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LIEPSNOJA BALKNUOSE
PRIEŠVELYKINIAI
PIRKINIAI

Nesutarimai dėl
Čikagoje išeinantis ukrai
niečių laikraštis “Naš Stiaz”
prisimena, kad prieš Vely lydimųjų laivų

Orlaivis nelaimėj

HITLERIO KARIUOMENE
KETURIUOSE FRONTUOS

kas daugiau dalykų perka
1,500,000 Jugoslavijos kariuomenės
ma ir ragina eiti pirkt pas
WASHINGTONAS,
ba
prieš vokiečius. Bulgarai Graikijoj.
savuosius:
landžio 6 d. Maža grupė kon
— Tik pagalvokite, šimtai greso stiprių paramos Ang
Sutartis su Maskva
tūkstančių mūsų darbininkų lijai įstatymo palaikytojų
uždirbto skatiko atiduodama ragina Prezidento Roosevel
BERLYNAS, balandžio 6 kariuomenė, padedama tansvetimon kišenėn... O per vi to administraciją pranešti
d. — Šiandie Hitlerio įsaky- kų ir šarvuotų automobilių,
sus metus — išmokami mili Anglijai, jog Amerika nepa
mu Vokietijos kariuomenė ir pradėjo atakas prieš Jugosla
jonai ir tie milijonai eina naudos lydimųjų laivų, kad
aviacija pradėjo atakas prieš viją. Belgradas paskelbta ne
praturtinimui žmonių, kurie apsaugotų siunčiamas ang
Jugoslaviją ir Graikiją.
ginamu miestu ir Jugoslavidažnai visiškai nepalankūs lams prekes.
Būriai Vokietijos karo or- jos vyriausybė skubiai renmūsų tautybei, mūsų sieki
Ši žinia gauta tada, kai ad
laivių anksti šį rytą pradėjo gia planus persikalti toliau į
mams, mūsų kultūrai, mūsų ministracijos sluogsniuose ei
atakas ant svarbiųjų Jugos- pietus.
papročiams... Viską pirkime na kalbos apie panaudojimą
lavijos ir Graikijos aerodroPranešama, jog susirėmi
pas savuosius...”
Amerikos laivyno, kad būtų
mų, geležinkelių ir kelių, kad mai įvykę jau keliose vietoŠie ukrainiečių nusistaty užtikrinta, jog siunčiamieji
tuo būdu suparalyžuotų vai- | se, kur 1,500,000 Jugoslavimai įsidėmėtini ir mums. Pir bilijonų dolerių vertės reik
stybių transporto sistemą ir jos kariuomenės rodo griežkime pas savuosius, ypač menys Anglijai pasiektų sa
eastern Airlines orlaivis, kuris buvo priverstas nusileisti pelkėse netoli Vero Beach, pravestų kelią Vokietijos tą pasipriešinimą ir vietomis
tuos, kurie palaiko patrioti vo tikslą.
Fla. Orlaivis ištisą naktį kovojo su iškilusia tropikų audrą. Visi 16 asmenų, keliavusių tankams ir kariuomenei.
1 net pravedė svarbias kontranius reikalus, kurie skelbia
orlaivių
išgelbėta.
Atrodo, jog Vokiečių ata- takas.
si patriotinėj spaudoje. Iš Karo žygis
kos svarbiausia nukreiptos į D ,
w . ,
Kai kurie administracijos
kitos pusės — neikime pas
Rusijai
rupi
Saloniką, nors tuo pačiu lai- 1
tuos, kurie už pinigą parduo palaikytojai pareiškia, jog Streikas plieno
BERNAS, Šveicarija, ba
ku atakuojama Jugos lavija
da savo įsitikinimus, kurie neoficialioji statiška rodo, industrijoje
nacių žygiai
iš Bulgarijos, Romunijos ir landžio 6 d. — šiandie pra
skelbiasi okupantams tar kad Roosevelto administra
nešama, jog Bulgarijos 300,i pietinės Austrijos.
naujančioje spaudoje, nes cija turi užtenkamai pritarė
KAIRO, balandžio 6 d.—
LONDONAS, balandžio * 6
Paskelbdamas karą prieš 000 kariuomenė prisidėjo
PITTSBURGH AS, Pa., ba
mūsų centas per tokį biznie jų, kad atmestų pasiūlymą
Gen. .De .GaųHe, .“laisvųjų d. — Maskvoje šiuo metu
Jugoslaviją ir Graikiją, Hit prie vokiečių atakoms prieš
landžio 6 .d — CIO įsakė sa
rių gali patekti aniems iš prieš lydimuosius laivus.
prancūzų” vadas, pareiškė jaučiama gilus susirūpini
leris pareiškė vokiečiams, Graikiją.
gamoms lietuviams, kurie
Pasiūlymas pranešti Ang vo nariams antradienį vidur prancūzams, jog naciai nuo
mas
dėl
įvykusios
politinės
Vengrijos kariuomenė kol
jog dėl šio karo kaltos yra
garbina rusą, o nemato bro  lijai, jog Amerika negalinti i naktį paskelbti streiką viso-^ šiaurinės Afrikos iki Sirijos
pakaitos
Irake,
kuri,
mano

kas
nieko neveikia. Tuo tar
Anglija ir Jungtinės Valsty
lio lietuvio vargų.
pasiųsti su prekėmis lydimų se United States Steel kor ir rytų Afrikos, pradėjo pro
ma, buvo Romos-Berlyno in bės, bet Vokietijos kariuo pu vokiečių kariuomenė Buljų laivų padaryta todėl, nes poracijos dirbtuvėse, kuriose pagandą, kuria jie keletą
spiruojama.
menė ir jos “sąjungininkai garijoje sutraukta prie Turyra samdoma 261,000 darbi
tai
būtų
atviras
karo
žygis
valstybių
jau
nukariavo.
LENDA YLA IŠ MAIŠO
Rusų
sluogsniai
Londone
kovos tol, kol paskutinis an- kijos pasienio, netoli Andria
ninkų. šis įsakymas nėra lai
įsitikinę, jog po šio pervers glas suras Dunkirką Graiki-' noP°li°.
komas galutinu ir yra įvai
Pakartodama žinią, kad Už paramą
Čia gaunami pranešimai
ALEKSANDRIJA, balan mo vokiečiams bus leista įs joje”.
septyniolika tonų propagan
Tačiau ši grupė, kuriai va rių kalbų apie pačių dn.rbinin
sako, jog iš 330,000 vokiečių
dos sudeginta San Francisco dovauja žymiausi senato va kų nusistatymą.
džio 6 d. — Devyni šimtai teigti orlaivių bazes Irake. Jugoslavai kovoja
kariuomenės Bulgarijoje puTuo būdu rusams reiks saupašte, “Vilnis” Nr. 70 nuo dai, tebestovi už pilnutinę pa
Iš Washingtono gauta pra Italijos laivyno karininkų ir goti ne tik Vokietijos ir Ja I BELGRADAS, balandžio
5 d. — Auštant Vokietijos
pasiųsta atakoms prieš
savęs prideda: “Jei propa ramą Anglijai ir pabrėžia, nešimai, kurie pažymi pasiti jūrininkų, kurie išgelbėti iŠ
Graikiją.
ponijos
pasienius,
bet
teks
ganda deginama tai gerai. jog iki šiol Amerika šia pa kėjimą, jog dėl unijos pas skęstančių Italijos kruzerių
Bet jei deginami laikraščiai, rama neįsivėlė į karą.
ir destrojerių kovoje prie susirūpinti ir pietinio Kauka
Turkai pasirengę
kelbimo darbai nesustos.
zo
fronto
saugumu.
siunčiami iš Sovietų Sąjun
Tie patys šaltiniai prane
Kai CIO unija pareiškia, Cape Matapan, internuoti ka
LONDONAS, balandžio 6
gos, tai labai negražu”.
ša, jog iki šiol Prezidentas jog pasitarimai dėl algos pa ro stovyklose.
d. — Tuo pačiu laiku prane
Apmėtė bombomis
KAIRO, balandžio 6 d. —
Eeikit jau, eikit — užmir Rooseveltas
nenusprendęs kėlimo nutrūko, korporacijos
•
šama, jog apie 750,000 Tur
Šiandie pranešama, jog pir
šote ir tėvų žemę, ir Ameri panaudoti laivų reikmenims pirmininkas pareiškia, jog
WASHINGTONAS, . ba nacių karo laivus
kijos kariuomenės Turkijos
mosios didžiosios kovos po
ką kuri jums čia pastogę ir
Tuo pačiu laiku, sakoma plieno streikas neiškils.
landžio 6 d. — Sekretorius
Trakijoj tik laukia įsakymo
LONDONAS, balandžio 6 Dunkirko tarp vokiečių ir an
duodą, ir užsimerka, kai gai yra svarstoma šie pasiūly
ši kompanija pagamina Hull pareiškė, jog Jungtinės
iš Ankaros, kad pradėtų žy
d. — Aviacijos ministerija glų vyksta Libijoj, į rytus
džiai, tik Stalinui ir rusams mai: (1) pilnas panaudoji daugiau negu trečdalį visos
gius
prieš vokiečius, bežy
Valstybės imsis skubių diplo
praneša, jog anglų lakūnų nuo vokiečių užimto Benga
himnus traukiate. Tas tai mas lydimųjų laivų ir (2, Amerikos plieno ir daugiau
giuojančius Graikijon.
matinių žygių, prieš sov. Ru
atakose ant vokiečių laivų zi.
labai negražu!...
pareiškimas, jog Amerika negu visos Anglijoj.
Anglijos sluogsnių įstikisiją,, jei pasirodytų jog Mas sunkiai gali būti sužaloti du
Anglų komunikatas parei
reikalauja laisvės jūorse,
CIO reikalauja, kad darbi kva diriguoja komunistų vei
nimu, vokiečiai dės didžiau
Vokietijos garsieji karo lai škia, jog vokiečių motorizuo
netrukdomai
galėtų
ssiųti
ninkų alga plieno dirbtuvėse kimą dirbtuvių streikuose.
sias pastangas, kad kuogreiATSIRADO PENSIJŲ
vai — Gneisenau ir Scharns- tos grupės, sėkmingai sulai
savo
prekes.
būtų pakelta 10 centų į va
čiausiai užimtų tris miestus
DALINTOJAI
•
kyta. Kiek vėliau pranešta,
horst.
landą. Kompanija siūlo 5
— Jugoslavijos sostinę Bel
“Vilnis” Nr. 69 rašo: “Chi
LONDONAS, balandžio 6
šios
atakos pravestos jog “yra priežasčių dideliam
centus.
gradą, kroatų sostinę Zagre
cagoje gyveną gerai pasižy noma, kad Lietuvoje komu
d. — Prancūzų sluogsniai, Bresto, Prancūzijos, uoste optimizmui” dėl anglų laimė
bą ir Graikijos uostą Saloni
mėjęs 1905 metų kovose Lie nistų partijoje nėra nė pilnų
paremiami japonų praneši kur šiuo metu stovi šie du jimų.
ką.
tuvoje Justinas Baltušis. Jei trijų tūkstančių narių. Mūsų
Anglai pasitiki
WASHINGTONAS,
ba mais, sako, jog Vatikanas laivai.
būtų Lietuvoje, gal ir jis gau komunaciai aprašydami šių
Anglų karo atstovas parei Graikai apie atakas
Tuo tarpu vyriausybė pra
landžio 6 d. — Nors ir pavė planuoja įgyti Jungtinių Vai
tų pensiją”.
metų pradžioje įvykusią Lie luotai sutikdama su Ameri styblų ir Japonijos paramą, neša, jog penktadienio naktį škė, jog motorizuotos anglų- ATĖNAI, balandžio 6 d. —
Žinome mes, ką pasižymė tuvos komunistų partijos
kos vyriausybės noru, Italija kad būtų galima sudaryti vokiečių atakose ant Bristo australų kariuomenės kontra — Šį rytą Graikijos karo va
ję kovose lietuviai dabar Lie konferenciją, skelbia tokius
lio težuvo tik vienas asmuo taka tebevykstanti ir jog an
pranešė Jungtinėms Valsty taiką.
dovybė išleido tokį komuni
tuvoje gauna — tą patį, ką rezultatus:
glams gerai sekasi prieš 20,ir du sunkiai sužeisti.
bėms, jog uždaro savo du
•
ir toks pasižymėjęs kairiųjų
Pavienis vokiečių bomba- 000 vokiečių tankų ir šarvuo katą:
“Pasirodė, kad labai daug konsulatur — Detroite ii
MONTEVIDEO,
balan
veikėjas Toliušis yra gavęs yra žmonių partijos organi
Be priežasties vokiečių ka
nešis padarė nuostolio indus tų automobilių.
Newark, N. J.
džio
6
d.
—
Vakar
Urugva

nemokamą kambarį ir valgį zacijoj įlindę su... svetima
Tuo tarpu gaunamos ži riuomenė Bulgarijoje nuo
Tuo tarpu Jungtinės Vals-1 jaus laivyno policija paėmė trijos pastatams ir užmušė
kalėjime ar Sibire. Pensijas ideologiją”. Tai kiek gi tikrų
tybės uždarė savo konsula “saugumo priežiūrai” ketu du asmenis šiaurinėj Škot.i- nios iš rytinės Afrikos fron 5:15 vai. pradėjo atakas ant
okupantai moka, bet daugiau komunistų Lietuvoje, jei net
to sako, jog italų kariuome- mūsų kariuomenės prie Gra i
tus Neapolyje ir Palermo.
ris Italijos ir Danijos laivus joj.
šia tiems lietuviams, kurie ir priskaitant labai daug
nės vadas Massavoje duoda kijos-Bulgarijos
pasienio,
Urugvajaus uostuose.
gyvendami užsienyje triūbi- žmonių su svetima ideologi
MASKVA, balandžio 6 d. suprasti, kad šis uostas Eri- Mūsų kariuomenė gina tėvų
ja į raudoną maskolišką ra ja nesusidaro nė 3.000 žmo ji suspėjo gerokai susitepti.
— Japonijos ambasada gavo trėjoje bus ginamas iki pas- kraštą.
gąkutiniųjų.
Vėliau oficialiai pranešta,
Mes patartume — kad jau
nių?!
Dalinai debesuota ir gali iš užsienio ministerio YosuAnglai buvo pasiuntę vie- jog rytinėj Makedonijoj ve
ke Matsuoka pranešimą, jog
Toliau pranešama, kad jau valyti, tai iš pagrindų: iš vi ma lietaus.
jis grįždamas Japonijon Ma ną karininkų su pasiūlymu, kiečių kariuomenė užpuolė
“teko Partiją
apvalyti” so mūsų Lietuvą apvalyti
VALO, MATYT
Saulė
teka
:25
vai.,
saulė
skvoje apsistojęs trims die kad Massava pasiduotų, bet graikų priekinius būrius šį
GEROKAI SUSITEPĘ
(Žiūr. “Vilnis” Nr. 67). Ma nuo tos partijos, kuri taip
italai atsisakę.
Įrytą 5:30 vai.
leidžias 6:20 vai.
noms.
Iš raudonųjų spaudos ži- tyt jau ir per trumpą laiką greit susitepa.

Sulaikė naciusfašistus Libijoje

I
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AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS, ŽYGIAI IR DARBAI
N. A. choru
susirinkimas

Lietuvos pabėgėliai
Brazilijoj

Klūbas steigia namu
Akron, O. — Pastaram A

merikos Lietuvių Piliečių
Klūbo susirinkime “Liet. Ži
nių” red. adv. P. V. Chesnulis iš Clevelando pasakė
prakalbą, kurioj ragino klūbą įsigyti nuosavą kampelį
jęacj nereikėtų bastytis svetimais pakampiais. Veikšjai
dabar ieško tinkamos vietos: nuomoti arba pirkti.
_____________

tos, o kartais per storai su
klijuotos ir dėl to trūksta.
Įpakuojant ant rulionų ga
lų pritepama per daug dažų.
O kur popierius sukibęs, ten
trūksta.

Už galvos reik imtis dėl stachanoviškai pagaminto popieriaus

kurie tikrina išleidžiamus
rulionus, ir ar iš viso kas
nors juos tikrina?

