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KEISTENYBE

Washingtone gauta žinia, Į
kad neokupuotoji Prancūzi
ja pagaliau sulaukė iš Ame
rikos maisto produktų, ku
rie nuvežti ten dviem lai
vais. Washingtono valdi
STOCKHOLMAS,
ba
niuose sluoksniuose tvirti
landžio 10 d. — Pranešama,
nama, kad to maisto siunta
jog Maskvoje Japonijos už
į Prancūziją buvo pirmoji
sienio ministeris lankėsi pas
ir, matyt, bus paskutinioji.
Molotovas ir U. S. ambasa
Anglija yra priešinga siųsti
dorius Steinhardt diskusaprancūzams maistą, o Wavę apie galimą Amerikos
shingtono
administracija
paramą Rusijai, jei ją už
jai pritaria. Sako, neoku
pultų Vokietija.
puotoji Prancūzija yra ne
Steinhardt as pietų metu
drauginga Anglijai.
Argi ne keista. Washing- privačiai tarėsi su Matsuo
ka ir vėliau Japonijos už
tone daug kalbama apie hu
lankėsi
manitarizmą, bet priešingai sienio ministeris
veikiama. Gražūs norai ne Molotovą su kuriuo konferavo virš dviejų valandų.
suderinami su darbais.
Vienintelis kelias
Sklindant gandams,
jog
MOKESČIAI
vokiečiai pasirengę atakuoti
J. A. Valstybių kongresas Murmanską iš
šiaurinės
skyrė septynis bilijonus do Norvegijos ir nacių kariuo
lerių Angliją vaduoti šiame menei esant prie pat Dardakare.
Dabar
vyriausybė nelių, karo metu Rusija ga
tuos bilijonus turi surinkti lėtų gauti karo reikmenų iš
kokiais nors naujais mokės užsienio tik per Aziją.
čiais. Iš pat pradžių buvo
Sovietų vyriausybė to
žinoma, kad tie bilijonai dėl, sakoma, ir dedanti pas
bus daugiausia išspausti iš> tangas, kad susitartų su Ja
masių — Amerikos darbi ponija.
ninkų. Taip ir bus.
Ataka rudenj
Žiniomis iš Washingtono,
Apie vokiečių karo Balka
kongrese yra sumanymas nuose
pasisekimą
rusų
padvigubinti
federalinius spauda nerašo, bet komunis
mokesčius už pajamas.
Iš tų tarpe nugąstaujama, jog
vedusiųjų, turinčių daugiau vokiečiai atakas galį pradė
2,000 dol. metinių pajamų, ti šį pavasarį.
ir iš nevedusiųjų, turinčių
Tačiau vokiečiai Švedijoj
daugiau 800 dol., vietoje 4 ir Suomijoje, ypač oficialie
nuošimčių imti 8 nuošim ji sluogsniai, įsitikinę, jog
čiai. O kur dar kiti mokes atakos galima tikėtis
tik
čiai? Mažasis žmogutis dau rudenį, kai bus baigtas ka
giau už kitus turės aukotis ras prieš Angliją.
už britų imperiją.
Kiti įsitikinę, jog šios
atakos galima laukti bet ku
riuo momentu.
KRITIKUOJA VADUS
Londono spauda rašo, kad
britai sulaukė naujų sau kri
tiškų dienų, šį kartą dėl
pavykusiųjų vokiečių žygių
Balkanuose. Kai kurie lai
kraščiai užsimoja kritikuoti
net britų kariuomenės vado
vybę, Afrikoje. Sako, toji
vadovybė pirmiausia turėjo
dėti pastangų pirmiau
su
italais apsidirbti Afrikoje ir
tik paskui rūpintis Balkanų
padėtimi. Dabar kas gi? Vo
kiečiai įsigali Balkanuose ir
imasi karo iniciatyvos Afri
koje. Ir vienur ir kitur bri
tams gresia pavojus. Ten
britų pralaimėjimas imperi
jai būtų smūgis.

