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Naujorko radijo bendrovė
NBC skelbia, kad jiems pa
vyko sugauti žinią iš vengrų
stoties, jog kaip USA pasi
darė demokratinių valstybių
arsenalu, taip Rusija daran
tis arsenalu
diktatūrinių
valstybių. Esą numatoma pa
statyti ginklų fabrikus Sibi
re, kur jų nepasiektų anglų
aviaciją ir iš kurių gautų
ginklų Vokietija.
Bet laikas bėga, vokiečiai
geležiniu žingsnių slenka ar
tyn sovietų ekonominės šir
dies — žibalo šaltinių Kau
kaze, kad tik netektų pa
tiems sovietams susirūpinti,
kaip reikės sau rasti pakan
kamus arsenalus...
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VOIi XXV

25m. Kasdienės Visuomenei Tarnybos
Šiandien Laidoja
Kunigą Klorj

ŠIANDIEN "DRAUGĄS" PRADEDA SIDABRINIO JUBILIEJAUS METUS

Pirmas dienraščio “Draugo” numeris išvydo pasaulį 1916 m. kovo 31 d. — lygiai
prieš dvidešimts penkerius metus.
Pradedant savo dienraščio jubiliejų, redakcijos ir administracijos personalas
trumpai pasisako:
LAIDOTUVĖSE DALY
Per 25 metus budėję Tiesos ir Gėrio tar nyboje, budėsime ir toliau! Dirbsime už
VAUJA J. E. ARKIV.
Amerikos lietuvio gerovę laisvoje ir demokratiškoje Amerikoje, kovosime už lietuvio
SAMUEL A. STRITCH
teises tėvų krašte ir triūsime už krikščioniškąjį socialinį teisingumą. Nešdami žvaigž
JUBILIEJAUS ŠVENTI MAS BAIGSIS PER
dėtąją Amerikos laisvės vėliavą, būsime Amerikos lietuvio nuoširdūs bičiuliai ir tal
KRISTAUS KARALIAUS
ŠVENTĘ!
CICERO, III., kovo 31 d. — kininkausime didžiajame sąjūdyje atstatyme Lietuvos trispalvę Gedimino kalne!
Vakar velionio Jono B. Klo"Draugo" Redakcija ir Administracija Šiandie “Draugas” įžengė metų daug sumaniau ir enerrio kūnas iš Šv. Antano para
į pilną subrendimą ir gra- gingiau tarnaus visuomenei
pijos klebonijos, kur jis bu
žiaušieji jo pasitarnavimo ir ją atstovaus. Pradžia šios
vo pašarvotas, perkeltas į
metai dar ateityj. Nuo šių sukakties minėjimo gal la
šv. Antano bažnyčią 5 vai.
bai kukli, bet baigsis tikrai
vakare, kur parapijiečiai gau
iškilmingai, ateinantį rudenį
siai lankėsi atsisveikinti pas
Kristaus Karaliaus Šventėje,
Rooseveltas prieš
kutinįjį kartą su savo myli Sunaikino šešis
Naciai
vyksta
iš
MUSSOLINI ESĄS
kai įvyks iškilmingas ban
muoju dvasios vadu.
komunistus,
nacius
NUŽUDYTAS. SUKILIMUI
kietas “Draugo” sidabrinio
Jugoslavijos
Liūdesio bažnyčioje atgie- Italijos laivus
VADOVAVĘS BADOGLIO
jubiliejaus paminėjimui.

Šį "Draugo" Numerį Lydės Visa
Eile Sidabrinio Jubiliejaus
Pagerinimų

ITALIJOJE JAU PRASIDĖJĘ SUKILIMAI,
PRANEŠAMA IŠ BELGRADO '

LONDONAS, kovo 30 d. —
Anglijos laivynas skrodžia
Viduržemio jūras, norėda
mas baigti naikinti Italijos
karo laivyną, kuris sunkiai
pažeistas, kai Anglijos lai
vai nuskandino ar sužalojo
šešis Italijos karo laivus vie
noje didžiausiųjų jūros kovų.
Pereitą šeštadienį Anglijos
laivynas pagaliau susitiko
kovose Viduržemio jūroje
Italijos laivyną, šių kovų
metu sunkiai sužalotas Itali
jos kaaro laivas, 35,000 tonų
Littorio tipo; du ar keturi
kruzeriai sunkiai sužaloti ar
nuskandinti; vienas ar dau
giau destrojerų sunaikinta.

Kun. Coughlinas savo pa
pigusiame laikraštyje “So
čiai Justice” skelbia šitokius
socialinio (visuomenės) tei
singumo dėsnius:
— Sąžinės ir auklėjimo
laisvė.
— Teisingos, visiems me
tams garantuojantis pragy
venimą, atlyginimas už dar-!
bą.
— Nacionalizavimas svar
biausiųjų gamybos įmonių.
— Saugojama privatinė
arkiv. Samuel Stritch
nuosavybė kitų dalykų.
— Privatinės nuosavybės dota gedulingieji mišparai.
kontrolė, palenkta bendra: Pamaldas atlaikė Kun. Juo
gerovei.
zas Mačiulionis, M. I. C. Išsa
— Panaikinimas nepriim mų pamokslą pasakė Kun. S. Didžiuma laivyno žuvo
tinos ligšiolinės federalinės Petrauskas,
Londono žinovų apskaičia
bankų sistemos ir įkūrimas gį rytą pama|dos
vimu ,po šios didžiulės jūrų
valstybinio centrinio banko
Šį rytą, 10 valandą Šv. kovos Anglija sunaikinusi di
— Grąžinimas kongresui
Antano bažnyčioje atlaiky džiąją dalį Italijos laivyno,
išimtinos teisės leisti pini
tos iškilmingos gedulingos šiuo metu italams belikę tik
gus ir reguliuoti jų vertę.
pamaldos, kuriose dalyvavo keli karo laivai.
— Pragyvenimo kainos
didelis skaičius žmonių ir
Jie apskaičiuoja, jog Muturi būti pastovios.
dvasiškijos.
ssolinis
beturi tik du didžiuo
— Ūkininkams už jų dar
Mišias celebravo Kun. Ig sius karo laivus ir keliolika
bą turi grįžti jų gamybos
nas Albavičius, Cicero klebo mažesniųjų.
išlaidos ir susidaryti pa
nas; diakonas — Kun. P.
Pilni pranešimai apie įvy
kankamas pelnas.
Juškevičius; subdeakonas — kusias kovas dar negalimi,
— Turi būti išsaugota
' Kun. S. Valuckis; ceremoni nes Anglijos admiralitetas
dirbančiųjų teisė organizuo
jų vedėjas — Kun. P. Gasiū savo kamunikate pareiškia,
tis.
nas.
jog kovos Viduržemio jūroj
— Atšaukti produkciją
Prie šoninų altorių mišias dar tebevykstančios.
griaunančius sutarčių ar ki
už velionį atlaikė Kun. J.
tus raiščius.
Grinius ir Kun. E. Abroma Romos pranešimai
— Visiems lygi mokesčių
vičius.
ROMA, kovo 30 d. — Ita
našta, panaikinti privilegi
Paskutiniąją absoliuciją a. lijos karo vadovybė išleido
jas.
a. Kun. Kloriui suteikė J. E. komunikatą, kuriame sako
— Mokesčiai turi būti
Chicagos Arkivyskupas Sa ma, jog italų torpedinių lai
renkami pagal turimą nuo
muelis A. Stritch.
vų atakoje sunkiai sužalota
savybę ir pagal mokėtojo
Po pamaldų kūnas nulydė Anglijos orlaivių vežiotojas
finansinį pajėgumą.
tas į šv. Kazimiero kapines. du kruzeriai ir keletas pre
— Valstybinių ir kitų mo
kybinių laivų.
kesčių pertvarkymas teisin
Komunikatas
pareiškia,
MĮLWAUKEE, kovo 30 d.
gesne kryptimi ir mažiau
— CIO darbininkai, kurių jog vienas kruzeris nuskan
sudėtingos sistemos įvedi
skaičius siekiąs 6,000 — 7, dintas ir orlaivių vežiotojas
mas.
000 vakar nubalsavo tęsti ir prekybiniai laivai sunkiai
— Karo atvėjuje — sura
streiką, prieš Allis-Chalmers sužaloti.
šymas turto ir žmonių.
Manufakturing Co. ir priėmė
— žmogaus teisėms turi
rezoliuciją, kuria smerkiami
WASHINGTONAS, kovo 30
būti atiduodama pirmenybė
lahyno sekr. Knox ir WLd. — Patikimi šaltiniai pra
prieš nuosavybės teisę; vy
lliani S. Knudsen. Jie esą
neša, jog aukšti vyriausybės
riausybė kreipia ypatingą
streiklaužiai.
sluogsniai pareiškę, kad jau
dėmesį biednuomenės aprū
jungiamės į bendrą kovą už sudaryti planai, pagal ku
pinimui.
geresnį biednuomenės aprū riuos bus panaudota Ameri
Palikdami čia skelbiamų pinimą ir už teisingesnę vi kos laivai saugoti gabena
ūkinių dėsnių tikslumą pa- suomenės santvarką.
mus reikmenis Anglijon.

BELGRADAS, kovo 30 d.
— Vakar Vokietijos pasiuntinybe Jugoslavijoje pradėjo
deginti konfidencialiuosius
raštus ir visiems Vokietijos
piliečiams įsakyta per 24 va
landas išsikraustyti iš Jugo
slavijos.
Sąryšyj su Vokietijos pa
siuntinybės raštų denimu
laukiama, jog Vokietija nu
trauks diplomatinius santy
kius su Jugoslavija.
Tuo tarpu pranešama, jog
ROMA UŽGINČIJA
Jugoslavijos vyriausybė ruo
ROMA, kovo 30 d. — Ita
šia pareiškimą, kuriuo bus
lijos pyktis prieš Jugoslaviją pe-skelbta Jugoslavijos užsie
dar labiau užsiliepsnojo, nes nio politika.
užsienyje skleidžiami gandai,
Galimas pareiškimas
kurie kilę Belgrade, jog Ita
lijoje iškilo revoliucija, ku-J šis jugoslavų pareiškimas
susidarysiąs iš svarbiausiųjų
riau vadovaująs maršalas
dviejų punktų:
Pietro Badoglio.
(1) Jugoslavija nori pasi
Fašistų vadai griežtai pa likti taikoje ir palaikyti ge
sisakė prieš Jugoslaviją, nes riausius santykius su visais
Jugoslavai pikta valia šiuos savo kaimynais.
gandus skleidžiu.
(2) Jugoslavija negali priVisi kompetetingi Romos imti bet kokio nustato, kuris
sluogsniai tvirtina, jog šiems gali būti laikomas varžąs jos
gandams nesą jokių pagrin nepriklausomybę ir nedalo
dų.
mumą.

PORT EVERGLADES, ko Bus Duodamas Dovanai
s
vo 30 d. — šeštadienio naktį Buick Special
Rooseveltas, kaiŠįmet “Draugo” sidabri
bedamas iš prezidentinės ja- nio jubiliejaus proga bus
chtos radio klausytojams pa duodamas puikus, didelis,
reiškė, jog nacių ir komunis gražus automobilius, Buick
tų agentai deda didžiausias Special, dovanai per rekordipastangas, kad sutrukdytų n* rudeni pikniką Vytauto
Amerikos apsaugos progra darže, Labor Day, Rugsėjo
1 d., 1941 m. Tam dideliam
mą, sėdami nesantaiką darb
rudeniniam piknikui jau pra
davių ir darbininkų tarpe.
sidėjo, pasiruošimas ir iš
“Mes matėme, kaip Pran- žmonių pareikšto entuziazmo
cūzijos darbininkus suvylė matosi, kad šis piknikas ir
jų taip vadinamieji draugai šiais metais nustatys kitą
komunistai. Nes nežiūrint ką rekordą. Su šiuo jubiliejaus
komunistų lūpos kalba, jų paskelbimu dovanos tikietudarbai įrodė, jog savo širdy kai bus skleidžiami tarp
se jie nė kiek nesirūpina tik skaitytojų. Tai bus didžiau
rąsias laisvojo darbininko sias parengimas pirm jubi
teiaes.,_ pareišks Preziden. liejinio bankieto.
tas.
Ekskursija Į Milwaukee

LONDONAS, kovo 30 d. —
Reuterio agentūros praneši
mas iš Belgrado sako, jog
Jugoslavijoje plačiai sklei
džiami gandai, kad Italijoje
įvykusioje revoliucijoje nu
žudytas Italijos premjeras
Benito Mussolini.
Oficialieji sluogsniai, ta
čiau, šios žinios nepatvirti
na.

U. S. suėmė
italų laivus
WASHINGTONAS, KOVO
30 D. — PASIREMDAMAS
PREZIDENTO ROOSEVEL
TO PRITARIMU, IŽDO SE
KRETORIUS
MORGENTHAU ĮSAKE SUIMTI VI
SUS ITALŲ LAIVŲ, ESAN
ČIUS AMERIKOS UOSTUO
SE.
AMERIKOS UOSTUOSE
YRA DVIDEŠIMT SEPTY
NI ITALIJOS LAIVAI. LAI
VAI
SUIMTI
PASIRE
MIANT 1917 METŲ ESPIONAŽO ĮSTATYMU.

Jau dabar daugelis Vokie
tijos piliečių išvyko iš Jugo
slavijos. Pirmadieniui užsa
kytas specialus Dunojaus lai
vas, kuris išgabens vokiečius
iš Jugoslavijos.

Kroatai įspėja

Laivu!

į

Popiežius priims
Į

min. Matsuoka
VATIKANO MIESTAS, ko
vo 30 d. — Vatikano miesto
žymesnieji žmonės pranešė,
jog trečiadienį Popiežius Pi-1
jus XII oficialioje audiencijo
je priims Japonijos užsienio
ministerį Yosuke Matsuoka. j

slavus

ZAGREBAS, Jugoslavija,
kovo 30 d. — Milijonų kroa
tų vadas dr. Vladimiras Macek, sakoma, griežtai reika
laująs, kad naujoji Jugosla
vijos vyriausybė vieša dekla
racija pripažintų Jugoslavi
jos prisidėjimą prie ašies.
Taip sakoma, jog kroatų
vadas reikalavęs deklaraci
jos, kuria būtų pripažinta
kroatams autonomija.
Kai kurie kroatų sluogs
niai pareiškia, jog šis perver
smas buvęs serbų sumany
Lietus ir šalčiau.
mas ir jis esąs daugiau nu
Saulė teka 5:37 vai., sau kreiptas prieš kroatus, negu
lė leidžias 6:14 vai.
prieš trilypę sąjungą.

ORAS

Prezidento kalboje įžiūri
ma kreipiamasis į darbo ir
industrijos vadus kooperacijai, kad būtų galima pasparapsaugos reikmenų gamybą.

BERLYNAS, kovo 30 d. —
Tuo tarpu Matsuoka šešta
dienio rytą trečią kartą il
gai konferavo su Vokietijos
užsienio ministerių von Ribbentropu.

Vokietijos spauda Matsuo
kos vizitu ir konferencijo
mis rodo pilną pasitenkini
mą. šiandie po pietų Matsu
oka išvyko Romon.
Informuotieji Vichy sluo
gsniai pareiškia, jog vicepre
mjeras Darlan galįs vykti
Paryžiun, kur jis pasimatys
pirmadienį su pro Paryžių
pravažiuojančiu Matsuoka.

Specialus parengimas šį
met bus surengimas ekskurgįjos iaįvu j Mihvaukee Wisc
LįepOS mėnesį. Vienos puikiaušių vasarinių pramogų
yra tos minėtos kelionės eže
ru į Milwaukee miestą. Dau
geliui žmonių tokios kelionėt
atstoja kelionę į Europą jū
riniais laivais. O pats aplan
kymas Milwaukee
miesto
yra vienas didžiausių malo
numų. Milvvaukee yra vie
nas pavyzdingiausių miestų
Amerikoje.
Nepaprasti Pasiūlymai
Už kiek laiko, Jubiliejaus
proga, bus paskelbta nepap
rasti prenumeratos ir knygų
pasiūlymai “Draugo” rašti
nėje dar liko keletas didelių
lentynų lietuviškų knygų ir
Administracija rengiasi pa
siūlyti visuomenei nepapras
tą prenumeratos nuo’aidą,
nes ji dažnai nusiskundžia,
kad nepajėgia pilną prenu
meratos kainą sumokėti vie
nu kartu.