Juk dirbam ne ponams, o
So. Boston, Mass. — Kovo
sau.
Fabrikai stengiasi to
(Mūsų specialaus korė;
30 d., “Darbininko” svetai pondento).
bulinti . gaminių kokybę, o
nėje įvyko Naujos Anglijos
Vieną kartą “Tarybų Lie Grigoravo fabrikas, matyti,
lietuvių parapijų chorų są Sao Paulo. — Kun. K Tatuvą” spausdinant iš 6 ru eina atbulas.
jungos apskrities suvažiavi . mošiūnas atvyko iš Berlyno
Dedame ištisai
Kauno sisuka mašina 3-5 minutes lionų trūko net 18-19 kartų.
Mes, mašinistai, esame to
mas. Dalyvavo atstovai iš į Braziliją ir jau dirba pas“žaibo” spaustuvės vyr. ro- ir popierius trūksta. Skubiai Su Petrašiūnų fabriko rulio- kie pat darbininkai, kaip ir
šių chorų: So. Bostono, Nor- tOTaclni darb* lletuvl1 k°tacinės mašinos mašinisto įveriam iš naujo ir važiuo- nais to nėra, per 6 rulionus jūs draugai. Ir mes norim
woodo, Brocktono, Cam ponijoj. K«n. St.Orlgalianą8
St. Romano straipsnį, įdėtą jam toliau. Bet vos atspau- pasitaiko 2-3 trūkimai .
greit ir gerai dirbti. Už dar
bridge, Worcester (Šv. Ka- atvyko * Sao Paul° miestą
“
Tarybų
Lietuvoje.
”
Iš
jo
dus
200
egz.,
popierius
vėl
. . T
„
kovo 18 d. ir dabar jis susiKodėl taip yra- Argi ga bo vėlinimą, kuris kyla ne
zimiero par.) ir Lowell.
1
J
'
matome,
kokia
beviltiška
patrūksta.
o
....
,
pažįsta su vietos sąlygomis 4. .
■« ■. .
lima mesti į rinką brokinį dėl mūsų kaltės, mes esame
Suvažiavimui
vadovavo r
................... ....
. /inifK l< I IPTHVfK
dėtis
atsidaro
maskoliškais
_
Prakeikimas
_
nu8i
.
o .
.
. pastoracijos darbui. Kun. J. k
j IJ LICIUVUj
popierį? Kur yra kontrolini,
(Nukelta j 6 pusi.)
Chorų Sąjungos apskr. pir- S. . .
.
metodais
valdomoje
Lietukeikja
mašinista3
...
..
T
Gurinskas jau
j
vasario pamininkas, muzikas Juozas .. ..
. .
vos pramonėje:
.
baigoje buvo Lisbonoj, kovo
Skubiai venam iš naujo. AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Žemaitis, raštininkavo T.
13 d. turėjo išvykti į Bra Kaune einantis laikrašti 3,
“Draugai Vilniaus Grigo- get štai pasipynė iš ruliono Res. G958 So.. Talman Ave.
TeL CAN ai 6122
Aukštikalnytė, raštininkė.
ziliją, todėl šiomis dienomis žinoma, pačių komunistų lei ravo fabriko darbininkai. nea siaura iuosta. Mašina 1 Res- TeL GROvehiU 0617
Išklausyta įvairių rapor
*. 1 .
••
. . . I °
J
Office tel. HEMIock 4848
laukiama atvykstant į Sao džiamas, “Tiesa” parodo, ko Šaukiuos
į jus visų rotacinių sukasi greitai. Juosta pakliū
tų; pasikalbėta apie ruoši. , , ..
., .
,
Paulo lietuvių koloniją. Kun. kia bolševikinė betvarkė įsi mašinistų vardu dėl blogai va į dažų volus, iš volų j
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
mą dainų programų — kon*
x
2201 West Cennak Rd.
. . . , .4. , •
K. Barauskas irgi yra atvy- galėjo nusavintuose namuo gaminamo rotacinio popie aparatus ir sukelia tokią GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
certų ir įvairių kitokių pa. .
Valandoe: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.
Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
rengimų.
,kęs ArSentinon- Jls Jau &a’ se. Štai aprašinėjama, kad riaus. Mums mašinistams netvarką, kad apie 20 minu
REZIDENCIJA:
Ketvirtad.
ir Nedėliomia susitarus.
...
.
, I voJungtinių Valstybių vi- Kaune viename bute, kur gu daugiausia rūpi, kad popie- čių tenka dirbti 3 žmonėms,
6631 S. California Ave.
Kitas suvažiavimas įvyks
6
*
zą ir, jei gaus laiku laiva linti serganti moteris, “žai-' rius į rulionus būtų gerai kol išvaloma. Dienraštis tu- 2423 W. Marąuette Road
Telefonas REPubiic 7868
po Velykų.
kortę, iš Brazilijos išvažiuos ta, nes langai be vidinių suvyniotas ir spausdinimo rį būti atiduotas ekspediciOfiso tel. VIRginia 0036
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244
balandžio 8 d. Seselės Serei- rėmų.” Namų valdytojo bu- metu netrūkinėtų, trukdyda jon, o jo dar nėra. Vėlinam
PHYSICIAN AND SURGEON
kytė, Rogalskytė ir Čibiras vę prašyta rėmus įtaisyti, mas skubų dienraščių spaus- įr darom nuostolius.
4645 So. Ashland Avenue
Nuo to sugenda brangūs
So. Boston, Mass. — Ma- gavo vizas į Argentiną ir bet jis vis sakąs, kad rei dinimo darbą.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISO VALANDOS:
kią palaukti. “O kaip lauk
rijona Jeskevičienė, 40 va- ten išvyksta.
4157 Archer Avenue
O Grigoravo fabriko rota-' ūkeliai,
gadinasi staiga Nuo 2 iki
4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Ofiso
vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M.
si, kad “šalta.” Tuose pa cinis popierius turi labai' stabdoma mašina. Gausu atlandų atlaidų proga, paau-i
__________ >
Nedėliomis pagal sutartį.
Nedėliomis pagal sutartį.
čiuose namuose krosnis ne blogų ypatybių, kurių nepa- sitikimų, kur rulionuose po- Office tel. YARls 4787
kojo Šv. Petro parapijos
Namų tel. PROspeet 1930
TeL OANal 0257
sutvarkyta. Į reikalavimus naikinus, ne tik negalima
juostos sutrūkubažnyčiai dvi gražias burRes. tel.: PROspeet 6659
atsakoma, kad reikia para laiku atlikti darbo,
sas ir korporalą. Tos bran- _
.
bet aios ir fabrike "esuklijuo- Tel. YARds 5921.
Res.: KENwood 5107
šyti prašymą. Po to suda spaustuvėj, o drauge ir vai
gios altoriui dovanos yra DICIUIIŲ UF9U(JIJ3
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
roma sąmata, kuri kažkur stybei, daromi nuostoliai
rankų darbo. Kunigai auko
1821 SO. Halsted Street
DR. KARL NURKAT GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tojai išreiškė padėką baž-l Sao Paulo mieste jau ke- ilgai svarstoma, todėl visa
Rezidencija:
6600 So. Artesian Are.
nyčioje.
! linti metai veikia Pabaltijo tai ilgai trunka. Kitoje vie Užsidėjus ant mašinos ruOfiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30 VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
(Nukalti!)
756 VVest 35th Street
6 iki S vaL vakare.
----------Valstybių Bičiulių Draugi- toje .Vilijampolėje, nevalo lfoną, pirmiausia pastebi,
Ona Staniuliūtė įtaisė Šv. ja. kurios tikslas supažin- ma išmatų duobė. Į butą kad jis nepaprastai kreivas:
LIETUVIAI DAKTARAI
Petro par. bažnyčios visiems dinti Brazilijos visuomenę pradeda įsiskverbti nešvaru- vienas šonas minkštas, anto> dažnai
trims altoriams brangius li- su Pabaltijo kraštais ir ves- mai. Tris savaites reikėję tras kietasTel. YARda 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12.
laukti,
kol
buvę'
prisiprašyj
pilonas
būna
suplotas,
o
ninius uždangus. Tai didelė ti glaudesnį bendradarbiavi2 iki 4 ir 7 iki 9
DANTISTAS
ta, kad duobė būtų išvalyta. ne aPskritas. Gal tai dėl
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
ir brangi bažnyčiai dovana, mą su minėtais kraštais.
Sekmadieniais 11 iki 12
“Tiesos” redakcija nuo sa- bloS° įpakavimo pervežant, Atsakančiai ir prieinama kai 1446 So. 49th Court, Cicero
Teatlygina aukotojai Dievas gįos draugijos garbės pirAntradieniais, Ketvirtadieniais
na
pritaiko
akinius.
ir Penktadieniais
savo šv. malonėmis.
mininkas yra didelis lietu vęs priduria: “Tai ne pir- Pasideda spausdinimas, pa- Kiekvieną dieną randasi:
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
vių bičiulis ir draugas Sta mas signalas apie netvarką iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiniiiiii) DIDŽIULYJE BUDRIKO 3147 S. Halsted St., Chicago GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Taipgi akinius pritaikau.
Pirmadieniais, Trečiadieniais
Kovo 27 d., Vyčiai, kurie caaa> direktorius Dr. Sine- su namų priežiūra, bet dar
KRAUTUVĖJE
3343
So. Halsted Street
ir šeštadieniais
negirdėti, kad vykdomasis
reprezentuoja šv. Petro lie- sio Rangel pestana.
Valandos: 3 — 8 popiet,
3409 So. Halsted Street
Tel. OANal 5969
LIETUVIS
komitetas būtų tuo susirū
tuvių parapiją, laimėjo So.
1—4 ir 6:30—8:30 vakare
Tel.
Varde
3089
AK Ii: GYDYTOJAS
Bostono ir Dorchesterio pašiais metais draugijos vai pinęs.”
specialistas
rapijų Bowling League rung
9udaro: P^mininkas GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
PHYSICIAN AND SURGEON
tynęs. Nuo dabar jie žais Dr- Med- Prof- C“"*0 de
2155
West Cermak Road
Kovo 24 d. gautosios iš
2158 VVest Cennak Road
Būkite Malonus
OFISO VALANDOS
■su kitais miestais, kad tap- Moura Campos, buv. Sao
Ofiso teL CAN&l 2345
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
ti diecezijos čempijonais.
Paul° e9tado švietimo ir Lietuvos žinios sako:
Ofiso Vai.: 2—4 ir 7—9
SAVO
AKIMS
ir pagal sutartį.
— Lietuvos Marijonų pa
Trečiadieniais pagal sutarti.
________
sveikatos Ministerijos SekTik viena pora aklų visam gy
Rei. Tel.: HEMIock 8150
Ofiso TeL:
R«ttd. TeL:
venimui. Saugokit Jas, leisdami
dėtis yra sunki. Marijampo Suvirš 20 metų praktikavimo akių
lėekuunlnuotl jas moderniškiausia
VIRginia
1886
PROspeet 3534
taisyme ir gydyme
Federacijos skyrius laikė retortas.
Tel. YARda 2246
lės, Ukmergės Marijonų vie GEKAl PRITAIKINTI AKINIAI
metodą, kuria regėjimo mokslas
gali sutelkti.
mėnesinį susirinkimą. Nu Vicepirmininkas — Alek nuolynai ir Panevėžio Mari pataisys kreivas akis, trumparegystę
DR, C. VEZELIS
32 METAI PATYRIMO
ir tollregystę;
akinių, kurie pašalina
tarta pasiųsti daugiau pini sandras Polišaitis, — Lietu jonų naujokyno trobos su palengvins akių Įtempimų, prašalina pririnkime
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
visa akių Įtempimų.
DANTISTAS
galvos skaudėjimų, svaigimų lr akių
gų Lietuvai Gelbėti Fondui. vos Respublikos konsulas, žemėmis atimtos, konfiskuo karėtj.
1853 VVest 35th Street
Dr. John J. Smetana 4645 So. Ashland Avenue
MODEItM&KIAI'SI, TOBULIAUSI
LIGONIUS
PRIIMA:
arti 47th Street
Taip pat nutarta, minėtam Sao Paulo. .
EGZAMINAVIMO BCDAI
tos komunistų. Visi vienuo- Sųecialė
Dr.
J.
J.
Smetana,
Jr.
atyda atkreipiama j vaikų
vai.: nno 9 vai. ryto iki 8 vai. vak Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vat
fondui parsitraukti iš CamSeredoj pagal sutartį.
Trečiad. Ir Sekmad. tik susitartus.
(JUTOM ETRISTAI
Pirmasis sekretorius _ liai iš tų namų išvaryti, jų akis.
Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia.
bridge seserų išmokytus vai
VALANDOS:
1801 So. Ashland Avenue Telcfofnas; HEMIock 5849
įstaigos: gimnazija, spaus- 10-tos iki 8-tos
Dr. Prof. Cesarino Junior;
valandos kasdien.
Kampas 18-tos
dintojus su tikybiniu veika
Sekmadieniais pagal sutarti.
Antrasis sekretorius — tuvė, knygynas, juvenatas,
Telefonas CANAL 0523 —Chioago
lu “Vakarienbutis”, baland.
DANTISTAS
OFISO VALANDOS .
Dr. Azavedo;
dirbtuvės, šiltadaržiai, noviKasdien 9:00 a. m. iki 8.30 p. m.
4143
South
Archer Avenue
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
6 d., 7:30 vai. vak.
Treč. ir Sešt: 9:00 a. m. lkl
cijatas panaikinti.
Tel. yards 1373
Telefonas
LAFayette
3650
7:10
p.
m.
«
6757 So. Westem Ave.
Iždininkas — generalinis
Svarstyta apie raštininką,
innmiiii
11111111111111111111111111111111111111111111111111111
Antradieniais,
Ketvirtadieniais
ir
Ofiso valandos:
Kaune
iš
Marijonų
vienuo

Penktadieniais.
Bolivijos
konsulas
Dr.
Rukurs negrąžinąs knygos.
Popiet — nuo 1 lkl 3! Vak. 7 iki 9
Nedėliomis pagal sutarti
4631 So. Ashland Ave.
Koresp. dolf O. Kesserling ir biblio- lijos atėmė trobas, kur tilpo f
TeL YARda 0994.
— namams statyti, remontuoti ar
tekierius — Dr. Mario Ser- Marijonų seminarija, vienuo
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
Telefonas OANal 7329
pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.
Šeštadieniais.
gio Cardim — žymus Bra- lynas ir patogi salė; bet leista Marijonams tose patai
zilijos žurnalistas.
PAVASARIS ARTftJA — DABAR LAIKAS PIGIAU IR
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATLIKTI.
posc
gyventi,
mokant
bolše

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Linkime naujai valdybai
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2202
West Cermak Road
vikams nuomą už savo na
kuo geriausio pasisekimo.
4729 So. Ashland Ave.
OFISO
VALANDOS:
2-4
ir
7-9
So. Boston, Mass. — Mo
mus.
Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!!
ir pagal sutartį.
(2-tros lubos)
tinos Dienoje, gegužės 11 d.
Rėš, telefonas SEEIey 0434.
TeL MIDvay 2880
Chicago. HL
Marijampolės
Marijonai
OFISO
VALANDOS:
Šv. Petro parapijos bažnyA
A
Tel. Cicero 1484
TAI IPYI/ITP mūsU įstaigoje. Jūsų indeliai rūpesNuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6
išsisklaidė po kitas parapi
tinėje svetainėje, šį veikalą DKA1ILIJA
I
I 1x1 I C tingai globojami ir ligi $5.000 ap
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.
jas. Kai kurie dirba Kaišia
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.
drausti per Federal. Savings and Loan Corporation. Mokame
vaidins Lietuvos Vyčių 17
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
854%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.
dorių vyskupijos parapijose
Algirdo kuopa. Veikalo tuKamp. 15tos gat Ir 49th Ct
tiek, kiek esama būklė lei
MŪSŲ PASIttKftJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS
rinys gražus. Apie jį trum
OFISO VALANDOS:
Nao 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vnk.
45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenuskriaudžiant Nei
džia.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
pai galima tik tiek pasaky
ir pagal sutartį.
Vieno Klijentol
4631 So. Ashland Ave.
ti; turinį sudaro pamokinan
Res. 1625 So. 50th Avenue
Velionis visą laiką buvo
Arkivyskupas Pranciškus
TeL YARda 09GI
Keistuto Savings and Loan Association yra žymiausia, seniau
Tsl Cicero 1484
tieji vaizdai — šventas ku aktyvus Sporto,Są gos Lith- Karevičius, MIC., ir kun. A.
Rez. t«L PLAza 3200
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.
VALANDOS
nigo pareigų ėjimas, dėl ku uania narys ir vienas jos Rimas gyvena Kretkampyje.
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 lr 7-4 v. vnk.
JENKINS
rių jis net miršta, bet pasi įkūrėjų. Dalyvavo įvairiose
Iš Vilniaus Marijonų ko
Nedėliomi8_nuo_10_2įi_2£_^L_^i£Ii3
(Lietuvis)
lieka ištikimas; parapijie sporto šakose, ypatingai bu munistai atėmė turėtą men
Kautynėse per nepriklau
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. CALnmet 4118
čių gražūs darbai ir aukos; vo pamėgęs šachmatus. Be kutį vienuolyną, nacionali
2500 VVest 63rd Street
somybės karą mes parodė
OFISO
VALANDOS:
3236
So.
Halsted
St.
Chicago#
III.
motinų ištikimumas ir mei to, dar buvo žinomas lietu zavo, bet kol kas leidžia vie
me pasauliui, kad esame lais
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
lė savo vaikams. Įžanga 35c. vių kolonijoje, kaipo žymus nuoliams gyventi tose pa
Taipgi pagal sntartį.
vės verta tauta.
Jos. M. Mozeris, Sec’y.
Ofiso telrfonaa PROspeet 6737
Rengimo Komisija dainininkas.
Draugas talpose.
Geg. Skorupskis
Namą Mifonaa VIRginia MU

Spaustuvės darbininko žodis komunistu
okupuotiems popieros fabrikams.

iid'SS

IIIIU
Gyvena Kaip “Rojuj"

BR. J. J. SIMONAITIS

DR. S. BIEŽIS

DR. STRIKOL’IS

Meilė Bažnyčiai

DR. T. DUNDULIS

Pabaltijo Valstybių

DR. A. J. BERTASH

DR. P. Z. ZALATORIS

DR, P, ATKOČIŪNAS

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. VAITUSH, OPT.

