
xSAN FRANCISCO. — San Prinz Eugen.
šis enpaprastas stovis ne juoktis iš Amerikos vyriau
TOPEKA, Kan., gegužes'
,
....
Amerikos Valstybių Prezi je Prezidentas nepasakęs,
28 d. - Po Prezidento Roo-l^nc,9c»
vakar
lies pavienių piliečių. Ne sybės pastangų.
Prinz Eugen dalyvavo kai dentas, skelbiu šiam krašte nieko naujo, nors jis dar
Reikia abejoti, kad na sevelto kalbos Alf. M. Lan l‘rumM laik* bUV°
gailestingas bus tik triukš
tu su nuskandintu Bismarc neribotą nepaprastą būtį, kartą panaudojo aštrius žo
mas
menkas
žemės
drėbė.jiciai
nuoširdžiai
juoktųsi.
madariams.
ku kovoj, kurioj žuvo Angli-|kuri reikaiauja, kad kraSlo džius prieš ašies valstybes.
donas vakar pareiškė, jog:
Jie juokiasi pro ašaras. Jie |
..Ameril[oje
laikinal mas.
jos kruzeris Hood. Manoma karinė, laivyno, aviacijos Ir
dar neseniai tikėjosi leng baigėsi demokratinė vyriau
jog Prinz Eugen bando su civilinės apsaugos būtų pa išsilaikymą.
AIŠKUS PAVOJUS
vai apsieiti su
Anglija. sybė. Pagal Prezidento ran
grįžti į Norvegijos uostą ruoštos atremti bet kokius “Aš kreipiuos į lojalius val
Prezidentas per
radiją
LONDONAS.
—
Autorite

Dabar Amerika jiems paki kose esamas pajėgas jis ga
Bergen, iš kurio Vokietijos ir visus veiksmus ar agre stybės ir vietos vadus ir pa
kalbėdamas pareiškė, kad
tingi anglų sluogsniai prane
ša koją. O tas nėra juokai. li ką tik nori.
laivai buvo išplaukę.
sinius grąsinimus nukreip reigūnus su Jungtinių Vals
Hitleris ir naciai dominuoša, jog vokiečių kariuomenė
. _
.
,
. ,
Naciai kitaip juoksis, kai
Stebėtojai
mano,
jog
pabė
“Ar dėl to galima laukti, užėmusi Sollum
tus prieš bet kurią vakari tybių civilės apsaugos įs
ja Europoje, gal netrukus ,
_
tvirtovę
gūsio
kruzerio
be
karo
lai
karo, tai kitas dalykas”, pri Egipte.
nio pusrutulio dalį.
taigomis,
kad užtikrintų
jie įsigalės Azijoje ir Afn- Į
__ __________
,
Reikia melsti Dievo, kad dėjo Landonas, kuris 1936
vų
ieško
apie
140
.orlaivių
“Aš kreipiuos į visus lo mūsų vidujį saugumą nuo
koje. Tad Amerikos žemy
Amerika, vaduodama iš na metais kandidatavo į prezijalius piliečius, dirbančius iš svetur diriguojamų prie
nui gyvas pavojus. Ameri
cių jungo Europos tautas, dentus
ROMA.
—
Italijos
karo
Winant grįžta
apsaugos produkcijoje, kad šingybių ir suvarkytų visas
ka turi skubiai ruoštis ir
neužmirštų ir lietuvių tau
vadovybė
praneša,
jog
vo

jie pirma rūpintus tautos bendruomenes didžiausiam
neleisti naciams įsivyrauti
tos, sunkų bolševikų jungą
Amerikon
tartis
kiečių-italų
orlaiviai
sužalo
reikalais, kad tokia vyriau produktingumui ir mažiau
kur nors arčiau Amerikos
veikiančios.
Meksika
jo
keturis
anglų
karo
lai

LONDONAS, gegužės 28 d. sybės sistema, kuri rūpina siam trynimuisi.
žemyno. Savo rėžtu visomis
vus.
— Šiandie į Amerika vyksta si privatiniu užsiėmimu, ga
“Aš kreipiuos į visus lo
galimomis priemonėmis tei
MEXIC0 CITY, gegužės
Jungtinių Valstybių amba lėtų išsilaikyti.
jalius piliečius tautos reika
kti reikalingą karinę para TURftJO BŪTI
sadorius
Anglijai
John
G.
28
d.
—
Įtakingoji
Meksi

“
Aš
kreipiuos
į
lojalius
lūs laikyti pirmoje vietoje
Anądien šioje skiltyje bu
mą Anglijai. Abiejų Ameri
Winant. Ambasadorius vyks darbininkus ir darbdavius, mintyse ir veiksmuose, kad
kų respublikos surišiamos vo rašyta apie religinius or kos spauda rašo, jog Prezi
tąs pasitarimams su Prezi fcad jie pamirštų savo ma mes galėtumėm sumobilizuo
vienybės ryšiu ir jos visos dinus ir kongregacijas ir ne dento Roosevelto kalba bu
išvien veikia prieš nacių už tiksliai pavartotas termi vęs pirmasis žygis į tikrąjį
Daliai debesuota. Penkta dentu Rooseveltu Londonan žesniuosius nesusipratimus ti ir bet kuriuo momentu
jis tikisi grįžti po dviejų sa ir dėtų pastangas, kad už- panaudoti apsaugai visą fimačias. Prezidentas pareiš nas “išlaikymas”. Turėjo bū karą.
dienį galima lietaus, šilta.
vaičių.
tikrintų vienintelės vyriau- zinę pajėgą, visą moralę jė
Tuo tarpu oficialieji sluokia, kad pas nacius nėra ti ti tik tiek, kad tie ordinai ir
Saulė
teka
5:18
vai.,
saulė
Winant New Yorkan at sybės rūšies, kuri pripažįs- gą ir visus šio krašto matekrojo Dievo. Jie tik Hitlerį kongregacijos yra tiesiogi-1 ganiai atsisakė bet ką pasavyks orlaiviu iš Lisabonos. ta darbo ir kapitalo teises, rialius rezursus”.
nėje Šventojo Sosto žinioje. | kyti.
leidžias 8:16 vai.
pripažįsta savo dievu.
j
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
šalininkams žinią — Rusi- globą pavedė Lietuvos Ame- galiau, jie paprašė paskirti
joje laivai negali būti pri* rikos Eksporto-Importo ben- kiek galima daugiau laiko
i
«.
. ,
_...
__
... vačių asmenų rankose. Sis drovei. “Lietūkio” valdybos atsikirsti. Teisėjas sutiko aJos ne tik gėles skoningai!
savaitę klebonas prava an ą. Įėjimas
c. i
įa^aį sumaišė nariai Glemža ir Rėklaitis, j tidėti bylos svarstymą viesas
pelnas
eis “parapijai.
, . , .
. .
deda
lankyti
parapiją.
Ūži
—
—
“
“
“
w
.
r
advokatų kortas. Teisėjui bolševikų priversti, buvo pa- ■ nai savaitei, o sprendimas
ant altorių sustato, bet ir
i
, . ,
...
Gegužės 24 d. Moterystės! dulkes nuo jų nubaido. Sese"1*. daug laiko;
ne^ai a Vestuvės
..
1
padarius
dar kai kurias P
pasflptr 94 H Hpnrikas Mn- r
“° sirašę įgaliojimą iškelti by-’ būsiąs paskelbtas birželio' 2
Sakramentą priėmė John rų darbas zakristijoj mažai
'Jį*0, nes vlsl Pasl a a . ,
„
T
. , , tabas,Maskvos įgaliotiniai lą prieš laivo dabartinę prie j d., pirmadienį. Per šią savede Ievą Lessick.1 ... . .
...
Kalinosky ir Gertrude Kui- kam yra žinomas, gal tikimi atgal prie savo para- ciulevicius
,
_
atrodė patekę sėdomis i ka- žiūrą, bet šiandie abu šie vaitę Maskvos įgaliotiniai,
Seserų PG°S- Sunku suprasti, kodėl Jaumkis yra musų parapivyrai yra pabėgę iš okupuo matyt, šarvuosis naujais "jzinaitė. Liudytojais buvo vienam klebonui
jonų Maciulevičių sūnus. Tą
mes,
lietuviai,
turime
remti
Michael Muno ir Anna Mu- nieks neužstos.
Apklausti Lietuvos gene tos Lietuvos.
rodymais”, bet apie juos
svetimus. Turime savąją gra pačią dieną neseniai į mūsų
no. Geriausios kloties jauna
Daug kartų teisėjas pa- teks pranešti tik už savalžią bažnytėlę, ten pamaldos parapiją atvažiavusi Ona ralinio konsulato atašė Vyt.
vedžiams.
Northsaidiečių tarpe pasi lietuviškai laikomos. Jaučia- Janinos ištekėjo už S. Sta-| Stašinskas ir Liet. Am. Eks- tiekė įdomių klausimų “ieš- tės.
vinskio. Juodu ketina apsi- Porto-Importo bendrovės pa kovų” pusei, į kuriuos atsa
taiko ir šio ir to, kalbų ir
Geguzes 25 d. pakrikštyta šiokių ir tokių, išmintingų i
saVąja kalba prašom Jo gyventi netoli mūsų bažny-l
Leopoldas Grigo- kyti jie visai nepajėgė. Pa- PLAT1NKJTE “DRAUGĄ”
Rose-Marie, John Matonis ir visai neprotingų, tačiau' maionės. Daugelis jaunųjų ^-j-s
nis. Iš jų paaiškinimų susi
dukrelė. Kūmais buvo: Al- North Side lietuviams rei- irgi grįžta, nes žino, kad esą
Patėmyta, kad daug lietu darė labai aiškus vaizdas. AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
gous Keks ir Jean Bryson. kia pripažinti vieną labai
lietuviai, tuo ir didžiuojasi. vių iš Buffalo pas mus atva Laivą “Denny-Lietuva” pir-,
TeL OANal 6122
ko Lietuvos Lloydo bendro-1 gj į9j8
**
Te Dievas laimina jauną A- gerą ypatybę, tai duosnumą
Mūsų tauta, mūsų kalba yra žiuoja ieškoti darbo ir čia
merikos pilietę.
vė, kurios stambiausiais šė-. Office teL HEMIock 4848
bažnyčios reikalams. Para garbinga.
, apsigyvena. Neseniai mūsų
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
pijos bilos čia neguli nemo
parapijon prisirašė Saka rininkais buvo trys bendro
2201 VVest Cermak Rd.
vės — Lietūkis, Maistas ir GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gegužės 25 d. mūsų baž kėtos, jos tuojau esti panai “Fathers Day”
lauskai.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. ▼.
Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
nyčioj įvyko pirma vaikučių kinamos. Aukos stovyloms Visi pradeda sparčiai dar Girdėt, kad choras peror Pienocentras. Kai bolševikai Ketvirtad. ir Nedėliomia susitarus.
REZIDENCIJA:
šv. Komunija. Mažas vaiku tebeplaukia. Ačiū.
buotis prie Tėvų Dienos. Vi ganizuojamas. Visi buvusie užėmė Lietuvą ir pagrobė vi
6631 S. California Ave.
Telefonas REPubiic 7868
Stovy los šv. Pranciškaus si Niagara Falls ir apylin ji ir naujieji choro nariai, są jos turtą, tai, pagal įvai 2423 W. Marąuette Road
čių būrelis, nes tik vienuolika, priėmė savo Išganyto ir šv. Antano jau atėjo. Jų kės gyventojai nuoširdžiai narės susirinks birželio 1 d. rius įstatymus, laivas perė
Ofiso teL VIRginia 0036
Rezidencijos teL: BEVerly 8244
ją pirmą sykį į nekaltas sa-’ iškilmingas pašventinimas, kviečiami dalyvauti tame pa po mišių aptarti savo dar- jo generalinio konsulato prie
žiūron, kurs savo keliu jo
PHYSICIAN AND SURGEON
vo širdeles. Nors ir mažas regis, įvyks birželio 8 d. 3 rengime. Vakarienė prasidės buotę.
4645
So. Ashland Avenue
vaikučių būrelis, bet stro valandą po pietų. Klebonas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISO VALANDOS:
piai, gražiai seserų prireng žada pakviesti daug svečių
4157 Archer Avenue
VV1IIK STIJDIO Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M.
tas, darė Labai išganmgo Į- kunigų, du garsius pamoks
1945 VVest 35"’ Street
Nedėliomis pagal sutartį.
Nedėliomis pagal sutartį.
spūdžio į gana skaitlingai lininkus — angliškai ir lie
Office teL YARds 4787
Tel. CANaI 0257
Namų tel. PROspeet 1930
vertėjas, tad jie negalę pa
(Užbaiga)
susirinkusius žmones, žmo tuviškai. Žodžiu, tas iškil
Rez. tel.: PROspeet 6659
Tel. YARda 5921.
nės atsidėkodami seserims mes manoma padaryti tik Prasideda liudininkų Klau sitikėti. Bulevičius pasisako,
Res.: KENwood 5107
už jų gražų darbą mūsų pa rai atmintinas mūsų para- sinėjimas. Iššaukiamas Ant. kokias mokyklas lankęs, kur
I.OUEST POS^IBI F
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
rapijoj, nesigailėjo tą dieną: pijos istorijoj. Seserys ir Tarnauskas, jaunas vyras, išmokęs lietuviškai. Kai jis PHONE
I.AFAYE”TE
1821 So. Halsted Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
aukų joms. Visi galėjo įsi- ketina prisidėti prie tų iš labai inteligentiškos išvaiz paminėjo lankęs lietuvių ka
Rezidencija: 6600 So. Arteaian Ave.
Ofiso vai. nno 1—3; nuo 6:30—8:30 VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
tikrinti, kad mūsų parapija kilmių. Lauksime svetelių ir dos, rimtai nusiteikęs. Jis talikų parapinę mokyklą,
756 VVest 35th Street
• iki 9 vaL vakar.
dikčiai šlubuotų, jei bandy- iš kitų kolonijų; nors vasa- buvo Lietuvoje, kai bolševi Maskvos įgaliotiniai susime
tų apseiti be seserų pranciš- ros karščiai ir piknikai gali kai įsiveržė. Gyveno tame tė krūvon, pasipurtė ir dar
LIETUVIAI DAKTARAI
griežčiau pareiškė savo ne-,
kiečių. Kur tik seserys pasi kiek iškilmėms pakenkti.
“rojuje” iki pernai gruodžio
pasitikėjimą. Pagaliau, tei
TeL YARda 3146
suka, ten švara, tvarka ir
15 d., kai išvyko Amerikon
VALANDOS: Nno 11 iki 12,
grožis atsiranda. Paimkime
Jaunas Henry Mikučionis kiaurai ir skersai per visą sėjas paskelbia^ kad kito liu
2 iki 4 ir 7 iki 9
DANTISTAS
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
mūsų altorius. Jei ne sese guli ligoninėje — sužalota Rusiją. Tarnauskas vaizdžiai dininko ir nebereikėsią. Pri
Sekmadieniais 11 iki 12
1446 So. 49th Court, Cicero
siartino trečia valanda, tad
rys, į ką jie būtų panašūs. galva auto nelaimėje.
Antradieniais, Ketvirtadieniais
atsako į statomus advokatų
paskelbiame pertrauką iki
ir Penktadieniais
klausimus, į teisėjo gilius
penktadienio.
Teisingai prirenkame aki Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
susidomėjimus. Jis papasa
S. Halsted St., Chicago
Taipgi akinius pritaikau.
nius. Patarnauja prityręs 3147
Pirmadieniais,
Trečiadieniais
koja, koks likimas ištiko a- Antroji diena
3343 Šo. Halsted Street
lietuvis daktaras - optometir Šeštadieniais
merikiečių “Drobės” bendro
Valandos: 3 — 8 pepiet,
ristas.
Tel. CANaI 5969
Afirlarp nfka
lprie laivų
transportacijos,
1—4 įr 6:30—8:30 vakare
Gegužės
23
d.,
penktadie