TAIKOS SĄLYGOS
Atsižvelgus į britų rimta
padėtį Balkanuose ir Afri
koje, Anglijos parlament?
darbietis atstovas Richarc
Stokes iškėlė
pasiūlymą
kad vyriausybė paskelbtų
kokias ji turi savo galvoje
taikos sąlygas, ko tikrai šie

1

U. S. bazės
Grenlandijoj
WASHINGTONAS,
ba
landžio 10 d. — Jungtinės
Valstybės šiandie įtraukė ir
Grenlandiją į šio pusrutu
lio apsaugos programą, pa
gal sutartį, jog Amerika ga
Ii įsteigti tenai orlaivių ba
zes. Prezidentas Roosevel
tas pareiškė, jog pasiūlyta,
kad būtų užtikrinta, jog sa
la pasiliks Danijos kolonija.
Prezidentas pareiškė, jog
įtraukiant Grenlandiją į va
karinį pusrutulį pabrėžia
ma Amerikos draugingumas
Danijai.

kia šiuo karu. Stokes sako,
vyriausybė turėtų formaliai
pareikšti, kad Britanija ne
siekia kitos Versalio taikos
sutarties.
Informacijų ministras Alfred Duff Cooper atsakė,
kad apie karo siekimus ir
apie taiką dar ne laikas kal
bėti.

Graikai naikina tiltus

ANGLAI SKUBINA
GRAIKAMS PARAMĄ
Nacių aviacija pasirengus veiksmams
Jugoslavija jau pralaimėjusi

BERLYNAS, balandžio 10 Petro II Jugoslavija ir gen.
d. — Vokiečių šaltiniai pra Simovich vyriausybė esan
neša, jog Trakijoje suimta čios žuvusios.
I
80,000 graikų kareivių, bet
Vokiečiai,
džiaugdamie
tas skaičius esąs ne galuti si laimėjimais Jugoslavijoj
nas ir kai belaisvių apskai ir Graikijoj, pareiškia, jog
čiavimas būsiąs baigtas, ga jie jau esą pasirengę pirĮima tikėtis, jog šis skai I miesiems aviacijos žygiams
čius žymiai padidės.
prieš anglus Balkanuose.
Informuotieji
vokiečiai
šiuo tarpu
Jugoslavija
pareiškia, jog ir suimtųjų persiskirsta pusiau ir jai ti
serbų skaičius yra didelis. kėtis bet kokios paramos iš
<"l)rausra*” Acrne telephoto)
Atsimesdama nuo vokiečių graikų kariuomenė naikina tiltus. Ši nuotrauka Berlyno Pietinėj Serbijoj suimta še j svetur beveik neįmanoma.
ši generolai.
cenzūruota.
Graikijos padėtis yra kiek
geresnė, nors ir jai jau sun
Jugoslavija žuvus
kiau palaikyti frontas Alba
Amerikoj
Berlyno įtakingi sluogs nijoje.
niai pastebi, jog karaliaus
Visą Balkanų karo kaltę
WASHINGTONAS,
—
naciai stengiasi
suversti
BUKAREŠTAS. — Vokie
Amerikai, nes ji raginusi
čių kariuomenei
Besarabi
Prezidentas Rooseveltas pa
Jugoslaviją kovoti.
jos pasienyje įsakyta bud
sikvietė posėdžiams United Smarkiausios
WASHINGTONAS,
ba

riau sekti rusų veiksmus.
Berlyne
landžio 10 d. — Šiandie Pre State Steel Corp. vadus kon
zidentas Rooseveltas krei- ferencijai, kad sustabdytų
ATĖNAI, balandžio 10 d.
LONDONAS. — Anglijon pės į Kongresą, kad jam bū dar nepradejusį, bet numa-; BERLYNAS, balandžio 10 Pranešama, jog anglai sku
grįžo iš Balkanų užsienio tų suteikta plačios teisės
tomą streiką.
:
— Karo vadovybė prane- biai užpildo apsaugos lini
sekretorius Edenas ir gen. nusavinti bet kuriuos “sve3
•
ša, jog vakar dienos atako- jas Graikijoje, pasiųsdami
Sir John Dili.
timšalių laibus,
esančius
iš Piraeus uosto tankus, šar
DETROITAS. — Gub. se anSlli lakūnai sugriovė
mūsų uostuose”.
•
Van Vagoner pareiškė For- Berlyne Vokietijos valstybi- vuotus automobilius ir ug
Informuotieji
sluogsniai
ROMA. — Vokietijos am
nies svaidytojus. Tikimasi,
do kompanijai ir CIO uni- nę <>Per4 ir apgriovė keletą
basadorius von Papenas pa pareiškia, jog Kongresas
jog čia turės įvykti spren
jai, kad be atidėliojimo turi rūmų. Tai buvo smarkiauantrino Turkijai, jog Vo šią teisę Prezidentui suteik
džiamosios kovos už Balka
būti priimta pasiūlymai bai sla anglų ataka ant Vokiekietija nemananti pulti Tur siąs ir jog įgytuosius laivus
nų dominaciją.
gti streiką.
tijos sostinės.
Prezidentas
panaudos
Angli