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

DR. RAČKUS

4712 So. Ashland Ave.

DR. PETER T. BRAZIS

DR. V. E. SIEDLINSKI

PASKOLOS

"Išpažinties
Paslaptis" scenoje

DR. PETER J. BARTKUS ' DR. CHARLES SEGAL

DD 711 11

DR. S, R. PALUTSIS

Mirė sportininkas
Petras Jurgutis

DR. MAURICE KAHN

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS'N.

DR, A.

Pirmadienis, baland.

7,

’^'BIfSTTCrSjS'*

1$41

H

PRAŠOME J

MOTINA

MŪSŲ
VIRTUVĘ

AUKLĖTOJA

Moterys Varškės valgis Velykoms.

Mūsų

2 šaukštai riebalų. 1 šauk-

Du svarai šviežios varš
kės. 10 kietai virtų trynių,

PAKLUSNUMAS

pusę svaro sviesto, 1 stikli

nė

metų

vaikas

ma

apelsinai, arba 1 šaukštelis

sėdėtų

pia, bet kada laiko turėda ramiai ilgesnį laiką,
su

apie paklusnumą,

reikalauja, kad jis klausy

visą vasarą.

minkite, kad vaiko kūno ir

pasikviesti visas slaptingą

sias

riu tarti vieną kitą žodį į so prieš

savo

pavergėjus.

brangios seses, kurios Tarp tų organizacijų palai

turite laimės šiuo laiku gy dota ir Lietuvos

Katalikų

venti laisvoj šalyj, kaip tai Moterų Draugija, viena
Kanadoj

Jungtinėse didesniųjų ir gerai gyvuo

arba

Valstybėse.

Iš tikro, mes jančių

esame laimingos,

laisvai,

galim

iš

nes

draugijų

Lietuvoje.

mes Turėdama apie šimtą tūk

be jokios baimės, stančių narių, draugija, sa

tarti

protesto

žodį vo lėšomis ir aukomis, pa

prieš mūsų brangios Tėvy statė Kaune puikius namus

nės pavergėjus. Mes laisvai bei seneliams prieglaudą, Iš
galim

naudotis

spauda, leisdavo savo draugijos or

mums negręsia kalėjimas ar ganą,

ba ištrėmimas Sibiran
neužčiauptos,

rankos nesurakintos,

mūsų
mes

galim laisvai išreikšti savo
mintis ir kovoti prieš Mask

vos raudonąjį slibiną,

bei

mūsų Tėvynės išdavikus, o

tas viskas yra užginta Lie

nuolaidždiais

pe

čiais ir mažytėm

šyti. Pridėti 1 stiklinę grie-

rauja tamsiai mėlynos

ir koje ir supilti į masę.

duonos trupiriebalais,

svogūnu,

ir

pipirais.

ir nuplauti

TftVELIS

(Tęsinys)
Šilta,

na-

graži

vasaros die-

1W

Tėvelis vienmarškinis ant

prieklėčio plaka dalgę; jis

taip pat

vienais baltiniais,

skarele.

Sudėjus

masę į formą, skarelės kam

pus užlenkti

ir formą už

slėgti. Už keliu valandų iš

trinti su druska,

prikimšti

augščiau minėtu kamšalu ir
užsiųti. Įdėti į keptuvę
kepti pečiuje

ir

neuždengtą,

tol kol suminkštės. Nuplau
ti obuolius ir išimti jų vi-

durius, apibarstyti ruduoju
cukrum,

prikimšti saldžių

bulvių tyre ir įdėti į kep
tuvę, kur žąsis kepa.

Tai

reikia padaryti valanda pir
miau kol dar žąsis nėra iš

kepus. Obuoliai valgosi kar-

čio, nusitveria kartį, iškelia klausia vaikas

Saulės pusėje sustoję, abu keletą visiškai žalių obuo
du akyliai apžvelgia
beg nepagelto

visą liukų.
dar

bent vienas alyvinis obuo

jau

rimtai

susirūpinęs.
— Nežinau — šaltai atsa
ko Tėvelis ir siekia

tabo

kos. O geltonasai tebevyk
sta viršūnėje Obelės, lyg mei

— Nu, dar kartą!

liai tyčiodamasis iš stovin

Kelia dar kartą, bet ran

čių žemėje.

be nuobodžio

stovi

tą

vienodą

taukšėjimą.

pilnas, dviejų jo kumštelių

Dy- dydžio,

akim, netik gomu

vai? Nedyvai; juk tai Tėve

riui mielas obuolys.

lis dirba. Kai Tėvelio nėra

užsidega smaguriu. Tėvelis

ir jo namie nėra.

siekia

sių akyse sužibėjo ašaros,

gės virkščią, pamėgino,

širdyse kilo nauji pasiryži-

mai ir viltys, kad ateis ir

tvirtai pririštas buožakys;
paprastu būdu atsigėrė ta-

vėl tas laikas, sutrupės ver-

bokos ir, dėdamas tabokinė-

gijos retežiai, ir vėl kelsis

lę atgal, sako;

nė

sykiu vėl į pečių

Vaikiukas pradeda norėti
prie lys, prieš pat saulę besikai kelė dreba, juokas krūtinę
šlaunines prisiglaudęs ir, ro tindamas. Antai, pačioje vir kutena, 4— leidžia, ir vėl jį nusiraškyti ne tiek, kad
dos, tūkstantį metų sektų šūnėje, kaip vaškas tvyska pro šalį.... Sidabrinis juo norėtų jo pavalgyti, kiek
kaip ir visados,

ti; apžiūrėjo ašmenis, dal

mūsų sesių lietuvaičių troš

švaria

augštyn; bet kad reikia su
Susidaro procesija unt mink duoti, kartelė ten krenta,
štąją obelę.
kur pati nori, numušdama

obelę,

du

svogūnai smulkiai sukapoti, šti su žąsimi.

AUGSTAICIŲ VAIZDELIAI

plaktuko

o

dar

įdėjus pašildyti. Paskui nuŠitą masę reikia sudėti į
išklotą
pašlapinta PilU taukus' ž*siea vidl» iS"
formą,

ar

ko balselis skamba po malo kad įveikus

atkaklų

nų sodelį. Tėvelis, apsimez-

Ima

Akelės damas piktu, dideliu panie-

žnyplėmis ir nepa

siekia.

— Et, kad iš tavęs

o tu mušk virpčiu,

dairyties aplink, ieškodamas

tai tu žilvyčiu, kur gražiu laiku

kiek obuolių išgadinai, o rei-

kad tasai gražulis nukristų. I kiamojo nenumušei....
Atsisėdęs ant Tėvelio pe-

neramiai

po puikiu, kaip kėtis, apskri

mėn.

— Eikš, sako, aš tave pa- dar nieko nėr gera! žiūrėk,
kelsiu,

priešinimą.

pasi

kimu meta jį nuo pečio že priemonių. Šit vidury kiemo

— Tai ką gi darysi va? —

iš laukų grįžtanti šeimyna
vakarieniauja,

stovi

ilgas

suolelis.

Nukeltas j 6 pusi.)

ŠIE ASMENYS VYKO NUKRITUSIU Į PELKES LĖKTUVU

— Ar nori obuolio?

Obuolys jam ne naujiena;
jis sodelio viešpats; bet no

raudonasis teroras nepajėgs rėdamas, kad Tėvelis kuonuslopinti.
ilgiausia su juo pabūtų, ima
Tad, brangios seses,
šis ploti rankelėm ir, šokinėda

liūdnas likimas mūsų Tėvy

mas iš džiaugsmo, šaukti:

nės, teįkvepia mums visoms

— Noliu, noliu, noliu!

pasiryžimo vieningai kovoti

Tėvas kelias. Neskubyda-

dėl Lietuvos Nepriklausomy mas ieško ant skiedryno il
bės atsteigimo. Nes šiandien gos šalgos. Radęs tinkamą,
šiai prenumeruojamas
ir
tyliai verkia Lietuva vergi perskelia laibgalį, įsprau
lankydavo kiekvienam Liejos retežiais surakinta,
o džia vagelį, — tai žnyplės.
tuvos kampelyj
įsikūrusių
mes,
girdėdamos jos tylų, Jei tesi iškelti augštyn, jis
skyrių nares,
skleisdamas
gailų verksmą, girdėdamos dideliu rimtumu, it kryžių
tarp jų apšvietą ir pamoki
mūsų sesučių aimanas
ir unt kapus nešdamas, žing
nimus visose gyvenimo sri
sielvartus,
nepasiduokime sniuoja giedodamas pirma
tyse.
nusiminimams,
ištieskime Tėvelio; jei nepakelia, žeme
Džiaugėsi mūsų sesės, su- joms pagalbos
ranką
ir velka,
apžergęs — raitas.

sibūrusios į vieną taip gau drąsiai stokime į kovą prieš
Žymusis iš Cleveland, Ohio, chirurgas dr.
Užėmus kacapams Lietu singą šeimą visoje Lietuvo klastingus Lietuvos paver nušluostyti skausmo ašaras James Cox, Jr., buvusio Ohio gubernatoriaus
vą, Stalino diktatūra
visu je, džiaugėsi savo daugelio gėjus.
pavergtiems mūsų
bran tarp 16 kitų, skridusiųjų keleiviniu lėktuvu
smarkumu griebėsi
panai metų darbo vaisiais, nuosa
Nes tik per kovą ir tvir giems asmenims Lietuvoje.
valandas buvo dingęs. Paskiau rastas įkritęs
visas

niais,

su

tinės ir cukrų, ir trinti tol, į “sage,” druska
apykak-, kol gausįm purįą masę. Ta- Gerai nuvalyti

formos išversti ir paduoti.
kurios spal skirai ar spalvų kombinaci- Galima papuošti
apelsinų
vos dugne.
I
j < joj.
»
arl?a
skiltimis, migdolais,
Tačiau, nežiūrint kokias
kaip norima.
Alpaca kostumus su spal
spalvas pasirinksit, visados
vuota medžiaga
(bliusku
kreipkit dėmesį į darnų ir
tėm etc.). Šilkinė alpaca to
Žąsis su keptais obuoliais.
nuotaikingą jų suderinimą.
kia švelnutėlė. Tai vienas tų
Aštuonių svarų žąsis, dvi
kostiumų, kuriuos jūs galit
E. Plekavičiūtė.
kvortos duonos trupinių, 2

Visų susirinku

kimų ir kilnios dvasios

telį, taip pat per sietelį per- rus smulkiai sukapoti ir su

žaismą vienos

štai Tėvelis pabaigė plak

mūsų brangioji Tėvynė,

Pirmiausiai reikia išvirti
Pertrinti varškę per šie- širdį, kepenis ir skilvį. Išvi-

tuvos visuomenei.

kinti

grūstos saldžios bulvės.

už “Moteris,” kuris buvo gau-

pareikštą tiesos žodį. Mūsų

lūpos

dvisavaitinį žurnalą,

jo cukraus, 3 virtos ir su

kad kartu su

rėjo ir puošė. Tikrai liūdnas
momentas.

siaustus,

ap

juodos, bet galima paste
Paprastus kostiumus
su bėti ir nuostabų polinkį
į
spalvuotos medžiagos prie violetinę ir melsvai
raus
dais (bliuskutėm etc.), Visa vas, į švelniai žalią,
švie
tai sudaro nepaprastai dar siai mėlyną ir raudoną. Ta
nų ir naują efektą — vėja- čiau žymų nuošimtį sudaro
vaikišką įvairiausių spalvų j baltos spalvos, ar tai pa

riuos jos visą laiką pažiū

sų Tėvynės Lietuvos, aš no liaudis negalėtų pakelti bal

ketvirta dalis puodelio rudo

trinti virtus trynius. Sumai-. maišyti
šilkinius

rį daugiausia sutiksit —

klausomybės paminklus, ku

Sugrįžus iš pavergtos mū kad organizuotoji Lietuvos

jėgas,

Madų pasaulyj šį pavasa

neapleisti ir globoti Nepri

(Sesėms Lietuvėms)

tis pipirų, aštuoni obuoliai,

lėm, kurie irgi puikiai at da pridėti prieskonių, t. y., Į žąsį, bet dar nekimšti. Perskaisčiu pavasario rytu nurodo.
J
arba vanilijos, arba apeisi- durti žąsies odą keliose vie
švistumėt savam
pasaulyj
dauGalvojat apie Velykų skry no žievutės, ir dviejų apel- tose ten kur randasi
skaidriąja saule.
Kad apelsino giausiai taukų, t. y.,
apie
belaites ? Tamsios, ryškios sinų sunką.
Tai padaryti jūs
galėsit
žievutės
likučių
nesimatyar baltos?
kojas ir sparnus. Įdėti į pe
tik tada, kai jūsų moralė
Kokios spalvos vyrams ve tų, geriausia nutrinti žievu- čių ir pašildyti vidutiniame
bus aukščiausia, kai jūs ge
lykinių skrybėlaičių parade? tę su gabaliuku cukraus, tą karštyje apie penkiolika mi
riausiai atrodysit.
Šiuo laiku daugiausia
vy- cukrų ištirpyti apelsinų sun- nučių. Išimti, atvėsinti
ir

sos prisiekia prieš vėliavą,

TYLIAI VERKIA LIETUVA

jūs norėsite

Šį pavasarį

ir jos idealais, ir su skaus

Nereikalaukit, kad dyta.