Akių egzaminavimas dykai.
HlIUaiC vlljų
taipgi buvo “special consul- vę, jos vedėjus. Nurodo,
nį, į federalinį teismą, NeAkinių kainos:
Adv. Leonardas L. Barš-> tant on transportaition for kaip kiekvienon bendrovėn
wark, N. J., vėi susirinko
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
pastatyti
komisarai
ir
rusai
Full
view style — $6.95
tis atdarė ofisą mieste — U. S. Government on investiPHYSICIAN AND SURGEON
Lietuvos
turto
gynėjai
lr
jo
2155
VVest Cermak Road
Bifocals — biskį daugiau.
2158 VVest Cermak Road
Hammond Bldg.
gation of St. Lawrence Wa- sargybiniai. Maskvos įgalio
OFISO
VALANDOS
Paprasti akiniai po $2.95
pasigrobti norinčių atstovai.
Ofiso teL OANal 2846
1 —.< ir 6:30 — 8:30 vakare
,,
, ,
tervvay Project”. Rezignavęs tiniai karščiuojasi, jie nori
Ofiao VaL: 2—4 ir 7—9
Šiandie Maskvos įgaliotiniai Dykai didelis katalogas
ir pagal sutarti.
TreCtadlenlata pagal gutarų.
*
iš tų pareigų atidarė ofisą, daugelį klausimų ir atsaky
Jewlery,
Elektriniai
Boa Tet: BOSMlock »1SO
atsivedė vieną savo eksperparapijos mokyklą, kurioje
Ofiao TaL:
Raaid. TeL:
kur patarnaus ir lietuviams. mų išmesti, prašalinti. Bet
Šaldytuvai. Namams
VIRginia
1866
PROspeet 8684
T«l YARda 2246
gražiai išmoko lietuvių kal
«
teisėjas pastoja kelią — jis
kurs studijavęs RusijoBaldai
J’ «««bos. Baigęs Highland Park Lietuviai, paremkime jau leidžia liudininkui užsakinė-!
ną
advokatą
Leonardą
L.
High School, Highland Park
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tl. Ir netikinčiam susidaro vinys buvo paliudyti, kaip
DANTISTAS
Rep.
Junior College, Detroit Coi- Barštį,
tvarkoma
nuosavybė
Rusi

1853 VVest S5th Street
4645
So.
Ashland
Avenue
aiškus vaizdas, kad Lietu
LIGONIUS PRIIMA j
arti 47th Street
joje,
išaiškinti
kai
kuriuos
lege of Law baigė 1939 m.
voje neliko privatinės nuo
vai.: nno 9 vai. ryto iki 8 vai. vak Kasdien ano 2.-00 iki 8:00 vaL
konstitucijos
Per penkis metus jis dirbo
Nereik vilkui kelio rodyti. savybės, kad lietuviškas tur staliniškos
Seredoj pagal sutartį.
Trečiad. Ir Sekmad. tik .ualtarlus.
tas užgrobtas, kad teisėti straipsnius, šis ekspertas 3409 S. Halsted St. Telrfofnas; HEMIock 5848
savininkai nušalinti. Mask mėgino aiškinti, kad bolše
Dėl sąžiningo radio pataiDANTISTAS
vos įgaliotiniai nori perkirs vikiškoje Rusijoje koopera symyo pašaukite Yards 3088
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
4143
South
Archer Avenue
ti Tarnausko liudijimą ir tyvai nėra nacionalizuoti.
Telefonas
LAFayette
3650
6757 So. VVestern Ave.
10 Savaičių Prenumerata Siūloma
Antradieniam, Ketvirtadieniais ir
tvirtinti, kad “Lietūkio” ben Bet kitame punkte jis pasa Atsiminkite — krautuvė Ofiso valandos:
Penktadieniais.
Popiet — nuo 1 Iki 3! Vak. 7 Iki •
drovė nebuvo nacionalizuo kė labai nenaudingą savo
su mėlynu frontu

PITTSBURGH LIETUVIŲ ŽINIOS

NIAGARA FALLS, NEW YORK

North Side

OR. J. J. SIMONAITIS

DR. S. BIEŽIS

DR. STRIKOL’IS

DR. T. DUNDULIS

Lietuvos laivo byla teisme

PHOTOGRAPHY
|‘KI( ES

»MI?

DR. A. J. BERTASH

DR. P. Z. ZALATORIS

Glasses - Akiniai

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. V. A. ŠIMKUS

1$ DETROIT LIETUVIŲ VEIKIMO

DR. F. G. WINSKUNAS DR. VVALTER J. PHILLIPS

JOS. F. BUDRIK

DR. G. VEZELIS

DR. RAČKUS

DR. PETER T. BRAZIS

DR. V. E. SIEDLINSKI

Fumiture House

JUBILIEJAUS

PROGA

U2 VIENĄ DOLERĮ

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
Štai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams:
Užsisakykite dešimčiai savaičių “susipažinimui “Draugą”
už vieną dolerį.
Tik pamanykite, už vieną dolerį naujiems skaitytojams
dienraštis “Draugas” siunčiamas per dešitmts savaičių
— tai yra, 60 laikraščio numerių už vieną dolerį!
Šiomis dienomis “Draugas” yra žymiai sumodernizuo
tas, patobulintas ir visais atžvilgiais pagerintas. Tai gi
Čia yra puikiausia proga padaryti didelę malonę 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:

"DRAUGAS"
2334 So. Oakley Ave. Chicago, Illinois
arba šaukite CANaI 8010

Nedėliomia pagal sutarti

ta. Tada teisėjas maloniai
nusišypso ir pareiškia, kad
jam įteikti glėbiai dokumen
tų įrodinėja turto naciona
lizaciją, tad ne jau gi tih
"Lietūkiui” padaryta išim
tis. Susimaišo Maskvos įga
liotiniai. Tarnauskas atlei
džiamas nuo liudininko kė
dės. šluostosi prakaitą, at
sisėda publikos suole, atli
kęs pareigą savo tėvų žemei
Atsakovai nori duoti dar
vieną liudininką, neseniai at
vykusį iš Lietuvos, buvusį
valstybės tarnautoją. Prista
tomas vertėjas, Juozas 3ulevičius, L. Vyčių įžymusis
veikėjas.
Apklausinėjamos
jo kvalifikacijos. Maskvos
įgaliotiniai iš karto pasisa
kė,

kad j lema

nežinomas

Budriko Radio Programos:

DR. VAITUSH, OPT.
lietuvis
AKIU GYDYTOJAS
SPECIALISTAS

WCFL — 100 Ki — Sekmadie
niais 6 vai. vak.
WHFC — 1450 K. — Ketvirtadie
niais 7 vai vak.
I
WAAF — 950 K. — Sekmadie
niais 4:50 vai. vak.

Telefonas CANaI 7329

Suvirš 20 metų praktikavimo aklų
taisyme Ir gydyme
GERAI pritaikinti akiniai
patalnya kreiva, akla, trumparegyste
lr tolIreRy.tę;
palengvina aklų (tempime. praAalln.
■raivo. .kaudAJImą, svaigimą lr aklų
karStJ.

MODERNI AKI ALSI, TOBULIAUSI
EGZAMINAVIMO BCDAI
SpeclalS atyda atkreipiama J valkų

Tik viena pora aklų vlaam gy
venimui. Saugokit Jas, leisdami
Ulekaamlnuotl Jas moderntftklauala
metodą, kuria reggllmo mokslas
gali sutelkti,
aa METAI PATYRIMO
pririnkime akinių, kurie paAallna
visų aklų Įtempimų.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. S. R. PALUTSIS
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak.
ir paimi sutartį.

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

akla.
Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia.

DR. A. JENKINS

VALANDOS:

OPTOMETRISTAI

10-to. Iki 8-to. valandos kasdien.
Sekmadieniai, pagal gutart|.

1801 So. Ashland Avenne

(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4712 So. Ashland Ave.
TeL YARDS 1878

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Ave.
(2-troe lubos)
TeL MIDway 2880
Chicago, I1L
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct

Dr. John J. Smetana
Dr. J. J. Smetana, Jr.
Kampas 13-tos
Telefonas CANAL 0523 — Chicago
OFISO VAIANDOH
Kasdien 9:00 a. tn. Iki 1.80 p. m.
Treč. Ir ieftt: 9:00 a. m. IU
1:10 p. m.

TeL YARda 0994.
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
šeštadieniais.

DR. PETER J. BARTKUS ‘ DR. CHARLES SEGAL
Tel. Cicero 1484

Būkite Malonus
SAVO AKIMS

4631 So. Ashland Ave.

2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį.
Ofllo telefoną* PROipect 6787

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Ave.
TėL YARda 0994
Rez. teL PLAza 8200
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-3 v. vak.
Nedėliomis nno 10 iki 12 vai, dienų

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

Gen.

DKKOBSB

Ketvirtadienis, geg. 29, 1941

DALYVAVO “BISMARCKO” NUSKANDINIME

Sveikata - Brangus Turtas

Stebuklingai išliko
sveikas ir gyvas

Rašo Dr. Račkus, 1853 W. 35th St., Chicago.

Montello, Mass. — Sekma
Svaigalų mėgėjus vasaros
dienį, gegužės 18 d., “Dar
metu dažniausia saulė pri
VASARĄ
bininko” administratoriui A.
trenkia.
Peldžiui su savo šeima, va
Vasaros metu, kuomet
Karštose vasaros dienose
žiuojant automobiliu greičio
karščiai siaučia, reikia veng
reikia saugotis, nevartoti
40 mailių į valandą, Route
ti mėsiškų valgių. Taipgi yperdaug ledų. Gero “aiskry
i
28, Montello, Mass., nepara nesveika perdaug cuk
mo” pora šaukštų suvalgyti,
I stebint jų 3 metų sūnus Ri
raus vartoti. Mėsa ir cukrus
tai žmogų gaivina, stiprina.
chardas atidarė automobilio
duoda žmogaus kūnui daug
Bet jei antsyk suvalgysi
duris ir kaip bitė “išskrido”
šilimos.
“aiskrymo” visą puskvortę,
ant cementinio kelio. Sustab
Kas vasaros metu valgo
tai sveikatai gali lahai pa
džius automobilį, motina ra
daug mėsos, tai lygiai kad
kenkti; gali gauti plaūčių
do vaikutį kniupštį gulintį.
vidurvasary kailinius dėvė
uždegimą, vidurių katarą,
Buvo manyta, kad jau vie
tų. O kas suvartoja daug
inkstų ligą ir t.t.
toje bus žuvęs, ar smarkiai
cukraus, tai lygiai kad šil
( "Draugas" Aeme telephoto)
Jei esi išprakaitavęs, tai
sužeistas. Bet Dievo Apvaiz
toje dienoje krosnį kūrentų.
Britų karo laivas “Prince of Wales”, 35,000 tonų, kurs su kitais britų karo laivais vokiečių naują karo laivą
ypatingai saugokis negerk
da kitaip surėdė — vaikutis
Žiemos metu mėsa žmogų
“Bismarcką” galutinai nuskandino. Prieš tai “Bismarck” buvo pažeistas britų bombonešių orinėmis torpedo
daug šalto vandens, ypatin
nei biskio nebuvo sužeistas
stiprina; bet laike vasaros
gai su ledais vandens reikia
mis, kai jis bandė pasprukti į Prancūzijos pakrantes. Tuo būdu britai atsimokėjo naciams už laivo “Hood”,
nei sutrenktas, nes parvykaitrų, tai mėsa bei cukrus
vengti. Užšaldyti vidurius
42,100 tonų nuskandinimą.
kus namo jis tuojau su ki
žmogų tik apsilpnina ir vi
yra labai negerai, nes gali
tais savo šeimos vaikais pradurius apsunkina.
sugadinti vidurių virškini- pijos katalikų bažnyčioje,
radėlių
ir
dobilų
sėklų.
Dva^jo žaisti
Kai žmogus suserga ir jo
mą, o kartais net ir visam Gražus pavyzdis visam mūras užsakęs komisariate 4' Pas gydytoją nuvežus vai
kūno temperatūra yra dide
amžiui. Sunkus gyvenimas į sų jaunimui! Prisirašę prie
sėlenų, 3 vagonus kutį patikrinti, gydytojas
lė, tai gydytojas uždraudžia
kuomet viduriai gerai ne-/mūsų draugijų, arčiau susiišspaudų ir 29 vagonus dur apžiūrėjęs ir viską tvarkoje
ligoniui mėsą valgyti. Juk
stinga popieriaus. Mat Lie pių kraiko, tačiau po ilgo radęs, pasakė: “Tai tikrai
veikia.
pažįsta
su
savaisiais.
Tai
jei ligonis turi daug karš
tuvoje gaminamas popierius laukimo gavo tik vieną va Dievo stebuklas, kad jis iš
Gydytojų žinovų nuomone padaręs parapijos jaunimas
čio ir tokiai padėčiai esant
eina “galingojon” Maskoli- goną sėlenų ir 2 vagonus liko visai sveikas ir gyvas”.
jis dar mėsos valgytų, tai yra, kad žmonės sugadina niekados nesigailės.
jon, kurios leidyklos
nepajė- durpių kraiko. Dvare esąs
«
Rap.
jo temperatūra dar labiau savo vidurius dažniau vasa
Valstybinė knygų leidyk gia prispausdinti
nei 66% įrengtas “raudonasis kam
Dr.
šupis
pasidarė
golfo
padidėtų ir ligoniui būtų dar rą nei žiemą, nes nežino kaip
la, kuri vienintelė teturi tei numatytojo propagandinės
pelis,” bet jis blogai tvarko Kitam gera nepadaręs ne
aršiau. Taigi vasaros metu, vasarą maitintis. Tai kas mėgėjas. Važiuoja net į We- sę leisti knygas, pagal pla
literatūros
kiekio.
mas, “papuošimai suplyšę, lauk iš kito gera.
kuomet oras yra tvankus ir čia yra išdėstyta, kiekvie thersfield lošti, kad jo su ną, šiais metais numatyta
nukarę (Stalino ikonos!), o
karštas, savo kūną taip sa nas privalėtų įsidėmėti, kad duota bolė neatlėktų į Hart išleisti 525 leidinius. Iš šio
asla prišliukšlinta. Be to, ir
kant “kūrenti” su mėsiškais po laikui nereiktų aimanuo fordą ir nepataikytų lietu skaičiaus vien “marksizmopačiuose
dvaro
rūmuose
vių
“
propertės.
”
Smarki
jo
valgiais yra gan pavojinga. ti.
leninizmo” turinio būsią iš
stinga tvarkos bei švaros.”
ranka.
Sveikiausi valgiai
leista 120 pavadinimų.
33
Gretimas kitas
sovietinis
Daktaro atsakymui
vasarai yra sekanti:
brošiurpalaikės jau išleis
dvaras — Kazimierava tu
Hartforde žmonės dirba tos, kurių tarpe pirmą vie
1. Visokios daržovės, bū į klausimus
Orlaiviai tik ūžia virš mies
Pilviškių gydytojas Dem- ri 250 hektarų.
tent batviniai, salotos, po
Atsakymas O. D.
- I to ir “once in a while” pa- tą užima Stalino referatai
midorai, saldūs kopūstai, dy- tamstos klausimą galiu tiks
Brery Saturday, 1:30 to 2:30 P .M.
bolševikų partijos suvažia- bovskis buvęs iškviestas pas
lįja.
Taip
sausa
buvo,
kad
ūkininką
Daržininkaitienę
niai, muskmelonai ir viso liai atsakyti, kad ausų gry
vimuose ir kitoks propagan-1- --- -j
- ------- Smulkūs “Drauge” skelbiSTATION WHlPt
net
korespondento
rašalas
kia lapienė.
dinis
šlamštas.
Per
visus
Budv.ec.y
ūkmmke
belių perdūrimas ir sidabri
I
1480 kilocycles
i
2. Visokie vaisiai, ypatin nių auskarų įvėrimas yra išgaravo. Bet laiks nuo laiko 1941 m. būsią išleista tik
| (Pint Statloa oa Your Dl*l) J
gai slyvos, obuoliai, kriau tik senoviško barbarizmo lie jis stengsis neužmiršti lie 120 lietuviškų grožinės lite- pavojingą kraujoplūdį, tad rezultatai esti geri. Bile ko
Toaturing a program of
1
kiu reikalu pasiskelbk ‘Drau
tuviškai
parašyti
ir
patiekti
skubiai
buvo
reikalinga
gy