kijos.
Sakoma, jog į pietinės
•
Anglų lakūnai taip pat Graikijos uostus atvyksta
jos paramai.
Už nusavintuosius laivus WASHINGTONAS. — Ka- apmėtė bombomis Emdeną, vis nauji buria Anglijos ka
ANKARA. *— Vokietija
pareigūnai Bremeną ir kitus svarbes- riuomenės iš Afrikos.
nukentėjusioms valstybėms rinės prievolės
pažadėjo Bulgarijai už akty
bus išmokama kompensaci praneša, jog tikimasi, kad nius centrus šiaurinėj Vo(Budapešte
paskleista
vų dalyvavimą kare Graiki
šią vasarą būtų paskelbta kietijoj ir garsiąją Bellevue gandai, jog vokiečių kariuo
jos.
jos uostą Alexandroupolį.
nauja-jaunų vyrų registraci- pilį Berlynę.
menė užėmusi Jugoslavijos
•
Ja’
Karo vadovybės komuni- sostinę Belgradą, bet šios
Rusų užuojauta
SINGAPŪRAS. — Iš Sin
•
katas praneša, jog tuo pa- žinios Berlyne užginčyta.,
gapuro be perstojo krausto-j jugoslavams
NEW YORKAS. — Buv.j čiu laiku vokiečių aviacija 300,000 anglų Graikijoj
si Japonijos piliečiai. Kraus
U. S. ministerė Norvegijai pravedė skaudžias atakas
MASKVA, balandžio 10
timosi priežasties viešai ne
Vokiečių pranešimai sa
Mrs Harriman ragina, kad Birminghame,
Nevvcastle,
d. — Oficialusis sovietų ka
skelbiama.
ko, jog Graikijoje šiuo lai
riuomenės laikraštis Raudo- Amerika apsaugotų siunčia- Ipsvvich ir Southamptone.
ku yra apie 300,000 kariuo
ATĖNAI. — Telefonu gau
noji žvaigždė rašo, jog Ju mas Anglijon ir sąjunginin
Vokiečių orlaiviai sunai menės, kuri sutraukta neto
tas pranešimas sako, jog še
goslavijos užsienio politika kėms prekes.
kinę devynis anglų laivus, li Olimpo kalno, apie 60 my •
ši amerikiečiai pasilikę Sopilnai sutinkanti su Rusijos
viso 49,000 tonų.
lių į pietvakarius nuo Salolonikos apylinkėj yra sau
vyriausybės nusistatymu ir LOS ANGELES.
Harry
(Anglų pranešimai sako. nikos.
gūs.
jog paskutinioji Rusijos su Bridges pasekėjai vadovau JQg pereitą naktį Anglijoje
Vokiečių apsuptųjų grai
KAIRO. — Anglų šalti tartis su Jugoslavija buvusi
ja CIO Longshoremen s
ir pagaUįa u vokiečių orlai- kų kariuomenės dalių liki
niai praneša, jog Libijos ko pagrįsta draugingumu.
Warehousmen’s unijų kon- yių -r Vokietijoje žuvo 8 mas rytinėj Graikijoj dar
vose dingo trys anglų gene
“Kritinguoju Balkanuose vencijoje ir manoma,
jog anglų orlaiviaL
nežinąs, bet pranešimai sarolai. Jų likimas nežinomas. momentu paktas (Rusijos- pastangos perrinkti pirmi
, ko, jog apsuptieji graikai
Jugoslavijos) rodo naujosios ninką nepavyks.
tebekovoja.
HONGKONGAS. — Hai-' Jugoslavijos
vyriausybės
Kariniai graikų sluogs
•
Jugoslavų
nane japonai sutraukė 70,-' taikingus siekius. Jos užsie
niai pareiškia, jog Graiki
NEW YORKAS. - Su.m- kontrataka
000 kariuomenės, kuri bus nio politiką Sovietų vyriau
jos kariuomenė “tinkamu
tieji Conte Bianeamano lai
panaudota žygiams į pietus. sybė nuoširdžiai priima”,
momentu ir tinkamoje vie
I rašo Raudonoji žvaigždė.
vo italai jūrininkai (505)
ku
sukėlė tokį trukšmą, jog tu
LONDONAS, halandzio 10 toje” pradės puolimus,
’ I
Pagaliau Raulonoji žvai rėjo būti iSkviesta karo po- d- “ Jugoslavijos pasiunti- rie nulemsią vokiečių pra
Turkai evakuoja
gždė duoda suprasti, jog pa Ucjja
nulemta
nybės oficialus pranešimas laimėjimą, kaip
gal šį paktą, kurio Rusija
sako, jog Skoplje apylinkė italų pralaimėjimas Albani
Istanbulį
esanti pasirengusi laikytis,
----------------------je jugoslavai pravedė smar- joj.
bus
palaikoma
draugingi
ISTANBULIS, balandžio 10
LONDONAS,balandžio 10 kias kontratakas mėgindaAtėnuose pereitą naktį pa
d. — Turkijos vyriausybė santykiai su Jugoslavija.
d. — Vienam šiaurvakarim’e8^4 atimti iš vokie- skelbta priešo orlaivių pa
praneša, jog pramatyta pra
niam Anglijos mieste vokie čių.
vojaus signalai ir graikai
vartų iškraustyti iš Istančiai pravedė vakar smarPranešime tvirtinama, jog praneša, jog Piraeus uoste
bulio didelę dalį gyventojų.
kiausią ataką, kurios metu ■ iki šiol sėkmingas vokiečių vokiečių orlaiviai numetė
Istanbulyj gyventojų skai
Dalinai debesuota ir šilto žuvo 34 asmenys ir 90 sužei-' karas prieš jugoslavus dau- magnetinių minų.
čius siekia 750,000. Vyriau ka. Rytų vėjai.
! giausia priklausęs nuo nauKaro vadovybė praneša,
sybė pasiūlė gyventojams
Saulė teka 5:16 vai., sau
M i esto anglų pranešimai' jųjų vokiečių tankų ir oriai jog italams Albanijoj vakar
transportaciją dykai.
neįvardina.
1 vių.
lė leidžias 6:26 vai.
padaryta nuostolių.