ilgio

Pilno

mu sukaustytom širdim, vi

jus,

nusipirkti dabar ir nešioti

Madų Pasauly

Turėdamos nuosavas pa
tų; kad taip liepia tėvams dvasios jėgos yra dar silp
talpas, spaustuvę, ir kitas
Dievas, kad pats Viešpats nos,
kad visokios dvasios
kultūringas įstaigas,
buvo
Jėzus klausė savo tėvų; ko ydos nėra pašalinamos
iš
pasiryžusios dar labiau iš
kį užmokesnį prižadėjo Die karto, bet pamažu, po tru
plėsti savo veikimą, dar su
vas už paklusnumą tėvams; putį. Dėkitės kartais nema
didesne energija siekti tik
kad vaikas klausydamas mo tančios mažmožių ir nuolat
slo, kuris buvo “Viskas Die
kos valdytis; kas būtų, jei nesvilinkite jais
akių vai
vui ir Tėvynei.” Bet štai įsi
vaikas neklausytų ir
taip kui. Jei liepimas vaikui per
veržęs
raudonasis
aras į
toliau. Tokie pasikalbėjimai sunkus, jis jo neišpildys ir
mūsų Tėvynę, sutramdė mū
yra labai naudingi, nes aiš tuo būdu papras neklausyti.
sų sesių svajones ir gražius
kindami visokių dorybių tik
Išmintingi auklėtojai nie pasiryžimus. Išplėšė iš jų
slą, reikalingumą ir gražu
kuomet neliepia per daug. širdžių taip brangų joms
mą ir nurodydami, kaip jos
ką
turi turtą, nusavino viską,
įgyjamos, jie žadina vaiko Įsakymų ir paliepimų
būti kuo mažiausia. Geriau jos per daugelį metų buvo
norą lavintis.
per maža, negu per daug. įsigi jusios savo darbštumu
Daugiau — prie paliepi
Surakino
Jei pamatysite, kad per ma ir pasiaukojimu.
mo
nedurkite
niekuomet
jų
lūpas,
kad
jos
negalėtų
ža, dar pridėsite, bet atim
grūmojimų. Nesakykit: “pa
pasipriešinimo žodį
ti tai, kas jam liepta — tai ištarti
daryk tai ir tai, o jei nepa
parodytų, kad pačios neži prieš savo skriaudėjus; jos
klausysi, tai gausi mušti.”
note, ko norite ir ko reikia, tik su skausmu širdyse ir
Jei taip sakote, tai parodo
ir vaikas tikrai tuomet ne ašaromis akyse atsisveiki
te ne tvirtai tikinčios,
kad
beturėtų noro jūsų klausyti. no su savo idėjomis ir atsi
paliepimas bus išpildytas, o
davė likimo valiai.
Niekados neliepkite vaikui
kaip tik reikia, kad jame
Širdį veriantis vaizdas "bu
gerai nepagalvoju
nebūtų girdėti nė mažiausio nieko,
vo vienoj parapijoj, kuomet
abejojimo.
Jei vaikas jau sios. Neleiskite šiandien to,
Pavasarininkės
mergaitės,
kelius kartus nėra paklau ką rytoj drausite. Ką kartą
sužinojusios kas laukia jų
sęs ir dėl to pridėjote
tą draudėte, kaipo negerą daik
organizaciją, paskutinį su
grūmojimą, tai jam dar ir tą, tai turi būt draudžiama
šaukė savo susirinkimą,
į
šį kartą nepaklausius,
tas visuomet. Pavyzdžiui — žai
kurį susirinko ne tik mer
grūmojimas turi būti įvyk sti su kokiu nedoru draugu,
gaitės, bet ir vyrai Pavasa
dytas. Jei dažnai grumoja- kalbėti nepadorius žodžius
rininkai ir šiaip daug sve
te ir grūmojimų neį vykdote, ir t. t. Ką liepėt, kaipo nau
čių. Visų veiduose matėsi,
tai vaikas visiškai liausis dingą ir gerą, tai ir žiūrė
ką jų sielos pergyvena; pa
klausęs.
Be to,
kaip jau kite, kad būtų visados pil
vasarininkės paskutinį kar
sakyta, paklusnumas iš bai doma. Pavyzdžiui — gerai
praustis,
būti mandagiam, tą apsvarstė savo organiza
mės nedaug tėra vertas.
Neliepkite vaikui per daug kalbėti poterius. Kaip buvo cijos likimą, atsisveikino su
to, kas jam per sunku pa- liepta, taip turi būti išpil- savo numylėta organizacija
daryti.

2 šaukšteliai druskos, trupu

vanilijos.

kad

vaiku melstus kokią valandą, kad jo savo darbštumu ir pasi
kodėl ji nešūkautų žaizdamas. Atsi aukojimu.

pasikalbėtų

pus

antros stiklinės cukraus, 2

Būtų labai gera, kad mo jis visą dieną mokytus, kad
tina — ne tuomet, kai lie 7—8

saldžios grietinės,

štelis taip vadinamo “sage,”

organizacijas, vais namais, kuriuos įsigi-

tą pasiryžimą, mes galėsime

O. Kalinauskienė.

lengviau, kiti sunkiau. Išvaduoti.

(“Draucna" Acme teiepnotfO

George Crile, jo žmona (kairėje) ir Mrs.
sūnaus žmona. Šie trys asmenys buvo

Floridos
į pelkes.

pakrantėmis. Lėktuvas ilgas
Visi asmenys sužeisti, vieni
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lauMlieea Arkivyskupas,
Apušlališka.s Delegatas

Budėk, pasauli!

tie plėšrieji

paukščiai

skraido po karo varginamą pasaulį ir tyko aukų. Yra
daug ženklų, kad tie Stalino “plėšrieji paukščiai" gau

singais būriais skraido ir po Amerikos padanges

Ir

čia jie laukia aukos.

Budėk, pasauli! Budėk, Amerika!

Kuo jie nusikalto!
ventojai kenčia vargą ir badą. Gailestingieji Amerikos
žmonės nori badaujantiems pagelbėti, tačiau yra truk

domas pagalbos pristatymas.

Dėl ko

trukdomas,

be

rods, ir aiškinti nereikia.
Kardinolas O’Connell ir keliolika Amerikos vyskupų
įteikė prašymą, kad nebūtų trukdomas badaujančių šel

pimas. Į tą prašymą reiktų atsižvelgti. Kuo kalti yra

tūkstančiai buvo sušaudytų dėl to, kad jie kėlė nepa

sitenkinimą, kad žmoniškesnių teisių pareikalavo. Ne
žiūrint Rusijoj siaučiančio bado, Stalinas daug aukso

išveža į užsienį, kad varyti komunistišką propagandą,
kad visur kitur žmones skurdžiais ir vergais paversti.

Kiekvienam sveikai galvojančiam žmogui, rodos, turė
tų būti aišku, k.ad pirmoje vietoje pas save namie rei

kia geriau susitvarkyti, žmonių gerovę pakelti, o tik

yra siuntinėjamas visiems komunistų agentams. Nėra
to numerio, kuriame nebūtų duodama Maskvos “misio

nieriams” instrukcijos, kaip reikia pasinaudoti komu

nizmo propagandai iš žmonių nelaimių, iš darbininkų

nepasitenkinimų,

kaip

reikia

organizuoti

nuolatinius

streikus, kaip įlysti į profesines ir kitokias unijas, kad

laikyti visus darbininkus savo rankoj ir liepti jiems
elgtis sulyg Stalino noro.

saulinei revoliucijai užkurti vis nesulaukė ir to ženklo
duoti negalėjo. Kremlius suprato, kad pasauliui reikia

tikrai didelio ir stipraus sukrėtimo, kad suardyti nor

malų gyvenimą, sumaišyti žmonių mintis, sukurti chao

są ir ta padėtimi pasinaudoti kruvinojo komunizmo įgy

vendinimui.
Stalinas ir apie tai sapnavo: penkerių metų planas
(piatilietka) išaugins Sovietų Rusiją į tokią galybę, ku

ri puls ir triuškins kapitalistines valstybes. Ir, kaip
“Eolševik” 1939 m. rašė, užsieny esantieji sovietų drau

gai smogs savo prispaudėjams buržujams į nugarą ir...
kova bus laimėta.

Bet nepavykęs penkmečio planas, didėjantis sabota
žas, augantis nusivylimas Rusijos viduje neleido Sta

linui realizuoti savo svajonių.
Tai privertė Staliną mainyti savo planą. Jis dabar
svajoja apie tai, kąip šį “kapitalistų” vedamą karą pa

naudoti

“pasaulinei

komunistų

revoliucijai”.

Dėl

to

“Bolševik” reiškia tokias mintis:

Sovietai nenori kištis į dabartinį konfliktą. Jų tiks
las — Europos karas, į kurį tik kapitalistinės val
stybės įsiveltų. Sovietai mano pakeisti tą karą į civi
linį ir tikisi, kad galutina jo pasekmė — pasaulio
revoliucija.
Europoje ir net Azijoj karas eina. Stalino agentai
smarkiai veikia. Ačiū susitarimui su Hitleriu, Stalinas
turi laisvas rankas siekti savo tikslo. 1940 m. bolševi

kų “ Pravda” džiaugėsi darbo pasekmėmis:

Anglijoj gyvenimo sunkumai didėja; tūkstančiai
lanko komunistų mitingus... Suomijoj draugiškumas
ir taika su sovietais stiprėja... prasideda streikai...
Švedijoj komunistai kad ir persekiojami, bet darbuo
jasi... Komunistų partijos diriguojami streikai Indi
joj plinta•••
Iš to matyti, kad Stalinas savo veikimo taktiką kelis

Žydai supuola ant vargšo

Pavojus Austro-Vengrijai.

“pajutęs pilietišką prievolę"

darbininko ir visokiais bal

tatorių nasrus?

šalies gyvenimas suįręs, be

ir skėričiuodamas

pia žydai lipti iš autobuso,

Neremkime priešų armijų, bet nekrikščioniška atsi

dvilypėj

tvarkėje.

Po trijų

mėnesių

sakyti suteikti duonos kąsnį tiems, kurie ne dėl savo

valdžia gali paskelbti bank

kaltės pateko į nelaimę.

rotą.

sybė atkreips savo dėmesį į Amerikos vyskupų pra

Iš Berlyno
kad

telegrafuoja,

Vokietijos

kancleris

Bethmann Hollweg savo di

kalboj

delėj

nalo ilgametis narys. Prie to Laikraščio jisai išdirbo

nuo 1902 iki 1941 metų, būtent — 39 metus. Ji3 ir pla
tesniame Amerikos katalikų žurnalistų pasaulyje buvo

palietė

lenkų,

lietuvių, latvių, belgų ir fla-

mangų reikalus.

kritai, katalikiškoji spauda buvo a. a. James J. Brady
didžiausias rūpestis ir darbas,

kurį jis brangino la

Kunigi) žudymas
koncentracijos stovyklose esą išžudyta 700 lenkų kuni
gų. Trys tūkstančiai lenkų kunigų tebesą kalėjime. Be
to, keturi šimtai lenkų kunigų esą Bohemijoj — Mora

Lietuvą,

paimti savo globon ir rusus

siai sau stovėdamas linguo

.

ja.

Autobusas ūžia kaip avi

o žydė

sindami grūmoti,

— XPY?ZSR?CH%SHCH
— SCH?RSZ&P!RZ, — ne
atsikerta

sekantis sustojimas buvo ge
ležinkelio stotis.

Gi užpakaly vis dar ūžė

ir buvo girdėti šauksmai:
Sustok!....

— Šoferas!

Kur milicija?.. .. Pamokin
ti tam fašistas....

Išlipau ir apsidairiau, bet

galvos, bet dabar jau nepar-

kadangi policininko arti ne

šunieną, nes daktarai pripa

duosit manęs

buvo,

žinę, kad šuniena ne tik žmo

ir vieną įkyresnių

žydukų

žiavo toliau, gi aš jį dar kar

gui nekenkia, bet yra svei

pakėlęs už krūtinės nudre

tą palydėjau žvilgsniu ir pa

ka.

bia į kampą. Kiti gi maty

galvojau: Tokių vaizdų Lie

«
Alleghany, N. Y., šv. Bo

dami jo drąsą ir jėgą, patys

tuvoj dar neteko matyti. Iš

naventūro seminarijoj buvo

giau paleidžia gerkles šauk

A. L. R. K. M. Sus-mo kuo
pos susirinkimas, kufiame

dami:

J.

cija! Ui jam yra fašist.

Miliauskas,

J.

Kundrec-

mėjimai blaivininkams. Mo

išrinktas Steigiamasis Seimas, kuris pirmame savo po

liko

sėdyje pakartojo Tarybos, paskelbtą Lietuvos

į 400 saliūnų.
•

teisingai sako:

patarimo įlipau, be jūsų ir

leista pardavinėti

line iiį Waukegan

S. G. “Lietuvių Žiniose” rašydamas apie St. Seimą,

reivines, aš išlipsiu. Be jūsų

na žydiškų ponų ant savo

rinko laisvos Lietuvos visų žmonių demokratiniu būdu

klausomybės Aktą.

vinių. Kai privažiuosiu ka

Anot spaudos pranešimų,

Illinois rinkimai buvo lai

Nepr£

Jis galioja iki Šančių karei

važiavom autobusų stotį ir

darbininkas. —Turėjau ga

kauskas išpildė programą.
•

Gegužės mėn. 15 d. sueis lygiai 21 metai, kai susi

bilietą?

kant šią įdomią sceną, pri

blogiau žydiškai

kas, J. šaulinskas, J. Paš-

Steigiamasis Seimas

mano

spitę žydeliai pre deda grą-

žydiškai darbininką plūsti

šelpdamas

— Matai

bilietą:

lys. Nepastebėjau, kai bese-

dailininką

pajutus tokį pritarimą ima

nutarė

stebi rodydamas

ap

Aplinkui

guli daug žymių diplomatų,

Iš to galima lengvai suprasti, kaip skaudi yra Len
būtiniausius dvasinius

uniformą

holme, Švedijoj, į kurį pri

vijoj ir jie ten esą nacių priežiūroj.

kunigus, nėra kam aptarnauti

Nuo kada

nėjas. atsirado!

į tai dėmesio ir ramiai pa

išlipsiu, — ir vėl ramiau

— Ir gi mat tėvynės gy

duoda teršti?

Varšuvoj

Anglijoj per radijo pranešta, kad Vokiptijos nacių

Darbininkas

į kareivį ir atkerta:

plėtoti

Lietuvos gyventojus.
•

biau, negu savo sveikatą.

jam

j .
peržvelgia

savystoviai

kultūrą, kalbą.

kėjas.

licija ....

žydams padorią

Lietuvių Komitetas Stok

nimus apie jį, pažymi, kad “The New World” ir, aps

čia

tylioj, o jei ne, tai bus mi

minėtų

žinomas kaipo gabus ir uolus laikraštininkas ir vei
Velionies plunksnos draugai, rašydami savo atsimi

— Ui, pilietis,

kiekvienai

reikalą
tautų

Pripažino

lie

bet žmogelis visai nekreipia

mis, prideda:

šmas nevalna kelti. Prašau

šymą.

Uolus laikraštininkas

ranko

viešas vietas, čia jam triuk

Reikia tikėtis, kad ir Anglijos ir šio krašto vyriau

sausais.

miestai

Bus uždaryta

Lietuviai Chicagoje. Arki

žydiškai....

bet dar dau

pasitraukia,

— Šoferas, sustok! Mili
Šiuo metu

tai autobusas nuva

lindo “komunistai” į viršų,

kaip varlės pavasarį....

Prašau Nesijuokti
Girtam vyrui parėjus na

konduktorius

prasispaudžia prie besigin

mo, žmona bara:
— Besarmati

čijančių ir šoka ant darbi

prantu, kaip

ninko:

tiek laiko

— Pilietis,

kaip tamstai

negėda kabintis prie pado

tu,

žmogus

vienoj

nesu
gali

smuklėj

sėdėti.
— Na, ir nušnekėjai, —

rių keleivių? Prašau ramiau,

atsakė vyras. — Aš buvau

arba liepsiu išlipti iš auto

trijose smuklėse.

buso.