šės, vyšnios ir Grandžiai.
kana bei burtai. O tikėti, kad
ratūros veikalų. Pirmą vieYugoslav Folk Mūšio
3. Pieniški valgiai, ypatin tai yra akims ar ausims žinių iš šio seno, bet gra j tą tarp šios “grožinės” lite dytojo pagalba. Tačiau gy go’ “Classified” skyriuje.
gai rūgštus pienas su juoda sveika, — tai tikra nesąmo žaus miesto.
ratūros užima Salomėja Ne dytojas Dembovskis atsisa
duona arba su bulvėmis, nė.
ries, Liudo Giros ir pan. li kė pas ligonę vykti. Ūkinin
AR DAUG KŪRO SUDEGINAT ŽIEMOS METU? Į
maslionkos, sviestas, sūris
kė
Daržininkaitienė nuo
teratūrinių
išverstskūrių
vei
Atsakymas M. E. — Per
Vartodami ROCK WOOL Namų Insulaciją]
ir kiaušiniai.
kalai. Vaikams būsią išleis kraujoplūdžio mirė.
daug kavos išgeria jūsų vai
4. šaltibarščiai, ypač jei
Sutaupysite Daug Pinigų.
ta 13 lietuviškų veikalų, o
kas, už tai jis vidunakty Iš
pabaltinta su rūgščia grie
vertimų iš maskolių kalbos
Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:|
šokęs iš lovos klykia. Au
Marianapolis, Conn. — Ge net 60.
tine ir virintu kiaušiniu.
woN«t« DOCK W0PL
1. Sutaupysite 40% būro;
gančio vaiko nervams ir šir gužės 18 d., Marianapolio
Co.kmao.
5. Avižinė košė su pienu,
2. Apsaugo gyventojų sveikatą ;|
Fnaeu, haumn 8a«»n
džiai kava yra nesveika. Vie Kolegijos rūmuose įvyko ko
Valstybinė leidykla
per
arba miežinė košė su spir
3. Padidina namų vertę;
ton kavos reikia duoti ger legijos ir “Darbininko” prie pirmuosius šių metų tris
“Tarybų Lietuva” apraši
4. Taupo namų šilumą;
2wT«fcw-30iMmCinKFi
gais yra visuomet sveika.
ti pieno; ypač pienas yra telių ir rėmėjų susirinkimas mėnesius atlikusi tik 66% nėja, kaip atrodo Anevilio
5. Duoda gerą apsaugą nuo
Sveikiausi gėrimai yra:
tknUb»*]u>RiQnKh
sveika vakarienei.
nuo
numatytojo
plano.
Svar
gaisrų;
tikslu
suorganizuoti
Lietu

sovietiškame dvare — sovsaldus pienas, sula, obuolių
6.
Greitai ir lengvai įtaisoma.|
Atsakymas J. A. Ž. — A- vių Dienos rengimą, išrinkti biausia priežastis ta, kad choze. Tas dvaras turi net
gira, namie padarytas lemoApskaičiavimas
670 hektarų. Sudarius šį
nadas ir naminis “rutbyris”. pie tokias ligas rašyti spau komisiją ir numatyti tai die
Huunr lunnutbrauuM
amrvv
.
Coneerni
te.
F.H.A. Partoltnimao
Daug alaus gerti ir šiaip doje, ar per laišką atsakyti, nai programą. Nutarta reng timo ir Propagandos reika dvarą, pradžioje turėta tik
ar Umokėjimua.
lus
tvarkys
rengimo
komisi

2 karvės ir 15 arklių, bet
svaiginančiais gėrimais save yra nepatogu ir neįmanoma. ti Lietuvių Dieną ir pelną
Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir eienų|
jos
valdyba.
skirti,
kaip
ir
kitais
metais:
dabar iš kaimynų prisi“vėdintis” vasaros metu yra Patariu tamstai kreiptis as
dengimo medžiagų.
Marianapolio kolegijai ir
Lietuvių Dienos sekreto graibstyta jau 38 geri arknesveika ir net pavojinga. meniškai pas gydytoją.
ALEX ALESAUSKAS
“Darbininkui”.
Komisijon riatas — 366 W. Broadway,| liai ir 6 karvės. Sovietinis
CHICAGO REPRESENTATIVE
išrinkta: garbės pirminin
dvaras negauna lubinų, seTuoj išvyko į Springfield, kais prelatas J. Ambotas, So. Boston, Mass.
6343 S. Western Ave.
Republic 6051|
Mass.; taip pat koncertuos kun. dr. K. Urbonavičius,
WarehonM: 9401 Sa Stony Island Ava. tok
Motinų Diena šiais metais ir kituose Amerikos mies- pirmininku — adv. Ant. Mi
buvo gražiai atšvęsta. Pir- tuose.
leris, vice pirm. — Julijona
miausiai bažnyčioje jauni
f
Jakavonytė, iždininku —
%
mas su motinėlėmis išklauQ A C|Z<N|
pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.
Jau prasidėjo piknikų se kun. Petras Malinauskas, M.
I ftOiNLzLvzO — namams statyti, remontuoti ar
sė mišių ir ėjo prie Šv. Ko- zonaa Hartforde. Piknika- I.C., iždin. pagelb. — kun. Šį sekmadienį, birželio 1 d., pačiu sykiu paremti kilnią
munijos. Vakare Moterų Są-‘ vom Draugijų Sąryšio pik- dr. J. Navickas, M.I.C., sek- Akademijos Rėmėjų šeštas lietuviška įstaiga — Šv. KaPAVASARIS ARTĖJA — DABAR LAIKAS PIGIAU IR
jungos kp. surengė vakarie- njke; liepos 6 d. bus parapi 1 retoriais J. Kumpa ir B. Mi-j skyrius (Brighton Park) zimiero Akademiją.
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATLIKTI.
rengia smagų išvažiavimą į
nę motinoms pagerbti. 2mo- jog piknikas
Lighthouse ciūnienė.
Bus duodamas “Gate Pri
gražųjį Sunset Park, prie
nių buvo daug. Vakaro ve Grove, Glastonbury.
ze.
” Taipgi bus išlaimėjimui
Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!!
Dienos programa susidės 135-tos ir Archer Ave.
dėja buvo Spelienė. Kalbas
gvvas paršiukas, paaukotas
iš: pamaldų, kalbų, sporto,
Rėmėjos, su Rudiene ir
pasakė: pralotas Ambotas,
TAI IDVI/ITC mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpesGrįžo į Hartfordą iš po šokių, mėgėjų valandos ir Lindžiene priešakyje, ren Vincento Kubaičio, daržo
■
T 1x1 I C tingai globojami ir ligi $5,000 ap
savininko.
Rėmėjos
dėkin

dr. šupio motina, Elijošienė, vestuvinės kelionės lietuvis
lietuviškai
vaišingumo. Visiems tiems giasi
A, tikrai
,
...
A su- gos p. Kubaičiui ne tiktai už
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame
, .
.v . , .
.,
. ; tikti ir pavaišinti atsilanMončiūnienė, kun. Kripas. dantistas dr.
Edvardas darbams
išrinktos subkomi- kiusju9 8v‘e{ius Bus lietuviS. šią auką, bet ir už paauka-'
Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.
Dainavo Juzė Mališauskaitė, Krikščiūnas. Jis vėl randasi
vimą
daržo
dykai
šiam
pik-,
sijos: Sporto — Vyt. Anavalgių ir visokių gėrimų,
MOSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS
Valerija Kaunietytė ir Ma savo ofise ir vėl tarnauja nis, Mykolas Grigas, J. Pa-j Atsilankiusieji galės ne tik nikui.
I
tas Kripas. Deklamavo Pran visiems, kuriem dantys “ba- rulis. Biznio — Vincas Pa- pasisvečiuoti su savo pažįs45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nennnkriaudžiant Nei
Neužmirškite užsukti į AVieno Klijento!
ciškus Kedžiukas. Akompa deriuoja.”
rulis, J. Glavickas, Ed. Cio» I taniais, maloniai laiką pra- kademijos Rėmėjų Išvažia
vimą šį Sekmadienį, Birže
navo varg. Justas Balsis,
Keistuto Savings and Loaa Association yra žymiausia, seniau
čys. Mėgėjų valandos — bro leisti, pakvėpuoti tyru, be
lio
1
d.,
Sunset
Parke,
prie
dulkių
oru,
pasidžiaugti
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.
kuris su savo žmona padaišiomis dienomis suėjo į lis J. Banys, M.I.C., Anta
gamtos gražumu, bet ir tuo 135-tos ir Archer Ave. X.X.
navo duetą. Paskui buvo šo- j porą Jonas Vilkas su Adele nas Pažasis, muz. Jonas Vai
Mainkaite. Porelė pasižymė čaitis. Stalų patvarkymo —
kiai.
Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį pasi
Tel. CALumet 4118
jo prisirišimu prie parapi Volungevičius, K. Vosylienė,
sekimą
Jūsų
biznyje
arba
profesijoje.
jos ir draugijų. Kaip gražu Vladas Rimša. Vartų reika3236 So. Halsted St.
Chicago, III.
Ona Katkauskaitė grįžo iš žiūrėti, kuomet šliūbą ima1 lams tvarkyti — jMažukna,
Jos. M. Mozeris, Sec’y.
Kanados, kur koncertavo. lietuviška porelė savo para- j Lengvinas, Savickas. Kvie-1 Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge’*
KAIP MAITINTIS

PAVERGTOSIOS LIETUVOS
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Rimties padėtis
Gegužės mėn. 27 d. Prezidentas F. D. Rooseveltas iš
leido proklamaciją, iš kurios labai aišku, kad kraštas
yra rimtoj padėty, kad jo saugumui yra didelių pavo
jų. Tai proklamacijai pateisinti ir labiau išaiškinti ir
tarptautinę ir šio krašto padėtį, Prezidentas užvakar
pasakė kalbą, kurios laukė ir klausė visas pasaulis. Iš
tos kalbos dar labiau paaiškėjo, kad Jungtinės Ameri
kos Valstybės jau nuo 1939 m. rugsėjo 8 d. užsimojo
visais galimais būdais stiprinti krašto saugumą ir to
dėl dabar savo proklamacijoj visus karštai ragina au
kotis iš visų jėgų dirbti, ruoštis, kad, išmušus, valan
dai, ginti savo kraštą ir jo demokratišką santvarką.
Prezidentas, savo kalboj nušvietęs Hitlerio kelius, ku
riais jis ėjo prie užkariavimo Europos kontinento, įti
kinančiai nurodė, kad tie patys keliai jį (Hitlerį) būtų
privedę ir prie Amerikos kontinento vartų. Jei Ameri
kos respublikų, ypač Jungtinių Valstybių, vadai būtų
tikėję Hitlerio agentams, nuolat skelbusiems, kad Hit
leris neplanuoja pulti Amerikos, kad jis turįs gerų no
ru gyventi taikoje, kad Amerikai nėra pavojų ir dėl
to nereikia stiprinti saugumas, nereikia ruoštis,
šiandien Amerika jau būtų tiesioginiai susidūrusi su
pavoju iš nacių pusės: penktosios kolonos veikimu
ir nacių ginkluotomis jėgomis.

Jungtinių Valstybių vyriausybė’netikėjo jokiems Hit
lerio pažadams, nes turėjo progos patirti, kad tie paža
dai yra tik paprasčiausias pasaulio akių muilinimas,
kad jis visus savo pažadus, pradedant nuo Municho
konferencijos, sulaužė. Jo pažadai ir Amerikos atžvilgiu
būtų nieko nereiškę, nes nuo pat karo pradžios buvo
aišku, kad Hitleris siekia visą pasaulį pavergti, jį do
minuoti ir savo “tvarką” įvesti.
Prezidentas neabejodamas pažymėjo, kad naciai pla
navo taip pavergti Pietų Amerikos žmones, kaip pa
vergė Balkanų tautas. Jie planavo pasmaugti Jungti
nes Amerikos Valstybes ir Kanadą. Taip kad Ameri
kos darbininkas būtų priverstas dirbti tokiomis sąly
gomis, kokiomis dirba diktatorių pavergti darbininkai.
Darbo valandas ir atlyginimą nustatytų Hitleris. Dar
bininkų unijos būtų prismaugtos. Ūkininkai už žemės
produktus turėtų imti tai, ką Hitleris pasiūlytų, žo
džiu, ir Amerikos darbininkas ir ūkininkas būtų pa
verstas vergu.
Pavojų susidarytų ir religijai, nes, anot Prezidento;
Nacių pasaulis nepripažįsta jokio kito Dievo, kaip
tik Hitlerį, nes naciai yra tokie pat žiaurūs Dievo
priešai, kaip ir komunistai. Kokią vietą beužimtų
tikėjimas, skelbiąs žmogaus ir jo sielos didingumą,
jei moraliniai standardai matuojami išdavystėmis,
papirkimais, penktomis kolonomis.
Mes, sako Prezidentas, tos nacių “tvarkos” nepriim
sime.