Pasaulyj

Prezidentas nori
teisės perimti
laivus

q|qJ<qs
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DETROITO LIETUVIAI MINĖS "DRAUGO" - DIENR. 25 M. JUBILIEJU
X

Susidarė stiprus komitetas. Paminėjimas bus
Lietuviu salėj. Programa išpildys Chicago
lietuviu menininkai. Tikietų jau galima gauti.

Jurgio

dv.

parapija

NIAGARA FALLS, NEW YORK

stropiai rengiasi prie pami

nėjimo dviejų jubiliejų: pa
rapijos 33

įkūrimo

m.

ir

J.

Kun.

Gižaus

kas yra žinomas muzikaspa- dama, jau pradeda vaikščio- kompozitorius
bažnytinių
minės “Draugo” 25 m. su- ti. O. Grybienė yra žymi su giesmių ir pasaulietiškų dai

tyva, Detroit lietuviai

kaip eina kasdieną jungiečių

veikėja.

Vienas

alto Lautz 50c; S. Tubinienė $1;

riaus perėjo per namus ir Buja $1; J. Puišys 25c; P.

Kutis 50c; Lankis 50c; Tu

M. Rogers 35c. Dvi pavardės

binis 50c; Jaruševičius 50c;

neišskaitomos.

nų.

Zykąs 25c;

Zuckle $1; Žu

X Jubiliejinis dien. ‘Drau-

lys 50c; Keršis 50c; Jančiu

go’ vakaras Detroit, geguX Ona Kratavičienė (Kra. žės u d rado didelio pri.
svetainėje dideliu vakaru—i.
.
, . .
. „ .
■
J
tage) mokytoja vienoj vie- tarimo pas vietos klebonuskoncertu gegužės 11 d. Pro- , , ,
gramą išpildys žymiausios SU ™°kyklų yra grazUS pa' kunigus Čižauską, Boreišį ir

lis 50c; Biekša 50c; V. Bag

Paminėjimas įvyks Lietuvių

ma bus koncertinė ir vaidy-

parei. Maseviėių. Visi pažadėjo va
nuolatos dalyvauja lie. karui moralės paramos.
X Moterų Sąjungos 64 kp.
veikime.
y tingai

binė. Koncertinei programos

parodė nepaprastą įvertini

Chicago

veikia

vadovaus vienas zy- _

miausių

,

Amerikos

,

. .