— Ar norėtum, kad tavo

vyskupas Jurgis Mundelein

— Žydė triukšmą kelią, o

“Steigiamasis Seimas neapvylė darbo žmonių, nes

išleido aplinkraštį sulyg ku

tu prie manęs kimbi, — at

po poros metų intensyvaus ir sunkaus darbo Steigia

rio šį balandžio mėnesį

kerta darbininkas.

tuo

— Yeser! Tada būtų nors

masis Seimas nustatė demokratinę Lietuvos Valsty

visose Chicagos arkidiecezi-

jos bažnyčiose turi būti ren

momentu pasižiūrėjęs į kon
duktorių prideda: — Nebūt

vienas žmogus, kuris mane

bės konstituciją garantuojančią kiekvieno

žmogaus

politines teises ir išleido gana radikalų žemės refor

kamos aukos nukentėjusiai

mos įstatymą, pagal kurį tūkstančius hektarų turin

dėl karo Lenkijai. Chicagos

tieji dvarai buvo išdalinti bežemiams ir mažažemiams.

lietuvių

Steigiamojo Seimo dėka Lietuvos valstietis patapo

kun. Serafinas, kun. Krušas

tikras savo šalies šeimininkas, nes į jo rankas atite

ir kun. Ežerskis kreipėsi pas

ko žemė — maitintoja. Lietuvos kaip žemės ūkio

arkivyskupą, prašydami da

krašto galybė tampriai surišta su tos žemės savinin

lį surinktos sumos paskirti

ko ir darbininko socialine būkle. Kol Lietuvos žemės

ir Lietuvai,

didžiumą valdė seniau lenkų dvarponiai, tol Lietuva

nukentėjo už Lenkiją. Susi

skurdo ir jokio progreso nedarė. Kaip tik Lietuvos

tarus su lenkų komitetu, ai-

liaudis su ginklu rankoje išvijo iš savo krašto vo
kiečius okupantus, rusus bolševikus ir lenkiškuosius

dvarponių legijonus ir pasidalino jiems teisingai pri

klausančią Lietuvos žemelę — Lietuva pradėjo kaip

kunigų

delegatai:

kivyskupas sutiko surinktas

toje dienoje aukas proporcionaliai padalinti tarp lie

tuvių ir lenkų.

savo žemės sklypo, jis tarsi suaugęs su žeme”.
Suprantama, kad Lietuvos Steigiamojo Seimo susi

rinkimo diena yra labai svarbus įvykis mūsų tautos gy

venime. Svarbu, kad tas įvykis visur būtų tinkamai

paminėtas.

merikos lietuvių

katalikų

kongreso,

buvusio

Wilkcs

Barre, Pa., kuriame buvo suorganizuota Amerikos Lie

voliucijos neišsižadėjo.

nudirbusi. Sukaktuvių dieną apie Federaciją parašysi
me plačiau,
._______ ________

už kito.

apgailėtų.

LONDON,
SMGLAMD.
MOST 0F THE

Z

MEMBERSOF
IDRP CARNAR-

\0NS EKPEDIT-

I0N TO TUTAMKHAMEN^S
TOMB HAVE
DIED. MANY
PEDPLE HERE

Šv. Kazimiero kapinių vai

pinių šventę gegužės 30 d.

RECALL THE
WARNING 0F
TMEIR NATIVE

su pamaldomis ant kapinių.
•

GUIDES, WH0
SAIO,"DEATH

dyba nutarė apvaikščioti ka

Išėjo pirmas numeris “Mu
šį mėnesį sueina 35 metai nuo pirmojo didžiojo A-

Ir

žmona, tau mirus, ištekėtų

NEWS FACTS ‘ 4?GEORGE

kuri nemažiau

ant mielių augti. Lietuvis tol stiprus kol jis sėdi ant

tuvių R. K. Federacija, daug didelių ir garbingų darbų

padėtimi naudojasi Stalinas! siusdamas gerai apmoka-

kuris

formuotas kareivis,

vienoj sustojimo vietoj

kartus mainė, tačiau savo tiksio siekti — pasaulio re
Karas griauna, žudo, žmones vargšais paverčia. Ta

sėdi uni

keleivių

darbininką, prišoka prie jo.

draugo

Stalino vadovybei”.
Tačiau laukiamos valandos “draugas” Stalinas pa

Tarp

autobuse

lestina
viename
I
susirinko....

siaučia skurdas. Ekonominis

tikėjimui daro skriaudą.

ir

suokalbis nepasisekė.
•

sakyk tu man. .. . Visa Pa

(Pabaiga.)

bet

vergta? Kodėl jie turi badu mirti, jei jie pateko į dik

kijos ir jos žmonių, ypač katalikų, padėtis. Naikinant

Kominterno

carą,

nužudyti

žydas, jei žydo neužstotų. Ir

Laiškas iš Kauno

sais šaukiasi milicijos. Kiek

proletarinio pasaulio revoliucijos laimėjimo ženklas

pasirinktai

buvo pasikėsi

sutvarkyti besikarščiuojantį

žmonių reikalus. Tad, naciai, bausdami lenkų tautą, ir

priklauso

telegrafuoja,

Berlyno

Iš

kad Rusijoj

ftl'A

monarchijoj

Jau 1932 m. (vasario 15 d.) “Bolševik” džiaugėsi:
“Naujų revoliucinių sukilimų jėgos smarkiai auga;
duoti

'r

Šioj

tada kitų kraštų žmonėmis rūpintis ir savo tvarką piršti.

Stalinas Maskvoje išleidžia laikraštį “Bolševik". Jis

balan

d.

kūdikiai, moterys ir seneliai, jei jų tėvynė buvo pa

kidiecezijos laikraščio “New World” redakcijos perso
kią vergijos naštą velka. Milijonai žmonių badu išmirė,

7

džio, 1916 m.).

nimas

Šiomis dienomis mirė James J. Brady, Chicagos ar-

Sovietų Rusijos žmonės didelį skurdą kenčia ir sun

(“Draugas”,

Vokiečių okupuotoj Belgijoj, Olandijoj ir kitur gy

zikos.”

Žurnalas leidžiamas

Brooklyn, N. Y.

Tinginys sako — galėsim
— turėsim, gersim — gy

-*>

WILL COME

ON SW|FT W1NCS

TO THOSE WH0
PEFILE THE
TOMB OF
TUTAN KHAMEN /

venkim.
¥

DR1DOA8

Pirmadienis, baland. 7. 1&M

Alia Rachmanova

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

1

5

Jaunas lietuvis - lakūnu
prie kulkosvaidžio
Kai reikės Lietuvą vaduoti, aš būsiu - su lėk
tuvu. -1 britą aviaciją, prieš japonus.

(Tęsinys)

— Ką ji tau daugiau patarė padaryti? — paklau*
siau susijaudinusi, bet Lidočka nesuspėjo papasakoti, nes
tuo pačiu momentu į kambarį įėjo mano mama ir miss.
Ši pasveikino mane ir atsiprašė už Lidočką, kad ji vaka
re negalėsianti į mus ateiti, nes, viena, sakė, jai tas ne
visai tiktų, o antra, reikią eiti anksti gulti. Bet kai ji
nusigrįžo, Lidočka jai kyštelėjo liežuvį ir pro nosį pik
tai tarė:
— Bet, miss, juk aš esu visai sveika.
Miss dėjosi, lyg to nenugirdusi, dar kartą man pa
linkėjo visokios laimės, paskelbė, kad vakare ateisią Lidočkos tėvai, ir atsisveikino.
Kas tikrai buvo toji moteris, kurią Lidočka taip
stengėsi prisiminti, ir ko tuo siekė Petuchova? Kam jai
rūpėjo Lidočkos kilmė? Visa tai sudarė man nemaža
nerimo; jei būtų buvusi ne mano vardo diena, būčiau be
regint į ją nuėjus ir išsiklausinėjusi, kokį patarimą jai
davė toji moteris. Tačiau dabar nieko negalėjau padary
ti, nes kiekvieną minutę galėjo ateiti svečiai.----------Šiandien vakaras manęs visai nedžiugina. Su kokiu
malonumu aš jį praleisčiau pati viena, savo kambaryje,
arba su tokia meilia, paprasta ir nuoširdžia mergaite,
kaip Mania Bieliajeva, arba, dar geriau, su kokia pora
našlaičių vaikų. Tačiau, gaila, kitaip galvoja mano ma
ma; ji mano, kad jaunai mergaitei tai netinka, kad rei
kia pratintis į “pasaulį,” į pokylius, vakarus. Prieš tokį
įsitikinimą aš visuomet protestuoju, bet šiandien, kada
jie jaučiasi toki laimingi, mane matydami žmonių drau
gijoje sukantis, aš turiu padaryti jiems tą džiaugsmą!

Rugsėjo 25 d.
Šiandien pirmiausia pamaniau apie Lidočką. Bet
prieš 10 valandą negalėsiu pas ją nueiti, todėl parašy
siu dar porą žodžių apie vakarykštį vakarą.
Buvo labai linksma ir smagu. Jaunimas dainavo,
šoko, žaidė gėlių skrajukę; aš gavau visą krūvą meilės
laiškučių, iš jų kelis tikrai malonius-------—
Operos artistė padainavo kelis romansus, tarp jų
ir “Pasigailėk manęs!” — Tada aš ėmiau
svajoti apie1
i
Vadimą Verchovskį; ir visą savo džiaugsmą, visą vaka
rą ir pokylį būčiau atidavusi už vieną vienintelę jo
eilutę----------Ypač visiems patiko viena daina, dabar visam mū
sų mieste įėjusi į madą: kaip vokiečiai bėga nuo kazo
kų ir kaip kazokai, lyg viesulas, paskui juos skrieja. Ją
išklausius, visus pagavo nepaprastas įkarštis, ir visi
ėmė reikalauti, kad karą reikia būtinai tęsti toliau ir
“apvainikuoti pergale.” Prieš karą išsitarė tik advo
katas Piotr Vasiljevič Bykovas. Jis daug kalbėjo apie
liaudies nepasitenkinimą ir apie tas aukas, kurias tu
rėjo sudėti karui darbo žmonių masė, ūkininkai ir dar
bininkai. Už tai visi jį užsipuolė. Ypač baisiausiai pikti-1
nosi Zinaida Vasiyevna Pesockaja, vicegubernatoriaus
žmona:
— Karas turi būti tęsiamas ir baigtas pergale! Ru
sija turi nugalėti! Jei reikės, aš atiduosiu viską, ką tik
turiu, net ir savo paskutinius marškinius! — šaukė ji.
Zinaida Vasiljevna yra tikrai įžymi patrijotė; ji
pati privertė savo sūnų baigti puse metų anksčiau gim
naziją, įstoti savanoriu į armiją ir palydėjo jį beveik
ligi paties fronto, nors vargšas Kolia ir nejautė tokio
didelio entuzijazmo ten vykti, nes namie turėjo palikti
savo sužadėtinę Natočką.

Sėdėjau parapijos ofise.
Bridgeportiečiai geri, malo
nūs; žmonės ir darbas ofise
nebūtų sunkus: išrašinėk ti
kietus, rekordus. Tik kai pri
puola kada visą dieną, iki
vakaro devintos kambary iš
sėdėti, tai pasiilgsti pavasa
rio oro. Jau rengiausi kar
tą per pietų pertrauką iš-1
sprukt kelioms minutėms
pažiūrėt, kaip atrodo tos die
nos saulė ir atsigauti vėju,
kurs pučia nuo Mičigano,
kaip į ofisą įėjo jaunas vy
rukas ir paprašė
gimimo
metrikų
— Tai ką esate pasiryžęs
daryti?
— Šį vakarą išvažiuoju j
kariuomenę, savanoriu.
— Kaip jau čia dabar taip
sugalvojai?!
— Teisybę sakant, tai tą
naktį buvau kelias burneles
išmetęs. Su draugais susi
tarėm. Tą patį vakarą ir
užsirašėm, bet aš ir dabar
pasilieku' prie to paties nu
sistatymo. Važiuoju pliekt
tų japonų, ten net prie Fili-

pynų.”

Pasisakė savo pavardę - Steponas Pakalnis. Klausia
mas pradėjo pasakoti savo
gyvenimo istoriją ir tolimes
nius planus:

— Nuo mažens lankiau
Šv. Jurgio parapijinę moky
klą. Nėr ko slėpt, buvau padykęs, bet tėvas paskiau ma
ne ištaisė. Jau eidamas į mo
kyklą turėjau darbą, o pa
skutiniu metu dirbau plie
no fabrike, per valandą už
dirbdamas po 1 dol. ir dešim
tuką, per savaitę gaudavau
net 48 dolerius. Bet kai taip
viskas pasauly verda, kur
čia tu namie nusėdėsi Tai
ir susitarėme keli lietuviai
vykti į frontą. Be manęs dar
išvažiuoja Grėbliūnas, Mikuris, Blačis ir keli kiti.
— O kaip tėvai?
— Ką, tėvams žinoma,
gaila, bet ant galo tėvas
pratarė:
“C, išvažiuosi, tai bus ma
žiau trubelio namuose!”
Šį vakarą eisiu į pašto
ofisą Down Town’e.
Šią

nakt išvažiuosime į Waukeganą. Man reikėjo jau per
eitą nakt išvažiuot, bet dar
^norėjau dantis sutaisyti.
Waukegane duos uniformas
į ir aš pateksiu į Amerikos
j karo laivą “U. S. A. Texas.”
I Tas laivas ir nugabens į Filipynų salas. Aš stosiu į air
corps — būsiu
lakūnas.

Skraidyt išmokau dar būda
mas parapijinėje mokykloje.
Ore jau esu išbuvęs apie 100
ir pusę valandų. Jau pats
skridau turėdamas 141-2
metų. Vėliau pasiskolinau
nuo draugo lėktuvą ir su sa
vo seseria ir dar viena mer
gaite buvau nuskridęs net
į Pietų Ameriką. Teko man
skraidyti ir nakčia, nebijo
siu, jei reikės net nakties
žygiai daryti kur nors virš
Tokijo.

Dabar išvažiuodamas pa
siimu 3 siūtus, 4 poras ba
tų, 16 kojinių, desėtką porų
baltinių. Vakar nakt atsi
sveikinau su pasiliekančiais
draugais. Jie tai mane išva
dino “kreiziu” — sako, tokį
gerą darbą turi ir važiuoji
kažin kur. Bet aš pasiryžęs.
Aviacijoj tai būsiu prie
kulkosvaidžio. Oi, kai rei
kės — paspraginsim japo
nams. Jie tokie slapti žmo
nės, Amerikos nemėgsta. Aš
pereisiu į britų aviaciją ir
su kulkosvaidžiu tratinsiu

NAŠLAITĖ
Išvargus, nuliūdus našlaitė maža
Prie durių stovėjo turtuolio;
Nudriekus, nuplyšus ir kojom basa —
Ji pašalpos meldė nuo pono.

Su plakančia širdžia, krūtinėj banga
Duris ji klabeno auksuotas,
Ir laukė našlaitė, kad pono ranka
Nušluostis akis ašarotas.

Kieta ir nedora turtuolio širdis
Atstūmė mažutę bėduolę;
Ją alkis kankino ir geso viltis ....
Nuliūdusi verkė varguolė....
Praeidamas pro šalį, beturtis žmogus,
Kurs ištiesė ranką mergaitei:
— Kentėkime, sako, bendrai mes vargus,
— Visi mes pasauly našlaičiai.
L. šilelis.

kur tik reikės. O kai reikės
vaduoti Lietuvą, tai aš bū
siu su lėktuvu ir už Lietu
vą kovosiu. Dėl gyvybės sa
vo aš labai nesibijau.
Drąsiu ryžtingu žingsniu
jaunas vyras išsiskubino pa
daryti paskutinius pasiruo
šimus prieš kelionę. Kiek
mūsų lietuviškame jaunime
energijos, kiek drąsaus pa
siaukojimo! Kad mes mokė
tume tą trykštančią jėgą su
mobilizuoti ir pakreipti rei
kiamu keliu — stebuklus
padarytum.
K.J.Pr.

pažymėti.

vTthis cheese
food that’s digestible
as milk itself!

SPREADS! SLICESf TOASTS!
MELTS PERFECTLYI

f
Vldumiiotčlo OfisA.-’ Atdaras Sekmadieniai nuo

II

iki

t

vai. Popiet.

DŽIAUGEIS NATŪRALIA IR
GRAŽIA IŠVAIZDA!

'CTl

MONEYBACK

\

O kekia graži esti šitoji Zinaida Vasiljevna, kai
šneka apie tėvynės meilę! Aukšto ūgio, tamsaus veido,
su juodomis, iš įkvėpimo spindinčiomis akimis ji stovė
jo prieš mus kaip kokia dieve. Bet kai ji taip įsikarš
čiavo, Piotr Vasiljevič pastebėjo, kiek begalėdamas švel
nesniu balsu:
— Jūs kalbėjot su tokiu dideliu įkvėpimu apie tė
vynės meilę, tad prašom pasakyti, gerbiamoji, kodėl, sa
kysim, pasiuvę sužeistiesiems baltinius, nesėdate prie
stalo gerti arbatos taip, kaip jie geria, bet taip, kaip
“reikalauja etiketas?” Jūs tiek kalbate apie “visuome
nę,” bet su ta visuomene nenorite sėsti prie vieno stalo!
Pirma turi išgerti “visuomenės viršūnės,” paskum “svar
besnieji draugijos nariai” ir tik po to eina “paprasti
žmonės!”
Zinaida Vasiljevna, visa paraudusi iš pykčio, atkirto
aštriu tonu:
— Taip, aš myliu savo tėvynę ir tautą, mūsų rusų
liaudį! Tačiau iš to dar negalima daryti išvados, kad dėl
to turiu sėsti prie vieno stalo su kažin kokia virėjos
dukterim! (Posakis, vartojamas ypač žemam kilimui

4*
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GUARANTEE OF^
SAUbfACTION

Budriko Velykinis Išpardavimas
IL\

(iaminame
Fleitas
dantistų receptų.

tiktai

iš

BO
Dienų Išmi'-Kininnii.
.Jei
nebūsite pilnai patenkinti. tai
sugri ąžJnttme
kiekvienų Įmo
kėtų centų.