BOSTONAS, kovo 30 d. —
Laikraštis Boston Traveier
rašo, jog Bostono arkivysku
pas kardinolas O’Connell pa
reiškęs, kad “slapti veiksmai
vyriausybės užkulisyj -trau
kia mus kaskart arčiau į ka-
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AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS, ŽYGIAI IR DARBAI
tai šiemet Barao de Anto2. Brazilijos ir Lietuvos prie to paties vardo upės, [gįj|ęjgjpg GCfO
himnai;
pernai metais smarkiai siau
nina apylinkėse
laukiama
3. Organizacijų ir kitokių tė drugys, vadinamas “ma- Dg|jjgiJ5
Jau nuo keletos metų čion
gero derliaus. Bendrai že
(Specialaus korespondento)
lėta”. Šiemet prasidėjus karš
mė čia nebloga ir kolonis
lietuviai katalikai yra išga atstovų sveikinimai;
Barao
de
Antanina.
katalikus. Reikia prisiminti, vę šv. Vincento Pauliečio
4. Paskaita — Lietuva ir čiams ir lietui irgi jau patai, ypač kurie jau nuo sesireiškė keli susirgimai, ši' Praeitais metais, kaip visur, niau įsigyvenę, gyvena gekad buvo keturi mokytojai Konferenciją vardu “šv. Ka Išeivija — K. Audenis.

6,aiiai Dirba

Iš Urugvajaus Lietuvių Gyvenimo
Kiek Lietuviu
Urugvajuje

ir vaikų apie du šimtu, bet zimiero” prie vietinės para-

5. Koncertinė dalis — so-

kolonija yra S. Paulo estado Laip ir šioje apylinkėje, ja- raį Kiek blogiau čia su kil
valdžios, todėl čia valdžia VU ir
bendrai beveik visų matu. Vasarą labai dideli

taip pradėjus šeimininkauti pjjos, kur tirščiau apgyven- io T. Mažeika, Br. Lechaviduomenimis, vaikų skaičius sumažėjo Ii- (_a lietuviais (nes lietuvių čius ir Pr. Sinkevičius, ba- kiekvienais metais imasi sa- augalų
derliui gerokai pa- karščiai ir kartas nuo karto
Montevideo miestan ir apy-gį 25, ir šiems metams, jei- kunigo čion nebėr jau aš- lėtas — seserys Bernatavi- nitarinių
priemonių
prieš kenkė labai ilgą laiką vieš- pasirodo drugio epidemija,

Statistikos

linkėn yra įvažiavę ligi 1936 gu ir būtų mokykla veda-[tuntj metai). Naujai susi čiūtės;
metų išviso 13,505 asmenys ma Savicko, tai nesirastų
6. Uždarymo žodis ir himtvėrusios parapijos vardas
(Lietuvos
piliečiai).
Ben nei 10 vaikų.
‘Šv. Rapolo”
ant
gatvės' nai
drai yra manoma, kad Mon
Jis siuntė Užsienių Rei Carlos Maria Ramirez No. III. Transliavimas per
tevideo mieste lietuvių skai- kalų Ministerijon
skundus 2096 Vilią dėl Cerro, Mon radio (iš radio Tupy)
Čius neprašokąs 10,000, bet dėl mūsų “nelietuviškumo’
tevideo, rodo daug gražios
1. Lietuvos himnas;
paskutiniuoju laiku dalis y- nusistatymo. Šis pats tipelis,
iniciatyvos katalikybės at
2. Pasveikinimas — kun.
ra išvažinėję į provincijas, nelyginant isterikės moterėgaivinimo darbe, ir sušelpia J. Janilionis;
bet vis nepertoliausiai
ir lės, visus “netautiškus” kagana didelį skaičių nelai
3. Solo — Mažeika ir Lekartas nuo karto pribūna talikų vadų “griekus” nu
mingųjų
lietuvių šeimynų. chavičius.
atgal į sostinę. — Visa bė nešė jau pirmą dieną R. Ski
Pirmininkauja
jau
keletą
da, kad lietuviai gyvena be pičiui, o kai ir tai nepadėjo
metų, veiklus ir doras lie
veik neorganizuotai, išsiblaš ir to neįtikino, Savickas puo
tuvis Jurgis Klimas, kuris
kę, kartais net savo lietu lė į nuduotą isteriją ir žlium
taip pat pasižymėjęs nuo se
viškos kilmės gėdydamiesi, bė, kaip čigonas savo arklio.
niau ir Šiaurės Amerikoje
todėl šis impozantiškas skai
Tai buvo neperseniai. Dėl (New Britain Co.) ilgame
čius nesudaro tokio įspūdžio, vadų” šis žmogus kryžiaBarao
de
Antanina. —
tis katalikiškose organizaci
kokį turėtų sudaryti. Vokie- vojosi. Dėl “lietuviškumo’
jose veikėjas; pirmininko pa Ši kolonija, kuri randasi už
čių tiktai kelis šimtus pri- — taip pat. Tačiau mes tu
nuo
Itarar,
dėjėju yra dr. Pranas Šaci- 96 kilometrų
skaitoma (nėra nei 600 vo rime tikrų žinių, kad šis ti
kauskas.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli
kiečių), bet vokiškai kalban- pelis su kitais mūsų “veikėČion šioje parapijoje pa
čių mieste išgirstame kiek- jaįs” bėgiojo ištisą savaitę

Hiią ligą. Jei lietūs ir karš- patavusi
sausra.
Kadangi kuri daugelį vietos kolonisčiai dar ilgiau užsitęs, tai dar šilta ir dažnai lyja, tai tų įr jų šeimų labai išvardrugio liga gali dar smar kukurūzai, ryžiai, medvilnė gįna.
kiau išsiplėsti ir sudaryti ir kiti augalai gražiai auga.
daug nemalonumų vietos gy- Jei tik ateity nebus perdaug
Ūkininkas lietaus ir per daug sausros,
ventojams.

PLATINKITE

“DRAUGĄ’

(Nurkaitis)

siaučia

pu lietuvis bijosi prasižioti, Lietuvos Vadavimo

suktas. Tai ir švebeldžiuoja i vos

ima iš tokios kalbos,

kiti dar vartoją

na pritaiko akinius.

DIDŽIULĖJE BUDRIKO
KRAUTUVĖJE
3409 So. Halsted Street
Tel. Yards 3089

lietuviai laukia

su

lėtoje padėtyje, nes reta ku

dvasios neužauga, buvo jau

ri nors šeima išmokino lie nosios kartos auklėtojas ir
tuviškai kalbėti savo vai dar šiandien
save
viešai
kus. Absolutė didžiuma, jau skaitosi garbės konsulo (Lie

nemoka visiškai lietuviškai, tuvos)
sekretorium,
nors
ištautėjimas eina plačiausiu nei vienas lietuvis ten nei

mąstu.

Urugvajaus

lietuvių vie

nintelė mokykla vardu Dr.
J. Basanavičiaus, kurią įkū

rė kun. Radžius ir užlaikė
pirmąsias dienas josios gy

dys.

dos

Iš

Tokiu būdu, lietuvių jau kilmingas mišias giedojo ir i
nosios kartos auklėjimas U- pamokslą pasakė kolonijos

vadovėliai,

lentos.

kun.

J.

Kampas 18-toa
Telefonas CANAL 0523 — Chlcago

Tel. YARDS 1373

nę įvyko Nossa Senhora Mae

Homens bažnyčioj.

1801 So. Ashland Avenue

4712 So. Ashland Avė.

1. Bažnytinės iškilmės

rugvajuje priėjo liūdną ga kapelionas
lą. Pardavinėjami mokyklos nis.

OPTOM ETRISTAI

VALANDOS:
10-tos iki 8-tos valandos kasdien.
Sekmadieniais pagal sutartį.

po tokis. Nieko sau pavyz-

suolai,

Dr. John J. Smetana
Dr. J. J. Smetana, Jr.

Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia.

na, bet kenkdamas lietuvišRio de Janeiro. — Iškilkam darbui persistato kai-J(mingos pamaldos už Tėvy-

Licituoja Mokyklą

32 METAI PATYRIMO

pririnkime akinių, kurie pašalina
visą aklų įtempimą.

MODERNIŠKIAI’SI, TOBVLLAUSI
EGZAMINAVIMO BODAI
Specialė atyda atkreipiama j vaikų
akis.

Kaip Paminėta
Vasario 16

lUiilliilliiiMMiiiiiiiuiiiiiiiiiiimiiiniiiiiii

OFISO VALANDOS
Kasdien
a. m. iki 8.30 p. m.
Treč. ir Ssešt: 9:00 a. m. iki
7:80 p. m.

Ofiso tel. VIRginia 0036
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS

4645 So. Ashland Avenue

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Office tel. YARls 4787
Namų tel. PROspect 1930

TeL CANaI 0257
Rez. tel.: PROspect 6659

Tel. YARds 5921.
Res.: KENwood 5107

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
6 iki 0 vai. vakare

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. YARds 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12.
2 iki 4 ir 7 iki 9

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero

Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
Sekmadieniais 11 iki 12

Antradieniais, Ketvirtadieniais
ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 rvte, 2-6, 7-9 P.M.

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3147 S. Halsted St., Chicago

Taipgi akinius pritaikau.

Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet,
1^4 ir 6:30—8:30 vakare

3343 So. Halsted Street
Tel. CANaI 5969

DR. F. G. WINSKUNAS DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

PHYSICIAN AND SURGEON

ty

D A C 1/

I

C —

namams statyti, remontuoti ar
pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

■

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!!

TAUPYKITE

konsulo sekretorium. Jo gal

3236 So. Halsted St.

2158 West Cermak Road

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

Ofiso teL CANaI 2345
OfUo Vai.: 2—4 ir 7—9

Ofiso TeL:
Resid. TeL:
VIRginia 1886
PROspect 3584

Tel. YARda 2246

Te Deum atgiedojo ir pa

švenčiausiuoju1
Tai yra traginga lietuvybės laiminimą
vavimo
lietuviai-katalikai.
suteikė J. E.
licitacija, varoma po dvigal Sakramentu
Bet, vėliau, išvykus kun. Ra
vio erelio rusų ženklu, pa apaštališkasai protonotaras
džiui atgal į Lietuvą minė
slėpto po kuju ir piautuvo mons. Luiz Gonzaga do Cartą mokyklą perėmė tvarky
emblemomis, kad neišmanė mo.
ti DULR, pakeitė mokyklos
Per visas pamaldas giedo
lius suviliotų.
vedėją
prisiųsdami
naują
Urugvajaus
lietuviams jo prof. B. Castro • vedamas
niekingą tipelį, Bronių Sa
garbės šioki reiškiniai nesu choras ir atskiri solistai.
vicką. Jis čia buvo vienu
teiks. Bet kas yra kaltas, II. Pilietinis paminėjimas
tarpu, ne tik mokyklos ve
lai sprendžia plačioji Lietu M» l.kl ’ k. M 44 j J X J
dėju, bet ir šiaip jau “tvir
Įvyko rua Araujo Porto
vos visuomenė.
tos” valdžios vadu ir net
Alegre, 36, Salao dos Mocos

2155 West Cermak Road

Trečiadieniais pagal sutarti,
Kez. Tel.: HEMlock 3150

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

Janilio

Garbė žuvusiems už tėvy Cristaos.
voje kildavo visi planai prieš nę ir garbė tėvynei, kad yra
1. Atidarymas — Saurukoloniją, prieš tėvus ir prieš' kam už ją žūti!
saitis;

Telefonas REPublic 7868

756 West 35th Street

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokit Jas, leisdami
išekianiin loti jas moderniškiausia
metodą, kurią regėilmo mokslas
gali sutelkti.

galvos skaudėjimą, svaigimą ir akių
karšti.

flrgentimje

REZIDENCIJA:

6631 S. Califomia Avė.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30

Būkite Malonus
SAVO AKIMS

Su virš 20 metų praktikavimo akių
taisyme ir gydyme

bą”. Na, bet vis jau, mat, gos veikėjais” rašė komu nekantrumu atvykstant lie
GERAI PRITAIKINTI AKINIAI
kitaip, vis jau nelietuviškai, nistinei rusiškai
pataisys kreivas akis, trumparegystę
Lietuvos tuvio kunigo, bet vis nesu ir
toiiregystę.
tai ir mandriau... Tai žemo “vyriausybei” sveikinimą ir laukia.
palengvins akių {tempimą, prašalina

kultūros laipsnio ir labai at kloniojosi
Stalinui lygiai
sitikusiųjų tautų pažymys. taip žemai, kaip buvo kloJaunoji karta labai apgai niojęsis Smetonai.
Ir šis

2201 West Cermak Rd.

DR. A. J. BERTASH

arba šulas. Vėliau paaiškėjo, kad bomis.
Visi

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.

OFISO VALANDOS:

sekretorius ir na konferencijos susirinki
tautiškos “valdžios” mas lietuvių ir ispanų kal

rusų kai-! jįsaį su tais pačiais “pažan-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Kiekvieną dieną randasi:

konsulo

“ispaniškai , kad net juokas kUVęS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

PHYSICIAN AND SURGEON

Atsakančiai ir prieinama kai

mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpes
tingai globojami ir ligi $5,000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame
354%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.
MUSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS
45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenuskriaudžiant Nei
Vieno Klijento!

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

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS’N.

OR. RAČKUS

DR. G. VEZELIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue

1853 West 35th Street

Scrcdoj pagal sutartį.

Trečiad. ir Sekmad. tik susitarius.

LIGONIUS PRIIMA:
arti 47th Street
vai.: nno 9 vai. ryto iki 8 vai. vak Kasdien ano 2:00 iki

Chicago. III.

DR. PETER T. BRAZIS

S,

DANTISTAS

4143 South Archer Avenue

6757 So. Western Avė.

Telefonas LAFayette 3650
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais.

Ofiso valandos:
Popiet — nno 1 Iki S! Vnk. 7 iki 9
Nedėliomis pagal sutarti

4631 So. Ashland Avė.
Tel YARds 0994.
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
šeštadieniais.

DR. PETER J. BARTKUS ' DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.

OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
ir pagal sutartį.
Rcs. telefonas SEEIey 0434.

(2-tros lubos)
TeL MIDway 2880
Chicago, HL
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.

Tel. Cicero 1484

NAPPY

By Irv Tirman
YOU
V/EREn’T

KIDOIN*, ■<
brotmer!’

ftTSY
iNO
oglethorp

FR.IGHTENED
TUFFY
OUT OF
MIS WIT6
BY THIER
UNEXPECTE0
APPCARANCE

vai

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2202 West Cermak Road

Jos. M. Mozeris, Sec'y.

8:00

DR. V. E. SIEDLINSKI

Telcforiias; HEMlock 5S4»

Telefonas CANaI 7329

Tel. CALumet 4118

/

BR. J. J. SIMONAITIS

DR. STRIKOL’IS

LIETUVIS
AK IV GYDYTOJAS
SPECIALISTAS

tarytum lietuviškas jo lie- gai suruoštą Vasario 16 d. dienis paskutinės mišios 6
žuvis būtų reumatizmo su- minėjimą ot) tau ir Lietu. ir pusė vai. Po pamaldų ei

DR. S. BIEŽIS

2423 W. Maręuette Road

DR. VAITUSH, OPT.

Sąjun- intenciJ4 vyksta kas sekma-

I T eL CANaI 6122

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

drugys

Viename žingsnyje, tuo tar- laiko ir stengėsi sutrukdyti; maldos už lietuvių kolonijos

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Res G958 So. Taiman Avė.
Kės. Tel. GROvehill 0617
Office tel. HEMlock 4848

DR. KARL NURKAT

SKELBKITĖS “DRAUGE”

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak.
ir pagal sutartį.

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 West 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nno 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonas PROspect 6737

Namų telefonu VIRginia 2421

I

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel. YARda 0994
Rez. teL PLAza 3200
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-4 v. vak.
Nedėliomis nno 10 iki 12 vai, dienų

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

Ffrm&iSIerJs, kovo SI, >1941

H

PRAŠOME Į
MOŠŲ

VIRTUVĘ

Moterys

Mūsų
*

Žuvies Bulionas

Troškinta Kiauliena Su

2 svarai bile kokios bal

Pomidorais

tos žuvies.

Supiausyti kiaulienos mė

11-2 kvortos vandens.

PAKLUSNUMAS

4

4

A.