Ketvirtadienis, geg. 29, 1941
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Prezidentas istoriškąją kalbą užbaigė, stipriai pa
brėždamas reikalą ginti jūrų laisvę, palaikyti Ameri
kos respublikų solidarumą, duoti stiprią paramą kovo
jančioms demokratijoms. Be to — ginkluotos jėgos jau
statomos strateginiuose punktuose ir “mes nedvejoda
mi panaudosime ginkluotas jėgas atremti puolimus”.
Prezidentas su viltimi žiūri į ateitį. Jūrų laisvė bus
apsaugota, nacių pavergtos tautos sukils ir pats hitlerizmas į mažus šmotelius subiręs.
Po šios prez. Roosevelto kalbos jau visai nebelieka
abejonių, kur stovi Jungtinės Amerikos Valstybės. Jos
aiškiai eina į kovą prieš baisųjį diktatorių terorą, prieš
jų užsimojimą viso pasaulio žmones paversti vergais,
o jau pavergtiems tiesia savo pagalbos ranką.
Tokiam nusistatymui negali priešintis nė vienas žmo
gus, kuriame bent kiek yra žmoniškumo jausmo, kuris
trokšta laisvės ir gerovės viso pasaulio žmonėms, ku
riam rūpi ir demokratijos ir pačios krikščionybės iš
gelbėjimas.

Prieglaudos namas "auga"
Praėjusį sekmadienį šiuos žodžius rašantis aplankė
šventos šeimynos arba labdarių ūkį. Gana liūdną vaiz
dą sudarė audros padaryti nuostoliai gražiame to ūkio
miške ir prie trobesių. Bet užtat tikrai buvo džiugu
pamatyti, kaip
greitai kyla į viršų lietuvių senelių rūmai, kurie da
bar visu spartumu yra statomi.
Pirmasis namo aukštas jau baigiamas mūryti. Po
mėnesio, sakoma, jau ir visas mūras bus užbaigtas.
Rudeniop, jei tik bus pakankamai lėšų, senelių prieg
lauda galėsianti būti įrengta.
Mes tai čia primename ne vien taip sau norėdami pa
sidžiaugti šia malonia žinia. Mums rūpi atkreipti lie
tuvių visuomenės dėmesį, kad ji būtų duosnesnė šiam
kilniam labdarybės reikalui. Juk jau prieš keletą de
šimtį metų apie tą reikalą kalbėjom ir rašėm. Dabar,
matydami, kad mūsų svajonė yra vykdoma į gyvenimą,
mes, vis dėlto, kažkodėl permažai rodome entuziazmo.
Šiomis dienomis turėsime gražių progų paremti prie
glaudos namo statymą, štai, gegužės 30 d., šv. Kazi
miero kapuose bus daroma prieglaudai rinkliava. Tą
pačią dieną Lietuvių R. K. Labdarių Sąjunga, kuri tą
prieglaudą stato, Vytauto darže rengia pikniką, kurio
visas pelnas eis statybos darbui. Dėl to, atkreipkime į
tai savo dėmesį, atsilankykime ir prisidėkime prie di
delio ir svarbaus labdarybės darbo. Juo daugiau prisi
dėsime, juo greičiau mūsų seneliai susilauks seniai lau
kiamos prieglaudos.
Taigi, senelių namas “auga”. Vadinas, Amerikos lie
tuviai katalikai savo sunkiu darbu augina dar vieną
šaunią lietuvišką, katalikišką įstaigą, kuri visai mūsų
tautai bus pasididžiavimu.

Hitlerio agentai
“Tarp slaptųjų Stalino agentų, veikiančių Ameri
kos jūrininkų organizacijose, Valtinas paminėjo šiuos:
Tommy Ray, Joseph Curran ir George Mink. Pasta
rajam Valtinas sakosi pats pasiuntęs iš Hamburgo
$40,000.
N-nos pastebi:
“Komunistų propagandai Maskva, kaip matome,
išleidžia dideles sumas pinigų. Jos agentai šiandien
dirba išsijuosę Hitlerio naudai, kadangi Stalinas nuo
1939 m. rugpiūčio. mėnesio pasidarė Hitlerio talki
ninkas kovoje prieš demokratijas”.
Abejonės nėra, kad Stalinas visame kame talkinin
kauja Hitleriui. Nėra jokios abejonės ir apie tai, kad
komunistų agentai Amerikoj yra ir Vokietijos nacių
agentai. Tokiems ponams, ištikro, turėtų būti parodytas
kelias į Maskvą arba Berlyną.

(“Draugas”,
d., 1916 m.).
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Karas su Meksika ant
plauko bekybo... Meksikos
karo ministeris išleido įsa
kymą visiems meksikonams
stoti į kariuomenę... Po Mek
siką skleidžiami atsiliepimai
antgalviais: šalin ameriko
nai!... Tuo tarpu negauda
mas atsakymo į savo notą
Suv. Valstijoms dėl atšauki
mo kariuomenės iš Meksi
kos, prez. Carranza grąsina
išvyti kariuomenę iš Meksi
kos... Meksikonų armija su
traukti į šiaurinį Chihuahua.
su tikslu atkirsti kelią 10,000 S. V. armijai, kuriai va
dovauja gen. Pershing...
•
Kinija skaidosi... Dar vie
na didelė provincija NuNan,
turinti 20 milijonų gyvento
jų, atsiskyrė nuo Kinijos ir
pasiskelbė savo nepriklauso
mybę. Pirm to tą pat jau
yra padariusios ir kitos pro
vincijos. Didžiulė kinų res
publika skaldoma į dalis. Ir
vis tai daroma pasidėkojant
dabartinio kinų prezidento
autokratiškumui...
• .
Neutrali Olandija rengia
si netikėtumams... Pablogė
jus karui ir neutralumo ga
limumo aplinkybėms, Olan
dija pastaraisiais laikais pa
didino savo kariuomenę iki
400,000 kareivių...
•
Verdūno mūšis dar tebei
na... Prie Verdūno, po mė
nesių grūmimosi, dabar mu
šasi iš abiejų šalių pusantro
milijono kareivių. Mūšiai nei
valandėlę
nepertraukiami.
Vienas karo korespondentas
Verdūno visas apylinkes pa
vadina vienu šimtu tūkstan
čių žmonių kapu...

Po Svietą
Pasidairius
Cvirka, Cirkas ir Zacirka.
Repečkojo Cvirka į bolše
vikišką cirką, ir lapnojo stalinišką zacirką....

Kauno žydai komisarai,
kurie diriguoja ir cenzūruo
ja visus pavergtos Lietuvos
laikraščius, šaukdavo: “Ny,
Cvirke, tai mūsų tovarišč,
Cvirke tai pirmo sorto pisatelius!”
Užuodę česnakišką toną,
ir čionykščiai komunaciokai
liausino “proletarną” auto
rių Cvirką. Net jo “Žemę
Maitintoją” komunaciai įpu
sėjo persispauzdinti, — ir
staiga “stop!”
Tebekrykštauja komunaciškas cirkas, tebelapnoja
komunaciai Maskvos zacir
ką, bet jau nieko nesigirdi
apie Cvirką___
Gal “tovarišč” Bimba ga
lėtų paaiškinti, kas atsitiko
su tuo “genijušu”?
Kur galima nudegti.

Čikagoj šiomis dienomis
pradėjo išeidinėti nauja an
gliška savaitinė gazieta, ku
rioj jau su antru numeru
vienam kampely
atsirado
net du panašūs man kampi
ninkai. Tarpe kitko, jie ra
šo apie arkliukus.
“Vakar mes nuvykome,”
sako tie kampininkai, “į Lin
coln Field — arklių lenkty
nes. Tai ir viskas, brolau.
“Mes užbetinome $2 ant
vieno karšto arklio. Jis bu
vo visai arti laimėjimo. Just
as the track was about to
elose.... he finished.

“Bet tikrai galima saky
ti, kad tas arklys buvo kar
štas, kadangi, kaip tik pa
sibaigė lenktynės, visi, ku
rie betino ant jo, gerokai
nudegė.”
Mano delnas, tavorščiai,
žino, kad daugelis ir lietu
vių, net ir žymių mūsų vadų
dažnai nudega nuo tokių
karštų arklių.
Storas su vienu darbininku.

Sov. Rusijoj susitinka du
balšavikai: vienas iš Mask
vos, kitas iš Leningrado.
— Na, kaip pas jus indus
trializacija?
—
klausia
maskvietis.
— Nieko. Ką tik atidarė
penkių aukštų štorą. Visas
mechanizuotas ir aptarnau
jamas vieno žmogaus.
— Tik vieno žmogaus?!
— nustebo maskvietis. —
Kaip tai galima?
— Labai paprastai. Tas
žmogus stovi prie durų ir
kiekvienam norinčiam įeiti
į štorą pasako:
— Nieko nėra, nieko nėra!
Kalbos dalykai.
Gegužės 25 d. iš vienos
radio stoties, lietuviškoj pro
gramoj sekančiai pagarsinta:
į
“.. ministerių pirminin
kas buvo gimęs iš Panemu
nėlio valsčiaus.. ”
“.. prieš Tanksgiving jei
kas nori gražiai pasirėdęs
išvažiuoti į laukus, atsilan
kykite pas..”
“Šiame kape

brangi žmona. Dievas davė
(Įrašas ant paminklo Helver

kapuose.)

Kai admirolas mėgina joti.

-r..,- ••• z • •»

mano

jai ramybę ir man taip pat.”

Reikia pasakyti, kad paskutinieji keli įvykiai gero
kai sugadino Vokietijos nacių nuotaiką. Į juos gero
kai paveikė Hesso pabėgimas Anglijon, milžiniškojo jų
karo laivo “Bismarcko” nuskandinimas ir, pagaliau,
vėliausiai pasakytoji Prezidento Roosevelto kalba. Už
tat, Hitleris greitina savo karo žygius, nes jis aiškiai
mato, jei tiems žygiams dabar tuoj nepavyks, jei ka
ras toliau tęsis, jis bus sutriuškintas. Tad, dabar gali
me laukti Hitlerio tikrai desperatiškų žygių karo fron

Prezidentas stipriai pabrėžia:
“Šiandien visas pasaulis yra padalintas tarp žmonių
vergijos ir žmonių laisvės — tarp pagoniško žiau tuose.
rumo ir krikščionybės idealo. Mes pasirenkame žmo
nių laisvę — krikščionybės idealą... Mes nepriimsime
šiemet Lietuvių Diena Marianapolio Kolegijos par
Hitlerio dominuojamo pasaulio. Ir mes fiepriimsime
pasaulio, koks jis buvo po karo 1920 m., kuriame kuose būsianti viena iš didžiausių. Suvažiuosią kelio
lika tūkstančių lietuvių, kad pasigerėti programa, būti
hitlerizmo sėkla vėl būtų leidžiama sėti ir augti.
“Mes tik priimsime pasaulį, pašvęstą žodžio ir iš liudininkais svarbaus įvykio — stacijų, įrengtų parke,
sireiškimo laisvei, kiekvienam asmeniui laisvę Dievą pašventinimo ir paremti šią šaunią lietuvių mokslo
įstaigą.
garbinti taip, kaip jis nori... laisvę nuo terorizmo.
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Ketvirtadienis, geg. 29, 1941

DRAUGAS

Alla Rachmanova

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

RAMYBĖS MIESTE, KUR ILSISI 20,000 LIETUVIŲ ATMINIMO DIENA
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Visose Amerikos Jungtinėse Valstybėse, išėmus kelias, Atminimo Diena švenčiama gegužės 3O-tą.
šiemet gegužės 30 d. bus 75-tas
is eiles paminėjimas kanėję rankoje jis turi baltą reivių, žuvusių naminiam
kurij* dažnai de‘' kare.
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nero as oamžinai vienodas garsas.
gan, vadas tik ką suorga— Vienintelis mano stt- į nizuotoa veteranų organizanūs. Kaip jis buvo geras, cijos (Grand Army of tne
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- Popietė Sv. Kazimiero kapinėse. - levo asaros prie vienturčio
kapo. - Ką pasakoja kapu sargas. - Pirma palaidojo koją, '
o vėliau - visą žmogų...
...
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tas vardas geriau atsako
tikslui. Nežiūrint to, daugelis žmonių ir po šiai dienai
dar vis vartoja senąjį vardą
Kapų Puošimo (Decoration)
Diena.
Pietinėse valstybėse: Alabama, Arkansas, Florida,
Georgia, Louisiana, Mississippi, No. Carolina ir So. Carobna nemini gegužės 30 d.
Alabama, Georgia ir Mississippi konfederatams pagerb
ti iškilmes rengia balandžio
25 d. No. Carolina ir So. Ca
rolina kare žuvusiems pri
siminti dieną švenčia gegu
žės 10. Gulf valstybėse, kur
gėlės anksčiau sužįsta,
tą
šventę švenčia balandžio mė
nėšio paskutinę savaitę.
Kai kurios Pietų valstybės
nors švenčia gegužės 30 d.,
taip gi paskiria specialę die
ną ir konfederatų kareiviams atminti. Kentucky
valst. tą šventę švenčia gegūžės 10 d., o Tennessee —•
birželio 3 d.