•vV.\\W
GERŲ BALDŲ, PARLOR SETŲ, MIEGAMO KAMBARIO SETŲ, LOVŲ,
PEČIŲ, MATRASŲ KLEJANKIŲ, ELEKTRIKINIŲ LEDAUNIŲ.

*

tris BK Taisome Ir perdirbame senas
pleitaa. — Mėnesiniai mokes
P. JOHNSON, Pieš čia,. 1 dienos patarnavimas.

V HMl*

PI.KITV

ti.

V VANDOS:
Tolimesni Ofisai:
Kasdie iki 8 vai. v

Viriurm. Ofisas:
Kasdien iki fi vai.
Antrad Ir Ketvlrtad.
Iki 7-tos vai. vak.

A. A. A. Dental Laboratories
Iti.ltiaiiMiii

Piritų

INCORPOKATKIi
Gaminimo lAihnratnrlja

Pneaulyje

,555 Milwaiikee Avenue — Tel. ARM.
202
Kontli State Street — Tel. »VEB.
4S3I Irviną Park Itoulevard — Tel. FAI..
So. Stale— 404 E. 47tb St.—Tel. ATL.

5550
4630
4227
B880

North Side — 4731 Itroailuay.

KNYGOS! KNYGOSl

..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

2-jų

šmotų parlor setai,

vertė

$79.50,

po

JONO BILIŪNO RASTAI, 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 RAŠTAI IV t., (Vilniaus ir Kauno laiko
tarpis — 1918-1921 m.), 240 pusi................................ $1.00
V. KRĖVĖS RAŠTAI, I t., SUtcmosc-Pasakos ir Dainos. $1 00
VARGO MOKYKLA, Literatūros Pasiskaitymai, 175
puslapiai ....................................................................................$1.00
DIDŽIOJO KARO U2RA.SAI — Pr. Žadeikis, I t ,
(1914-1916 m.) .................................................................... 75c
MA2IOSIOS LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI —
Prabočių Anūkas, Iliustruota, 130 pusi........................ 75c

$49.50
$98.50
$19.50
$2.95, $3.95. $4.95

2-jų šmotų setai, vertė 160.00, už ...................
9x12 Karpetai, vertė $35.00, po ........................

9x12 Klejankės, po...............................................
Gera Maliava, po ......................................................................................... 97c

P° SI 48

***’

Kadangi BUDRIKO Furniture Annex-Warehouse persikelia į naują vietą, jūs
pirkdami dabar turite progą sutaupyti 30 nuošimčių nuo dolerio ant rakandų,
radijų, skalbiamų mašinų, šaldytuvų, ant lengvų išmokėjimų ir prekės yra
palaikomos iki jums jų reikės.

EILĖRAŠČIAI

Joseph F. Budrik, Ine.
3409-11 S. Halsted St.

Chicago, III.

Dėl teisingo pataisymo jūsų radijo ir pritaikinimo ant naujų bangų, pašaukite Bu
driko radijo ekspertą: YARds 3088. Per trumpą laiką patarnavimas už $1.00.

BUDRIKO WCFL, 1000 kil. nedėlinis radijo programas nuo 5:30 vak. Budriko Interna
tional Radijo programas: "Songs of the lsland" WAAF, 950 kil. nedėliomis nuo 4:30 P. M.

„(Bus daugiau.].

u

f

M

SU BALTU NUOMETU — J. Augustaitytė-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 irDasaitis,125 pusi.................. 50
KRISTIJONO DUONELAIČIO RASTAI, 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

"DRAUGAS"
2334 S. Oakley Avė.

Chicago, IIL
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Pirmadienis, baland.
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PASITARIMAI ANGLIAKASIŲ KLAUSIMU

Kotrina Simonaitienė
(Tęsinys)
Ateinu į valgomąjį, ren sakau. Jis antrą ir tretį kar
giuosi sėstis prie stalo, prie tą pakartoja tą patį klau
kurio nuolat sėdėdavau, žy simą, aš vėl nieko neatsadai man tik pastebėjo, kad kau. Tai jis perbraukia sačia užimta ir jie vieni čia vo ranka pakaklėj ir duoda
sėdi. Keistas dalykas, Ispa ženklą, kad vokiečiams taip ;
nijoj save vadino vokiečiais, bus, rodydamas ranka į
o jau Tenerife — ispanų ko mane ir į stovintį vokiečių
lonijoje žydais. Kai vokie laivą, anglų atvytą į Rio
čiai lenkų žydus Varšuvoj uostą ir dabar stovintį ne
atskyrė ir į atskirą rajoną toli mūsų laivo.
Nemažai portugalų emig
apgyvendino ir tvora aptvė
rė, tai iš šio rajono žydai rantų vyko į Braziliją, dalis
bėga. Nepatinka žydams at jų išlipo Rio uoste. Išlipan
Angliakasių unijos prezidentas J. L. L.ewi3 (kairėje),
skyrimas ir apgyvendinimas tieji Rio uoste, atsisveikino pasitarimų pirmininkas Ezra Van Horn (centre) ir ša
atskiroje vietoje nuo kitų su keliaujančiais portuga lies vyriausybės atstovas dr. J. R. Steelman Nevv Yor
žmonių, o laive užima atski lais į Santos uostą ir sušu ke tariasi, kaip skubiau angliakasius sutaikius su an
rus stalus ir neprisileidžia ko kelis sykius: “Tegyvuoja glių kasyklų operatoriais. Trylikos valstybių minkštųjų
kitų tautybių žmonių, nors Portugalija, tegyvuoja Sale- anglių kasyklose angliakasiai nutraukę darbą.
dar ir tuščios vietos yra.
žaras’’. Tiesą pasakius, porSancta Cruz — Tenerife tugalai visas laivo sienas veikia Tėvelį, ir jisai ima nėtus trūkumus likviduoti,
įlipo kelios dešimtys ypatin- išrašė tokiais šūkiais ir vi žardo pašaliu griaužti obuo kad mes dirbdami galėtu
gų ispanų, kurie negavę lo- sur pabrėžė savo tėviškės lį, o sūnelis, rankeles užpa me džiaugtis ir jūsų darbu.’
vų turėjo gulėti ant grindų, pasiilgimą. Taip, portugalai kaly sunėręs ir galvelę aug- vietų Lietuvos laikraščiuose
pasitiesę šienikus. Taip at- apleido savo tėvynę ir po štyn atmetęs, žiūri, kaip išspausdintas M. Kalinino
rodo, jei laivas būtų dar kelių metų vėl galės grįžti, jo Tėvelis vaišinas — obuo pasirašytas “ukaz,” kuriuo
kur nors uostuose sustojęs o kokia mūsų lietuvių da- lį abliuoja.
draudžiama “išmėtyti” tokių
.
ir būtų atsiradę keleivių, lia bus? Aš tikiu, kad
Bent
kiek
paebliavęs, įmonių turtą. Tai esąs “už
būtų visus paėmę ir, tur būt,
lietuvio kančia, auka, drą- galop kyšteli obuolį sūnui maskuotas socialistinės nuo
guldę į vieną lovą po 2 ar sa ir pasišventimas pri atgal, atvaišindamas:
savybės išgrobstymas,” to
ba po 3. Nepaslaptis. kad
kels Lietuvą iš kapinyno
dėl dabar visi tokie turto
— Valgyk sau pats.
keleiviai negavę kabinose
ir sužibės nauja lietuviš
— Dar, dar, Tėveli! — vogčiojimai būsią griežtai
vietos gulėjo koridoriuose,
kai krikščioniška saulė Nenori vaikiukas imti. Bet baudžiami.
nors pinigai buvo užmokėti
kai krikščioniška saulė. paima, nuliuzdamas, kad jau
Atrodo, šio šauksmo dėl
už kabinas. Buvo net ir to
raškymo istorija pasibaigė, stachanovizmo pasekmių už
(Biks daugiau.)
kių kuriozų, kad žmogus nu
ir Tėvelis tikrai traukiasi į teks. Bet turime apginti ii
sipirko Lisabonoj pirmos
vargšus Grigoravo popie
pertrauktą savo darbą.
klasės bilietą ir užmokėjo Augštaičių
Ne! Nėra ir nebuvo visa riaus fabriko darbininkus:
už bilietą 330 dolerių, nuei
kuo
me pasaulyje geresnio tėve juk jie yra priversti
Vaizdeliai
na į pirmą klasę ir randa
lio už jo Tėvelį.
daugiau popieriaus išleisti,
tenai jau užimtas visas vie
Vaižgantas. nes normaliai dirbant jie ne
(Atkelta 15 3 pusi.)
tas. Prasideda pasikalbėji
užsidirbtų net pakankamai
— Tėveli! — ūmai sušun
mas keleivių. Pirmasis ke ka berniukas, gudragalvo- Žinios iš Lietuvos
juodos duonos. Todėl dirba
leivis užėmęs kabinoje su damas: geriau aš Tamstą
katorginiai, o rezultatus pra
(Tęsinys iš 2 pusi.)
savo žmona dvi vietas, sa pakelsiu...
neša mašinistas St. Roma
įspėjami administracijos, re
kosi užmokėjęs Lisabonoje
nas, kuriam tenka keiksmų
— Nu kelk, — vis saitai
dakcijos ir pagaliau skaity ir barimo iš administracijos,
1000 dolerių už dvi vietas sako Tėvelis.
tojų, kurie vėliau gauna
Patikrinus bilietų numerius
redakcijos, ir laikrašių skai
Juokdamas bėga berniulaikraštį.
Spaustuvei
daro

pasirodo, kad ir mokėjusių kas kieman, verčia suolelį
tytojų už vėlinimą.
mi dideli nuostoliai,
nes
už 2 bilietu 660 turi tuos pa- augštyn kojomis ir tęsia
daug popieriaus nueina nie
čius pirmosios klasės nume- atatupstas sodan, kaip skruz
kais.
rius. Mažiau mokėjusieji tu- delė šapą Tėvelis apsimeta
Grigoravo popierius, ypač Pain— Agony Starts To Leave in
rėjo eiti į trečios klasės ka- nematančiu to juokingo var24 Hourg
j rotacininkams, pasidarė dijutes, bet neradę tenai tin- g0; tabokos pirštais pasise
Happy Days Ahead for You
—
kamos vietos, miegojo kori- męg dairosi po medžių vir. i dėlių siaubu. Pamatai, kad
Thlnk of lt—hovz thia old wor1d
does make progresą—nnw comea a
kieme iškraunamas jūsų po prescrlption
whlch la known to phardoriuje.
1 £ūnes kaip žvaigždes skaimnclsts as Allenru and withln 48
pierius ir stveriesi už gal houra
after you atart to take thia
act lng formula paln, agony and
Vasario m. 26 d. turėjau tydamas.
vos: na, dabar tai bus vel bivift
Inflammatlnn caused l>y excesa urlo
hcid
haa
atarted to depart.
Štai vargų negalais vai niava — pagalvoji.
ilgesnį pasikalbėjimą su vie
lAIlenru does Just what thia nuline
*ays lt wlll do—it la guaranteed. You
nu žydu gyvenusiu Antver kiukas atkeliauja lig — pat
ran get one generous bottle at leadTodėl, draugai, Grigora Ing
drugstores everyvvhere for 85
and lf lt doesn’t brlng the Joypene,
o pastaruoju metu obelės. Tėvelis, ant suolelio vo fabriko vadovai ir darbi centą
oua reaulta you ezpect— your money
•rhola
heartedly raturued.
pasistojęs,
viena
ranka
leng

Marselyje. Jis pareiškė, kad
ninkai, dėkite pastangas miokupuotoje
Prancūzijoje vai įžardo į žnyples šakelę
geltonuoju;
šakelę
trūksta maisto, o laisvoje su
Electrolysis Clinic
sukama,
obuolys
Litten to
— žymiai daugiau ir žmo trekš,
nės geriau gyveną. Prancū- šliukšt per lapus ir bubt po
Plaukai Išnaikinami
PALANDECH’S
zijoje, pasak žydo išsireiški- į kojų, net persprogo ir sultis
Nuo Veido Ir Ran
kų Ant Visados.
mu, komunizmo pavojus ne- ištiško. Kad nebūtų vaikas YUGOSLAV-AMERICAN
GREITAI IR
gresia, daugiausiai gali nu- pasisukęs, būtų, kaip tam
RADIO
BROADCAST
BE SKAUSMO
kentėti vokiečiai, nes pran- tinginiui, į pat dantis įkri- Every Saturday, 1:30 to 2:30 P.M.
TREATMENTAI
TIKTAI ............ 50c
cūzų kantrybė gali išsisemtik krimsk.
Valandos
6 v. v. — 8:30 v. v.
STATION
WHIP
ti ir parodyti, ką jie gali.
Kaip paukštinis šunaitis
1480
kilocycles
obuolį, griebia į abi sauji ir,
Aron and Aron
(First Station on Your Dial)
Kovo m. 3 d. 2 vai. Rio vypsodamas iš džiaugsmo,
3962 Fifth Avenue
Featuring a program ot
Puikus miestas. Didžiulu augštai prieš Tėvelį rankeKampan Crnwford and Harrlnon
Tel. KEDzie 7810
kalno viršūnėje stovinti Kri: ’es iškeldamas, guosliai ri Yugoslav Folk Music
taus statula daro nepapras tinėja švelnų kamuolį. O Tė
to įspūdžio. Kristaus išskės velis, jau nuo suolelio nu
tos rankos siunčia palaimr žengęs ir žnyples savo pečio
"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save ti
ne vienam, bet, deja, dau atšlėjęs, į sūnų žiūri ir ki
gelis nuo Jo nusigręžia, už šenėn tabokos siekia.
tat paskęsta netikrume.
— Tėveli! pirma Tamsta
Stoviu ant laivo denio ii atsikąsk! — sako sūnelis,
MENIŠKAS DARBAS
regiu, kaip juodukai akimis: stengdamasis trumputes sa
PRIEINAMOS KAINOS
mirgsi ir vilioja mūsų laivo vo rankeles kuoaugščiausiai
bendrakeleives ispanes
ii iškelti.
NUOŠIRDUS PATARNAVIMAS
— Et, dantų nebeturiu..
portugales, stovinčias ant
— Turi, turi! Pagraužk
denio. Atkreipiu dėmesį į
T* -./‘I
juodukus ir žvelgiu į juos. tuo iltiniu! — Neatlyžta sū
r II
Vienas iš juodukų, kreipda nelis.
I
527 N. Western Avė. Tel. See. 6103
Toks sumaningas
ir nemasis į mane klausia: “Jūs
vokietis?“ Aš nieko neat- veidmainas pakvietimas per

RHEUMATISM

™

PAMINKLAI

Venetian Monument Co.

A

OUINTUPLEIS

Pašto Ženklus
Ar norite prisidėti prie
tikro misijonieriško darbo*'
Taupykite vartotus pašto
ženklus? štai lengvas ir vi-(
siems prieinamas būdas, ku-'
ris neša misijoms didelės1
naudos, o bendradarbiams
gausių nuopelnų.
Šioj srity daugiausia ga
li pasidarbuoti tie,
kurie
dirba krautuvėse, bankuose,
ofisuose ir panašiose vieto
se, kur kasdien pereina
daug pašto.
Nuplėšdami pašto ženk
lus, saugumo dėlei, malonė
kite apie patį ženkią palikti
apie pusę colio (ar mažiau)
popiero.

A.

ZAVIX KAS

(/.EU t

1941

Taupykite Vartotus

>?
i

JUOZAPAS

7,

I.l.)