►

t

t

►

Paklusnumas yra labai
svarbus auklėjamasis daly
kas. Kas vaiku būdamas iš
moksta klausyti, tas įsigija
brangaus turto visam gy
venimui. Paklusnumas yra
vaikui visos išminties pra
džia ir nuo jo pareina auk
lėjimo sėkmingumas. Kaip
gi auklėsi tokį vaiką, kuris
nėrk pratęs klausyti, kurs
nuolat priešinas, visuomet
tedarydamas tai, ko pats
nori?
Taigi pirmutinis motinos
darbas yra išmokyti vaiką
klausyti. Tai lengva pasa
kyti, bet padaryti sunku.
Juk visi tėvai nori, kad vai
kai jų klausytų, o dėl to tų
paklusniųjų vaikų neperdaug, o neklaužadų pilni pa
šaliai. Kaltybė čia ne vien
tik vaikų, bet dar daugiau
tėvų. Mat, ir liepti reikia
mokėti. Pirmų pirmiausia
žinokite, kad paklusnumas
tiktai iš baimės maža tėra
vertas. Vaikas tol teklauso,
kol yra ko bijoti; kaip lik
jis tikįs išsisuksiąs nuo
bausmės, visas jo paklusnu-1
mas dingsta akimirksniu.1
Vaikas turi klausyti noro
mis, ne dėl to, kad taip rei
kia, kad bet yra jo pareiga
Tiktai toks paklusnumas tė
ra dorybė ir tiktai toks Iš
laviną vaiko būdą.

būti trumpas ir griežtas.
Vaikas turi jausti, kad jo
prašymas nieko neįveiks. Jei
daug kalbėsi ir plačiai aiš
kinsi, kodėl liepi, tai ir vai
kas ims tau dėstyti
savo
priežastis, kodėl jis nenori
to paliepimo pildyti, ir tuo
būdu įžengs ne į savo sritį
— nes jis, vaikas būdamas
negali protauti ir privalo
būti vedamas kitų proto.
Paklusnumas neleidžia rink
tis, kas tinka, kas ne; kas
liepta, tai ir reikia pildyti.
Čia kyla klausimas: ar rei
kia kiekvieną kartą aiškinti
vaikui, kodėl liepiame jam
ką? Mažesniam vaikui ne
reikia, prakutusiam kartais
galime, jei matome, kad pa
aiškinus, jam bus lengviau
ir maloniau paklausyti. Juo
vaikas vyresnis, juo daugiau
galima aiškinti ir klausyti
jo pasiaiškinimų, kol paga
liau vaikui baigiant augti,
mūsų liepimai, virs patari
mais.

Trupinėliai
Parinkdami vaikui specia
lybę ar amatą, kreipkime
dėmesio į vaiko palinkimus
ir gabumus.
Būk vaikui patarėju ir
neversk jo imtis amato ar
specialybės, kuriai jis netu
ri patraukimo ir noro!’ At
mink, kad vaikas užaugęs
turi būti savarankišku žmo
gumi ir turi rasti savo
darbe patenkinimą.

T

DIENRAŠTIS "DRAUGAS" IR MES
yra i daugiau. Dėl to, ir mes ga-

Dienraštis “Draugas

turi savo laikraštį,

tačiau

pavasariu

tiktai pavasariu žaidžiu,
tarp mirštančių žvaigždžių.

Ir kam tie mėlyni akordai

simfoniją liūdesiu nudažė? -

Juk nė viena žvaigždė
4

Collpge freshman has X-ray taken
of chest ln campaign to flnd and
prevent
(lenta.

tubercuhosia among etų*

Gražina Tulauskaitė.

morka.3,

dvi

laurų lapelį, truputį petruš

salierų.

Jis yra

virus gerai perkošti,

kad mėsa bus minkšta.
paliktų
tik
grynas
bulionas.
sų visuomenei, kaip tarnavo apie moterų vaidmenį dien jo siekti tų tikslų, kuriais
Duodant į stalą aplieti
ji čia buvo atvykusi. Ir ap Šį buljoną galima valgyti
per pastaruosius 25 metus, raščio išlaikyme.
tuo pačiu padažu.
Priedui
lankydamas mūsų namelius
Užtat, mes galim džiaug skritai, “Draugas” daug ži taip kaip yra, arba vartoti
tinka bulvių tyrė ir įvairios
kiekvieną mielą dienelę!
tis, kad “Draugas” nepasi nių paduodavo ne tik iš vie darymui bile kokios nors
salotos.
Tiesa, mes, moterys, da liko mums skolingas. Kuri tos lietuvaičių veikimo, bet sriubos.
bar
dienraštyje “Drauge" lietuvaičių vienuolija, jų įs ir iš Lietuvos moterų gyve
prisiglaudęs,
Tuojau siekė liemenės ki prie šlaunies
tik vieną puslapį savaitėje taigos nepasinaudojo “Drau nimo dažnai pranešdavo.
teturime. Bet tą puslapį tu go” skiltimis, garsinant gy
Su pasitenkinimu galime šenėn tabokos, kurios iš vi narplioja skiedeles.
rime išimtinai saviems rei vuosius savo reikalus? Juk pažymėti, kad mums nerei sų plaučių, net-užsimerkda
Štai Tėvelis medžiagą i*
taip sėkmingai tarnauti mū

sime tikrai neblogą vaizdą

nuoširdžiai sveikino ir padė

kėjo kovoti už savo teises mas, patraukęs kėlė jau vi padargą deda šalin,
siekia
kultūrai kelti,
žinioms
iš ga žinios iš Šv. Kazimiero dienraštyje, nors jis buvo ir sai nurimusį veidą.
liemenėn tabokos; atsivožęs
moterų gyvenimo
ir t. t. mergaičių akademijos rėmė yra vedamas vyrų, išskyrus
Nemokėjo nė
džiaugties tošinę tabokinėlę, kalena vir
kalams,

Bet,

specialiai moterų beveik kasdien mirgėte mir

neužmirškime,

kad jų draugijos veikimo. Daug šį specialųjį mūsų puslapį.

“Draugas” kasdieną mums

balsiai. Reikė labai juokin

šeliu, pirštais subrauko gai

žinių užtinkame ir apie Šv.

Mes tas teises turėjome ir go pasakymo, kad jo lūpų lius miltelius, serfila. gerą
tarnauja, teikdamas visiems Pranciškaus Seserų rėmėjas. turime, tik naudokimės jo krašteliai iškryptų. Tai pa žiupsnį, pusę intraukia, gi
bendras žinias ir, pagaliau, Netrūksta žinių ir apie pa mis. Kaip visada, taip ir da jutęs,
tuoj siekė tabokos, liai atsiduzdamas, pusę pa
bar,
mes
turime
daug
viso

garsindamas moterų orga čias vienuolijas.
kurios gerokai patraukęs, ir sitariant
kelio
nuleistoje
nizacijas, draugijas.
Netenka užmiršti,
kad kiausių reikalų. Svarstykime vėl nurimdavo.
t
rankoje atkartoti.
Pajutęs
Berods,

nebus

suklysta

“Draugas” yra buvęs ir Mo

sakant, kad Moterų bendra terų Sąjungos organas
darbių,

ypač koresponden labai

čių, “Draugas”

ir

daug yra

ir gvildenkime juos.

Visos

ir lietuvaitės, kurios gali nau

nusipelnęs

praeity tos garbingos organizacijos

doti plunksną,

prašomos į

talką, kad šį puslapį pada

turėjo ir dabar turi nema suorganizavime ir išaugime.

ryti dar gyvesniu, įvaires

žiau, kai vyrų. O gal net ir Nors ši organizacija dabar

niu ir naudingesnių.

Vaižgantas

AUGSTAICIU VAIZDELIAI
sako, būdavo, kaip, sūnų ne
betekęs, ko galo negavęs.

— Niekam nepasiskųzda
vo. Bet kartais eis, eis, užsimislijęs, ir brinkt ant že

mės .... Neduok, Dieve, vy
riško

skausmo! — -

širdies

Pabaigdavo

savo

pasaką

apie išmarintus vaikus, lyg

“vyrišką” —

palygindama

tylų skausmą su cavo bal

darbuodamas,

Tėvelis buvo žemo stogo,
plačių, tvirtų pečių, augštai

kakta,

žilais

plaukais. Ūsus ne tik kar

pė, kaip ir kiti jo amžiaus
lietuviai, bet ir skute

ligi

negavo

pra-

kės daug gera kitiems dary

ti; bet nebūdavo už ką

ir

keikti: lygus buvo sau-žmogus, savo vargu ir rūpesčiu
patenkinąs

nemažą

savo

damas, nei tingėdamas. Be

Motutė, su Juo žaizdama,

raukšlėtas;

raukšlėjosi tik

kartais, būdavo, prikiša Tė ties
kelmuotais
veliui :
nuo mirkčiojimo

antakiais

pamieluoji. ...

Bet kai jo nėra,

nei paukščiai,

nei gyvuliai,

didele nei piemenėliai. Bet ir pa

davo, kaip vėliau jokis juok

są dieną aplink kluoną, žar

darys nebetesėjo.

dus, klojimą, daržines, die

nadaržį, klėtis, vis ką-nors

Mylėjo jis savo Tėvelį ir

pataisyda

vingė

suprato, jog tarpe visų kitų

tvarkoje

ir

ilgai nesu

džiovino šieną,1' sėmenis, vė pagirtinųjų privalumų, ku
tė javus.
rie vergė jo širdį, galingiau

pasidirbo, už pinigus niekam

sau

sias buvo pilnumas

širdies

daugybe neišaikvotų

jaus

mų. Tasai tylus vyras buvo

visas

lyg tyli sietuva, pilna pas
lapčių: gal slėpė savo gel

kuo nors neintikusius vadi

nieko. Abliuoja, būdavo, Tė

no vienodai — šeimomis. Pri

velis, neskubydamas, ar at

mėje perlus, o gal ir bai

kreitėjo sisėdęs ką skaptuoja; o ji
piktai, anot sai kumšteliais smakrą pa

kantrybės,

jo, tik nerūsčiai, ir tuoj sku

ilgą

čielybėje,

tų

ties nemokėjo.

barėsi

jo

prasdamas, už ką. Vėliau tik

buyo nagingas;

aiškiai,

per visą

85 metų amžių,

nieko bloga nedarė, nė keikjam

jo

mas, pagrėbstydamas, pa
šluostydamas, kad visa bū

gus, indus, skrynias, šėpas;

dykles ....

(Bus daugiau.)

rėmęs, ištisomis valandomis

binosi namo unt savo “mo žodelio neištardamas, iš už
čią.”
Radęs,
jai išliedavo varstoto, seka jo darbą at

Tinginys du kart dirba,
šykštus du syk moka.

visą savo kartėlį.
— Nu, sakyk tu man, ne

AR DAUG KŪRO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?)

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij
Sutaupysite Daug Pinigų.
Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:|
r»ni DOCK WOpL
1. Sutaupysite 40% kuro; •
Cosksoaob

Fitsoos (rmathio Bossm
Bbavm

Mato

just what you want—
light, delicious and of
fine texture.

KC BAMNG

- Douhlt Aetisn

paraudu

— Kad tu, tėvai, išmari siom blakstienom.
nęs visą penketą sūnų, nė
Buvo rimtas, o bijoti nie

vaišinimas taip jį prajuokin

timo nepasigvuešęs. Niekam

Visus

Ma

žiems taip netinkamas pa

kų darbo nedirbo, bet namie

priveiktas,

pasigerėjimo džiaugsmu ant rę. Septintą dešimtį eida
lūpelių ir visame veidelyje.
mas, Tėvelis nėkiek nebuvo

štus ir jam panosėn.

darbo niekados nestojo. Lau

papešiodamas,

gerame ūpe,

kyšteli savo suspaustus pir

Žiemą dirbo ūkio padar

ramun jo veidan, ir niekur būdą geru, ne baisiu.
Ro
daugiau
nebenukreipdavo dės, ji reikalinga, kad, atsi
akių, kol tik Tėvelis gryčio gėrus tabokos, būtų kas rū

prikriz- dona
skarele
išluostyti.
davo prie pagalvės, bet ir idant veidas ir drapanos vi
tuomet tebesistebėdavo
su sados būtų švarūs, nesučiu-

kartais labai

dai, vidutiniškai, nei skuby-

šeimynėlę ir ant nieko sve

stigęs

siu, ašaringu.

praplikusia

juokti ar paniekinti niekam

ką jis šlovinti: viešai nesi-

pagarba balse ir veide per

inbestas į savo veidą akeles,

Vaikščiojo visados vieno

visa padarė. Ėjo ir ėjo vi

neėmė noras. Gal nebuvo už

nemirs šito nemyli, niekados jo ne kas jo nebijojo. Jo nebijojo
tokiam pavasario peizaže!

rų, svogūnų,

kų, tris šaukštus pomidorų
1 šaukštas
supjaustyto
nėra
ir lime jaustis daug kuo prisi dienraštis niekuomet
(tomeičių) tyrės, arba ke
padėti, svogūno.
mūsų, lietuvių moterų dien dėjusios prie dienraščio iš atsisakęs sąjungai
lis išvirtus ir pertrintus po
Supiaustyti
žuvį mažais
raštis. Dėl to šiandien, kai augimo ir jo palaikymo. Jei jos reikalus garsinti.
midorus, įpilti truputį acto
Anais metais
atvažiavus gabalėliais, ir su visais ki
jam sueina dvidešimts pen dar priminti, kad nė viena
ir karšto vandens, kad mė
ki metai, ir mes, moterys, “Draugo” pramoga nėra ap Amerikon Lietuvos Katali tais dalykais sudėti į puo
išlengvo apie sa būtų beveik apsemta. Už
atstovei p. dą ir virti
jį nuoširdžiai
sveikiname, siėjusi be moterų vienokios kių Draugijos
palinkėdamos
ir
ateityje ar kitokios pagalbos, turė Pikčilingienei, “Draugas” ja vieną valandą ar ilgiau. Iš dengti ir troškinti tol, kol
visų dienraštis.

simfonija jausmo

Tik aš viena tuo pat

į

puodą, pridėti druskos, pipi

supjaustytų

1 šaukštas

msCumcFi

Tarp mirštančių žvaigždžių

gražiai apraustų, sudėti

supiaustytų

morkų.

je buvo. Kartais, lyg meilės pestingai išdulkinti ir rau

Tokia liūdna dangaus

se, apkepinti keptuvėje, kad

rų lapas.

veikia stipriau už gražiau keturiomis, kaip unt Motu- nosiai. Panosėje paliekama klausymas! Įsakiau reiškiai.
sius ir iškalbingiausius žo tį; tik, visas savo pramonė- kuokštelė, lyg patempdama ir buvo ko čia neklausyt..
les užmiršęs,
įsižiūrėdavo viršutinę lūpą, darė visą jo Šeima!
džius be gero pavyzdžio.

Dangaus Simfonija

gabaliukus apvilgyti miltuo

Truputis petruškų, 1 lau
1 šaukštas

Mėsos

kurios kitos dalies.

kėlis.

Bet ką daryti, kad vaikas
noromis klausytų. Pirma —
vaikas turi jausti ir maty
TĖVELIS
ti, kad tėvai verčia jį klau
Jų buvo dešimts šeimynos,
syti ne savo naudai, ne dėl
ir visi jį, kaipo patį mažą
to, kad jiems tai patinka,
šypsena ir juokas šeimo jį, labai mylėjo ir lepino
ne dėl to, kad jie, būdami
Tik vienas Tėvelis jo nieka
vyresni, gali vaiką spausti, je — tai saulės spindulys
dos nemielavo, nebučiavo, su
bet vien tiktai dėl paties dangaus mėlynėje.
juo vaikiškai nežaidė. Labai
vaiko gerovės. Kad tai vai
Kiekvienas
amžius turi gerai, jei kartais ant kelių
kui būtų aišku, liepkite ką
pasisodino. Tačiau jis jau
tinkamu balsu. Kalbėkite savo skausmus, kuriuos
tė, jog niekas jo labiau ne
griežtai, ramiai ir prielan žmogaus tobulėjimui reika
mylėjo. Kiek kartų, būdavo,
kiai, kad vaikas net ir suo linga išgyventi.
vis
“Visiškai laimingos,
be pravers gryčios duris,
kiame paliepime girdėtų
žvilkterės ton kertelėn, ka
meilę kalbant. Niekuomet skausmo ir rūpesčių kūdi
me jis ką-nors krausto, ir
neliepkite piktu, žiauriu bal kystės dienos” yra pasaka,
nuo to vieno jo žvilkterėjisu, nei šaukite net ir tuo apie kurią svajojame mes, j
met, kai vaikas iš karto ne suaugę, nes vaikų gyveni mo pasidarydavo jam taip
paklausys. Tuokart kaip tik mo sunkumai, palyginti su saldu, taip gera, kad nors
dar labiau reikia pakartoti mūsų pergyvenimais, atrodo mirk ant vietos. Visas nu
švitęs, pradžiugęs, dėl to ne
menki ir nežymus.
paliepimą visiškai ramiai.
Geras pavyzdys be žodžių puldavo unt Tėvelį visomis
Antra — paliepimas turi

X-Ray Helps Find TB

sos, nuo šonkaulio, kaklo, ai

Keletas pipirų, 1 gvaizdi-

U»e only one level tea
spoonful to a cup of
sifted flour for mott recip

MIILIONS OF POUNDS HAVE BEEN
USED BY OUR GOVERNMENT

45m ms Gok h

2.