Skardūs muzikos garsai Malūnėliai ant kapų
skambėjo Vytauto darže.
Einame toliau kapįnėmis.
Petrapily prieš carą esą nusistatę visi: ir paprasti Smagus lietuviškas pikniakja pagauna įsmeigžmonės, liaudis, darbininkai, ir inteligentai. Net didieji kas. ° v*s dėlto iš to links
į kapą mažyčiai malūneybiV sūkurio būreliais trau jj — kok
kokiais
kunigaikščiai pareikalavo iš jo, kad sudarytų iš atsa-,' myt>ių
įaįa paprastai mėgskingų ir prityrusių žmonių ministerių kabinetą; tačiau kė žmonės į liūdnos ramy- ta vaikai žaisti. Užbertos
caras apie tai nenorįs nė galvoti ir, matyti, neturi ne bės vietą - Šv. Kazimiero žemėmig akys jų nemato,
praeiviams vis šioks toks
mažiausios nuovokos, kas iš tikro dedasi krašte. Prieš kapines. Tarp gražių akme
■—«... .
tokie kabineto sudarymą ypač einanti carienė. Kalbama, ninių kryžių, tarp dailių susidomėjimas, nors pana
kad, jai pasistengus, net pats didysis kunigaikštis Niko- granito paminklų judėjo šaus dalyko Europoje nie Kada ateidavo, vis motinai Republic) paskelbė atsišau,
. /
. ,.r J
neužmiršdavo ko nors par- kimą prašydamas žmonių
lai Michailovie, kuris drįsęs ta prasme padaryti carui žmonės.
kur neteko matyti.
— Padėk Dieve! — pra-1
nešti. Gyvenau, dirbau dėl neužmiršti kare žuvusių kaįtakos, esąs ištremtas į savo dvarą.----------tariame vienam vyrui, kurs
Visur žmonės, šiai su- jo. Visko dabar yra. tik jo reivių. Savo atsišaukime jis
klaupęs vyrų būrelis matyt nėra. Turėjo ant ko gyvent, ragino žmones gėlėmis paSausio 10 d. pasilenkęs taisė kapą.
Tokio atsakymo. Susilen- iš širdies meldžiasi. Kitur tik gyvenimas trumpas. Iš- į puošti jų kapus, malda ir
Geležinkeliais susisiekimas eina labai blogai. Kalba
kęs su kastuvėliu tvarko že- žmonės piktžoles ravi, gėles gyveno 24 metus, 6 mene- kitais būdais prisiminti žuma, kad Petrapily jau prasidėjęs badas.
mes, matyt, ir viena kita sodina. Visko iš jų gali iš-Į sius ir tris dienas...
vusius kare.
1, • «•
1 •
Kalbėjo tėvas, verkė ir, Nuo 1868 metų toji djena
1-1
Sausio 12 d. ašarėlė tyliai nurieda ant girsti:
— Ir numirėliai nemėgs- vėl kalbėjo. Matyt jis gula buv0 vadinama KapŲ Puo5i.
Šiandien filosofijos proseminare skaičiau savo pir kapinių žemės. Į kalbas jis
mąjį referatą, tema “Religija, filosofija ir poezija.” Prie nenori leistis. Gal jam net ta, kad barzdos augtų, — ir keliasi su ta pačia minti- mo diena. Tik 1870 metais
šingai mano manymui, jis pasisekė labai puikiai. O aš nemiela, kad kažkas nori su- gyvai šneka vienas vyras di- mi su tuo skausmu, kurs jo Grand Army of the Repubbaisiausiai bijojau. Išsyk, vos pradėjau skaityti, pradė drumsti jo gilų susikaupi- dėlėmis žirklėmis karpyda- krūtinę nepakeliamai užgu lic nariai nutarė vardą pamas ištysusias ilgas žoles. lė. Viską jis iki smulkmenų
jo virpėti balsas, bet tada paėmiau save į nagą, ir toliau m4keisti į Atminimo Dieną, nes
— Čia toks mūsų pažįsta jau pergalvojo, suskaitė ir
jau viskas ėjo gerai. Kai baigiau, profesorius ėmė plo- Tarp išrikiuotų kryžių
mas, — pasakoja vėl mote- dienas — kiek sūnus namuoti pats pirmasis, o prie jo prisidėjo ir studentai.
Taiso žmonos kapą, — į relė, — jo žmona seniai jau se saule švietė. Dabar —
Mano širdis krūtinėje pradėjo taip smarkiai plakti, prataria kažka8 ir mes s'len I
KLAUSYKITE!
PATIKS!
serga, dabar ligoninėje. Pa- viskas užtemo...
kad, rodos, ims ir iššoks. Profesorius pagyrė metodą, |tame tolyn
prašė mus aptaisyti vyno
— Dažnai atvažiuojate
kurį buvau savo rašiniui pasirinkusi, ir pastebėjo, kad
ŠALTIMIERO RADIO PROGRAMAI!!
Skaitome parašus ant ak kapą, reikia aptvarkyt.
prie kapo?
prie mano aprįbrėžimų jis neturįs nieko pridėti, o for- meninių kryžių. Daugiausia
ŠI RYT IR KIEKVIENA RYTMETELĮ
— Motina palaidota, —' — Kas sekmadienį, o karma, vertinant estetikos požiūriu, esanti visiškai vienin- tįk pavardės gimim0 ir mi.
WHIP — 10:00 vai. ryte — WHIP — 1520 Kiloc.
pasisako trečias. — Reikia tais ir dar dažniau... frumga ir iki galo išlaikyta.
rimo data, kai kur ir foto ir iš viršaus kapą papuošt, pai gyveno, nebuvo juo kaJuozas Warputas ir jo Kaimiečių Kapeli ja
grafijos ar ir prašymas pa nepamirštu ir dvasinės pa da nė pasidžiaugti...
* Kastas Sabonis ir Flc’utė (Lakštutė) Balsiutė
Sausio 15 d. simelsti už mirusį. Antka
* Steponas Norkus ir Vėlesnių Žinių Žinovas
galbos — mišių.
Palikome žilstančią galvą
Šiandien grįžau iš universiteto nepaprastai gerai pyje iškaltų posakių, kaip
* Albina Kaspariūtė ir Al James
Ant kai kurių kapų plevė beverkiančią prie jauno sū
*
nusiteikusi. Anksti parašiau savo antrąjį referatą, kuris kad jų esti Lietuvos kapinė
Kristina Kriščiūnaitė ir Jonas Paredna
suoja Amerikos vėliavėlė. naus kapo. Vėl ėjome pro
*
Astuonios NASTURTOS ir Keturi KAVALIERIAI
sekėsi daug greičiau ir geriau, negu pati buvau maniu se, čia beveik nematyti.
Lietuviškų trispalvių nema ilgas kryžių eiles. Tarp puoš
* Juokų Karalius ‘Sank Liu Lujis’ ir Simas Bartkus
si. Taip pat labai malonu, kad savo mintimis jau visiš — Kaimynas iš Lietuvos,
tyti. Kitur ant kapų gražiai nių paminklų stovėjo mažy
Bartkų šeimyna ir Liuliojančios Lietuvaitės
kai “atsikabinau” nuo profesoriaus Weidlės.
— prataria žmonės rodyda- raudonuoja tulpės ar žydi tė šv. Juozapo stovylėlė. MaOktetas su Antanu Kaminsku, Petru Kavaliausku,
Nelankau jo paskaitų ir nė jo paties nenoriu ma- mi . jų taisomą
Gra.
Vanda Zabella ir kiti.
kitos gražios gėlės. Toje ra-, tyt neturtas neleido pasta j
tyti. Be to, visiškai nelauktai mane šiandien išrinko mū- žu kad neužmiršta žmonės
mybės vietoje kažkokios dan tytį didesnį paminklą tai
sų kurso seniūne! Aš ilgai kračiausi, nenorėjau sutikti nė tų vienišų varg0 žmonių.
Šaltimieras Radio Advertisers
giškos rimties įneša daili prie mirusiojo galvos pasta- Į
ir
įrodinėjau,kad esu labai jauna, pati jaunoji iš visų Sunkioa gyvenimodalios iš
6912 South Western Avė.
Chicago, Illinois
šv. Teresėlės stovylėlė ant tė bent tokią jo patrono sto I
ir
apie tokius dalykus visai nieko nenusimanau ete, bet tėvynės išstumtas
velionis
Tel. Prospect 4050
vieno kapo.
vylėlę, kokią ant stalo sta
visi atsikalbinėjimai nieko nepadėjo. Priešingai, jie ma- dįena
dienos vilko kaip
,:THE LITHUAN1AN HOUR”
toma.
i
ne išrinko net vienu balsu!
• [ ]autia darbo jungą be gi_ Prie jauno vienatinio
(Tęsinys)

sūnaus kapo.

Paskum mane baisiai ima džiaugsmas, kad aš taip mįnįy be savųjų. Ir Jo išSeniau ir dabar
gęrai kalbėjau. Buvo vedamos diskusijos apie viską, kas vargusį kūną pridengė svePakraštyje — naujas kaIr vėl — moteris tvarko M
tik atėjo į galvą. Galų gale užėjo kalba apie žmones timo krašto velėna. Gerai, pas. Dar nėra nei kryžiaus,
kapą.
bendrai. Beveik visi mūsų studentai, be mažų išimčių,1 kad nora atsiranda tų pačių nei gražaus kupsto supilto. I
Duktė. Kolei gyva jo8
yra nežmoniški skeptikai ir kaip susitarę tvirtiną, kad lietuvių, kurie gėlelę paso
Tik galvos gale įsmeigta neužmiršiu. Mirė tik septyžmonės yra nepaprastai blogi ir kad dėl to su jais rei dina ant jo kupsto žemių, graži žydinčių gėlių puokš- nįonk0S metų. Pirma rodos
kia turėti kiek galint mažiau reikalų. O aš ėmiau įro’ kuriomis apiberti jo palai- tė, o kitame kapo gale stovi netaip ir gaila buvo> 0 da.
dinėti, kad nieko panašaus ir kad, jei tik žmogui atveri kaį
galvą nulenkęs vyras. Deši- bar vja kagkart labiau paširdį ir ištiesi pagalbos ranką, jis negali už gerą atmo
siilgstu. Kas sekmadienį čia
kėti piktu. Turiu prisipažinti, kad kalbėjau labai po
PREZ. ROOSEVELTAS SKELBIA NEPAPRASTA
būnu. Daug kartų esu ant tjl
etiškai, žmogaus sielą palyginau su lakštingala ir nuro
STOVĮ
jos kapo augančius kvietkedžiau, kad tik reikia leisti jai “pragysti.” Aš teigiau,5
liūs ašaromis palaisčiusi...
kad pasaulyje nėra nė vieno visiškai blogo žmogaus; ,
Kitur matėsi atsiklaupu
yra tik nelaimingų žmonių, užkietėjusių ir egoistų, kurie ,
si moteris iš širdies rąžan
užmiršo savo žmoniškumą!-----------•
čių bekalbanti. Vėl viena
Kai grįžau į namus, prie manęs priėjo vienas stu-'
šeimynėlė suminėjo — jau
dentas ir pastojo man kelią. Aš jį pamačiau tik pirmą
trečią kapą šiandien taisan
kartą. Tačiau tučtuojau supratau, kad tai buvo žmogus,
ti. Dažniau matosi žmonės
didžiausio skurdo ir bėdų įvarytas į pasiutišką pagiežą
sustoja prie kunigų kapų.
ir beviltį nusiminimą. Jis buvo net be palto! Kaip jam
— Čia guli mūsų klebo-1 rti
reikėjo šalti su ta plonyte, sena, sudėvėta studentiška
nas, — dievobaimingai pra- ™
bliuze tokiam šalty! Jis buvo kojas įsispyręs į juokin
taria parapijietėj, atsidūsta,
gus batus, tikriau, priešistorinio fasono batų pavidalus,
pastovi ir toliau žingsniuoja.
visus taip sulopytus, kad lopas buvo ant lopo ir tame
Pakraštyje atrandame ir
lope skylė. Tačiau, didžiausiam kontrastui, jis buvo už
pirmąsias kapines — maži,i m
sidėjęs visai nauja studento kepure, kuri tik dar dau
daugiausia vietinio akmens
giau pabrėžė, kad ir kiti jo drabužiai jam labai netiko,
paminklai tebeliūdija apicĮĮR
buvo per trumpi. Studentas buvo labai inteligentiško ,
sunkią ankstyvesnių lietuvių <
veido. Turėjo gražią, aukštą kaktą, riestą erelio nosį,
išeivių dalią. Kaip jie ski- H
dideles, pilkas akis ir išdidžias, plonas išblyškusias lū
riasi nuo dabartinių puošnių
pas, sučiauptas į paniekinantį, kupiną kartumo nusi paminklų, kurie kalba, kad
šypsojimą.
mūsų lietuviai ir yra jau M
— Klausykit, — prabilo jis šiurkščiu, kimiu bal
prasigyvenę, ir nėra užmirsu. — Ar jūs pati tikite tuo, ką jūs ten skiedėte apie
šę pagerbti tuos, kuriuos tų
savo “lakštingalą?” — ir parodė galva į tą pusę, kur
mylėjo.
i
buvo universitetas, o į mane įsmeigė savo piktas, sar
Jau dešimts metų
kastiškai žibančias akis. Jis kalbėjo su stipriai lenkišku
dirbu kapinėse...
akcentu.
— Žinoma, — atsakiau aš tyliai, beveik išsigandusi,
Užtinkame ir kapų sargą.
Prezidentas Rooseveltas, kai jis kalbėdamas per ra Su juo ieškome vietos, kur
ir pati susigėdijau, kad buvau apsivilkusi gražiu, kai
liniu paltu, apsimovusi aukštais batais ir buvau sveika, diją iš Baltųjų Rūmų paskelbė visuotiną nepaprastą buvo palaidotas pirmas lie
šaly stovį, ragindamas visus prisijungti prie krašto tuvis velionis šiose kapinėraudonveidė.
(Daugiau bus.)
•augumo programos vykdymo.
(Bui daugiau.).
Nukeltas į 6 pusi.)

Visa Chicago Yra Kviečiama Vykti

Dienraščio "Draugo"

Ekskursija į Milwaukee
Su Laivu —
"CITY OF GRAND RAPIDS"

Sekmadienį, Liepos-July 6 d., 1941

'H

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

PILNOS KELIONES

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

"DRAUGAS"
2334 So. Oakley Avė.

Chicago

SS

DRSŪGAB

o
PAGARBA NEŽINOMAM KAREIVIUI

Ramybės mieste, kur
ilsisi 20,000 lietuvių

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Vidurinių mokyklų
kadetu paradas

(Tęsinys is 5 pusi.)
se. Sargas rodo cementinį I
stulpelį į žemes sulindus);
vietoje, kur buvę žemėmis
užpilti pirmos palaidotosios
kokios tai moters palaikai.!
Dabar čia nei kapo žymių',
nebelikę. Žaliuoja graži pie-j
vėlė.

Ketvirtadienis, geg. 29. 1931

Turtas Virš$5,500,000.00

Skubotai pripažinta
38 bilių

Apart Apsaugos, Mes Turime
ATSARGOS FONDĄ Virš

Chicagos vidurinių moky. ’ Illinois legislatūros senakių kadetai (ROTC) antra- tas antradienį skubotai pradienį turėjo paradą, kurs vedė 30 įvairių bilių. Kai
buvo didingas visais žviJg- kurie biliai pravesti be atsniais.
stovų iššaukimo (roll calls).