Min
Hal. f,. 194 1. 3:40 vul.
l’o piltu. .sulauk ys i,
amžiaus.
imi <
iš Mar iu lupulės apskr.
<•udi.li/ p.uap
šia vi ul i) kaiIIIO.
J
d
•aimilkoji- išgyveno 3s iii.
Paliko dubliu nu- 11 > 11 i ū < 11 ■ 11
motei)
Elzbieta
( po
levais
V ilkeii'lb t, 3 d u kt • i is < Inu u
žentų VVaJter VVI.siur, Jul,a ir
Žellb, Alfred • ’oe •o ii Mariau
Zeuall. šunį)
Jll • iz.ap.-i
1 • -’i
kuli. Vincentų Vilkutaiti (i'leve. »).». 3 sesei- is Magdai- nų
Sivill. Piam-iški) K'llliz < 1 'leve, (i ) ir Kaz im ier;i Vilkinaily (fleve. ii.)
ŠV , geri,a Kol
lim) l'etrauski elis ir gimines.
1'i i k la usė
prie
Suvalkiečių
Draugystės.

lll e 1.1

Kuiiiis pašarvotfi-i 910 VVi-st
35t»l 1*1. Tel. Y a rd.s 4907.
Laidotuves i vy)<s Treėiadieni. Hai. 9 iš n amu X vai. ryto
bis atlydėtas j šv. Jurgio par.
bažnyčių. kuri- Jjc įvyks gedlltingus pamaldus
iiž
velionio
siek). I’,, palu aido b 11 s 11111 v dėtas šv. Kaz iii i •ro kapines.
N uosi rdžiai k v ft iiinif \ įsus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvau! šiose laidotuvėse.

MISSION CLUB,

Hinsdale, Illinois.
Marian Hills Seminary,

Nuliūdę Moteriai, sūnus, l»ukterys, Brolis, s< •s«-rys Ii- Gtutinės.

ūse MUSTEROLE for

CHESTCOLDS
P.lother—Cive Your CHILO
This Šame Expert Care!

At the tirst sign of tlie Dionne Quintuplets tutelung cold—their chests und
throata ure rubbed with Children a
Mild Musterole— u produet made to
promptly relieve the UISTKESS of
thildren's colds und retulting coughs.
The Quinta have ulways had the
best of care, so mother—you may be
assured of using just about the BEST
produet made when you ūse Musterole.
MORE thun an ordinary “salve” —
vvarining, soothing Musterole helps
trenk up local congestion. Also made
in Kegular and Extra Strength for
lliose preferring a stronger produet.

Asfhma
Mucus
(oughing, Gasping
Thanks to a Doctor’s prescrlption calltd
Mrndaeo, thousands now palllate terrible recurrlng attaeks
lng. wneezlng
»hi
nature remove-----------------no smokes. no lnjectlons. Just tasteless,
pleasant tablets. Tne rapid. dellghtful palliative action commonly helps nature brlng
vvelcome sleep—a '•God-send." A prlnted
guarantee wrapped around each pacfcage of
Mendaro lnsures an Immedtate refund of
the full cost unless you are completely satIsfled. You have everythlng to galn and
nothlng to lose under this posltive money
back guarantee so get Mrndaco Irom your
druggist today for only 60c. —

Laidotuvių
lirektorius Antanas M. Phillips Tel. YAKds
4 i»US.

Nuo balandžio 15 dienos
Budriko WCFL, 1000 k., ra
Nėra jokios gėdos, jei žmo
dio programos bus permai gus per nenumatomas ap
nytas laikas: bus vieną va linkybes neturtingas pasi
Smulkūs “Drauge” skelbi
landą vėliau.
Pranešėjas. daro.
Svett Mardeo
mai nedaug kainuoja, bet
rezultatai esti geri. Bile ko
kiu reikalu pasiskelbk ‘Drau
•ART, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
go’ “Classified” skyriuje.
KELNER - PRUZIN
Niekad negalima ko nors
, pasiekti, kol esi įsitikinęs,
kad to pasiekti nestengsi.

••rUuiiM PaUrnarimM — Moterii patarnauja

Phone 9000

620 W. 15th Avė.

UNIVERSAL
RESTAURANT

PASKUTINIS

Suteikiam Patarnavimą
Vestuvėms, Krikštynoms ir
kitokiems Bankietams
Linksmas Patarnavimas
Visiems

PAGERBIMAS

756 W. 31st Street
A. A. NORKUS, Sav.
Tel. Victory 9670

-

ALL MAKI$-NIW... REBUILT

JOHN F. EUDEIKIS

TYPEWRITERS
AN D

A D D I N G

MACHINES

Laidotuvių Direktorius

— SMAIL MONTHLY FAYMINTS—
AU MAKfS

SOLD, RENTED
AND REPAIRED

AMBULANCE Dieną ir Naktį

— URMAL T1AMJN AUOWAMCS —
•Ul ■(■VILTI CAIIT 0NI-TIAI
iCTAD typewriter

COMPANY

ROBIRT C. OOLMLATT,

119 W. MADISON ST.

Phone DEAR3ORN 9444

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

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

ItTIMATIl— FREE — OEMONSTRATION

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

KOPLYČIOS DYKAI Į
L

./M

jb

J

VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

J. Ll ULEVIČIŲ S
4348 S. California Avė.
Tel, LAFayette 3572
I. J. ZOLP
1646 YVest 46th Street
Tel. YARda 0781-0782

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue
Tel. YARds 1138-1139
ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avenue
Tel. LAFayette 8024

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue
Tel. YARda 4908

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

LACHAYVICZ IR SCNAI
2314 YVest 23rd Place
Tel. CANaI 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULlmąn 1270

Šeštadienis, baland. 5, 1941
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
►

Vienu šūviu
nušovė du zuikiu

Lietuviu Keistučio
Klubo vajus

VVest Pullmano žinios

A V O X SSERBŲ DEMONSTRACIJOS I’KIEŠ VOKIEČIUS

CLASSlFiFn

Šv. Petro ir Povilo Para
pijos Jaunimo Klubas ren
gia šokius balandžio 18 d.,
parapijos salėj, 12227 Eme
rald Ave.

mukite pigiai |.( .
i Labui pigia kaina parai)
’Vl ls'
nrl.it prekini* buh |11H '
k.-ia,,.,
ir turi būti parduotas 2'”J
yjĮ Tui tikrus bai g, nūs
laiku.
. K'»ipkit. s ,
2331 So. Oaklev Ąu

1 SOI O.

PAltSlIlI 11|) \

,| .

IU P MM " h ’'' 'HI.
Gerai, ifldirlitoj vii-t,,

Jau virš 29 metai, kaip
Į
Vakaras
pavadintas
“
A
1 gatv.s parsiduoda. i|u,'o
Chicago lietuvių tarpe susi
Storas. Tai U. paprasta .
1' 'int
luiiins asnuiiihiH, n,.s p"’Ka liiikaorganizavo Lietuvių Keistu Night in Spain”. Bus tikra
purduotl <KH stati,i,,H " lk|a gll.lt
Kreipkitės pro’ 1,1 "''tisties'
čio Pašalpos Klubas ir savo ispaniška atmosfera, ne3 viL
gyvavimo laikotarpy ne vie- si yra prašomi ateiti kosMAI.NYMl
I
Maniu,tte
Parke
‘
nam-nai lietuviui-ei ištiesė tiumais apsirengę. Taipgi
namą mainysiu ant' , ■ ,ų
mūro
pagalbos ranką, sušelpda- bug ir profesionalų Rhumba
l kur.
*"g,.Sn,o i,į|e
«UOvel,|||
mas ligoje, arba pagelbėda- go^-ų
p.utsiiRony
mas mirus šeimos nariui-ei.
(( ASE _ PKEKIMs' ,SAs
I
Parduoda
Parduodamas kelsas
1 'S>
T, . . m. Tzi-.t.
. tu.
' fet
'etas turi 96 inėluš' ii,-i”r*'ki”ls l.iiKeistučio Klūbas nėra
, . Grieš gera orkestrą.
„
doėlo ir 48 inėius , -' “ 1 lr"'ius
. . kių pradžia apie 8 vai. .ą.
ik <15.00. Krtdpkitėa , 'lo- Kaina
rejęs krizių. Jis auga nariais
.
..
... I Įžangai 35 centai,
K. S.vr j u,. A su II,,,
ir tvirtai stovi finansiniai. *
°
...
Susirgęs narys gauna pašaiŠirdingai prašome kitų
liAKGKN.Vl M \KQl
IK APVI.|XkĮ“ 1-akke
pos po penkis dolerius į sa- kolonijų jaunimą atvykti į
Mūriniai bungm0Ws
vaitę ir 300 dolerių išmoka- tą vakarą.
Serbų demonstracijos prieš nacius Belgrade, įvykusius nuvertus Jugoslavijos vy- $4500 ir aukščiau. 6 dur, Unos ""O
ir aukščiau, 14 ketum •, ai $6500
riausybę,
kuri buvo pasirašius sutartį su Vokietija.
ma nariui mirus. Be to, klū
,ir aukščiau. 7 —10I
V
šokių Komisija
aukščiau
■-—bizniavo ’l $21.50,1 ir
bas parūpina grabnešius ir
nanuj
nuo
$4500 ir aukščiau. 17
i tidžių. Kainos nuo S’-nn’'""1' kajuos nuveža, taip pat gėlių
ir namai galima pirkti
lr auksreikalavimų.” Akademijos
išniokėjinų. Kreipkitės ,“nt h'»8vų
vainiką nuperka. Visa, kas
CHAKI.ES I
L, ,J “s:
tvarkymas bus nukopijuotas
comPANv >M SK,S.
STANLEY GAVCUS
pasakyta klūbas teikia už . . .
• r\ L
1/ »
6921
So.
Mestom
%
nuo
maskoliškųjų
žemės
ūk

— Parduoda—
duoda energijos. Greičiau
KEPublIe 3713; Vak..,,
'''•
55 centus į mėnesį. Be to, UeiUVOJ UflDdr Rflip
0476.
k«iais Pi„.s,M.)t
sia, kad ir elektros stotyje io mokyklų.
JUODŽEMĘ
klūbas turi knygyną, rengia
sėdi koks “liaudies priešas.”
1 bušelis — 25c; 5 buš. už
kultūrines pramogas ir
$1.00; 10 buš. už $1.50
aNd thahks a
Šiuo laiku keistutiečiai
“Tiesa” aprašinėja atsitiokupuotoje Pcrkrausto Baldus, Vežioja Anglis
Bolševikų partijos orga- 1 Kiek dabar
MILIION FOR
pasiryžę suverbuoti daug kimą, kad Kaune vienas auKreipkitės prie;
jeliing me about i
nas “Tiesa” gėrėdamasis j Lietuvoje kainuoja rašomo
naujų narių. Nėra abejonės, tobusas išvažiavęs be konpraneša, kad žemės ūkio ko ji mašinėlė, patiriama iš
*y\hOLE FAMILY'
kad
užsibrėžimas
—
vienu
duktoriaus.
Tik
vėliau
paBridgeport. — Tupi ant
misariatas “iš pagrindų” re skelbimo, išspausdinto “Ta 110 So. Ridgeland Avenue
tako, ant kitų sako — skel- tūkstančiu padidinti klubą, stebėta, kad jo nėra. Tad organizuojamas. Vadovau rybų Lietuvoje.” Už varto
IOVES IT!
Wortli, III. Tel. Oak lanvn 1 1I3-.I-1
bia lietuvių priežodis. Tą. bus atsiektas šimtu nuošim- autobusu važiavę zmones
— jamas “tovariščo” Leono— tą “Adler” firmos mašinėlę
kondukto
priežodi galima pritaikyti,
Kiekvienas sveikame pradėję patys
Pušinio—Sosnovo ir “tova reikalaujama net 2,000 rub
Būsi
turtin
Kaimynui, Įpirš balandžio 1' stovWe asmu0- nuo 16 iki 50 riaus ieškoti. Po pusvalan riščo” žitkovo, komisariatas lių. Savo laiku tokia maši
gesnis ir lai
mingesnis. —
džio jis buvęs surastas.
d. aprašė apie a. a. Jurgio mctli «ali taP“ nariuvejas visus “liaudies prie- nėlė Lietuvoje kainojo nau
Turėsi
Simkevičiaus (Simms) laidoVa)aus Emisijos sekr.,
Subolševikintosioa Lietu- -us „ Komisariatas nctrukus ja 400 litų.
I'ZTIKKINTĄ RYTOJ V.
tuves. Kaimynas pasigrožė
4- Skebcrdytė vos valstybinė knygų leidyk
virsiąs ‘grynai socialistinė
MUTUAL FEDERAL SAVINGS
la išleido J. Stalino knygpajo tų laidotuvių gera tvar
įstaiga”, o tai turėsią “ne
and LOAN ASSOCIATION
laikę susidedančią iš 15 pus paprastą reikšmę mūsų res Popiežius Laimins
ka. O, girdi, kitų iškilmin
,
OF CHICAGO
lapių. Ji vadinasi “Trys rau publikos ūkiui kelti,” kad
gose laidotuvėse darąsis tik Mdr(|U6tt6 lATK IT
2202 W. Cermak Rd., Chicago
Per
Radio
donosios armijos ypatybės.”
ras jomarkas: garsus klei .. i
v ■
Canal 8887
galima būtų “pasivyti kitų
15 puslapių brošiūrėlė kai
gėjimas koplytėlėse, stumi- TlflKlĮ DUS SYI6SU
Mokame 3l/2% Dividendų
tarybų sąjungos respublikų VATIKANO MIESTAS, ba
Ben. J. Kazanauskas, Sec.
nuoja
15
kapeikų.
masis smalsuolių, bažnyčioj
žemės ūkio lygį. ...”
landžio 4 d. — Vatikano ži TURTAS £1 000,000.00
je kūmučių įspūdžiais dali-, Marųuette -Park Liet. Am.
nių agentūra šiandie prane- j VIRS r ’
Į okupuotąją Lietuvą vis
nimasis.
Piliečių Klubo mėnesinis suIš “Tiesos” sužinome, kad ša, jog Popiežius Pijus XII
visai neužpelnytas bri- sirinkimas Įvyko kovo 30 d. dažniau atvažiuoja naujolaimins
pasaulį
dgeportiečiams priekaištas Tarpe kitko, skaityta laiš- sios “'kultūros” atstovų, štai bolševikai projektuoja darlaimins
pasaųų
perper radio Veir kartu jų pažeminimas. ! kas Al. G. Kumskio, kuris Kaune buvo surengtas, kaip vieną žygį“kovai su b’uro- ,lykų sekmadieni 1 vai. po
Man tenka būti daugely- pranešė, kad Marųuette Par- laikraščiuose skelbiama, “di- kratizmu.”
Būtent, netru 'pietų Romos laiku (5 vai. ry
kus būsiąs įsteigtas specia- te Chicagos laiku).
je laidotuvių ir niekada ne- kas bus naktimis gerai ap- delis literatūros vakaras,
teko girdėti tų garsių kle- šviestas.
Šiame “literatūros” vakare linrs komisariatas sovchoSis palaiminimas užims
gėjimų, neteko matyti “smal
Daue
svarstyta negrų Minsko žydų rašytoJai “drau zams tvarkyti. Kaip žino- vietą prjprastojo “urbi ct orAkselrod ir E. Ka 171 a. šiomis dienomis iš že- ^į” palaiminimo iš šv. Petro
šuolių” besistumdymų, nete- klausimu. Jie vieni
vieni nacVui
paskui
savo kūrinius mės ūkio komisariato jau bazilikos balkono. Popiežius
HIMNO KOOM SETS — PAK
ko matyti nei girdėti baž-Įkitus veržiasi į baltųjų ap- gan . skaitė
.
LOK SETS — BEHHOOM SETS
buvo
išskirtas
komisariatas
kalbės
iš
savo
privataus
kny
— RIGS — 1LAHIOS — HEnyčioje kūmučių įspūdžiais gyventas apylinkes. Jiems &eniall0J° Stalino garbei,
miškų reikalams. Tokiu bū- gyno.
besidalinančių. Mūsų lietu- užplūdus, namų savininkai
du iš vieno pasidarė
trys ----------------------------------vių laid. direktorių dailiose, turi didelių nuostolių, nes
Kudirkos Naumiesčio likomisariatai.
švariosc koplytėlėse per vi-, nuomos nukrinta. Kai ku- nų apdirbimo fabriko “Su
WOLK STIBIO
sas katalikiškas laidotuvės rios apyiįnkės yra apsidrau- valkijos linai” tarnautojas
.
I941 W»,t 35*Str»-t
prisilaiko tvarkos ir pride- dusios nuo negrų. Dabar jie J. Mockaitis skundžiasi, kad
“Tiesa” praneša, kad arramos rimties. “Kūmučių” yra patiekę valstybės legis ši įmonė negalėsianti prista- timiausiu laiku būsianti per
MOOFRN *
FACTORY REPRESENTATIVE
1
ir nekūmučių elgesys bažny-j iatūrai sumanymą, kad bū tyti tiek linų, kiek “galingo- organizuota žinomoji Dotnu- COMPLBTCt
čioj taipgi be priekaišto. Kas,
panaikinti tokie apylia- ji” sovietų Rusija iš šio ra- vos žemės Ūkio Akademi- ADVANCED PHOTOCRAPKY
6343 So- VVestern Avenue
I. WE8T r>Oc 41BL E I RI< ES
tik dalykus čia žino, tas pa-'
apsidraudimai. Lietu- jono norėtų išplėšti, nes — ja. Girdi, Akademija “neati
Telefonas REPUBLIC 6051
.
2*1.1
k
sakys, kad čia yra taip, kaip vįams tas dalykas turi rū- elektros stotis ne visuomet i tiko socialistinės valstybės
aš rašau, o ne taip, kaip pėti, nes daugelis yra namų
Kaimynas kad tvirtina.
J
savininkai.
Tiesa, kai kada koktu ir
sarmata pasidaro tik jau ne
iš kūmučių elgesio. Kaimy
Rez. Tel. VICTORY 2499
DOMINIKAS KURAITIS, Sav.
nui, be abejonės, yra žino
ma, kas atsitiko Šv. Jurgio
VARTOTŲ KARŲ
AGENTAI:
bažnyčioj prieš tris metus.
SKYRIUS:
Jonas Bėdinas
Tai buvo ne per paprasto
806 West 3lst Street
Jonas Jasinskas
Medinių namų pastogėje,
Chieago, III.
Ant.
Labanauskas
žmogaus laidotuves, o prie 5818 So Woicott ave., kilo
Tclefonuokitc:
II. Rajewskl
Kristaus karsto. Didžiajame gaisras. Tenai miegamajam
VICtory
16 9 6
“
Shorty
”
Penktadienyje dvi garbin kambary buvo 10 mėnesių
gos ponios prie Kristaus mergaitė ir jos 4 metų bro
karsto sėdėjo, įspūdžiais da liukas. Tėvai buvo darbe.
linosi ir šaipėsi. Tą paste Vaikai buvo palikti vienos
bėjęs kun. Petrauskas, prie mergaitės priežiūroje,
IHdrlh Pasirinkimas
ponių priėjo ir tarė: “Po
Naminiu, Importuotu
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O agent ūra
ir lietuviški; (iėrimi;.
nios, bažnyčia ne vieta paMergaitei sukėlus riksmą,
Parduodame
sikalbėjimams ir pasišaipy- Pro
^ęa aP’c 15 m-,
Tiktaim Tavernams.
Nauja
Vieta:
mams”.
Varpas amž>_ bcrnaitis užšokęs
iš-' Vai.: nuo 9 Iki 5 kasdien.
_____________
mušė kambario langą ir išUžsakymai Išvežiojami
Sekančią Dieną.
907 VVEST 35tH STREET, CHICAGO
Hlekviefia gerovė turi bfi- neš6 dar
kOdik*
FRANK VIZOARD, Sav.
ti pirma sukurta dvasioje, *ait*’_kurl Paskiau mirS
Telefonas: LAFayette 2022
pirma turi būti manoma, ne- joninėje. Berniuką išvedė
gu tikrenybėje apsireikš.
globėja.___________
6246-48 SO. CALIFORNIA AVE.
Tel. REPubllc 1538—9