,

motenJ tarpe

mą

,

.

/ Puikiai vartoja lietuvių kal-

lietuvių

katalikiškos

v.k.mi

Hid.ii.n,
dlClCllcLm

X Aid.

Žukauskais

Lietuvių

x Katalikų Studentų Są-

Šimonienė, palengva pradeda

svetainę

veikimą.

_

čius ir visa eilė kitų veikė® lnų .
en^ orga™'
jų. draugijų, bei klubų v«dų. zuotos DetroIt “etuvių mo-

Dėl to, iš anksto gauma sa- ‘eT ~ s«uugietės visose
kyti, kad vakaras visais at- trl>ose parapijose savo mo-

,. . .
..
mogėle, o vakare dalyvaujau a spaus in
i
g
damos “Draugo”
jubilieji
iš anksto gauti pas veikėjus
niam vakare, Lietuvių sa
visose kolonijose. Vietos po
$1 ir 75c. rezervuotos, todėl 1 ■*’

Džiaugsmu aidi mūsų

Šių Velykų proga

linkiu

baž- visiems Niagara Falls lietu-

nyčių varpai; tviska altoriai viams ir visiems mano pažvakių šviesoj, bažnyčia vir- žįstamiems, draugams ir vi

to gyvuoju gėlynu. Kas gy- siems kitiems laimingų, garvi Velykų rytą skuba baž- bingų Velykų. Teduoda jums

“Linksma diena mums nu
švito!”

Labdarybė
džiaugiasi

Ko

Kun.K.A. Matulaitis, MIC.

(

žmonės ?

Kas įvyko?

.

met sudėjo tiek pat, kiek ir

du tūkstančiai metų.

Kodėl?

Per mėnesinį susirinkimą,
q
e.*
halandžio 3 d., sąjungietes

Elzb. Jančiulis 50c; J. Gur-

nicki 50c; J. Zuckle $2; Ka-

a

Po programos bus šokiai, mžs ir Pasiryžim° veikėjas.

pasilinksminimas abejose sa

lėse ir susipažinimas su chicagiečiais menininkais. Rap.

mo. Tai vienas seniausių A-

merikos lietuvių veikėjų, or

ganizatorių,
X “Draugo” — dienraščio

25 m. jubiliejaus paminėji
mas bus dideliu vakaru —

koncertu Lietuvių salėj. Pro

pat

spaudos darbi

Jo žmona Ona taip

ninkų.

žymi

moterų

veikėja.

tokių nedaug.

*

šventės.

negalėjo

pažymėti,

Malonu

Visi

kad

turės

prisi

ir

Jokubaitiene

Marijona

(Paš. sk.).

kaltes ir priėmę į savo šir

dį

.

Prisikėlusįjį

Išganytoją,

54 kp. turi 129 nares: 108 Jį Patį, gyvą ir tikrą Eucha
Lietuvių svetai- Pašalpos skyriuj, o 21 Ap- ristijos priedangoje, džiau

progos

išgirsti švietos.
Pocium žymiausias Chicago lietuvių
Naujų

giasi patys ir tą džiaugsmą

narių

vajus

SAVO AKIMS

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokit Jas. leisdami
iftekvAmln uotl Jas moderniškiausia
metodą, kuria regi limo mokslas
gali sutelkti.
82 METAI PATYRIMO
pririnkime akinių, kurie pašalina
visų akių Įtempimų.

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

vuotos. Įsigykite iš anksto. jubiliejinis vakaras.
X P. Medonis, 9852 Rus
vą paėmė Federacijos 4 skysell St., žinomas Detroit lie
rius.
tuvių veikėjas, Federacijos
X

Ona Banionienė, 9863 4 skyr. pirmininkas yra vie-

Russell St., nežiūrint

savo' nintėlis Amerikos, o gal, ir

amžiaus, dar dalyvauja lie- viso pasaulio, lietuvių tarpe
tuvių .katalikų

veikime

ir smuikų išdirbėjas. Jo paga-

seka visą Amerikos lietuvių mintos smuikos yra aukštom
katalikų judėjimą. Jos sūnus rūšies, ką pripažįsta geriau-

Vincas Detroit universiteto šieji smuikininkai. Jų sūnus

komercijos ir finansų kur- Vincas

studijuoja mediciną

so studentas, yra kapitonas Wayne universitete.
universiteto futbolo koman
X Petras Grybas,

dos.