3. Padidina namų vertę;
4. Taupo namų šilumą;
5.

6.

Ji'

Apsaugo gyventojų sveikatą ;|

Duoda gerą apsaugą nuo
gaisrų;

Greitai ir lengvai įtaisomaj
Apskaičiavimas

Muvr Butams tCmnai*MAAenav. ConcamtTc.

Dykai l

Parflplname F.H.A. Paskolinimą*
ar UmoltAjimiia.

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

ALEX ALESAUSKAS
CHICAOO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Avė.

Republic 605lj

WarahonM: 9401 Bo. 8tony Ialand Ava^ tai.
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DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos Kaina: Jungtinėse Amerikos Valstybėse — Meta
— $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00; Vien:
Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Melams — $7.(
Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris —• 3 centai.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Bendradarbiams ir koresjiondentiims raštų negražiname, jei nep
soma tai padaryti ir neprisiunėiama tam tikslui pašto ženklų. I
dakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus n
tus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Koresponder
prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja mašinėl
paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant polemikos ar ;
meniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin nededamos.

Under the Act of March 3, 1879.
Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, Illinc
Lietuvių katalikų tlIcnraAt'io "Draugo" ičiiičjains ir bkaltytojauiii
siunčiu t vukiniitiu* U’ geriausius linkėjimus!
Jūsų dlenruAtis ne vien lik patarnauja skaitytojams, informuodamas
apie upie įvairius katalikams įdomius dalykus, liet nurodo tikėjimo tie
sas. gina ir saugu jus nuo amžinojo išgali)mo prleAų.
Daugeriopai tepudaugėja jūsų katalikiško dienraščiu skaitytojų skai
čius!
►J.

A'ILlilI GIOYANM CICOGN'AM,

kusios. Dienraštis gi yra savotiška mokykla. “Draugo”
bendrovei rūpi paskleisti po mūsų visuomenę kuo dau
giausiai šviesos spindulių. Su tuo tikslu ji pradeda
leisti “Draugą” dienraštį.
“Kad dienraštis būtų kiekvienam prieinamas, bendro
vė nutarė jį atiduoti skaitytojams kuo pigiausiai.
“Tebuni garbė visiems tiems, kurie taip prakilniai
darbavosi katalikiškai tautiškosios laikraštijos srityje!
“Ko “Draugo” bendrovė, to paties trokšta ir visa
lietuvių katalikų visuomenė Amerikoje. Bet kad “Drau
gas” galėtų daugiau naudos atnešti, neužtenka pačios
užuojautos, reikia laikraštį kuoplačiausiai paskleisti po
lietuvių visuomenę. Mes, iš savo pusės, darysime vis
ką, kad mūsų dienraštis būtų kuonaudingiausis. Mes
kviečiame visus “Draugo” prietelius, padėti įvykdinti
tą pasiryžimą, rašyti žineles iš savo krašto. Kad žinelė
būtų laikraščiui naudinga, ji turi būti įdomi ir para
šyta teisingai. Už korespondencijų teisingumą redakci
ja neatsako. Ji tik prašo savo gerbiamų korespondentų
ir bendradarbių, kad jie rašytų vien tik pačią tiesą, be
jokių perdėjimų. Jei kur įsibriaus klaida, ir ją sužino
sime, rūpinsimės ją atitaisyti. Mūsų noras yra, kad
“Draugo” skaitytojai galėtų teisingas žinias turėti.
“Tatai, kam brangi Lietuvos laisvė, kam brangi lie
tuviškai katalikiškoji kultūra, tas beabejo rems dien
raštį “Draugą” ir platins jį po visą savo apylinkę”.

I aiiMlieea Arkiv yskii|tus,
A|wštuliškas Delegatas

Mūsų dienraščio sukaktis
(1916 — 1941 m.)
Šiandien dienraščiui “Draugui” sukanka 25 metai am
žiaus.
Pirmoje vietoje sveikiname šio reikšmingo mūsų dien
raščio jubiliejaus proga visus malonius skaitytojus, rė
mėjus ir bendradarbius. Ypač nuoširdžiai sveikiname
tuos,
kurie jį skaito nuo pat pirmos jo pasirodymo dienos,
būtent — nuo 1916 m. kovo 31 d., kurie nuo pat pra
džios jam bendradarbiavo ir jį rėmė.
Taip pat lenkiame galvą prieš tuos, kurie sumanė
“Draugą” leisti dienraščiu, kurie pirmuosius žingsnius
padarė, nepasigailėdami savo energijos ir lėšų.
Būtų netikslu praleisti nepaminėjus ir tuos, kurie
1918 metais atėjo dienraščiui į pagalbą, kai jam gręaė
didelis pavojus sustoti ėjus dienraščiu ir vėl virsti sa
vaitraščiu. Jie ne tik dienraštį išgelbėjo nuo mirties,
bet iki šiandien jį sėkmingai išlaikė ir jų dėka minime
sidabrinį jubiliejų.
Tais dienraščio išgelbėtojais ir išlaikytojais yra
Tėvai Marijonai, kurie nieko nepasigailėjo, kad
“Draugas” kasdien galėtų tarnauti lietuvių visuome
nei, Lietuvai ir Amerikos gerovęi.
Dėl to, manom, visi dienraščio skaitytojai susijungs
su dabartinės redakcijos personalu, kad išreikšti pa
garbą ir nuoširdžią padėką Tėvų Marijonų vienuolijai.
Šiandien gal būt reiktų atskirai -suminėti tuos vienuo
lijos narius, kurie daug sveikatos padėjo bedirbdami
vienintelio tautinės ir religinės krypties dienraščio iš
laikymui; gal reiktų ir buvusius redaktorius bei žymes
nius bendradarbius suminėti, bet to nedarysime, nes
leidėjų ir administracijos patvarkymu,
oficialusis ir iškilmingasis jubiliejaus minėjimas nu
keliamas į rudenį.
Tada ir padidintą jubiliejinį “Draugo” numerį išlei
sime, kuriame galėsime įvertinti visų buvusių ir esan
čių darbininkų ir bendradarbių nuopelnus.

Praeitis kalba
Pirmiau “Draugas” eidavo savaitraščiu. Tokiu jis
išbuvo nuo 1909 m: iki 1916 m. kovo mėn. Koks reika
las vertė “Draugą” virsti dienraščiu? Tekalba pirma
sis dienraščio redaktorius kun. dr. A. Maliauskis ir te
atsako į tą klausimą. Pirmojo dienraščio numerio (1916
m. kovo 31 d.) vedamajame straipsnyje tarp kito ko
jisai rašo;
“Ta permaina įvyko dėl daugelio priežasčių, šitai jų
bent kai kurios: Lietuvių katalikų visuomenė Ameriko
je sau tinkamo dienraščio iki šiol kaip ir neturėjo. Ka
rei kilus atbudo žmonių žingeidumas. Jis sustiprėjo
ypač tuomet, kada karė persikėlė į mūsų tėvynę, žmonės trokšte troško gauti žinių iš Lietuvos ir karės
lauko.
,
“Tą teisingą žmonių norą nutarė patenkinti “Drau
go” bendrovė ir laisti laikraštį “Draugą” kasdieną.
“Ištroškę naujienų žmonės jieškojo jų, kur tik su
rasdavo. Neesant katalikiškai lietuviškų dienraščių, pa
galiaus ir katalikai j ieškodavo žinių socialistų bei lais
vamanių laikraščiuose. Juos beskaitydamas, ne vienas
prisigėrė socializmo bei laisvamanijos dvasios, nutolo
nuo tikėjimo ir lietuviškai katalikiškos kultūros.
“Draugo” bendrovei rūpėjo ir sustiprinti tą kultūrą
mūsų visuomenėje. Su tuo tikslu ir pradeda leisti “Drau
gą” kasdieną.
“Gal dar niekuomet mūsų tėvynei taip negrūmojo
pražuvimo šmėkla, kaip dabar. Gal niekuomet ji nerei
kalavo tiek pasišventimo nuo savo sūnų ir dukterų,
kiek dabar. O kad dienraštis gali labiau sužadinti žmo
nes gelbėti žūstančią tėvynę, dėl to “Draugas” ir pasi
ėmė eiti kasdieną.
“Lietuvių visuomenės padangės dar tebėra apginiau*

Žvilgsnis ateitin
Prieš 25 metus siautęs Pasaulinis Karas į savo sū
kurį buvo įtraukęs ir Lietuvą. Ji buvo karo lauku. Tūks
tančiai mūsų brolių neteko pastogės, duonos. Daug bu
vo ištremtų. Amerikos lietuviai negalėjo neišgirsti rei
kalaujančių pagalbos tautiečių šauksmo. Pagaliau iš
keltas Lietuvos laisvės šūkis. Ir čia amerikiečiai nebu
vo kurčiais, bet tą šūkį suprato ir parėmė jį savo dar
bus ir aukomis.
Tame tautos sąjūdyje Amerikos lietuviai katalikai
negalėjo pasilikti be dienraščio, kuris kasdien juos in
formuotų, padėtų organizuotis ir dirbti. Ir, reikia pa
sakyti, dienraštis “Draugas” savo misiją, kaip anų die
nų tautos kovoje dėl laisvės, taip visuose visuomenės
reikaluose, šauniai atliko.
Gerai įsiskaitę pirmojo dienraščio numerio vedamąjį
straipsnį, pastebėsime, kad gaujosios gadynės gyveni
mo audros ir vėl panašiu būdu šaukia mus į kovą Lie
tuvos šelpti, tautai gelbėti. Dienraštis “Draugas” ir vėl
yra pašauktas tiems dideliems tautos darbams dirbti.
Ir šiandien, kaip ir anais laikais, “Draugas” įvertina
momento svarbą ir dėl to nėra tos dienos, kurioj jis
neprimintų savo skaitytojams jų didžiąsias pareigas.
Jis ragina ir ragins vieningai darbuotis, kad Lietuvą
išlaisvinti iš tos baisios vergijos, kurion ji ne iš savo
kaltės pateko.
Žvelgdami į ateitį, mes neabejojame Lietuva vėl bū
siant laisva ir nepriklausoma; mes matom didįjį Jung
tinių Valstybių vaidmenį, kuri jį suvaidins pasaulio pas
tovios ir teisingos taikos atstatyme, demokratijos iš
gelbėjime, pavergtųjų tautų išlaisvinime; mes matome
naują, taip pertvarkytą pasaulį, kariame viešpatauja
socialinis krikščioniškas teisingumas, krikščioniška ar
timo meilė; mes vaizduojamės pasaulį, kuriame nėra
nei skriaudėjų nei skriaudžiamųjų; mes trokštame, kad
Amerikos lietuviai visada eitų tais keliais, kurie vestų
juos į dvasinę ir materialinę gerovę, kad jie sėkmingai
išlaikytų ir religines ir tautines brangenybes.
Tokiems tai tikslams tarnauja dienraštis “Draugas”,
šiandien pradėdamas švęsti savo sidabrinį jubiliejų.
•

APŽVALGA

•»
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Prieš 25 Metus
I
(Iš pageltusių mūsų dien
raščio lapų surinktos ži
nios, įvykusios prieš dvide
šimts penkerius metus).
Lygiai prieš 25 metus
pirmame dienraščio “Drau
go” puslapyje randame šias
antraštes, iš kurių aišku,
kas tais laikais pasaulyje
vyko:
Vėl kruvina kova
prie
Verdūno. — Prancūzai per
laužė vokiečių liniją
prie
Avocourt. — 15 tūkstančių
vokiečių galą gavo. — 60,000 naujos vokiečių armijos
atvežta sustiprinti prie Ver
dūno užimtąsias vietas. —
Vokiečiai smarkiai imasi su
rusais netoli nuo Dvinsko.
— Maskoliams nepavyko
užpulti austrus. — Rusai
stumia vokiečius atgal. —
Mirtina kova šiaurinėje Jū
roje. — Naujas karės mini
steris Rusijoj. Viila išsipykęs, degina miestus. — Mek
sikos pirkliai su Vilią. —
Amerikonų bazei pavojus.
— Carranza< nenusileidžia.

Morčinis Paradas
(Gromata iš Brooklyn,
Nevv York.)

Ketvirtą šeštadienį popiet
kvailo ir vėtrų mėnesio, ka
da orai esti labai nepasto
vūs ir durnavoti, kada vie
ną dieną speigas ausis svi
lina, kitą dieną saulė bai
siai, kaip tropikų šalyje,
kepina, o vėliau vėl dideli
vėjai ūžia, verčia ir drasko
viską, iš pat pašaknų laužo
ir veidus galanda; kada
naktimis miklieji sutvėrimai
— katės veseiliodamos savo
balsus lavina, koncertus ke
lia ir operas dainuoja ir sa
vo riksmu net ir žydus per
viršija; kada savo pilvą
diržu, kad jis neurgstų, su
siveržęs, nes mat dar vis
atgyvenusiu, sulig raudonanosių balšavikų tvirtinimo,
papročiu gavėnią užlaikau,
tingiai, išilgai Brodve nuo
Bridž Plazos Marcy Avinės
link, lėtai žingsniu
gatvę
bematuodamas,__ pamąčiau.
Lietuvoje. Vilniuje kiek priešais save didelę, milži
vieną savaitę išdalinama lie nišką ir įvairiaspalvę masių,
tuviams keletas tūkstančių susidarusią iš kokio desėttam tyčia padarytų ženkle ko abiejų lyčių žmonių: žy
delių, rusų, negrų ir poros
lių.
Pranešama, kad Lietuvių šlubų lietuvių, Brooklyno
komitetas Vilniuje tebevei komnacų susivienijimo pa
kia vargšų pabėgėlių nau rodą arba, geriau sakant,
demonstraciją ateinančią.
dai.
Kun. Jonas Žilinskas gy
vena Vokietijoj ir ten atsto
vauja lietuvių reikalus.
A. Smetona praneša, kaJ
Lietuvių komitetas yra vo
kiečių valdžios užtvirtintas.

Na, kas čia dabar,
po
šimts pypkių, per paroda
ar vaikštynės? Paroda be
muzikos ir be orkestros at
rodo lyg arklys be uodegos!
Niaugi ir komnacai jau pra
dėjo gavėnią šventai užlai
kyti, kad tyliai, be jokio
lyg
Miške staklės, ant avių triukšmo, iškrikusiai,
Grigo
bitės,
pirmiausia
vilnos, o jau audžia.
Vieną avį kerpant, kitoms U. S. A. vėliavukę nešini, o
paskui įvairias Ruzveltą ir
kinkos dreba.
(Nevv Yorko
Ir senam kryžiui reikia Laguardiją
miesto mayorą) garbavojanžemiau lenktis.
Eik arčiau, gausi grei čias, baltam popieriuje rau
donomis raidėmis prirašytas
čiau.

Priežodžiai

visokių išsireiškimų, dideles
šiokartes ant ilgų pagalių
iškėlę, lyg čainiai Nevv Yor
ko čainataun
inkorpore,
apvaikščiodami savo naujuo
sius metus, per gerą pusblokį viens paskui kitą sek
dami, didelius glėbius mėly
nai spausdintų plakatų neš*
damiesi ir praeiviams per
nevalią juos į rankas bruk
dami, šlubuodami krypavo.
Iš užrašų, iš plakatų ma
tėsi, kad jie, nabagai, de
monstravo prieš karą
ir
Ruzveltą, kam jis Anglijai
pagelbą duodąs, ir prieš
miesto mayorą, kam jis
jiems permažai pašalpos tei
kiąs. Jie reikalavo vietoj
dabar 9 centų, duoti jiems
dešimt centų į dieną, šis jų
reikalavimas tikrai atrodė
juokingas,
nes dabartinė
miesto arba home relief yra
apie du doleriai į dieną.
Iš Brodvės demonstrantai
per žydaują (taip brooklyniečiai vadina Havemeyer
.atrytą,, kur seniau, žydai su
puškariais bizniavojo) nuėjo
Grand stryt link ir juomi
atgal vėl į savo taip vadi
namą hedkvoterį. Tas raudonskvernių minkštarankių
pasivaikščiojimas ant frešėr
atrodė taip, kaip ir pats
kreizimarč keistas ir labai
juokingas.