Dalyvavo apie 9,000 kaSkubotai dirbama, kadandetų savo uniformose. Jie gi legislatūros sesijai lieka
reprezentavo 27 viešąsias tik vienas mėnesis. O dar— Jau dešimts metų, kaip
vidurines mokyklas ir vie- bo nepaprastai daug.
dirbu kapinėse, — pasakoja
ną katalikišką — St. Mel’s
sargas, šventomis dienomis
vidurinę mokyklą. Katali
saugome kapus, o šiokiadie
kiškos mokyklos kadetai
niais duobes kasam. Duobės
Kai prez. A. Smetona, buvo atsilankęs į Washingto- parade turėjo trečiąją vie
čia kasamos ne tokios gilios
kaip Lietuvoj — čia tik 4‘j ną, jis padėjo vainiką prie “Nežinomojo Kareivio” ka tą.
F. J. Flaniganą, ilgus mepo Arlingtono kapinėse.
pėdų.
Paradą priėmė maj. gen.; twJ buvusį miest0 tarybos
H. Bonesteel, U. S. šešto— Kodėl, ar giliau van pų perkelti. Kadangi Ame- porą dienų pakurti savo at- C.
. įorDugo srities komen- finanrinio komiteto inžinieduo?
rikoj yra įprotis prieš lai- šalusį ir drėgną kambarį, ko dantas jo štab“'”riah m“e fių statistik«- mayoras Kol— Ne, vandens nėra, ka- dojant balzamuoti, o laido- gi daugiau bebūtų galima s^o mayorag Kelly Chica ” pašare miesto gatvių ir
pinės nusausintos. Kas ant- jant grabą dėti dar į dėžę'norėti?!
j g yjggyjy mokykJų vir*i- e^e^^r0|i komisionieriu. Pa
icincuiugao
ra eilė — po žeme dūdos.
medinę ar cementinę’ tai nu-j Kapines belankant nors ir njnj{as
„us
x__ skyrimasi mirvo
reikalingas
mieste
ir eilė kitų žymiųjų. tarybv3 užtvirtinim0<
— Ar daug duobių per die- mirusiųjų palaikai ilgesnį saulėtą dieną, kažkaip, .pri. asmenų,
ną padarot?
i laiką išlieka apsaugoti nuo simena viename moksleivio
albumėlyje matyti žodžiai: I .. , ,
— Kiek atveža, priseina gedimo.
— Viskas praeis, pražus V6ClyD0S
Buvo ir toks atsitikimas
ir užkasti. Vakar iškasėme
TYPEWRITERS
kaip sapnas,
keturias. Dabar gana mažai — ligoninėj vienam nupiovė
Gauti leidimai tuoktis:
ANO •»
Gyvenimo laimė ir skaus
- koją. Atvežė ant kapinių. ĮADDING MACHINESmiršta. Daugiausia žmonės
Joseph Gere,
Christir.a
— SMAll MONTHIY fAYMINTS—
mai,
užgęsta pavasarį ir rudenį, d5jome
koW * tabelį,
Buzas,
21
—
21.
Į
AU MAKIS
Ateis mirtis ir šaltas ka
taip spalių, sausio, vasario baksiuk» ir Palaidojome ant
SOLD,
RENTED
Anthony Kishonas, Genepas
AND REPAIRED
mėnesiais, miršta tuo laiko- nekrikštytųjų kapų. Neužilvieve Gancarz, 21—21.
» ŪMIAI UAOMI AUOWANCV —
Pakvies ilsėtis amžinai.
•uaianhi
tarpiu, kai medžiai sprogs- go mirė ir anas ligonis. TaChester Banas, Margue-; •wa ■■• caatv omi-viai .
K.
J.
Prunskis
TYPEWRITER
ta. kartais mirimai padidė- da iSkasSme koją ir palaido
rite Korek, 25—26.
OMPANY
ROBUT C. OOLDBIATT,
ja ir liepos mėnesio karš- Jome drauge su velioniu".
Kiekvienas kovotojas eiJohn R. Žukauskas. Helen
IK W. MADISON ST.
Arta;o aešta valanda' Sar‘ tlamas kautis pirmiausiai tu Terebaza, 31—26.
čiuose. Vieną dieną palaidoPhone DEARBORN P444
jom net vienuolika žmonių. ga3 PradSj° žmonėms pri- ri apsiginkluoti tvirta va
Vernon Meyer, Theresa Į IITIMATIS- FREE — DIMONSTIATION I
Per metus palaidojame be- “iatk kad laikas Jauapleis- lia, drąsa ir tikėjimu laimė J. Gustas, 21—22.
veik netoli šešių šimtų, že ti kapines. Ir mes patraukė ti, o paskui jau kalaviju
Bruno J. Matejunas, Mar
mės kapinėse turime nema me prie išėjimo. Per kapi Tuomet laimėjimas bus jo garet McArthur, 22—19.
žai, tai į tas pačias vietas nes žygiavo pora pagyvenu pusėj.
Butegeidis,
Bruno Mozaika, Martha
sių
vyrų.
nelaidojame. Iš viso šv. Ka
žemaičių kunig Vitkauskas, 24—20.
zimiero kapinėse bus jau pa — Ieškome sau vietos, —i
JUOZAPAS REMOTIS
Gyveno 321S S. Green St.
laidota netoli 20,000 žmonių. pratarė jie.
Mirė Gegužės 26, 1941, 5:50
vai. p. p., sulaukęs 67 m. amž.
Kunigų apie 20, o vienuolių Šaknys, įsisiurbusios į kapą
Gimė Lietuvoje. Telšių aps.,
Akmėnių par., Medvalakių km.
(kazimieriečių) — 21.
Amerikoje išgyveno 31 m.
Mano akis atkreipė vešlus
Paliko dideliame nuliūdime
moterį Mureelę (po tėvais BaPaminklų yra gana bran medelis ant seno kapo. Ir ašį
kanavičifltę), sūnų VValter ir
marčią Stellą; dukterį Marce
gių, iki kokių 4,000 dolerių. norėčiau, kad atsirastų gai
lę ir žentą Theodore Pappaa
VLADISLOVAS POCIUS
ir anūkę Lorettą; seserį Oną
Yra viena koplytėlė ką kaš lestinga ranka, kuri ant mair švogerį Antaną Survilus ir
Gyveno
4204
So.
Maplewood.
ją šeimą ir kitas gimines ir
tavo apie 20,000 dolerių. no kapo pasodintų jauną liedaug draugų ir pažįstamų; o
Mirė Gegužės 26, 1941, 12:30 vai. p. p., sulaukęs pusės
Lietuvoje seserį ir gimines.
Žmonės kapines mėgsta puoš, pe,ę ar mŪ3ų dainų išgar.
Velionis priklausė prie Sal
amžiaus.
džiausios širdies V. J., Apaš
ti, ypač gąusiai žmonės dar- gintą klevelį Tegu jo šakny3
talystės Maldos ir D. L. K.
Gimė Lietuvoje, Telšių apskr., Rietavos parap., DaugėVytauto dr-jų.
buojasi prieš kapinių dieną. iš mano buvusios širdies ir
du kaime.
Kūnas pašarvotas Antano M.
Phillips koplyčioje, 3307 S. LiSuprantama, kad atsiranda krūtinės sau jėgas semia ir
Paliko dideliame nuliūdime dukterį Mariiona ir žentą Jo
tuanlea Avė.
ną Krušus. anūkus Ronald ir Diane; pusseseri Petronėle Saulaidotuvės įvyks šiandie,
ir užmirštų kapų. Kada duo plačiomis šakomis, ir žaliais
gegužės 29 d. iš koplyčios S
rienę ir ios šeimą: du švogeriu Dominiką ir Povilą Vainorius
vai. ryto bus atlydėtas į šv.
bė sukrinta ir ant kapo jo lapais tėvynės, o gal sveti
ir jų šeimas: giminaitį Juozapą Mockų ir kitas gimines.
Jurgio par. bažnyčią, kurioje
įvyks gedulingos' pamaldos už
kių gėlių nieks nesodina, su mo krašto — vistiek žmoni
Kūnas pašarvotas Liulevičiaus koplyčioje, 4348 So. Cali
velionio sielą. Po pamaldų bus
fornia.
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
lyginame tada su visa kapų jos — gamtą papuošia ir va
pines.
Laidotuvės jvvks šeštadieni, Gegužės 31 d. Iš koplyčios
Nuoširdžiai kviečiamo visus
pievele ir žolėmis užsėjame. saros karšty praeiviui gai
9:00 vai. ryto bus atlydėtas į Nekalto Prasidėjimo Švč. Pa
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti laidotuvėse.
Ir taip pasitaiko
nelės naran. bažnyčią kurioje jvvks gedulingos pamaldos už
vinantį šešėlį sudaro. O jei
Nuliūdę Moteris, Sūnus. Du

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

FED

1AVINGS

and:

Į LOAN ASSOCIATION of Chicago
Į

JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.

4192 Archer Avenue
VIRyinia

1U1

Paskirtas galviu
viršininkas

uiits

niw macmimi

*STAR ?

A.

Pasitaiko, kad tenka pa pasenęs tas medis patektų!
laidotąjį iškasti, prie bend- į kokį namų rūsį, kur liguis-Į
rų naujai įgytų šeimos ka- tas bedarbis juo galėtų nors H

A. A JULIJONO RIMDŽIAUS

velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

* A. n. Julijonas mindžius buvo gerai žinomas Cieeros biznie
rius prieš savo mirt). Velionio žmona Barbora dar užlaiko tą pa
čią rūbų krautuvę, kurią vyras jnI paliko. Visi Cieeros lietuviai
nuoširdžiai prašomi nepamiršti atnllankytl J Barboros Himdžienės
biznio įstaigą.

Laidotuvių direktorius Antanas M. Phillips, Tel. YARds
4908.

IDAPGUTIsf
RADIO LAIKRAŠČIO JO-ti METAI
APTARNAUJA CHICAGOS ir APYLINKES LIETUVIJĄ
Vienintėlis
Vakarinis
Lietuvių
Programas Amerikoje —
Leidžiamas 9 Sykius j Savaitę

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:80 v. vak.
PENKTAD. ir ŠEŠTAD. 7 v. v.

Rheumatic Happy;
Relieves Pain Quick
Thousnnds who nuffcrrd from the torturing
pains of rheumnimm, Kuities, lumhago. neurnlgia and neuriin—are certainly happy over
their diacovcry of NURITO. Now tory have
found a tiuick-acling formula which speedily
relieves thone ezhauating muscular acliee and
paine NURITO ih tru»!worthy and dependable
—contains no opįates. If you want to feel asam
the joy of relief from pain—«o you can work in
peace and aleep in comfort—nc wiac and try
NURITO under thia ironclad guarant-e. If tho
very firtt three durt do not relieve that cruel
pain lo your viii«faetion —your money will b«
refunded Ikm t Hiilter. Auk ynurdrugyint loday
for NURITO on Ihie guaraulce.
(T.N.C.)

RHEUMATISM

Pain—Agony Start. To Leav. ia
24 Hours
Happy Days Ahead for Yoo

Thlnk of lt—horr thla old trorld
make progrese—nntr cnmea a
prescription whlch is knntrn to pharmaclsta as Allenru and arlthln 4S
houra after you atart to take thle
e wift Aetlng formula pain, ago n y and
/nhamniatlnn caused by ezceea urlo
acid hae atart ed to depart.
•Allenru doee Just whnt thlo notlee
aaye lt wlll do—lt ia gušranteed. You
ran get one generoua bottle at leadIng dr'igstoree everysvhere for 8S
eents and lf lt doean’t brlng the Joyeue resulta ynu ezpeet—your naoney
•hole heartedly returaed.
šom

■r

J

0/ ON SAVINOS
/0£ INVESĮMENTS

Curren. Rote

Shore Ąccounh

KELNER - PRUZIN
Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja

620 W. 15th Avė.

Phone 9000

'Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"
1

*1
. 4 e*
1 !/T
n

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS

J T 1kili
r
Iv
i

■

v

- -V
’ r*

ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

Venetian Monument Co.

527 N. Western Avė. Tel. See. 6103

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuviii Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį
4G05-07 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.

Nuliūdę Duktė, Žentas, Anūkai, švogeriai, Pusseserė ir visi
Giminės.

PAMINKI/) PAŠVENTINIMAS

A. A. Julijono Rimdžiaus iškilmingas paminklo pašventi
nimas įvyks Vainikų Dienoje, Gegužės 30 d. prie velionio
kapo šv. Kazimiero Kapinėse, Block 20.
Visi giminės ir pažystami prašomi susirinkti prie kapo tuoj
po pamaldų.
Užkviečia: Moteris Barbora ir vaikučiai Julijonas, Anta
nas, Raymondas, Dolores ir Artūras Kimdžiai. *

Laidotuvių direkt. Antanas
M. Phillips. Tel. YATtds4908.

O
L

GARY. IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

+

ktė. Marti. Žentas, Anūkė. Seseryw Ir Giminės.

Co*t. Supervition

WHFC-I45O kil.
Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus
matote “Drauge”.

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

KOPLYČIOS DYKAI I

AMBULANCE

VISOSE MIESTO DALYSE

DIEN^ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

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

LACHAWICZ IR SCNAI
2314 West 2.3rd Place
Tel. CANaI 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULIman 1270

J. LIULEVICIUS
4348 S. California Avė.
Tel. LAFayette 3572
I. J. ZOLP
1646 West 46th Street
Tel. YARds 0781-0782

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

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

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue
Tel. YARda 4908

I
DRAUGAS

Ketvirtadienis,’ geg. 29, 1941

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
ĮSPŪDŽIAI is darbo ir vargo žmonių vakaro
Virš trys šimtai asmeny pavaišinti Bridgeporto
biznierių ir geraširdžiu aukomis
Prel. M. L. Krušui pata
riant ir jo pagelbininkams
remiant, Katalikų Federaci
ja ir Lietuvai Gelbėti Fon
das, Šv. Jurgio parapijoj,
surengė darbo ir vargo žmo
nių užjautimo ir pagerbimo
vakarą. Žmonių susirinko apie trys šimtai. Šeimininkė
mis buvo Lietuvai Gelbėti
Fondo narės: Bubnienė, Stoč
kienė, Aleliūnienė, Martinkienė, Jonikienė ir Vaice
kauskienė.

Baigia Joliet Catholic
High School

kauskas. Muzikantai grojo
vien tik lietuviškus šokius.
Tarpe šokių buvo ir žaidi
mų: “Aguonėlė”, “Dėdė at
važiavo”, “Žilvitis” ir kiti.
Senuko pareiškimas

Paklausus Juliaus Šliogerio,
kaip jam patiko tas paren
gimas, jis atsakė: “Šis va
karas man primena Jaiką
Lietuvoj apie šv. Kalėdas.
Lietuvoj Kalėdoms būdavo
visi susirenka pas savo my1 limus tėvelius: kurie tarnauAukotojai
L,
pareina iš tarnybos;
Valentine Bakery aukojo kurie mokinasi — parvatris tuzinus baltos ir juo žiuoja namo Kalėdų poilsiui.
dos duonos; Aleksas Bake Mes susirinkome pas pralo
ry aukojo 300 kekšelių, tą ir skaitome jį savo tėvu.
Frank Woidat — 10 svarų i Dieve duok jam sveikatos,
“hot dogs”; A. Banis — 70 kad ir dažniau mus į tokią
svarų mėsos; U. Žemaitie puotą pakviestų”.
nė — 10 svarų cukraus; A.
Artinantis
vidurnakčiui
Stočkienė — 5 svarus ka visi nenoroms skirstėsi. Rei
vos; A. Leščinskienė — pin kia pažymėti, kad šis vaka
tinę žalių agurkų ir pusę tu ras buvo absoliučiai blaivus.
zino galvų kopūstų; P. Vai Muzikantai grojo nemoka
cekauskienė — bulvių; Eme- mai, bet kun. J. Prunskis
rald Dairy — didelį keną juos apdovanojo.
pieno; A. Budris — maišą
Viktoras Balanda
bulvių ir A. Kungis — 5 tu
zinus kiaušinių. Šias dova
nas gavo kun. J. Prunskis.
Tai buvo jo pirmas susitiki
mas su vietos biznieriais au
kų reikalu ir jis įgavo Labai
EKSKURSIJA Į
gražų įspūdį, nes visi biz
MILWAUKEE LAIVU
nieriai jį labai maloniai su-|
170 mylių kelionė nuostatikę.
biai gražiu Michigan ežeru
' A •“••Ve.Programa
iš Chicago į Milwaukee ir

« kun. P. Cinikas; var- suvažiavo labai daug. Į pik
Rengiasi prie klebo , < adm.