X

taverno biznį,
Onai

Grybienei,

žino lietuvio

turįr

yra puikus

patrioto

pavyzdys.

mai Moterų Sąjungos 64 kp. Kiekvieną laisvą nuo biznio
veikėjai prieš keletą dienų valandą pašvenčia veikimui J
padaryta

kojų

operacija. lietuvių tarpe. Jo namuose

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

REZIDENCIJA:

6631 S. California A ve.
Telefonas REPublic 7868

PHYSICIAN AND SURGEON

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M.
Nedėliomis pagal suturtį.
Tel. CANaI 0257
Rez. tel.: PROspeet 6659

DR. A. J. BERTASH
756 VVest 35th Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
iki 9 vaL vakare

6

DAKTARAI
Tel. YARda 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12.
2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
Sekmadieniais 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS

Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Taipgi akinius pritaikau.

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir Šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet,
1—4 ir 6:30—8:30 vakare

3343 Šo. Halsted Street
Tel. CANaI 5969

DR. F. C. WINSKUNAS DL'*ALTERIRJ'IHLLL!?S
GYDYTOJAS

PHYSICIAN AND SURGEON

2158 VVest Cermak Road

OFISO VALANDOS
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
ir pagal sutartį.

Ofiao tel CANaI 2345
Ofise Vai.: 2—4 ir 7—9
Trefiladlenlals pagal sutartj,
Rez. Tel.: HKMlock SlftO

ATSIDARĖ

NAUJAS

GĖLYNAS

Telefonas CANAI, 0.123 — Cblcaco
OFISO VALANDOS
Kasdien 9:00 a. m. iki 8.80 p. m.
Treč. Ir fteftt: 9:00 a. m. Iki
7:80 p. m.

Ofiso TeL:
Rezid. TeL:
VIRgtnla 1886
PROspeet 3634

OR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1853 VVest 35th Street
LIGONIUS PRIIMA:

i vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak Kasdien

Seredoj pagal sutartj.

DR. KARL NURKAT
(Bukaitis)

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS
ĮVAIRIAUSIŲ GĖLIŲ

Įsigykite Savo Gėles Velykoms
Pas Mus

; DR. PETER T. BRAZIS

Trumpam Laikui Specialiai Nupigintos

Kainos

Tel. LA. 8077

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. VVestern Avė.

Telefonas LAFayette 3650
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais.

Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 iki S! Vak. 7 iki 9
Nedėliomis pagal sutartj

4631 So. Ashland Avė.
Tel. YARda 0994.
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
Šeštadieniais.

Telefonas CANaI 7329

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

’ DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
ir pagal sutartj.
Res. telefonas SEEIey 0434.
Tel. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS

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

DR. MAURICE KAHN-

OFISO VALANDOS:

COLLINS BROS.
3570 W. Vernor Hy.,

Detroit, Mich.

Kad ir lazdele pasiramsčiuo- taip pat dažnai esti svečių,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avc.

Res. 1625 So. 50th Avenue

DID2IULHJE BUDRIKO
KRAUTUVUS
3409 So. Halsted Street
Tel. Yards 3089

vai.

DANTISTAS

Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak.
ir piurnl sutartį.

Kiekvieną dieną randasi:

8:00

4143 South Archer Avenue

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Atsakančiai ir prieinama kai
na pritaiko akinius.

iki

DR. Y. E. SIEDLINSKI

Telefofnas; HEMlock 5849

Kamp. 15tos gat. Ir 49th Ct

Tūkstančiai vazų nuo $1.00 ir aukšč.

nuo 2:00

Trečiad. ir Sekmad. tik susltarlus.