Ot, tai tau ir lietuviškų
darbininkų susivienijimas!
Jam geriau tiktų “Įvairia
taučių komnacų sąjungėlės”
vardas, kuris, neabejoju, pil
nai atatiktų jų veikimo sie
kiams ir jų narių įdėjos
sudėčiai, nes iš krypavusių
su šiokartėmis nei vieno ne
simatė, kad būtų darbinin
kas. Visi atrodė švelniarankiai, ne darbininkų klasės
žmonės.
Tikri vargšai tie darbinin
kų masių “užtarėjai,”
aš
(Tęsinys 7
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Jurgelionis leis laikraštį
“Dirva” atspausdino buvusio “Tėvynės” redaktoriaus
Kl. Jurgelionio atsišaukimą, pažymėdamas, kad tas “at
sišaukimas į SLA narius padalins Susivienijimą tarp
jį valdančios klikos ir Jurgelionio šalininkų." “D-vos”
manymu “toji klika” SLA narių tarpe vis mažiau da
rosi populiariška. Toliau praneša:
“Kiek žinoma, p. Jurgelionis, kuris save skaito SLA
narių išrinktu redaktorium, ir, kaip šiame savo laiš
ke pasižada “eiti savo pareigas ir tarnauti Susivie
nijimui” iki sekamo seimo, jis tą tarnavimą atliks
savę sumanytu leisti SLA nariams laikraštėliu, ku
riame isrodys Pild. Tarybos jam numatomus nepa
tinkamus darbus ir “duos į kailį” tai valdančiai kli
kai, kuri nedaug tesirūpino organizacijos reikalais,
bet labai daug kaštų pridarė Susivienijimo reikalus
vesdama.
“Gerai kad p. Jurgelionis rašys savo privačiame
organe tai ką jis norės SLA nariams pasakyti, neužversdamas savo straipsniais pašalinės spaudos.
“Jurgelionis savo laikraštuką siuntinės tiktai SLA
nariams”.
Nors “Draugas” ir nepalankiai atsiliepė apie p. Jur
gelionio pašalinimą iš “Tėvynės” redaktoriaus vietos,
bet vis dėlto nemanytų, kad jam reiktų leisti laikraštį,
kuris dar daugiau nesantaikos įneštų į tos organizaci
jos gyvenimą. Šiais laikais nereiktų daryti tokių žygių,
kurie ardytų lietuvių vieningumą.
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DRAUGAS

Pirmadienis, kovo 31, 1941

DIENRAŠČIO

AJ. Rachmanova.

ka-

Amerikos lietuviams

Nauju Žmonių Fabrikas

5

PASKIRTIS

nių ešalono, kurio priešaky- nuolijos įkūrė aukštųjų mo

Romanas

talikams dienraštis yra tau je stovėjo garbus vyskupas
tinio, tikybinio ir kultūrinio Teofilius Matulionis, grįžu

II Tomas

gyvenimo židinys;

bažnyčios
raštis

(Tęsinys.)

kalbėtojas.

yra

pasakojimų

lietuviškosios kalėjimuose

— Klausyk, vaikinuk! — nutraukė jį senis. — Tu be ir mūsų atstovas Amerikos

neišpasakytas

išliko. Amerikos pasiuntinio
p. O. Norem žo-

reikalo taip smarkiai keikie tas Solovkų salas: ten jau ir Lietuvos visuomenėms. Ji-; Lietuvai

toks sai ryškiausiai nurodo mūsų džiais bolševikams

būtų

susipratimo

tautinio

židi

Tikybinį-, organizuo-

tės, švietimo gyvenimą sekė

Dien- tų, kurie išgyveno bolševikų gailestingumo įstaigos.

minties reiškėjas saviesiems kančias ir stebuklu gyvais

taip bloga, vis dėlto, nėra! Jei tai iš tikro

kyklų ir jas padarė mūsų1

lietuviš sio iš ledinių šiaurės kraštų. niais.

kosios šeimos, mokyklos ir Paklausykime

Išvertė Ant. Pauliukonis

EI, TAUTIEČIAI!....

bjaurus kraštas, tai kaip galėjo vienuolyno steigėjai,
šventieji Zosimas, Savatijus ir Germanas, kaip tik šią
vietą išsirinkti ir čia pradėti atsiskyrėliais gyventi? Mie
lasis, ten visa tokia aplinka, kad galėtum matyti pasau
lį ir gilintis į sielą!

tautinio gyvenimo gaires ir mūsų

— Kam man, po velnių, reikia gilintis į savo sielą,
jei tuščias mano pilvas ir aš noriu ėsti? — sustaugė pik
tai vaikinas.

raščio “Draugo”

nutiesia mūsų darbams ke-

užėmus

tėvynę “lietuviai

iš

baimės atrodė suparaližuo-

Ir

šiam

kultūriniam gyvenimui va

dovavo mūsų

katalikiškoji

spauda, žymiausią vaidme

nį suvaidindamas mūsų dien
“Draugas,”

rastis

remda

mas, ragindamas, girdamas

lius. Tai tokia yra dienraš- ti.” Kraujas sustingo jų gys
visus, kurie tik dirbo lietu
čio “Draugo” paskirtis.
lose, išvydus žiaurųjį prievišką darbą.
Užpernai minėjome savait
ir Pr‘simi™8 kaa N lau

trisdešim

Senas “Draugas” mūsų buvo, mūsų bus!
Jį skaitysim, mes jį remsime, jam dirbsim —

Geras dienraštis gyvuos ir jis nežus!

Ei, eilėn, visi dorieji jo rėmėjai!

Juk be dienraščio nebūsi, sveiks, ramus!

lietuvių

visam

Ei, tautiečiai, mes be “Draugo” nenurimsim!

Tat į šventą darbą “Draugo” pasekėjai —

Neškim šviesą į visus savų namus!
Ei, rėmėjai, jūs lyg knygnešiai senovėj,

Vedat tautą laimės ir šviesos keliais;

Trokštat jai, kad ji visad gyvent gerovėj —

Šviestų jai dangus palaimos spinduliais!
Ei, pirmyn į šventą, kilnų spaudos darbą!

Mūsų šūkis — “Draugas” plis visur, visad!
Kad’ visi supras spaudos didybę, svarbą —

Dievas laimins mus — tauta nežus niekad!

kia; jie iš netolimos praei Tiesioginėje Atsakomybėje.

ties žinojo nelaimingos rusų

ties metų gyvavimą. Šiandie
mums tenka švęsti dienraš- tautoa likim’ ir in8ti”kty-

Spauda

L. Šilelis.

yra didelė pajė

ga. Ji nustato skaitančiosios suomenę, kaip reikia iško sidabrinės sukakties metu
visuomenės pažiūras, veikia voti lietuviams tinkamą vie mes lenkiame galvas prieš
kruvinas kančias. Šiandie ir žmonių įsitikinimus,
keičia tą tarp kultūringųjų tautų. tuos garbingus mūsų tautos
kaktį. Pageltusiuose nuo se
vėl Lietuva paskandinta aša jųjų nuomonę,
įgyvendina Tą tikslą dienraštis “Drau sūnus ir dukteris, kurie sa
nų metų lapuose mes rasi
rų ir kraujo upeliuose.
skelbiamuosius vadų šūkius. gas” pilnai atsiekė — jis ne vo darbu, pinigu ir širdimi
me užrašytą lietuvių tautos
įgalindami
gyvenimo garbingą laikotar
Ir
šiandie
dienraštis Laiminga tauta, turinti ga įkainuojamai
pasitarnavo rėmė dienraštį,

čio 25 metų sidabrinę

su-

— Žinoma, — kalbėjo senis toliau, — jeigu su tokio
mis mintimis ten nukeliausi, aišku, ilgai nelaukdamas
pasikabinsi! Bet jeigu pažvelgtum į tikrąją dalykų es
mę, visai kitaip galvotum. Ar žinai, kad Solovkų vienuo
lyne jau ir senesniais laikais gyveno ištremti sektininpį: lietuvių išeivijos inten
kai? lr ar žinai, kad šitie žmonės galėjo būti laisvi kiek
syvaus kūrybinio darbo vaiz
vieną momentą — tereikėjo tarti žodelį, kuriuo atsisako
dą, pilną sielvartų, pasiau
savo senojo tikėjimo? Bet jie neatsisakė, to paprasčiau
kojimų ir didelių laimėjimų
sio žodelio neištarė ir liko ištrėmime ligi mirties!
•— lietuvių tautos šviesaus

viai Jautė ■“*•»«>«»

kuri mūsų išeivijai josios kultū jį stiprėti, gerėti ir daugiau
“Draugas” stovi tautos sar lingą sveiką spaudą,
gyboje:
atsišaukia į kiek auklėja visuomenę ir skina riniame darbe, keldamas tau gera teikti mūsų brangiai
vieną kilnios širdies lietuvį, jos kelią į šviesesnę ateitį. tos pajėgumą į aukščiausią tautai. Tepasilieka dienraš
ragindamas, kad stotų į Lie Panašiai, tauta yra nelai įmanomą lygmenį ir saugo tis “Draugas” ir toliau mūsų
tuvos gelbėtojų eiles, nesi minga, kurios spauda, užsi damas ją nuo žalingos sveti tautos sargyboje! Už tai jį

tė krėtusi geltonu drugiu, skel mos įtakos, nešančios mums palaimintu vadins busimo
sve* pražūtį ir mirtį.
sios kartos.
J. N.
vynės laisvei ir nepriklau bia saviems žmonėms
timas
doktrinas,
nesideri

somybei.
nančias su savos tautos gy

O dabar aš tau pasakysiu, kas šitiems žmonėms da- j proto ir sveikų raumenų da gailėdamas jokių aukų
vė jėgos visam iškęsti. Ta jėga buvo jų tvirtas tikėjimas!

Yra daug visokių žmonių. Vieni yra kaip tie pakelės ak-

vinius.
šiose

dienraščio

skiltyse

mens, ant kurių kas nori, tas ir rašo; jie priima krikš

sukrautas didelis mūsų kul

čionybę taip, kaip bet kas užsivelka drabužį. Lanko baž

tūros lobis.

šie juodi

nyčią todėl, kad krikščionimis gimė ir kad taip reikalau- baltojo popierio

rašmenys

ja įpročiai. Bet daugiau savo siela jie nesirūpina. Jie ne-

byloja mums gilią lietuvių

atsijaunina dvasios, neišvėdina savo širdies,

tautos vadų — garbingų ra-

kūno, niekados nesiliauja nuodėmėmis

nenuvalo

Dievą,

rūstinę

Tokiam krikščioniui būti nesunku, bet tai dar nėra tik

roji krikščionybė!

Senis kalbėjo su tokiu užsidegimu ir taip įtikinamai,
jog Puzankovas liovėsi verkšlenti ir, susidomėjęs, atsuko
į jį veidą. .

Kūribiniame Darbe.

ant

šytojų — išmintį, kuri bu-

Nutilus

karo

.autos pasinėrė

venimu ir josios likimu.

garsams, pakerta tautos

atstatymo .r nuveda

Ji

atsparumą

šunkeliais,

pa
VMurtuiesėio Ofisai Atdaras Sekmadieniai ima 11 Iki 4 vai. Popiet.

darbe. Neatsiliko ir Ameri- skandina nelaimėse.
kos

lietuviai. Nemaža jų iš

Tegyvuoja mūsų dienraš- PLATINKITE IR REMKITE
tis ilgiausius metus! šiandie KAI’ALI KIŠKA SI ALDĄ.

DŽIAUGEIS NATŪRALIA IR
GRAŽIA IŠVAIZDA!

Deja, kaip ryškiai mes tai

dyko į nepriklausomą Lie

šiandie
matome
savomis
tuvą, nemaža savo turto su akimis ir patys pergyvena
čiose sunkiausiose mūsų tau
aukojo iš griūvsėsių kylan me tuos kairiosios spaudos,
tai dienose; jie byloja ir gi
čio krašto gerovei. Lietuva mūsų priešų pinigais nupirk
lią mūsų rimtosios liaudies
pradėjo
savomis kojomis tos, baisius padarinius lietu
meilę viskam, kas sava, lie
vaikščioti.
vių tautoje! Vienos motinos
tuviška, katalikiška — kil-

vo tikrasis švyturys ir pa

Mielas jaunikaiti, išklausyk, ką aš tau pasaky- nu ir šventa. Tau mūsų tau-1

Gaminame Piritas
dantistų receptų.

Tuomet dienraštis “Drau vaikai, per spaudą užsikrėtę,

ta širdyje, bet mąstyk, kiek ten gyveno ir mirė žmonių,
kurie turėjo dideles ir šventas širdis. Sek jų pavyzdžiu
ir stenkis, kad ir tu — kaip ir jie kadaise — sulauktum
tos valandos, kada tavo dvasia bus nuvalyta ir atgims

eivijos reikalus. Jei norime tėvų

kam ateityje
TautosSargyboje,

Dienraštis yra tautos dva- patys gerai susiorganizuoti, viems broliams.
sios atspindys. Turime pri sustiprėti, išaugti į galingą būrius lietuvių,

domis, pasninku, — pamatysi, ir pats pasidarysi naujas likimu

negu

Lietuvos

savais reika-

Per šias kelias paskutines

dešimtis metų Amerikos lie

taip lais. Tai mums kalba kiek tuvių visuomenė augo
ii
vienas
dienraščio
leidinys.
pat ir tu priklausysi prie skaičiaus tų, kurie Kristaus
stiprėjo. Prie jos vairo sto
vardu pasididžiuodami vadinasi. Neužmiršk, kad iš tik Kodėl taip buvo? Viena, lie vėjo gabūs, savo tautą my
rųjų krikščionių visuomet kiti šaiposi, juos išnaudoja, tuvis labai giliai ir nuošir lintieji vadai. Darbas ėjo
kankina, bet jie, nepaisydami tų pasityčiojimų, vis tiek džiai myli savo tėvynę, juo sparčiai:
mūsų centralinės
yra laimingesni už kitus žmones, nes jie pažįsta Dievo labiau išeivis, kuris “ją te organizacijos gausėjo ir iš
regi sapne.” Antra, Lietuvos
tiesą!
kerojo, įsteigdamos savus
likimas buvo vertas ypatin
laikraščius—žurnalus; para
Dievo neieškok ten, kur tuščia ir nyku. Ieškok jo
go susidomėjimo — tai kraš
pijos pristatė puošnių baž
savo širdyje ir širdyje savo brolių — ir tada jį pajusi. O
tas, ilgus metus svetimiems
kai jį jau būsi radęs, tada tavo siela gims iš naujo, tada vergavęs, ugnimi ir krauju nyčių, gražių mokyklų; vie
tu būsi naujas žmogus, tikras krikščionis. Gali du žmo perka sau laisvę ir neprinės patekti į lygiai tokią pat padėtį, ir vis dėlto bus vi Klausomybę. Dvidešimtį me

Ir tada

tuo būdu atgimtum dvasia, — žinok, pražūsi!

Atsipei

kėk, pabusk, kol dar nevėlu! šaukis mane! Jau daugelis
mane šaukėsi ir paskum buvo dėkingi,

kad

parodžiau

vienintelį kelią į tiesą. Aš ir tau padėsiu išvaduoti savo
sielą, ir tu ilgomis, tamsiomis ašigalio naktimis pamaty

Šiomis

skaudžiausiomis

ietuvių tautai

valandomis

dienraštis “Draugas”
gar
bingai gynė jos teises, nu

rodydamas svetimųjų mums
daromas skriaudas, puose-

Užmirši tada, kad esi alkanas ir plikas, kad stengsti iš

ėdamas skaisčias nepriklau

šalčio ir esi kankinamas, — tu laiminsi savo naująjį gy somo valstybės
gyvenimo
venimą, pasidarysi tvirtas Kristuje ir pats kitus stip viltis ir ragindamas savus
rinsi ir guosi. Nori?
žmones aukotis ir dirbti vie

pažvelgęs į jo švelnias, pilkas akis, tarė:

laimę ir džiaugsmą!

Štai kur

ninteliam tikslui — Lietu
vos

laisvei ir nepriklauso

i
v

Vidiirm. Ofisas:
Kasdien iki 6 vai.
Antrad ir Ketvirtad.
iki 7-tos vai. vak.

Lietuvos pavergtų
žmonių
negu tikrovė, bet ta pasaka, tis dėlto, nuramina širdį. likimas*, jie buvo tremiami
Kalbėk toliau
aš noriu klausytis! — ir, droviai nusi į svetimą kraštą, kur ašaros
šypsojęs, pridūrė:
ledu virsta, buvo žudomi ka
lėjimuose, kur kraujas gys
— Jau man vis tiek nieko kito nebelieka!
lose stingsta.
----i i*w»T
šešeri metai tepraalinko

ouo paskutinio lietuviu kali-

A.A.A. Dental
Laboratories
INCORPOKATED
Didžiausiu

Fleitų (Suminimo

I .ūbom t ori ja Funuulyje

1555 Milvvaiikec Avenue — Tel. AIOI.
202 Smith State Street — Tel. *YEB.
4681 Irving Park Boulevard — Tel. PAL.
So. Side — 404 E. 47th St.—Tel. ATL.