ARTHRITIS

Andrius Kubaitis, Sunset
Park’o Vincento ir Onos
Kubaičių sūnus, šiomis die
nomis su pasižymėjimu bai
gia Tėvų Karmelitų vedamą
joiįet Catholic High mokyklą.

A. Kubaitis visuose savo
užsiėmimuose greitai užsi
pelnė mokytojų ir vyresnių
jų pasitikėjimo ir pagyri
mo.
Prieš keletą metų Ame
rican Legion apdovanojo jį
už pasižymėjimą Lemont’o
Patrol Boys vadovavime.
Lemont’o Catholic Youth
Organization yra išrinkę jį
Lietuviška Radio Įstaiga
savo iždininku. Per perei nę salę, bet galų gale dėlei
tus metus buvo menedžie visų patogumo buvo nutar
Geg. 25 d., Šv. Jurgio pa
rium Catholic High Basket- ta rengti iškilmes parapijos rapijos 33 metų jubiliejinis
Effective Home Treatment
1854 W. 47th St.
ball ratelio. Per pereitus svet. Manyta, kad taip ir piknikas pasisekė. Žmonių
Promptly Relieves Torture!
1 Pirmas iižtrplmao su stebėtinu
tris metus buvo regular lo klebonui geriau patiktų.
RADIO SERVICE
ŽEMO—daktaro
Isrn.-tas—mojau
— REPAIRING —
sustabdo nepakenčiamą niežėjimą
šėjas Joliet Catholic High Kas pirmiau įsigys bilietus,
Kai vos Ir tuojau pradeda sugijiUNIVERSAL
. mą jautrios odos. Stebėtinai sekfutbolo rately. Dusyk bu itiems bus vieta užtikrinta.
Darbas Pilnai Garantuotas
' mindas per virš 30 metui OviiiiaRESTAURANT
vo savo mokyklos apdova- Apart roselandiečių, daly
mas visose vatsHOUSE or CAR RADIOS
Suteikiam
Patarnavimą
notas už pasižymėjimą žai- vaus daug žmonių ir iš ki
Vestuvėms, Krikštynoms ir
SUČEDO RADIO?...
dime.
kitokiems Bankietams
tų. kolonijų.
<■
Linksmas Patarnavimas
Bet ir moksle Ahdrius
Šaukite Yards 4693
Rap.
VisiemsPLATINKITE “DRAUGĄ“
nėra
t
atsilikęs.
Jo
laipsniai
Tuojau po gegužinių pa-Į
756 W. 31st Street
maldų žmonės susirinko įl Puikus Chicago - Milvvau- yra vis buvę mokyklos pen I _ - IV! • .V
A. A. NORKUS, Sav.
svetainę ir kun. J. Prunskis1 kee Steamship kompanijos kių aukščiausių tarpe.
Tel. Victory 9670
įžangine kalba atidarė va-Į ^aivas» S. S. City of Grand Jeigu aplinkybės leis, An
ves
karą. Baigęs kalbą persta Rapids ,
veš dienraščio drius Kubaitis norėtų tęsti
So. Chicago. — Geg. 25 d.,
tė tik atvykusį iš Šveicari Draugo” ekskursantus vė- mokslą Notre Dame Um- Šv. Juozapo parap. piknikas
jos baigusį aukštus moks- siu ežeru. O ekskursantai versitete, Accounting arba įvyko Vytauto parke. Pikni
WHOLESALE
lūs kalbėti kun. dr. A. Deka-Ilaive šoks' dainuo®
link®- Civil Engineering šakose.
ke
matėsi
svečių
iš
visų
iie-Į
LIQUOR
nį, kuris kalbėjo trumpai, minsis nuo ryto iki vakare.
DIMNG ROOM SETS — PAK
X. X.
tuvių
kolonijų.
Buvo
daug
ĮSTAIGA
Milvvaukee bus smagus
LOK SETS — BEDKOOM SETS
bet labai vaizdžiai ir pritai
— RŪGS — RADIOS — KEdvasiškių:
kun.
A.
Briška,
FRIGERATORS — WASHER8 —
kančiai tam vakarui. Prel. pasisvečiavimas ir miesto
MANGEUS — STOVĖS.
kun. P. Gasiūnas, kun. K. i
Krušas pasakė labai gražią; apžiūrėjimas. su Wisconsino
AU NattonaUy Advertlaed Itema.
Žvirblis, kun. V. Cernauskas,
Išvežiojame
kalbą. Prof. A. Pocius išpil-l
pasipažinimas.
P>« visą
MIC,, kun. S. Petrauskas,'
Cbicago
Bilietas
tik
$2.00.
$8.75 Tonas
dė muzikalę programos dalį.
Visais ekskursijos reika- ( PETROLEUM CARBON COKE kun. M. švanys, “Draugo'
Solo dainavo Mačys. Jos dai
Kainos gali pakilti be jokio
pranešimo
navimas visiems labai pati lais kreipkitės į "Draugo’
REMKITE
raštinę, 2334 So. Oakley Av.,
SENĄ
A.
IGNATAVIČIUS
ko. Šią panelę mes tikimės
FACTORY REPRESENTATIVE
LIETUVIŲ
Canal 8010-8011.
1514 S. 48th Ct. Cicero, III,
CONRAD
DRAUGĄ
išgirsti operoj. Trys mergai
N. KANTER, Sav.
6343 So. Western Avenue
Fotografas
Tel.
Cicero
3708
tės, vadinamos “Thrce musMUTUAL
LIQUOR
CO.
Studija
įrengta
pir

Tėvams nėr brangesni
Išvežiojame po visą Chicagos
Telefonas REPUBLIC 6051
mos rūšies au mo
kateers”: M. Balanda, I. Ža
4707 S. Halsted St
apylinkę
derniškomis užlaido
daikto, kaip vaikai.
Tel. BOULEVARD 0014
mis Ir Hollywood
lis ir J. Lenskus labai vaiz
šviesomis. Darbas
Oarantuotaa.
džiai sugrojo keletą kūrinių.!
CHICAGOS PARKŲ SVARINIMUI
Ypatingai
pasižymėjo J.
420 West 63rd Street
Lenskiūtė, kuri yra dar tik
Tel.: Biznio • ENGlewood 5883
11 metų, bet groja ant flut
Re».: - ENGIewood 5848
DOMINIKAS KURAITIS, Sav.
Rez. TeL VICTORY 2499
kaip genijus, šv. Jurgio pa
rapijos moterų choras net
AGENTAI:
VARTOTŲ KARŲ
keliolika kartų buvo iššauk
PIRM NEGU PIRKSITE
Jonas
Rodinas
SKYRIUS:
MATYKITE MUS!
tos dainuoti. Prof. A. Po
Jonas Jasinskas
806 West 31st Street
cius muzikos srity BridgeAnt. Labanauskas
Chicago, III.
portą yra aukštai pastatęs.
II. Rajewski
Telefonuokite:

Stanley Gavcus -

Detroit, Mich.

Vienos dienos
atostogos

4

CLASSIFIED

gonininkai: Mondeika, Janu niką taipgi buvo atsilankę
PARDAVIMUI
no 25 m. jubiliejaus šauskas, Kulys, Rakauskas, profesijonalų ir biznierių,
Tikrai pigiai pirkti ar mainyti,
turite?
Roseland. — Toj po pa Raila su žmonomis, Brazai kurie gražiai rėmė. Pikni ką2 jūs
nauji mariniai namai po 4 ir
tis,
Gaubis,
Herald
American
kas atnešė parapijai gražaus > kambarius; bus atdari dėl upftiarapijos pavasarinio pikniko,
lėjlino kiekvieną dieną.
Kuiidasl
koresp.
S.
Pieža
su
žmona
pelno.
gražioj vietoj prieš Marituette l'ark,
Roselande prasidėjo didelis
3007 ir 3011 West 71st St.
Taipgi statom naujus namus ir
bruzdėjimas. Suorganizuo ir dukrele, profesijonalų, biz
Kleb. kun. J. Cižauskas ir taisom
senus ant lengvą išmokėji
nierių.
Daug
buvo
iš
Rose

veltui.
tas
komitetas
surengti
rengėjai dėkoja visiems už mą.KasApskuitllavimas
norite pirkti lotą gražiausioj
land,
kurie
į
pikniką
atvežė
vietoj Marųuetie Parke ir apylin
pagerbimo bankietą klebo
atsilankymą ir paramą pa kėje?
Parsiduoda laitai pigiai.
dovanų
ir
dar
padėjo
dar

no kun. J. Paškausko jo 25
rapijai.
CHARLES V. SL'KOMSKIS CO.,
<1921 So. W(*>tcm Avė.
metų kunigystės paminėji buotis, ypač Paldavičienė su
Tel. ItEPiiblic 3713
dukrelėmis ir kiti. Iš BrighVakarais PItOspcet I i I
mui.
Birž. 1 d., 8 vai. ryto se
REIKALINGI VAIKINAI
Vieni platina tikietus. Mo ton Park — žymi biznierka sučių priruošti vaikučiai pri Reikalingi vaikinai, nuo 17 m. Iki
23 m., dirbti ant išvežiojimo troko.
terys planuoja valgius, kad ir parap. veikėja M. Janu ims pirmą šv. Komuniją.
Atsišaukite 7-tą vai. ryte j 329 W.
I8lh St. — Mr. Milkiu; ir 3949
pavaišinus svečius skaniau šauskienė su šeima, Vaiku
Sėliu bert St. — Mr. EbeiL
siais gardumynais, kiti iš- čiai, Ivinskaitė, šrupšienė.
PARSIIR Ol).\ NAMAS SI Bl/.Mf
daug iš Cicero, West Side,
Parsiduoda labai pigiai 2-jų fletų
dekoruos svetainę, o dar ki
namas Clceroje su grosernės tuzinu.
1 Marąuette Park, North Side.,
Visi jrengimai. Randasi lietuvių ko
ti užsiėmę kitokiais darbais.
lonijoj.
Džiaugėsi visi sočikagiečiai, Don*t despair
1325 So. 50th Coui-t. Cicero, III.
come relief in
Mat ne kasmet ar kasdien
of relief from Don’t Arthritie dne
Tcb Cle. 1«92
Arthri, ypač naujas, energingas kle terrible
to Sulphur detia acbes or
ficiency. Small
įvyksta 25 metų kunigys
CICERO BARGENAI
pains. The g ■ ve
daily cost. Monbonas kun. V. Cernauskas.
NEW Colioidal
ey back if no
Pigiai
parsiduoda 2-jų fletų, 5
tės jubiliejus. Bus pirmos I
lodized Sulphur up
relief after 30
Darbininkai-ės, sušilę dar capaulrs
called
ir 6 kamb., mūrinis namas. Pir
days’ dosage.
tokios iškilmės ir roseianSUI.PHO KAPS
Begin taking
mas aukštas apšildomas. Lotas
bavosi, ypatingai virtuvėje, often bring wel- hope TODAY.
diečiai tikrai rengiasi, kad
VourPraggl.t hag 1ULPHOKAPS 50x125 pp. Randasi netoli .lietu
vių bažnyčios.
B. Vasiliauskienė, Baltuškie
tinkamai pagerbus savo kle
1426 So. 49th Ct., Cicero, III.
nė ir kitos pagelbininkės
Kas
norite įsigyti namą gerame
boną, kuris daug darbuoja
stovyje, atsišaukite tuojau pas;
svečius, vaišindamos. Jauni
si parapijos naudai. Kleb.
JOSEPH VILIMAS CO.,
mas smagiai prie Hal Ebert
STANLEY GAVCUS
6753 So. Rockvvell St.
kun. J. Paškauskas yra vi
— Parduoda—
Tel. HEMlock 2322
orkestros šoko, linksminosi.
sų mylimas ir gerbiamas —
PARDAVLM l I AI’AltTM ENTAI
Šiuo norime ištarti nuo
JUODŽEMĘ j Parsiduoda
moderniškas a|>:i 11 invnlo
todėl visi taip smarkiai dar
namas, 5 krautuvės ir 14 apartmenširdų ačiū visiems: dvasiš 1 bušelis — 25c; 5 buš. už i tų.
šiaurvakarinis kampas Archer
buojasi. Visi Roselando lie
kiai, vargonininkams, biz $1.00; 10 buš. už $1.50 I Avė. ir Spaulding. Randos įneša kasI met apie $9,000.
Kaina
$35,000
tuviai biznieriai ir profe
nieriams, svečiams, aukoto Perkrausto Baldus, Vežioja Anglį- j cash.
sionalai dalyvaus “in corKreipkitės prie;
Parsiduoda gražus apartmentlnis najams, darbininkams-ėms, pa
I mas South Shore dalyje. 6 apaitpore.” Bus ir kitataučių,
mentai, Tile maudynės. Ramios )rapijonams, visiems, kas tik
neša kasmet $3800. Kaina
nes visi gerbia parap. kle
prisidėjo prie Šv. Juozapo 110 So. Ridgeland Avenue cash.
,
N. LlsfO.MII, ..
boną.
parap. metinio pikniko pa- Wcrth, III. Tel. Oak Ia»wn 193-J-1
8715 So. Stony Island
Šis bankietas įvyks bir
vykimo.
Rap.
želio 8 d., parap. svet. Bu
RED-ITCHY-SCALY
vo sumanymas paimti didės

MEISTAS

ECZEMA
, ŽEMO

Įspūdžiai is
parapijos pikniko

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER

UŽSISAKYKITE DABAR

AIEX ALESAUSKAS & SONS

“Shorty”

Vakarienė

šeimininkių
vakarienės
tvarka pavyzdinga. Paruoš
tas vienas stalas, prie kurio
šeimininkės dėjo ant lėkščių
valgio ir kiekvienas, gavęs
savo dalį, ėjo sėsti prie sve
tainės pasieniu papuoštų sta-,
lų ir linksmai šnekučiuodami
užkandžiavo.
Aokiai ir žaidimai

Šokiams buvo pasižadėję
groti net 7 muzikantai, bet
grojo tik du: Wilkaa ir 2u-

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS

LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ
STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS
(“Draugas” Acme telephoto)

George T. Donoghue, Chicagos parkų distrikto gene
ralinis viršininkas, parkų darbininkams išdalina ženk
lus. šių darbininkų pareiga yra parkuose, maudyklėse,
bulvaruose ir kitose viešosiose vietose išlaikyti švarą ir
kovoti prieš visokį teršimą. Publika įspėta parkuose ir
bulvaruose nemėtyti popiergalių ir kitokių nešvarybių.
Už tai žmonės gali būti areštuoti.