Bridgeport. — Ne visiems
ir ne visada pavyksta vienu
šūviu nušauti du zuikiu. Dabar tas pavyko padaryti Jonui Dimšai, plačiai žinomam
veikėjui.
Jisai jau antra savaitė,
kai uoliai darbuojasi dėl
Labdaringosios Sąjungos 5
kp. vakarienės, kuri įvyks
Verbų sekmadienį. Baland.
1 d., tai yra “April fool die
noje” Jonas Dimša minėtos
vakarienės reikalais užėjo į
Taručių taverną, 3149 So.
Halsted St. Taručiai ne vien
sutiko labdarių vakarienę
paremti, o taipgi sutiko už
sisakyti “Draugą” ir užsi
mokėjo išanksto už visus
metus. Taigi J. Dimšai ir
pavyko vienu šūviu du zui
kiu nušauti.
Koresp.

į

ol

l

IS PAVERGTOS LIETUVOS

Pasakoj

Nėra taip blogai

Stanley Gavcus

TAUPYK!

ALEX ALESAUSKAS & SONS

o

phone i afavette

Policija ieško jauno
didvyrio

Vienintelė Lietuvių
Wholesale Liquor
Įstaiga Chicagoje

MILDA BUICK SALES

INTERNATIONAL LIOUOR CO.

bvett

Marden PLATINKITE

“DRAUGĄ”

Šeštadienis, baland. 5, 194T

I5R'T r 77 T 5
KOVA SALIA F ORDO FABRIKŲ

Už Hooverio planą Tiria darbininkų
šelpti europiečius nusiskundimus
Vadinamas “Back of the

Ar Jaučiatės Nuvargę
—Be Vikrumo?

f

Skauda galt*

mu

Nutraukus streiką ir at

t

Yards” Neighborhood Coun- naujinus darbus Internation ,
cil (Galvijų skerdyklų apy ai Harvester Co. fabrikuose,
linkėse), kurs reprezentuo Chicagoj, Farm Eąuipment

u

X Tarp vienuolikos Inter

national Harvester Co. dar

ja apie 80,000 žmonių, pri Workers
Organizing Comklausančių
daaugiau kaip mittee (CIO)
darbininkai

bininkų, pastaraisiais mėne

vienam šimtui organizacijų, iškėlė nusiskundimus prieš
padarė ir užgyrė rezoliuci- kompaniją, kad ji po streiją, kuriąja
karštai remia ko diskriminuoja CIO grį

dasi ir vienas lietuvis — Ka

nukentėjusio

darbininkams.

National Mediation board
sto reikalingi ten visi Vo- šiuos nusiskundimus pasi-

zimieras

. tirti jų tikrumą. Tai pada-

kraštai.

Hooverio

remia ryti boardas paskyrė

planą

parapijos Don

Yards apylinkių

ir įvairios organizacijos.

Le8cohier'

dr.

ekonomiką

ir darbo specialistą iš Wis-

X S. Straukas, “Draugo”

rr

Yermont valstybė pagerbė
savo garbingąjį sūnų

kad kus. Savo radimus praneš
siunčiamas iš Amerikos mai boardui, kurs ėmėsi darbi
stas gali tekti patiems na ninkus taikinti su kompa

‘ * ** J f

nija.

Nemirtina Graikija"

Jis yra Juozapas Dutton,
didysis humanitaras.
Vt.

—

Ver- Gethsamane, Ky., jis paty-

mont vai. minėdama 150 m. rė
sukaktuves, kaip ji priimta

kunigo Damieno

apie

pinigų

Fordo darbininkai
neturi darbo

sius vyrus ir moteris. Ypa

tingai

pagerbtas

Juozapas Dutton,
raupsuočių

bičiulis.

“brolis”
žinomas

Jis

iš

(Damijono)

darbus

tarp

Nauji pasu viršeliai

Ford Motor Company
kai agentai vienų Chicagoj turi fabriką, ku
namų rūsyje užklupo jį tir riame automobiliai sudėstodarytas,

valstybės

kilęs

ir

S.

garbin

talas kun. Damien.

turf

pakejgti

_________________

Tada

kenčiams javams

savo darbo automobilių

Retkarčiais jis

gyvendavo.

šią piktadarybę pamaskuo-

neužsikrėtė žiemkenčiams javams far
mose sustiprėti.
Nes prieš
Molokai), gimė Stowe, Vt., biauria raupsų liga.
1843 m. balandžio 27 d. Ji
“Brolis” Dutton be kitko tai kelių savaičių sausuma
sai tarnavo ir pasižymėjo buvo ir didis patrijotas. Jis jau buvo pradėjusi džiovin
Da
civiliniam kare; po karo ap- kasdieną
rytmečiais raup- ti žieminius pasėlius.

dalių ir todėl kun. Damien de Veuster iš mingas,

kvoterius ir iš to neblogai darbas laikinai

nutrauktas.

Fordo fabrike

Chicagoj

normaliai dirba apie

3,000

nes

davo kokiu nors užsiėmimu, darbininkų. Dabar jie nete
o 1881 m. žmonai suočių kolonijoje iškeldavo bar viskas kitaip atrodo.
kad išvengti įtarimo.
Bet, | ko darbo. Iki šio laiko šia sivedė,
me fabrike kasdien, imant mirus, nusprendė savo gy-i J. A. Valstybių vėliavą. Pre
anot posakio, ąsočiui ran
kena negali
tesėti ilgiems apskritai, buvo sudėstoma venimą
uajrning
baigti - atgailoda- zidentas Theodore Roosevel
440 keleivinių automobilių ir mas
tas jį pagerbė su U. S. ka
laikams.
100 s|u4<vežimių.
praplaukdamas
Po gilaus studijavimo jis ro laivais
--------------------------- ■ £
’ šis
fabrikas
yra 12000 rado, kad daryti žmogui at pro Molokai salą.
So. Torrence ave.
gailą yra tinkamiausia bū
“Brolį” Dutton laidojant
ti kataliku. Tad 1883 me vienas Bažnyčios dignitaras
Geros knygos yra moky tais jis priėmė katalikų ti
pareiškė: “Atrodo, kad čia
tojai, patarėjai, džiaugsmas kėjimą. 20 mėnesių išgyve
mums reikalinga
daugiau
trapais melstis į jį, negu už jį.”
Illinois Emergency Relief ir pramoga. — J. Rimantas nęs su vienuoliais
UJRINL,
Po* EVES
komisijos sekretorius ir Chi

Mažina šelpimo
fondus
cago Relief

administrato

rius E. M. Lyons pasiūlė gu
sumažin

bernatoriui Green

ti minėtą šelpimą nors
milijonų

dol.

30

ateinan

per

čius dviejus metus.
Lyons sako, kad darbams
didėjant reikės toli mažiau

bedarbių šelpti.

Gyvuliu skerdyklose
išvengia streiko
Gyvulių skerdyklose prieš

keletą dienų grasino sukelti
streiką

600

vadinamų

“stockhandlerių,”

priklau

sančių Packinghouse Work-

ers unijai (CIO). Įvyko pa
sitarimas

si

JUBILIEJAUS PROGA
10 Savaičių Prenumerata Siūloma

U2 VIENĄ DOLERĮ

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
Štai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams:
Užsisakykite dešimčiai savaičių “susipažinimui ‘Draugą“’
už vieną dolerį.
Tik pamanykite, už vieną dolerį naujiems skaityto
jams dienraštis “Draugas” siunčiamas per dešimts savai
čių — tai yra, 60 laikraščio numerių už vieną dolerį!
Šiomis dienomis “Draugas” yra žymiai sumodernizuo
tas, patobulintas ir visais atžvilgiais pagerintas. Tai gi
čia yra puikiausia proga padaryti didelę malonę prieteliams, giminėms ir draugams — užsakykite jiems “susi
pažinimo prenumeratą” už vieną dolerį Pasinaudokite ju
biliejaus proga!
Tai tikras bargenas ir visiems naujiems skaitytojams
puikiausia proga pradėti dienraščio “Draugo” skaitymą.
Užsakymus siųskite šiuo adresu:

išsprendžiami.

Padary

i##

"DRAUGAS

ta sutartis vieneriems me

tams.

2334 So. Oakley Ave.

Chicago# Illinois

arba šaukite CANaI 8010

pagerbimas

Juria.

kun.

j

Prunskiui geguž5a u d

6

reikalą So. Union Ave. staiga susir
skaityti
“Draugą”.
Visur go. Yra nuolatinis “Draugo”
buvo maloniai priimtas. Ro- skaitytojas. Linkime greito

vėl dėstė

peticiją,

ckfordiečiai

noro pasveikimo.

pareiškė

nusižengimas

tikybai.

Kas neutralus tikėjime, tas

yra Dievo priešas.

Murinę soothes, cleanses and refrejhes
irritated, reddened membranes cauied
bv head colds, driving, winds, movies,
etose work, late hours. Free dropper
with each bottle. At all Drug Stores.

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij^]
Sutaupysite Daug Pinigų.
Laikai bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:|
noNna 1XXK W0pL
1. Sutaupysite 40% kuro;
Co'KMAM
2. Apsaugo gyventojų sveikatą
3. Padidina namų vertę;

5.

Taupo namų šilumą;
Duoda gerą apsaugą nuo
gaisrų;

6.

Greitai ir lengvai įtaisoma.|

4.

Apskaičiavimas
Mamrvv. Coih.mti.Im

X

Dykai t

Parūpiname F.H.A. Paskolinimas
nr Išmokėjimus.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir eiem;

niam Chicago Women Medi

cal Association iš naujo iš
rinkta pirmininke tos orga
nizacijos.

X KI. AI. Margevičius, mi
sionierius Japonijoj

(Tokio

mieste) džiaugiasi turiningu
“Draugu” ir Velykų švenčių

proga sveikina visus spau

dos darbininkus.
X Trys diktatoriai:

solinis,

If you suffer from
rheumatic, arthritis or
neuritis
pain,
try
this simple
incrpensive
home
recipe
that
thousands
are using.
Get
a
package of Ru-Ex
Compound today.
Mix
it with a quart
of water, addthe juice
of 4 lenions.
It’s
easy. No
trouble
at
all
and
pleasant.
You
needonly
2
tablespoonfuls
turo
t įmesa
day.
Often
urithin
48 hours
—
sometimes
overnight
—
splendid
results
are
obtained.
If
the
pains
do
not
quickly leave
and
ii
you do
not
feel
bettcr,
Ru-Ex
will . cost
you
nothing to
try
as
it
is
sol d by
your
druggist
under
an
absoluto
money-baclt
guarantee.
Ru-Ex
Comoound
is
for
sale
and
reconvmendcd by Good Drugstorės Every wher*»

Mu

bus centras dėmesio balan
džio 27 d., Sokol Hali, 2345

So. Kedzie Av. Pirmoj prog
daly bus

ramos

Lemon Juice Recipe Checks
Rheumatic Pain Quickly

Hitleris ir Stalinas

atvaidinta

Jei Insvance Reik,
PAS
VILEIŠĮ
EIK!

CONRAD
Fotografas
Studija Įrengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood
šviesomis. Darbas
Garantuotas.

420 West 63rd Street
Tek: Biznio - ENGIewood 5883
Res.: - ENGlewood 5840

WHOLESALE
LIQUOR
ĮSTAIGA

DR. PETRAS
Vn.EIftIS.
Atstovas
Išvežioja me
|M) vlsty
Cliieago

The Prudential Ins.
Co. of America
o ir ir ir* u*

175 W. JACKSON BLVD.
SUITE A-(820
Home Office: Newark, N. J.
RESIDEtfCIJA:

4432 So. California Avenue
Tel.

LAFajrette 0771

WarnhooM: 9401 Bo. Stony Ialand Ava., tat

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 S. Halsted St.
TH. BOULEVARD 0014

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

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

CHICAOO REPRESENTATIVE

Republic 6051

N. K ANT F.R, Sav.

REMKITE
SENĄ
LIETUVIŲ
DRAUGĄ

IT1ARGUTIT

ALEX ALESAUSKAS
6343 S. Westem Ave.

ir

Dr. S. Šlakienė meti

Maeder

AR DAUG KORO SUDEGINAT 2IEMOS METU?

HAMWb»43ia raONKft

paminėjime balandžio 27 d., “Congratulation Bronice
parapijos salėj.
Paul!”

dengimo medžiagų.

nesusipratimai gražiuoju

bus

Tikybinis abejingumas y-

ra

su kompanijomis
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