5550
4650
4227
6880

Nortli Side — 4731 Broadway.

f

lietuvius nuvedė

kairioji spauda.Dienraštis “Draugas” jau

25 metai stovi Amerikos lie
tuvių tautos sargyboje, aiš

kiai skirdamas pelus

KNYGOS! KNYGOS!

nuo

grūdų. Jo tikslas buvo įsą
moninti

savo

skaitytojus

kaip reikia branginti dvasi

nius turtus, kaip reikia kur

ti laimingą ir turtingą vi-

. Mūsų knygyne dar galima gauti pasirinkimą lietuviškos
literatūros ir poezijos rinkiniŲ. Dabar komunistų valdžiai
užkirtus kelią lietuviškų knygų spausdinimui, LIETUVIŠKA
KNYGA pasidarys retenybė. Įsigykite savo kopijas, kol
jų dar lieka.
,

LITERATŪRA

Būk sveikas, “Draugas,” 'mūsų mylimasis,
Sulaukęs dvidešimts penkerių metų!
Telaimina tau Dievas Galingasis
Drąsiai žygiuoti per pasaulį platų!
Dievas, Tėvynė! skardus šūkis tavo
Visur teaidi, visur tebanguoja.
Palenk kiekvieną nuoširdumu savo —
Tegul jis Dievo meile vien alsuoja.

Sekantį naują šimtmečio ketvirtį
Tu užkariauki sau lietuvio širdį.
Ir toliau skleiski tautiškąją mintį,
O tavo žodį ir Maskva tegirdi.
Našta sunkioji tavęs tik ir laukia —
Pareiga šventa vaduoti tėvynę. .
Kiek tai bus darbo. Bet tėvynė šaukia
Tave kovon prieš barbarų gadynę.

mybei. Žinomas mums buvo

— Nors tai, ką tu pasakojai, yra greičiau pasaka

{Buv daugiau.).

VALANDOS:
Tolimesni onsai:
Kasti le iki 8 vai.

kurie tiki,

tautos išgamos—vaikai.

si, kaip ims švitėti Krstaus saulė, jos spindulius išvysi.

Puzankovas iš lėto. atsistojo, atsisėdo šalia senio ir,

Ji išugdė

kad bolševikai atnešė Lie
tuvai

* IikVi 'T«>'nU,s"E Taisome ir perdirbame senas
PI.KlTV
pleitas. — Mėnesiniai mokesG. P. Johnson, Pre« čiai. 1 dienos patarnavimas.

ir

Būk sveikas, "Draugas”!

tų laisvai alsavęs, vėl klas

mingas būti, o norint visuomet pasiseks, jei tik žmogus tingai ir žiauriai pavergia
manysi, jog visa gyvenimo prasmė yra Dievo ieškoti ir mas. Kas skaudžiausia, kad
jį rasti. Tavo širdis yra pamėgusi žemę su visais jos priešui padėjo patys lietuvių
rūpesčiais, jr jei tu nepasistengsi nuo jos atitrūkti, kad

tautos

gais, tai turime visu pirma nukalė vergijos pančius sa

iš naujo. Tavo siela ligi šiol buvo mirusi. Užtat dabar
ją dvigubai rūpinkis, stenkis padėti jai kentėjimais, mai- rūpinosi daugiau

siškai skirtingi. Jei tik nori, gali prisiversti taip pat lai

savo

būti naudin meilę, virto išgamomis

sipažinti, kad mūsų išeivija moralinę pajėgą.

žmogus, kuris gyvena dvasios gyvenimą.

tikybą,

iŠ

60 Dienų Išmėginimui.
Jei
nebūkite ,'iilnai putenkinti. tai
siilfi ųiioemi' kiekvieną įmo
kėtą rentą.

siu! — kalbėjo jam senis. — Prieš tavo akis — sunkus, tos — be amžiaus,
lyties, j Sas” nukreipė
visuomenės svetimų ligų perais, pasiskir
pilnas vargo kelias, bet žinok, kad tas kelias, greičiau- luomo ir išmokslinimo skir- dėmesį į savus naminius iš- 3tė į partijas, paneigė savo
siai, tave nuves į tiesą. Neik juo su kerštu ir neapykan- tumo — gyvenimo sintezis.

tiktai

Drąsus, malonus, dinaminis žodis
Priešą nutildo, jam užčiaupia burną.
Tikiu, ir “Draugas” taip elgsis ir rodys —
Grąžins į šviesą ne vieną pikčiurną.

O, mielas "Drauge,” gyvuok metus ilgus,
Kaip Dievo garbei, taip tautos dorovei.
Šeima kiekviena tebus pasiilgus
Tavęs kasdieną laimingai gerovei.

r. z.

JONO BILIŪNO RAŠTAI, Tilžė, 1913 m. 150 pusi........ $1.00
ŽEMAITES RAŠTAI, I t., Vilnius, 1914 m. 390 pusi........ $1.00
LIETUVIŠKOS PASAKOS, II t., surinko Dr. J.
Basanavičius, 260 pusi..................................................... $1.00
PRAGIEDRULIAI, III t., Vaižganto, 290 pusi............... $1.00
VAIŽGANTO RASTAI IV t., (Vilniaus ir Kauno laiko
tarpis — 1918-1921 m.), 240 pusi............................... $1.00
V. KRĖVĖS RASTAI, I t., Sutemose-Pasakos ir Dainos. $1.00
VARGO MOKYKLA, Literatūros Pasiskaitymai, 175
puslapiai ................................................................................ $1.00
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI — Pr. Žadeikis, I t ,
(1914-1916 m.) ................................................................. 75c
mažiosios Lietuvos buvusieji rašytojai —
Prabočių Anūkas, Iliustruota, 130 pusi....................... 75c

EILĖRAŠČIAI
SU BALTU NUOMETU — J. Augnstaitytč-Vaičiūnienė,
225 pusi........................................
$1.00
VAINIKAI, Naujesniosios Poezijos Antologija, Paruošė
K. Binkis, 230 pusi.............................................................. $1.00
JAUNOJI LIETUVA, MAIRONIS, 130 pusi............................ 50
PADANGĖSE, Juozas Sakalas ir Dasaitis, 125 pusi..............50
KRISTIJONO DUONELAIČIO RAŠTAI, Sutaisė
J. Šlapelis, 90 pusi ................................................................ 50
TĖVYNĖS KELIAIS, Liudas Gira, 65 pusi............................ 35
RUDENS AIDAI, A. Jakštas, 100 pusi.................................... 35
GAMTOS PRILYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal
Dr. R. Van der Meulen ...................................................... 35
MEILE, M. Gustaičio, 1914 m...................................................... 25
BRĖKŠTA, M. Vaitkus, 1915 m.................................................. 25
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DRAUGAS'

2334 S. Oakley Avė.

Chieago, III.

o

Pirmadienis, kovo 31, 1941

D R A tr G A S

Pasikalbėjimas su vienu lietuviškos spaudos prietelių.
M

Kaip "Draugas" iš savaitraščio pasidarė dienraščiu. - Šimtinės
spaudos reikalams. - Lietuvos pasišventėliu tradicijos neturi mirti.
Kas iš mūsų nebūtų gir- laikraščiai persiorganizuoti
dėjęs apie kun. Albavičių. Į j dienraščius: tą padarė ir
Jam kiekvienas lietuviškas ‘Draugas.” Perorganizavireikalas
savas reikalas mo susirinkimas turbūt įvy
Ypač jis rūpinasi lietuviškos ko pas kun. Skripkų, nes ten
spaudos padėtimi ir jau ei netoli šv. Kryžiaus kleboni
lė metų, kaip yra pirminin jos buvo ir “Draugo” patal
ku bendrovės, leidžiančios pos, ten jis ir dienraščiu
“Draugą.” Šio dienraščio su pradėjo eiti. Prie to žingsnio
kakties išvakarėse ir aplan — keičiant “Draugą” dien
kiau vieną iš didžiųjų jo rė raščiu, nemažai prisidėjo ir
mėjų — kun. Albavičių. J j kun. dr. Maliauskis — mums
parapijoj misijos. Nuolat in atrodė, kad iš jo turime jau
teresantai, nuolat kleboną gatavą redaktorių. Aš pats
kviečia varpelis. Valandėlei tuo metu tebuvau šv. Jurgio
viską palikę sustojame prie parapijos vikaras, tai žino
spaudos reikalų.
ma, mano balsas nebuvo le

— Ar seniai jau Tamstai
tenka rūpintis tuo lietuviš
kuoju laikraščiu?
— Nuo pat atvykimo
i
Čikagą, nuo Didžiojo karo
laikų domiuosi “Draugo” li
•kimu, jo padėtimi. Tąsyl.
jis dar buvo savaitraštis
redaguojamas kun. Kemėšio
Mums daugiausia tekdavo
rūpintis medžiagine para
ma. Atsiras, žiūrėk, kokia
“bėda,” kokia neatidedama
skola, sušaukia mus ir —
klok šimtinę. Kol dar buvo
savaitraščiu, mažiau ir rū
pesčių turėjome, bet tapus
dienraščiu, tuoj atsirado dau
giau visokių reikalų. Visų
pirma reikėjo gi įsigyti ata
tinkamos mašinos. O jos
daug kaštuoja. Žinoma, čia
daug padėjo ir visa eilė lie
tuvių inteligentų, lietuviškų
draugijų — visi pirko akci
jas, jausdami, kad iš to pel
no neturės, kad daro auką.
Bebūnant man dar viki ru,
atsimenu, kartą
užsipuolė
administracija, girdi, būti
nas reikalas, skolink. Turė
jau susitaupęs tūkstantį, tai
visus teko ir atiduoti, pa
skolinti. Tie dalykai jau ir
prisimiršo, bet kad jau klauainėjate, reikia gi ką nors,
pasakyti.
— Kodėl buvo sugalvota
“Draugą” padaryti dienraš
čiu?

— Tuo laiku buvo
karo
metas. Visi norėjo greičiau
gauti žinias. Pradėjo liet.

Gyvinu 4034 S.
VlliKima 1M76,

KUNIGAS JONAS BERNARDAS KLORIS

Gimęs Chicago, Illinois.

Paliko dideliame nuliūdime: brolį Stanislovą
ir jo moterį; seserį Julijoną ir jos vyrą Mykolą Tananevičius ir jų šeimą; tetą Kotryną Rutkauskienę
ir jos šeimą; ir daug kitų giminių, draugų ir pa
žįstamų.
Kūnas randasi pašarvotas švento Antano pa
rapijos klebonijoje, 1515 South 50th Avenue, Cicero.
Kūnas bus perkeltas į Švento Antano parapijos baž
nyčią, Sekmadienį, kovo 30-tą dieną, 5-tą valandą
popiet.
Laidotuvės įvyks Pirmadienį, Kovo 31-mą die
ną, 1941.
Gedulingos pamaldos įvyks 10-tą valandą ry
te, o po pamaldų bus nulydėtas į Švento Kazimie
ro kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus
ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

kuvu
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CHEST COLDS
M other—Give Your CHILO
This Šame Expert Care!

d..

Tuliko iliilt-liutuinuliūdinę
motinų Veronikų
(po tėvuti
Tunl.uuskultt-): uu brolius Stnislovų ir Vladų, M-nerJ llronisluvų ir jos vyrų Jonų Milli-r,
ilviii s MuteuAų Tunkuuskų ir
Jo ši-iinų, Orlunil Turk, Illinois,
Stanislovų
Tunkuuskų
ir Jo
Aviinynų,
Korkfonl,
Illinois:
ti-tus Veronikų Tunkuuskienę ir
jos Avinių, Marijonų l'unkuuskienę ir jos Avinių, Marijonų
Zvtugulivnę ir jos Avinių; pussvrę vienuolę- Kaziniivrlvtę .Seserį
I )t v otų; giminaičius: Jonų Ma
ziliauskų, Titrų Norbutų, liotnieely Norbutienę, Antanų Mazeliauskų ir jų visų Avimus ir
iliitig kitų giminių, ilru ligų ir
pažįstamų.
Kūnas pašarvotus Antano M.
Phillips koplyčioje, 3307 S. I.ituunii-u Ave.

At the (imt sign of the Dionne Quintuplets catehing vold—their chests und
thruats u re rubbeil with Children’s
Mild Musterule — a pruduit made tu
pruniptly relieve the DISTRESS uf
children’s colils and resulting euughs.
The Quints have ulwuys bud the
best of care, so mother—you tnny be
assured of using just abuut the BEST
p ruduot muile when yuu ūse Musterule.
MOKĖ thun an ordinury “salve”—
warnung, soothing Musterule helps
break up local cungestion. Also made
in Regulur and Extra Strength fur
tliose priferring a stronger produet.

Asfhma Mucus

Coughing, Gasping
Thanks to a Doctor’s prescrlptlon ealled
Mendaco, thousands now palliate tcrrible rccurrlns attaeks of choklng. gasping, cough
ing. a-neezlng Bronchlal Astnma by helping
nature remove thiek cxcess mucus. No dopes,
no smokes. no Injections. Just tasteless,
plea3a.it tablets. The rapld. delightful palllatlve action commonly heips nature brlng
neicome sleep—a “God-send.” A prlnted
guarantee mrapped around each pacfcage of
Mendaco lnsures an immedlate refund of
the full cost unless you are completely satlsfled. You have everythlng to galn and
nothlng to lose under thls posltive money
back guarantee so get Mendaco irom your
drugglst today for only GOc. *
r-

EVes

Eleclrolysis Clinic

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius

Spaudos darbais pradėjo

iš Stoties WHIP

'Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save'

No, IM

,'SlAM
me on
'The. (JAw, Kio,

Too

Tender- hearTed
Yo

Knock

me oot
Voo neep The

H IT

MENIŠKAS DARBAS

KOPLYČIOS DYKAI I
VISOSE MIESTO DALYSE

YO(J

n
1 ♦ *,

SICK, NERVOUSQ
CRANKY “mn n
EVERY
MONTH” r

Then Read WHY
Lydia E. Pinkham’s
Vegetable Compound Is
Real“Woman’s Frlend”!

-

P.

šaltimleru.

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

527 N. Western Ave. Tel. See. 6103

////,

su

NUOŠIRDUS PATARNAVIMAS

Venetian Monuinent Co.

Tho n i Po

(1 520),

PAMINKLAI
PRIEINAMOS KAINOS

CARTOOH

1941, 10:00
vul. ryti-, aitluiikyH
34
tuvių
amžiaus.
Gitui- Cltlt-UKO, Illinois.
Mirė

Mirė Kovo 28-tą dieną, 1941 metais,
1:40 valandą ryte, sulaukęs 48 metų
amžiaus.