2202 VVest Cermak Road

(Lietuvių Svetainės Kampinėje
Krautuvėje)

CHIRURGAS

2155 West Cermak Road

1801 So. Ashland Avenue
Kampas 18-tos

Jubiliejui paminėti iniciaty

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. C. VEZELIS

tęsis plečia toliau: — “mūsų sie
prieky. Tikietų jau galima dainos meno pajėgas ir ne iki liepos 1 d. Naudokimės lose iš naujo gimė ir prisi
gauti pas
visus veikėjus, paprastai juokingą vaidini- proga!
O. Kratavičienė, kėlė Kristus Viešpats!”
Vietos po $1.00 ir 75c rezer-Imą. Tai bus dien. “Draugo”!_______

Antanu

darbu

A

DR. S. BIEŽIS

Ofiso tel. VIRginia 0036
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

kiti,

X Detroit lietuviai, gegu

žymiausieji žės 11 d.,

savo

TeL CANaI 6122

DR. STRIKOL’IS

— ištikimieji dėti pagražint bažnyčios, tie Tel. YARda 2246
kuopon prisirašė trys nau Dievo vaikai, apsivalę savo prisidėjo savo pinigais. Verjos narės: Karolina Patska- sielą, savo nepastovią širdį
DANTISTAS
vičienė, (Apšv. sk.), Magda nuo neištikimybės Dievo įBūkite Malonus
4645 So. Ashland Avenue
lena Lakonienė (Apšv. sk.) sakymams dėmių, apgailėję
arti 47th Street

Augina dvi dukteris.

Chicago lietuvių menininkai nėję,
komp.

(Nukelta į 3 pusi.)

2423 W. Marąuette Road

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Niagara Falls lietuviai šie Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30

Amžinoji laimė užtikrinta raškai $1; kun. Matulaitis
visiems,
kurie Dievą myli, $3.00.
surengė Šv. Jurgio parapi
Bažnyčios puošimas pra
jos seselėms Pranciškietėms kurie Jam tiki, kurie Dievo
tiesa
pagrindžia
savo
dienos
sidėjo
antradienį.
Keletas
“canned goods shower”. Kiekurie tikietus įsigys anksX M. Šimonio vardas Dė
vyrų ir moterų padarė tal
kvienai aukotojai seselės ta gyvenimą.
čiau, turės užsitikrinę vie- troito lietuviams gerai žino
Pražūti gali tik tie, kurie ką, apvalė
visą bažnyčią,
ria nuoširdžiausiai ačiū ir
tą.
mas. Tai nepaprastos ištverlinki džiaugsmingos Velykų savo pražūties norės. Bet parengė Velykoms. Kurie

Visuomet kupinas entuziaz

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

DR. P. ATKOČIŪNAS

j

.

Kristus kėlės, Aleliuja! —i

Kristus kėlės! Ir savo pri pernai. Viso surinkta $68.LIETUVIAI
sikėlimu patvirtino savo die 70. Pinigai pasiųsti į Vys
sergančioms narėmB: Izabe vystę, savo žodžių tiesą; pa kupijos Labdarių centrą ha
lei Gudynienei ir Magdale gilino mūsų išganymo viltį; landžio 7 d. Be pirmiau su
sustiprino tikėjirhą.'
Todėl teikusių aukas labdarybei,
DANTISTAS
nai Rollins. Sveikinam taip
1446
So.
49th Court, Cicero
i g. Marijoną ir Juozą Mato- meilės giesmė žemėje nesi paskiausiai įteikė: K. ZalesAntradieniais, Ketvirtadieniais
ir Penktadieniais
nikus, susilaukusius sūnelio, liauja: ji skamba jau arti kienė ši.25; A. Pikelis $1;

v .... ,
.
.
tinas pagerbs ryte dvasine
žvilgiais bus sėkmingas.
c o
Vakaro-koneerto
tikietai Puote- P°Piet
P-| Harold John.

su

brauskas 50c; Mar. Gutaus-

DR. J. J. SIMONAITIS

Sveikina

domene, O. Grybiene. Šiam dentų, lankančių aukštesnes 54 k
valdvba sveikina vi
komitetui
moralę pagalbą įr aukštas mokyklas, jų tarP'
Y
sas sąjungietes. Lai Perga
žadėjo visų trijų parapijų pe yra ir tokių įžymybių,
lės Karalius suteikia visoms
klebonai: Šv. Jurgio parap. kaip Detroit universiteto fut
paguodos
ir tikro Velykų
kun. čižauskas, šv. Antano bolo komandos kap. V. Radžiaugsmo. Ypatingai linki
parap. kun. Boreišis ir Šv. nionis.
me greitos sveikatos mūsų