Finansuojame namų pastatymą ar
pataisymu — Nieko (mokėti — 3
metai išmokėti — Apkatnavlmaa
dykai.
Lietuvis Pardavėjas
Stanley I.ltrsinaa — Vertėjas

Carr-Moody Lumber
Company
3039 So. Halsted St.
VIC. 1272

VICtory 16 9 6

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

Nauja

Vieta:

907 WEST 35TH STREET, CHICAGO

Telefonas: LAFayette 2022

DRKTTGKS

Ketvirtadienis, geg. 29, 1941

DIDYSIS PIKNIKAS

Rengia LIETUVIŲ LABDARIŲ

Penktadienį, (Mirusių Atminimo Dieną), Gegužės 30 d., 1941

SĄJUNGA

Restoranas, gėrimai, dainos, šokiai, įvairumai. Pradžia 12 vai.
dieną. Įžanga dykai. Leonardo Šimučio, Jr., orkestrą.

PARKE

VYTAUTO

Prie 115los Gatvės. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarp Pulaski Road ir Cicero Avenue
(Vykstantieji rytą į šv. Kazimiero kapines, automobilius galite parkyti Vyt. Darže dykai) ■
■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■H ■■■!■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■'

DIDELĖS IŠKILMĖS
ŠV. KAZIMIERO KAPINĖSE

Mirė Sv. Kryžiaus
ligoninėje

PAMALDOS IR KELI PAMOKSLAI

Laukiama keliolikos tūkstančiu žmonių. Rinkliava prie kapiniu ir kapinėse lietuviu
seneliu prieglaudai. - Po iškilmių kapinėse
Vytauto parke labdariu piknikas.
Rytoj šv. Kazimiero ka
pines aplankys
keliolika
tūkstančių žmonių, kad ap
lankyti ir tinkamai papuoš
ti savųjų kapus, pagerbti jų
atmintį ir pasimelsti už mi
rusiųjų sielas.
Pamaldos prasidės lygiai
10 vai. rytą su egzekvijomis,
kurias giedos kunigai ir vi
si apylinkės vargonininkai,
komp. A. Pociui vadovau
jant. Iškilmingas gedulo mi
šias laikys kun. Mykolas
švarlys, Šv. Petro ir Povilo
parap. klebonas ir šv. Kazi
miero kapinių direktorių pir
mininkas. Asistuos . kun. P.
Gasiūnas, kun. V. černauskas, Šv. Juozapo par. kle
bonas, ir kun. Pr. Juškevi
čius. Pamokslą laike mišių
sakys kun. Juozas Dambraus
kas, M.I.C., Aušros Vartų
parap. klebonas, gi per pro
cesiją — kun. St. Petraus
kas.

Prie Šv. Kazimiero kapi
nių ir pačiose kapinėse Lie
tuvių R. K. Labdarių Są
junga darys rinkliavą sta
tomai lietuvių senelių prieg
laudai.
Automobilistams žinotina,
kad jie savo automobilius iš
pat ryto galės pastatyti
(parkyti) Vytauto parke už
dyką.
Ta proga primintina, kad
rytoj po pietų Vytauto par
ke bus didelis ir įvairus pik
nikas, kurį rengia veiklioji
Lietuvių R. K. Labdarių Są
junga. Pikniko visas pelnas
skiriamas prieglaudos namo
statybai. Į šį pikniką suva
žiuos lietuvių ne tik iš Chi
cagos, bet ir iš tolimesnių
miestų. Bus svečių ir iš Lie
tuvos.
Tuo būdu rytoj bus ne
vien metinė kapinių puoši
mo diena, bet ir savotiška
“lietuvių diena”.

Kai kuriose bendruomenė
se, kur yra stambesni fab
rikai ir kurie turi vyriausy
bės užsakymus, biznis žy
miai padidėjo telefonų kom
panijoms, net vandens var
tojimas nepaprastai pakilęs.
Fabrikų apylinkėse gyvena
mi namukai kai grybai dyg
sta. O vietomis, kur vykdo
mi stambesnieji kariniai pro
jektai, kuriasi miesteliai,
vykdomos kanalizacijos, tie
siami šaligatviai, išvedamos
pastovios gatvės ir tiesiami
plentai.
Tokiems

vės,

prasideda naujas,
gas gyvenimas.
Apsukrūs ir teisingi pilie
čiai pasidaro gražų gyveni
mą.

Teisėjas Zūris
j kita teismą
Chicagos miesto teismų
vyriausiojo teisėjo E. S.
Scheffler nuosprendžiu:
Teisėjas F. M. Padden už
ims teisėjo J. T. Zūrio vie
tą traffic ir speeder’s teis
me, o teisėjas Zūris nuke
liamas į safety teismą vie
toje teisėjo Caplan. Be to,
yra ir kitų pakeitimų.

krautu-

Iš Fort Shęridan U. S.
kariuomenės dalinys atvyko
į Grant parką ir pasistatė
modelinę karinę stovyklą.
Tas yra ryšium su iške
liama Chicagoj kampanija
verbuoti savanorius jaunus
vyrus į orinį korpusą.

Memorial
dienai
♦
išlaisvintas

Suvažinėta 7 metų
mergaitė

mu

Decoration Day, Gegužės 30 d., 1941
Po kapų aplankymo nuoširdžiai užkviečiami į
CTA GAIŠI
jcrelt, lemtvnls I3moloėjlmabt —
vro 5 IKI 20 METU.

PASKOLA

530 pasiųsta
kareiviauti
Chicago ir kitų Illinois
dalių kariniai drafto boar
dai 530 vyrų vakar pasiun
tė kareiviauti (indukcijai).
Šiandien indukcijos buvei
nėje bus dar priimta 132
jauni r.egrai ir bus uždary
ta gegužės mėnesio vyrų
skirimas Cooko apskrityje.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
md LOAN ASSOCIATION
OP CHICAGO

2202 W. CERMAK ROAD
Tel.: CANAIj 88S7
Mokame 3y2% Dividendų
Ben. J. Kazanauskas, Sec.

LIBERTY GROVE
Willow Springs Road,

lei Insurance Reik,
te*4'

Willow Springs, III.

Savininkai, J. Pilkis ir A. Milauckas turės viską priruošę sve
čių priėmimui. Stalai bus papuošti. Bus galima gauti įvairių val
gių nupigintomis kainomis. Šokiai prie geros orkestros dykai.
Užprašome visus! J, PILKIS IR A. MILAUCKAS, Sav.

T
51,000,000.00
VIM r ’

ĮVYKSTA ŠĮ SEKMADIENĮ.

PIKNIKAS

BIRŽELIO (JUNE) I D., 1941

115 gat. tarp Cicero avė. ir Pulaski

PIRMUTINIS ŠIŲ METŲ

PAS
VILEIŠĮ
EIK!

DIEVO APVEIZDOS Parap.

VYTAUTO

DARŽE, |

Automobilio suvažinėta ir

užmušta 7 metų amž. mer
gaitė Dorothy Constantine,

DR PETRAS
Vn.ElMS,
AtNtovaa

ŽAIDIMAI! — ISLAIMĖJIMAI! — LINKSMYBĖS! —ŠAUNI ORKESTRĄ ŠOKIAMS — SKANUS VALGIAI

DAINUOS ROŽIŲ IR LELIJŲ CHORAS

®

2444 No. Austin avė. Auto

mobiliu važiavo Harlan W.
Shields.

miesteliams yra

reikalinga policija,

Grant parke kareivių
stovykla

Teismo nuosprendžiu Joliete pirmadienį dešimčiai
parų įkalintas Clair Mahoney, alaus į tavernus išvežiotojas. Būdamas girtas jis
neatsargiai valdė savo vai
ruojamą autovežimį.
Jam išbuvus kalėjime vos
parą, jo advokatas kreipės
į teisėją prašydamas įkalin
tąjį išlaisvinti, nes jis prieš
Memorial dieną turi išvežio
ti alų į tavernus.
Teisėjas sutiko kalinį iš
laisvinti ir padavė sąlygą,
kad ateinantį pirmadienį jis
grįžtų atgal kalėjiman baig
tvarkin ti įkalinimo terminą.

ŠALIES SAUGUMO DARBAI
DAUG KUR SUKĖLĖ GEROVE
J. A. Valstybių saugumo
programa šimtuose miestų
ir miestelių netikėtai iškėlė
gerovę. Kiekviena didesnė
bendruomenė jaučia žymų
laikų pagerėjimą, bet taip
pat pradeda jausti ir gyve
nimo pabrangimą. Pačiam
Chicago mieste stambiosios
parduotuvės ir firmos daro
gražų biznį, nepalyginamai
didesnį, negu praeitais 1940
metais.

Šv. Kryžiaus ligoninėje
mirė Mrs. Victoria Raczka,
72 m. amž., kuri automobi
lių susidaužyme praeitą šeš
tadienj sunkiai sužeista. Ve
lionė gyveno 4722 So. Honore gt.

X Liet. Vyčių Chicago aps
X Ražutienė, Brighton Ii Lemont, III., dr. A. Jovai
kritis gegužės 25 d. Vytau- Park biznierka, šiomis die- šos, buvęs brightonparkieto parke demonstravo naują nomis sunkiai susirgo. Ran- tis, turi gražų ūkį ir du na
mus. Viesulas, nepajėgęs ply
automobilių Chevrolet, kurį dasi gydytojo priežiūroje.
vyčiai leidžia laimėjimui lie, . w .
, . tinio namo nuversti, nusine
, ,
.. ,.
X Lietuvių šeimynų skaipos 4 d. — Vyčių dienoje,
...
šė su savim mažesnį trioc
,
cium auga ne tik naujos mus
Vytauto parke.
....
, . .
.. bėsį, kuriame buvo sukrau
J
r
kolonijos, bet ir senos, ziX Jokūbas ir Ona Gravai, nomų West Side gyventojų ta didelė kolekcija įvairių
knygų, ofiso ir namų rakan
X Chicago pradėjo eiti per 12 metų Waukegane lai- Klikūnų žentas R. Zelis, gy- dai bei kiti likusieji dalykai
naujas savaitinis laikraštis kę gazolino stotį, nusipirko venęs Ciceroje, persikėlė gy- jam su šeima išvažiavus
“Chicago Illustrated Press”. moderniškai įrengtą taver venti į West Side, 2346 So. Virginijon eiti kariuomenės
ną su sale ties 4177 Archer Leavitt St.
gydytojo prievolę. Nepasi
X Ona Gailienė jau yra Avė. Naujos tavernos grand
X
Kun.
J.
Dambrauskas,
gailėjo nei lietus sužalodaapleidusi ligoninę ir randa openingas buvo labai sėk
si namuose 4422 So. Arte mingas. Nauji savininkai šią M.I.C., Aušros Vartų parap.. m.a s jaunus žiedus bei meklebonas, pradėjo Lankyti! džius,
sian Avė.
bizniavietę pavadino Jaoob’s
parapijonus ir ta pačia pro
X Šv. Jurgio parap. baž
X Leo Norkus, Sr., savo Palm Garden.
ga renka aukas bažnyčiai
biznį — Ambrosia alaus pri
X Valteris Stankūnas, pla dažymo lėšoms papuošti. Pa nyčioje gegužės 25 d. buvo
statymą tavernoms — per- čiai žinomas Chicago foto- rapijonai reikalą gyvai at- vaikučių pirmoji Komunija.
Ta proga biznieriai Juozas
vedęs sūnui Leo, Jr., perka
c
.....
. . _ .
.
r _. grafas siomis dienomis pui jaučia.
ir Prudencija Račiūnai iškė
didelį ūkį Indiana valstybėj, kiai perdirbo ir išpuošė savo
X
Užvakar
iškilminga
pro
lė vaišes savo sūnui Juozu
į kuri persikels su žmona. atudjją adr 3315 g Halsted
cesija
užsibaigė
40
valandų
kui, kuris priėmė pirmą šv.
Jaunesnis jų sūnus Alekas St. Stankūnas yra seniausias
pamaldos
Visų
Šventųjų
pa

Komuniją. Tą pačią dieną ir
yra USA kariuomenėj.
Chicago lietuvis fotografas. rapijos bažnyčioje, Roselantėvai minėjo 13 metų vedy
X Šv. Kryžiaus parapijoX Adelei Baranauskaitei, de. Dalyvavo apie 15 kuni binio gyvenimo sukaktį. Po
nai sekmadienį, birželio 1 d.
brightonparkietei, šiemet te gų lietuvių ir skaitlingi rose- kylis įvyko Chicagos Lietu
sudės sveikinimus savo nau ko garbė būti Gegužės Ka- j iandiečiai. Užbaigos pamoksvių Auditorijoj ir jame da
jam klebonui kun. A. Lin raliene per Šv. Panos Mari-j ^4 pasakė kun. J. Mačiuliolyvavo virš 200 žmonių. Iš
kui. Bankietui, kuris įvyks
jos statulos vainikavimo iš-(n*s» MIC.
reikšta linkėjimų, suteikta
parapijos salėj, šeimininkaus
kilmes Nekalto Prasidėjimo
x Praeitą savaitę praū- dovanų kaip tėvams taip ir
sąjungietės 21 kp.
Panelės Šv. bažnyčioj. Pa-jžęs viesulas be Lab. Są-gos sūnui. Programai vadovavo
X Kun. P. Katauskas, šv. i mokslą pasakė naujas vika- ūkio, ir kitiems lietuviams dr. J. Poška, kuris Lietuvių
Kazimiero parapijos, Chica ras kun. Stankevičius.
i padarė nuostolių. Štai, neto- Auditorijoj turi savo ofisą.
go Heights, III., labai džiau
giasi, kad karts nuo karto
“Draugo” agentas J. Aukšk ai nis aplanko jo parapiją.
Šiuo metu daugelis žada pa
sinaudoti jubiliejine proga
— 10 savaičių dienraštis už
DĖMESIO! VISIEMS DĖMESIO!
$1.00.

Parkų

distrikto

policija

pašovė
bandžiusį
pabėgti
ugniagesiai, bankai ir| plžsik, Jog Murphy jr dar

kitos viešosios Įstaigos. Su- keliais kitais vardais

daromos miestelių valdybos,' sivadinusj.

pa-

The Prudential Ins.
Co. of America

Visi parapijonai, draugai, pažįstami, ir visi
Chicagos ir apylinkės lietuviai nuoširdžiai

Airirir'iP.

175 W. JACKSON BLVD.

užkviečiami atvykti į šį šaunų pikniką.

SITITE A-1820
Home Office: New»rk, M. J.

RFSinEN^TJA;

KLEBONAS KUN. A. MARTINKUS IR KOMITETAS

5922 W. Roosevelt Rd.
Phone: Austin 1175
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