Itot'kwt-ll, ti-l

Laidotuvės įvyks trečiadienį,
— Ko dabar pageidautu- .
balunii. 2, iš koplyčios 9 vai.
ryto bus utlyilėtus j Šv. Jur
mėtė iš “Draugo?” Ko iš vi
gio purup. bažnyčių, kurioje }vyks gedulingos pamaldos už
miamas .... Mes tik dole suomenės — lietuviškosios
velionio sielų. To pamaldų bus
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
riais paremdavom, ką visi spaudos atžvilgiu?
pines
I
nutarė. Daugiausia prie lie
Nuoširdžiai kviečiame visus
— Kaip vienas iš “Drau
gimines, draugus ir pažystamus
tuviškos katalikų spaudos go” skaitytojų, galiu paša
dalyvauti šiose laidotuvėse.
yra tada pasidarbavę a. a. kyti, kad man jis patinka.
Nuliūdę Motina, Broliai, Se
Nėra jokios gėdos, jei žmo
suo, šiogeri-, IKsIi-s, Tetos, Ttikun. Kriaučiūnas, a. a. kun. Džiaugiuosi jo daroma pa
sseserė ir Giminės.
gus per nenumatomas ap
Serafinas, prel. Krušas, kun. žanga. Gaila tik, kad gal ta
Laidotu
vių
Direktorius
J.
P.
linkybes neturtingas pasi
Nuliūdę lieka: Brolis, Sesuo, Teta, Broliai Ku
1 tildžius, Tei. TA Nai 6174.
A. Skripkus, kun. A. Ežer- pažanga kiek pavėluotai atč
nigai ir Giminės.
daro.
Svett Marden
skis.
jo. Jei taip prieš kokį pen- į
1 —Laidotuvių direktorius — Antanas B. Petkus,
— Kokias idėjas
tada kiolika metų, tai būtų užim
telefonas Cicero 2109.
•ART, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
laikraštis daugiau keldavo? tos visai kitos pozicijos. Se- j
KELNER - PRUZIN
niau “Draugas” buvo gal
— Buvo karo metas, tai
•sriausiM PsUmsvimsi — Moteris patarnanja
net perdaug konservatyvus,
Jaug dėmesio buvo kreipia
ką katalikų spaudą. Kiek at
Phone 9000
620 W. 15th Ave.
daugiau geros iniciatyvos
SOCTHE
VVORKED
EYES!
ma į gerą informavimą, nau
sidavimo, kiek idealizmo'
MAKE THIS SIMPLE TĘST TODAY
parodė kun. Navickas, atė
jienų perteikimą iš frondų.
Kasmet vis prikiša savo pi
jęs vadovauti tėv. Marijo
Toliau — kaskart ryškiau
nigų ir kasmet vis su didės
nams. Mes, skaitytojai, pa
buvo keliama Lietuvos atgi
stebime “Drauge” daromus niu uolumu kimba į tą dide
EYES CVERWORKED? Do they smart
mimo mintis. Iš karto buvo
lį religinio ir tautinio švie and
burn? Murinę brings quick relief.
pasikalbėjimus su įvairių
Try two drops of Murinę night and
PASKUTINIS
kalbama apie autonomiją,
timo
darbą.
Dabar
jie
pate

moming and whenever your Eyes are
įsitikinimų lietuviškosios vi
irritated and reddened or feel t # d.
bet nuo kokių 1916 m., kai
ko į kitokias sąlygas,
bet
suomenės vadovais, dabai
PAGERBIMAS
Rusija pradėjo braškėti, im
mums, Amerikos lietuviams,
tas reikalinga ir mes esame
ta jau reikalauti pilnos ne
niekas nekliudo tas garbin
patenkinti, kad dienraštis
priklausomybės. Egzistavo
Murinę is alkaline—pure and sentle,
paėmė platesnę kryptį. Žino gas tradicijas toliau tęsti.
economical, too. Try Murinę today.
Tautos Fondas. Iš viso, apie
K. J. Pr
ma, tobulinimuisi galo nėra
“Draugą” ir spietėsi veik
T*
ir tikimės, kad redakcija ir
lesnės katalikų tautinės jėleidėjai darys vis naujų pa
^os
SOOTHFS . CLEANSES • REFRESHES
stangų šioj srity.
i
— Kaip būdavo su laikraš
Visuomenė gi turi tas pa
čio platinimu?
Plaukai TAnaikinanii
stangas įvertinti ir paremti,
Nuo Veido Ir Ran
EW ««. REBUILT
— Dirbom ką galėjom. daugiau skaityti, daugiau
kų Ant Visados.
TYPEVVRITERS
Buvo suorganizuota Šv. Po- platinti. Jei turime pinigų
GREITAI IR
BE SKAUSMO
vilo draugija, kurios tikslas sportui, išvažiavimams ir
ADDING MACHINES
TREATMENTAI
— JMAll MONYHIY PAYMENTS—
ir buvo — platinti geras' šimtams kitų dalykų, kodėl
TIKTAI ............. 50c
knygaa spaudą Parapijose jų neturėtume lietuviškai
AU MAUK
Valandos 0 v. v. — 8:30 v. v.
SOLO,
RENTED
buv£) jog skyriai Atsirasda
AMBULANCE Dieną ir Naktį
spaudai ?
AND REPAIRED
— UMAAl
.UMAMC,—
Aron and Aron
vo žmonės, kurie eidavo po
Man teko pastebėti, kaip
3962
Fifth
Avenue
TYPEWRITER
namus, siūlydavo užsirašyti
4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE
Kampan Crawforcl and Harrlnon
Lietuvoje kunigai lankyda
★
STAR
?
OMPANY
Tel.
KEDzie
7810
lietuvišką laikraštį, kažkaip
toim e. ooiomatt.
Tel. YARDS 1741-1742
mi parapiją platina lietuviš1M W. MADISON SY.
buvo parodoma daug idea
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Phone DEAR3ORN P444 ,
Tel. LAFayette 0727
lizmo, darbas gana gerai
UTIM ATES— FREE — dimonsyhayion
Radi-o Programas — 10:00 vai. antradienio Ir šeštadienio rytais,
sekdavosi.

KA t

Co n y

ūse MUSTEEOLE for

VINCENTAS 2EMGUUS

daugiau interesuotis marijonai. Jie įsigijo spaustuvė!?,
pradėjo leisti tokius mėnesinius leidinius “Tikyba ii' I
Dora.” Pradėjome ir tėvus1
marijonus
įtraukti
prie i
“Draugo.” Vysk. Būčys bu
vo pakviestas redaktoriumi,;
o vėliau ir visiškai “Drau
gą” leisti perėmė marijonai, j
Tai, galima sakyti, buvo,
auka iš jų pusės ir mes bu
vome dėkingi, kad mus at
palaidavo nuo nemažos rū
pesčių naštos.

THINGS THAT NEVER HAPPEt

INTERnATIO"**-

OUINTUPLETS

• A..

Som. *nmen eufTer never# monthly
pain (erampe. backache. headachc) ilu.
to femal. functional dUoriltra whlla
other’# narve, tand to baenma up.et and
thay gat croae, raatlaaa and moody.
8o why not take I.ydia E. Plnkham’#
Vegetable Compound made eepeeteflv
to help tired. run-down. nervou, women to go emiiing thru “dtfBcult dayn.”
Plnkham'* Compound centaln. no opiatee or habit-forming Ingredienta. It

te made from nnture’a nvn heneflclal
roota and herbe - ea-h w‘.th lt< own
•pečiai purpoea to HELP WOMEN.
Eamoue for overUOyeare- Pinkham'e
Comnound la the beat knoarn and ona
of the maut «fFecfi#« "aroman'i" tonica
obtainable. Try itl
,

t

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

J. LIULEVICIUS
4348 S. California Ave.
Tel. LAFayette 3572
I. J. ZOLP
1646 West 46th Street
Tel. YARda 0781-0782
P. J. RIDIKAS
3354 South Halated Street
Skvrius: 710 W. 18th St.
Viai Telefonai: YARda 1419
ANTHONY B. PETKUS
1410 South 49th Court
Tel. CICERO 2109
6812 So. Western Avenue
Tel. GROvehill 0142

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

ALBERT V. PETKUS
4704 So. VVestern Avenue
Tel. LAFayette 8024
ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue
Tel. YARda 4908

LACHAVVICZ IR SUNAI
2314 West 23rd Place
Tel. CANai 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULIman 1270

/

h
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MŪSŲ BIZNIERIAI
(šia “Draugo” 25 m. jubiliejaus proga, pradedame nauju tuivuillnj tkyrlų, kuriame mėginsimo určiuu supažindinti mfUrtJ skuitytoj
OjtlH HU lllziltertuis
ir profesionalais, duodami pirmenybę tiems, kurie garsi
švęsdami savo 25 m. gukuktj, negalinu* nepabrėžti tą begalo svarbiu
ftmę. kokiu biznieriai vaidino ir vaidina “Draugo“ gyvenime. Be biznierių
Irprofesionalųparamos, dienraščiui sunku verstis.
Je padėjo mums
padaryti "Draugu" gulbinu ir Įtakingu. Pradedant šiaudini. Sis skyrius

pasirodys

.

./ju

prie

4bll

c?
OO.

. ., J ,
ASnlatld

••Diungo" Adm.) Trys metai atgal

kaspirmadienj.

INTERNATIONAL
LIQUOR CO.
Savininkas,

♦

|of America ir visų vietiniui
200 labdarybių.
Frank Vizgard Įsteigė sa
VO \\ holesale Liouor tatai
gą. International Liąuor
Co. 1933 m. Pradžioje bUVO

Tikrai malonu yra susi
tikti su lietuviu baznierium
kuriam lietuviškumas yra
taip artimas ir brangus,
kad savo įstaigoje laikosi
griežto nusistatymo samdy
ti tiktai lietuvius-es. Ir tai
ne profesionalas patriotas,
bet lietuvis, kuriam jo tau
tybė ir tauta yra visai na
turali dalis jo kasdieninio
gyvenimo.
Pranui Vizgardui gyveni
mo takas nebuvo rožėmis
nuklotas. Gimęs 1896 m.
Skaudvilėje, su tėvais atvy
ko į Ameriką 1903 m. Tėvui
mirus 1910 m. Pranui, ką
tik baigusiam šv. Kryžiaus
parapijos mokyklą ir turin
čiam tiktai 14 metų, teko
eiti dirbti, pagelbėti šeimy
nai pragyventi.
Tokiu būdu gyvenimo ap
linkybių sulaikytas nuo sie
kimo aukštesnio mokslo,
Pranui Vizgardui teko sunrx

Didžiausia Lietuvių
Wholesale Liųuor
Įstaiga Chicagoje

&Ve.

atsidarė
kiu darbu irnenuilstančia iaavo dabartiniuose
moderambicija išsikariauti savo niškose patalpose 6246 So.
California Avė. Pažymėtina,
vietą pasaulyje.
Kurį laiką užsiiminėjo ga kad International Liquor
yra vieninUlė grynai
žolino stoties ir automobi Co
lių agentūros bizniais. Taip lietuviška vvholesale liouor
gi iki šiai dienai užsiiminė- jstaiga Chicagoje ir, kiek
ja Real Estate Pardavinėji- te^° sužinoti, visoje Amerimu ir Pirkimu.
koje. Nežiūrint lietuviškuI mo, ši įstaiga turi didžiau
si ra vedęs Sofiją Kaspa- gį
pasisekimą kitataučių
raitę ir turi vieną dukterį įarpe
Adeline, kuri yra ištekėjusi
Sunku išgauti iš p. Vizuž Kučinską, Green Mili
Bakery savininko sūnaus. gardo aštresnio kritikos žoVaizgardai dabar gyvena džio apie biznio ar gyveni6453 So. California Avė. Jo mo santykius su kitais. Asmotina tebegyvena Chica meniškai patyręs ką reiškia
goje. Vienas iš brolių, Juo sunkiai dirbti ir vargti,
zas, yra gydytojas St. Lou Pranas Vizgardas kitų ne
nori kritikuoti. Bet kalbant
is, Mo.
-į
su juo, priverstinai prisi- ,
Priklauso prie lietuviškos pažino, kad jis dažnai nuGimimo švenč. Panelės pa- sįVyjj lietuvių organizacijų
rapijos. Yra narys Lithua- pasielgimu. Kada tik yra
nian Business Men s Asso- Įto]iS nors lietuviškas paciation ir South West Bu rengimas ar piknikas, ir t.
siness Men’s Association. t., lietuvis biznierius pirmu\ ra vienas iš stambesnių įįnįg yra prašomas aukų.
aukotojų Dariaus-Girėno pa Bįznįerįus mielai paaukoja
minklui ir salei, ir yra nuo
gali. Bet koks apsivyli
Utinis rėmėjas Boy Scouts mas ir kokia nuotaika ap— ima tokį biznierių, kada pakartotinai mato tą pačią or
ganizaciją, išgavusią auką
iš lietuvio, einančią pas ki
tatautį nusipirkti tam pa
čiam parengimui to, ką lie
tuvis galėtų greitai ir taip
pat pigiai parūpinti.
DOCTOR S AMAZING LIQUlQ
CREAT SUCCESS FOR

SKIN TROUBLES
<external!y
causad)
ixternal!y ca

»•

• M
\\\

Didelis Pasirinkimas
Naminių, Importuotų
Ir Lietuviškų Gėrimų

Parduodame
Tiktai Tavernams
Vai. nuo 9 iki 5 kasdien
Užsakymai Išvežiojami
Sekančią Dieną

PRAISED
FROM
TO
COAST!

No matter what you’ve tried with.ut
success for unsightly surface pimples,
blemishes and similar akin irritations,
here’s an amazingiy successful doctor’s formula—powerfully soothing
Ltoutrf Žemo—which ųuicKly relieves
itening soreneaa and starta right in to
help nature promote FAST healing.
30 years continuous success! Let
Zenio’s 10 different marvelously cffective ingredients help YOUR skin.
Also ointment form. Severe rases
may need Kxtra Strength Žemo.

FRANK VIZGARD, Sav.

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

Tel. REPubllc 1538—9

J

PLATINKITE

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
A Nk. J:DinLimi!

Antradieni Kinkiniai

Cicero. — Nors valdvietės
.

, .

nesvarDios, nepelningos, vien°k partijų masinos dirba,
Demokratai valdžioj. Jėga
jų rankose ir pilnai tikisi
savo kandidatus pravesti.
j
figūruoja lietuvis
’
,
Antanas Mickevičius, kandidatas į konstabelius. Jisai
su politika gerai susipaži
nęs. Čia augęs.

Respublikonų sąraše du
lietuviai: adv. L. W. Kizas,
kandidatas į taikos teisėjus.
Tam ofisui kaip tik ir tinka. Jonas Bartašius kandidatas į konstabelius. Yra
gerai žinomas senas vietos
gyventojas.
Jei lietuviai vartotų pro
tą balsavimų dienoj, tai vi
si trys laimėtų. Dėl to, visi
balsuokite už savo tautiečius.

CCC OFISAS NUSIKĖLĖ
I NAUJA VIETA

WOLK STUDIO
n41 W. st 35* 5*»»et

Pasidairius

Af. Ati
fafAy 1. yAr J

(Tęsinys iš 4 pusi.)

myninu jų išnaudotojai, ir
ADV INC EU PHOTOGKAPHY
CCC jaunų vyrų priėmi visokių revoliucijų kėlėjai, I OWFST HM&lftl C PMH ES
mo ofisas iš 2547 So. Ar streikų organizatoriai, de I HONE LAFAYBTTB 2*13
cher avė. namų nukeltas į mokratijų valstybių griovė
naują vietą — 2614 W. 25lb jai ir jų teisėtų valdžių nu
CLASSIFIED
Place, anot išleisto to ofiso vertėjai, nori ar nenori, kad
NAMAS
ir kreizimarč mėnesyje, tu 4 fh'tuiPARDAVIMUI
viršininkų pranešimo.
po 6 kumbarius. Gi roj vie
Arti bažnyčios. mokyklos ir gatPodraug pranešama, kad ri ir gana, sulig savo tėvo toj.
vakarių linijos. Bandos $100.00 j m€ntsį. laibai pigi kaina Lietuviui bus
per balandžio' mėnesį į CCC Stalino įsakymo, strytais, duodama
nuolaida.
Krelpkit&ą pas
bus priimta daugiau kaip kas biauriausia dar gi be st. įninku unt 2-tro ankšto iš užpa
kalio. 10153 Sa—th \\aba-b Avė.
900 jaunų vyrų. Tad Chica- muzikos, su iškeltomis ant
NAMAI, FARMOS EINA
gos jauniems vyrams yra pagalių šiokartėmis, šlubiBKANGYN!
Nedemanstruosi —
graži proga tuo naudotis. nėti.
Paskutini Bargenai — 38 namai
Primtiems jauniems vyrams skandalas! Ne tai ką ne visokio didumo. Marųuctte Park
apylinkėje.
kas mėnesį mokama po 30 gausi Maskvos trupinių, bet,
dolerių algos ir be to dar dar ko gero, gali pašaukti Taipgi statome naujus namus ir tai
Apskaitliavimas veltui.
neapmokamai aprūpinami pas save į Maskvos rojų at some senus.
Psetu tymu kabios:
maistu, drabužiais ir pasto važiuoti, kurio Amerikos 2-jų fletų mūrinis namas, po 4
..................................... $5,950.
1 komnacai labiau bijo
nei kambarius
5 kambarių mūr. bungalow. .$4,hu0.
ge.
4 kambarių mūr. bungalow.. $3,950.
Jaunų vyrų aplikacijos šėtonas kryžiaus.
Taipgi statome ir didelius namus.
Pastorojam Paskolas ant Lengvų
bus priimamos nuo balan
Parodą matęs.
Ištnokėjmų.
Maži nuošimčiai.
džio 1 d. iki balandžio 20
Turime visokių mainų,
dienos.
i Kreipkitės paa:
CCC direktorius Washing|
1 CHAS. P. SUKOMSKIS CO.
tone, p. James J. McEntee,
6921 So. Westem Avė.
TELEFONAI;
paskiausiam savo pareiški
Office KEP. 3113; Vak. PRO. Ot7l
me pabrėžia, kad šios orga
nizacijos programos svar- *
PARDAVIMUI AR IšRANDAVIMUI
blausias tikslas jaunus vy- j
btONKEPyKLA
rus taip apmokinti, kad jie
Parduosiu arba išranduosiu Duonos
Kepinio Bizni, su namu arba atski
išėję iš CCC be sunkumų
rai. Biznis gerai išdirbtas per 34 ma
tus. Esu 72 metų senumo ir noriu po
galėtų gauti darbą privačio
ilsio. Pardavimo arba randavlmo sų
lygos prieinamos. Jei kas norės, iš
se pramonėse ir firmose.
mokinsiu duonkepio darnų. Antrašai
Vyrai turi progos išmokti
savininko ir biznio vielos:
Ludvvili
Gutovvtt, 2803 Emerald Avė., Cliicago,
įvairių darbų, būti kvalifi
Illinois.
kuotais darbininkais ir me
chanikais.

Vėliau mokyklų tarybos
rinkimai. Tai svarbi vieta.
Lietuviai nuo tos vietos yra atstumti. Porą terminų
turėjom savo tautos žmogų
— adv. Norbert Tumavick,
tinkamą tai tarnybai. Bet
politikieriai užsispyrė ir pa
varė. Dabar matom vieną
savo tautietį — laidotuvių
direktorių Antaną Petkų. Ji
sai yra tinkamas tai tarny
bai. Bet, ar bus išrinktas,
Neturį darbą 17 iki 23 1-2
tai kitas klausimas. Aš tai metų amž. vyrai kviečiami
tikrai už jį balsuosiu. Ne atsišaukti į 2614 W. 25 pi.
pasilik ir tamsta. Patark ir
New Yorke suareštuotas
savo draugams.
D.
Tėvyne, o saldus žodi! deportacijai parašęs- garsią
Mielas gimtosios kalbos gar ją “Out of the Night” kny, gą Richard Krebs-Jan Val
se svetimam krašte.

Dėmesio, visi!
Dėmesio!! . .

tim

Kas? Gimimo Panelės Šv.
Merginų Sodalicija.
Ką? Stato scenoje, “Mari
ja Magdalena”.

Visus ir visas
prašome
dalyvauti ir pamatyti. Rap.

TAUPYK!
UŽTIKRINTĄ

IŠKIRENDI 'O.IA ŪKIS
220 akrų ūkis. A įsakomi ngai šeiniai
labai pigi .renda.
Šaukite: PROspeet 9131
PARSIDUODA BIZNIAVAS NAMAS
Pardavimui bizniavas namaš. su biz
niu arba be. Taip pat parsiduoda
mūrinis namas 6 fletų, 3 fletai po
4 kamb., 3 fletai po du kamb. La
bai geras bargenas.
Atsišaukite pas savininką.
1538 So. 50tli Avė , Cicero.
Tel. Cicero 3751

Kišeninis

Kada? Verbų sekmadienį,
bal. 6 d., 8 valandą vakare.
Kur? Gimimo Panelės Šv.
“DRAUGĄ”
parapijos salėje.

PARLOR SETŲ IŠPARDAVIMAS

Po Svietą

Būsi turtin
gesnis ir laJiningctsniM. —
l'urė^i

Lietuviškai—Angliškas

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER

ir
Angliškai—Lietuviškas

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

DINING ROOM SETS — PAR
LOR SETS — BEDROOM SETS
— RŪGS — RADIOS — KEPR1GERATORS — UASHERS —
MAN GELS — STOVĖS.
All Natkroallj Advprtlaed Benu.

Al£X ALESAUSKAS & SONS

tik £1.00

FACTORY REPRESENTATIVE

RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and LOAN ASSOCIATION

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

6343 So. VVestern Avenue

Chicago, lllinoia

Telefonas REPUBUC 6051

OP CHICAGO

2202 W. Cermak Rd., Chicago
,
Canal 8887
Mokame 3i/2% Dividendų
Ben. J. Kazanauskaa, Sec.
TURTAS

VIRg

£1000,000.00
r 7

'

DĖMESIO, DĖMESIO,
DĖMESIO!!!
Jūs motutes plnavljos.
Ir mergytės kaip lelijos,
Jei svetelj mielą, norit pavaiSyti.
Saukit Dobrovolskį dairas prista
tyt.

Šie visi parlor setai yra mūsų pačių dirbtuvėje pa

dirbti ir taipgi yra pilnai garantuoti.

Nei

$49.50

ROOSEVELT FURNITURE GO.
2310 W. Roosevelt Rd.

vienos minutės nebeatidškit.

* * *

Pakol dar lieka, šie "Floor Samples" parsiduoda

už tiktai:

Dobrovolskio dešros tai ne mės
galiai,
Bet
aukščiausios rūšies
mėsos
gaminiai.
Jei dar neragavo!.
Tai tuojau skubėkit.

Tel. SEEIey 8760

JitOMM DolirovnlskU kiekvieną
valandą Jums pristatys gertam■las, švtcilaii.slM rūkytai dešraa.
Vaišinkitės vestuvėse, krikštyno
se, liauk Irtuose Dobrovolskio deš
romis. I Renka pašaukti telefonu
CANai 1712 lr deiroa bus Jums
pristatytos.
Asmeniškai kreipki
te

Dobrovolskio
Grocery & Meat Market
2325 S. Oakley Avė.
(Priešais “Draugo” redakcijos)

*

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

Rez. Tel. VICTORY 2499

AGENTAI:
Jonas Rodinas
Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas
H. Rajewski
“Shorty”

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

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA
Nauja

Vieta:

907 WBST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

Pirmadienis, kovo 81, 1941

HARVESTER STREIKININKAI PRIEŠINSIS
FABRIKU ATIDARYMUI

X Gėlių parodos Garfield
ir Lincoln parkų šiltadar
žiuose atsidarys balandžio 5
d. ir tęsis iki balandžio 20
d. Velykų lelijos ypatingai
bus pačiam žydėjime.

PER STREIKĄ IR AUTOMOBILIAMS TENKA GEROKAI

Sako, galime tartis, bet ju pozicija nekeičiama.
Naujas prezidento Roose atidaryti traktorių fabriko
velto paskirtas vadinamas Be to, sako, jie apsiaus ir
National Labor Mediation MeCormick Works fabrikus,
Board (tarpininkavimo boat kurie su policijos pagalba
das) pranešė iš Washingto> atidaryti, ir neleis į vidų įei
no, kad jisai imasi tarpinin ti nė vienam streiklaužiui
kavimo grąžinti taiką tarp
Streikuojančių darbinin
International Harvester Co. kų susirinkime pereito penk
ir darbininkų unijos Equip- tadienio vakarą CIO organi
ment Workers Organizing zatorius Robert Travis griež
Committee (CIO). Boardas tai pareiškė: “Pirmadieni
pakvietė į Washingtoną kom Harvester fabrikus skobai
panijos ir unijos atstovus nebus įleisti Bet kai mes
pasitarimams tikslu išlygin- nuspręsime grįžti, visi skė
ti nesusipratimus. Taip pat bai turėS sulysti į urvus.
paragino
streikuojančius i Prie darbo iiems nebus vic
darbininkus grįžti į darbą, tos?’
Kompanija sutiko pasių
Grįžusieji į darbą darbi
sti savo atstovus į Washing
ninkai sakosi, kad jie nėra
toną, nusprendė šiandie, pir
skebai, kad jie priklauso
madienį, atidaryti ir trakto
Am. Darbo federacijos uni
rių fabriką Chicagoj ir pra
jai ir fabrikuose sudaro
nešė streikuojantiems darbi
daugumą.
ninkams, kad jie grįžtų
į
Streikuojančių darbininkų
darbą. Sako, nesusipratimai
bus išlyginti Washingtone. vadai atsako, kad grįžusieji
Streikuojančių darbinin- į darbą yra kompanijos uni
kų vadai griežtai atmetė I ios nariai..ir. 8udaro mažu
streiko nutraukimą ir grį !
J*e *r ^ra skubai.
ž;mą į darbą. Jie sako, kad Nėra aišku, ar streikuostreikininkų pozicija nekei jančių darbininkų atstovai
čiama, kad streikas toliau vyks į Washingtoną.
bus vykdomas ir kad pirma--------------------dienį (šiandien rytą) neįeiti PLATINKITE “DRAUGĄ”
Jr

CICEROS LIETUVIAI,

Balsuokite Už Savo Tautiečius!

mu
X Pranė Prakulauskienė,
gyvenanti Town of Lake apylinkėje, pastaruoju laiku
buvo sunkokai susirgus. Dabar jau sveiksta.

X Kun. Malakauskas iš
Los Angeles, Calif., praneša, kad ten įsteigta L. Vyčių kuopa.
X Amer. Liet. Katalikų
Studentų Chicago kuopa pa
starame susirinkime nutarė
surengti šokių vakarą gegužės 23 d. Salė bus vėliau padelbta.
X Annai Popellienei vardadienio proga Bill’s taverne_ 475g go Western Aye
koyo 29 d rengiama didelė

I

X Verbų sekmadienį iš
radio stoties WHIP (Hammond, Ind.) 4 vai. popiet
bus transliuojama religinis
lošimas “Kristaus iškilmingas įėjimas į Jeruzalę”.

Šio sekmadienio rytą ank
sti nežinomi piktadariai apiplėšė Ed. Kubaičio taverną
prie Keane avė. Išeidami
plėšikai smarkiai sumušė
Kubaitį, kuris šiuo metu yra
Šv. Kryžiaus ligoninėj.

X Sov. Rusijos pašto ženk
lai
jau pradėta lipdyti ir
CDraugaa" Acme telephotoj
ant bandarolių siunčiamo iš
Per kilusias riaušes prie Bethlehem Steel Co. fabrikų nestreikuojančių darbininkų
Kauno dienraščio “Tarybų
daug automobilių pastūmėta į pašlaitę ir suversta į pelkę. Daug valstybinės policijos
Lietuva”. Neužilgo, gal, ir
saugoja fabrikus.
patys laikraščiai bus spaus
--------------------------------------dinami rusiškomis raidėmis.
klausimas sekmir.
Daug gydytoju padės nizavimo
Grįžta Lietuvon koriko Mu
gai sprendžiamas. Kovo 1S
d. patikrinti per jos užtary puota. Kviečiami visi gimi ravjovo laikai. Lietuviški iš
ekzaminuoti vyrus
gamos sako, kad tai Lietu
Vyrų drafto boardai ba mą įvykusių stebuklų rekor nės, draugai, pažįstami.
vai laisvė.
landžio mėnesį daug vyrų dai pripažinti ganėtini. Bus
X
Moterų
Sąjungos
67
kp.
vykdomi
tolesnieji
patikri

Ulinoiso
gubernatorius šauks kareiviauti. Jų svei
X K. Vidikauskas, mūsų
Marąuette Park jau pradė
Green praneša, kad seni kūmo patikrinimui bus rei nimai.
jo ruoštis Motinų Dienai, dienraščio bendradarbis, gy
žmonės pensijų ėmėjai pa kalinga daug savanorių gy
venantis Philadelphia, Pa.,
Mirusi Chicagoj 1917 m
skutiniais laikais pradėjo dytojų. Cooko apskrities vy vienuolė Motina Cabrini, J. kurią minės bendra dvasine j dažnai savo raštais apie
teirautis, ar jie turi pirkti rų konskripcijos direkto A. Valstybių pilietė, Bažny puota gegužės 11 d.
! Lietuvą ir žymesnius lietumaisto ženklus, kuriuos par rius L. A. Boening atsišau čios palaimintąja pripažin
X Ag. Grikšienė, žymi vius pasirodo ukrainiečių ir
duoda U. S. žemės ūkio de kė į Chicagos gydytojus, ta 1938 m. lapkr. 13 d.
Lab. Są-gos veikėja Dievo neį ienkų spaudoje. Pasta
partamentas, su kuriais ga kad jie padėtų boardams ek
Apvaizdos parapijoj, net pen ruoju laiku ukrainiečių laik
lima įsigyti sau maisto ir zaminuoti pašauktuosius.
kias dovanas aukoja Labd
raščiuose tilpo jo straipsdar priede gauti dovanai kiPranešta, kad daug gydy
I Są-gos centro piknikui, getų ženklų įsigyti maisto per tojų atsiliepė į tą kvietimą Susirinkimai
gūžės 30 d., Vytauto parke. \ niai aPie L'
dr'->os «viršio.
Lietuvių Keistučio Klubo Dovanos bus leidžiamos tiM. Norkūną ir prez. A.
Jie neapmokamai tikrins pa
Gubernatorius išaiškina, šauktų vyrų sveikatą.
choro mėnesinis susirinki- kietais, kurie bus dalinami Smetoną. Įdėta ir jų atvaizkad valstybės pensijoniemas įvyks kovo 31 d., Holly- (nemokamai.
dai.
tiams tas neprivaloma. Nie
wood svetainėj 8 vai. vak.
kas negali jų versti už gau Pal. motinos Cabrini
Lucille S. Dagis, rast.
tas pensijas pirkti tų mais
kanonizavimo
•k
to ženklų. Tačiau patartina
tai daryti, nes tuo būdu ga klausimas
UNIVERSAL
Įima neapmokamai įsigyti
Žiniomip iš Vatikano, pa
RESTAURANT
daugiau reikalingo maisto rmintos Motinos Pranciš
Suteikiam Patarnavimą
Jei pensijonieriai pagei
kos Saverijos Cabrini kanoVestuvėms, Krikštynoms ir
daus pirkti maisto ženklų,
kitokiems Bankietams
Linksmas Patarnavimas
tai jiems prie perkamų oran
Visiems
žinių maisto ženklų bus pri
dėta 50 nuošimčių vertės ki
CONRAD
756 W. 31st Street
z'’*’*"”"""
E3
tų ženklų — mėlynų ženk
Fotografas
A. A. NORKUS, Sav.
Studija Jrengta pir
lų. Su šiais ženklais jiems mos rūšies su mo
Tel. Victory 9670
užlaido
bus galima įsigyti įvairaus derniškomis
mis Ir Hotl»wood
Darbas
perviršio maisto, kurį žemės šviesomis.
Garantuotas.
ūkio departamentas super
420 West 63rd Street
ka ir šelpiamiesiems asme
4
nims veltui dalija kaipo prie Tel.: Biznio - ENGlewood 5883
Res.: - ENGlevvood 5840
dą prie perkamųjų oranžinių
PAS
J ženklų.

PENSIJŲ ĖMĖJAI NE
VERČIAMI PIRKTI
MAISTO ŽENKLU

1941
Crosley Shelvador

Adv. LOUIS KIZAS
[><| Republican Candidate

JOHN BARTASIS

S Republican Candidate

for Justice of the Peace

for Constable

Atiduodami Savo Balsą už Republikonų
Sąrašą, Užtikrinsite Lietuvių Balsą Mies
to Valdyme.

Rinkimai Antrad., Baland. 1 d., 1941
Polis atdari nuo 6 vai. ryto iki 5 vai. p. p.
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Išvežiotame
įm, visą
Chicago

N. KAMTER, Sav.

The Prudential Ins.
Co. of America

REMKITE
SENĄ
METIVIŲ
DRAUGĄ.

OFFICE-

175 W. JACKSON BLVD.
S VITE A-1820
Home Office: Ncvvark, N. J.

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 S. Halsted St.
Tel.

HOULEVAKD

0014

RESTDENCIJA:

4432 So. California Avenue
Tel.

liAFayctte

0771

Kaina $134.95 leng
vais išmokėjimais.
Tiktai $5.00 įmokė
ti, kitus po $2.00 į
savaitę. Pilnai 5
metų garantuotas,
mažai elektros tesuvartoja. Nereikia aliejuoti. Atsilanky
kite į Budriko Milžinišką Persikraustymo Išpardavi
mą Elektrikinių Ledaunių, Skalbiamų Mašinų, Pečių
ir Rakandų. Jūs Nustebsite Žemomis Kainomis.

Jos. F. Budrik Furniture House,

FARCUTIT

3409—11 So. Halsted Street

RADIO LAIKRAŠČIO 9-ti METAI

Tel. YARDS 3088

APTARNAUJA CHICAGOS ir APYIJNKRS I-IETUVUį

BUDRIK'S ANNEX

Vienintelis
Vakarinis
Lietuvių
Programas Amerikoje —
Leidžiamas 9 Sykius į Savaitę
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
PENKTAD. ir ŠESTAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.

3417-21 So. Halsted Street
Krautuvė atdara ir nedėliomis iki 4 vai. po pietų.
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir šeštadieniais iki
10 vai. vakare.
WCFL 1000 Kil. Žymi Radio Programa Vakarais
5:30 iki 6:15 vai. vak.
r?
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