Petro parap. kun. Masevi-į

Res C958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617
Office tel. HEMlock 4848

Kun. Dr.K.A. Matulaitis,MIC.

nyčion. Žmonių pilna. Vely- V. Dievas gausių savo ma- 4645 So. Ashland Avenue
kose bažnyčios per mažos. lonių, kad savo gyvenimą
OFISO VALANDOS:
Saulei betekant, pakyla vė našiai praleidę, su Prisikė Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliomis pagal sutartį.
liavos, išsirikiuoja procesi lusiuoju Jėzumi amžiais ka
Office tel. YARds 4787
ja; suaidi vargonai, pragys raliautumėte nesiliaujančio- Namų tel. PROspeet 1930
ta žmonės; džiaugsmo gies- je laimėje — danguje,
Tel. YARda 5921.
Kristaus Prisikėlimo šven
mė
drebina
apylinkę: —
Res.; KENwood 5107

P. Grybas, J. Cress, P. Me- Kuopai priklauso virš 30 stu

išpildys

K. Zaleskienė oOc; St. Dam

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

reigas Niagara Falls, N.Y.

ky- bankietui motinoms pagerb-

tavičienė, O. Banionienė, S. jungos Detroit kuopa kad ir

gramą

je aukas šie: Z. Puišys 50c;

Vaikšnora $1; Urbonavičius

Gegužės 11 d. kuopa buvo

Vd.K3.ITll j

Šimonis, mokytoja O. Kra-j
O.

Klebonui įteikė klebonijo

M. Karaška $1; Pikelis 50c;

laikinai einąs klebono pa

mncrti onairiarS atinriia kn lanti nauja pajėga Detroit įj
t1, TnAin,,
Tačiau 4-o
tą /liana
dieną nSIni/ln
užleido
rengti susidarė stiprus
o.
veikime ypatingai “Draugo” jubiliejaus vakamitetas, į kurj jejo šie De- ie avlų veikime. Ypatinga
kuopai’
Garbė
troit lietuvių veikėjai ir vei- ^ražiai vlsur atstovauja jauGarbe kuoP u
Gar
jos veikėjoms: O. Šimonie
kėjos: Kaz. Mišeikis, Kaz. nimo ~ moksleivius. 1942
nei, A. Ambrasienei, O. Gry
Samsonas, P. Medonis, Fed. i baigs Det™it universitetą.
bienei, P. Ambrasienei, K.
4 skyr. pirm., A. Ambrasie- Puikiai vartoja lietuvių kal
Rukšenienei ir kitoms.
ne, stud. A. Žukauskaitė. M J bg- Pasisekimo Aldona!

Atkočiūnas,

donas 25c; Akamavičius 65c;

spaudos.

paėmus

komp. A. Pocius.
T.m
I. dlTl

Jiedu davė

dainos ir feaijonalSms. j*

lietuvių

dramos meno jėgos. Progra-

daliai

R.

Gudelis 25c; Staknūnas 25c; kartu 70c. Maculevičius 35c.

nešdamas į kiekvieną lietu- sūnų Cyrilius lanko Detroit
vių namą ir šviesą ir tiesą, universitetą.

25c;

Žilionis 50c; Ajauskas 35c; niauskas 75c; D. Urbon $1;

ALRK Federacijos inicia-

kaktį,

jantieji vaikinai prie

Jankauskas

parinko aukų. Sekantieji y- Salešius 50c; Sautkus 50c;
•
I
ra davę bažnyčiai papuošti: A. Apanavičius $1; S. Vyš

kun. J. čižausko 20 m. kle
bonavimo.

bų sekmadienyje patarnau $1;

TcL YARda 0994
Rez. teL PLAza 3200

Tel. Cicero 1484

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VALANDOS

Nuo 10-12 v. ryto; 2“3 ir 7-8 v. vnk.
Nedėliomis nuo 10 iai 12 vai, dieng

Kautynėse per nepriklau

2500 VVest 63rd Street

somybės karą mes parodė

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare

me pasauliui, kad esame lais

Taipgi pagal sutartj.
Ofiso telefonas PROspeet 6737
Ntmų telefonai Vlftginia 2421

Vės verta tauta.

į

Gen.

t
\
I

Skorupskis

*

t
Penktadienis,

bai. ll,

KOMUNISTŲ "ROJUS" MALKU SANDĖLYJE
Kiemsargė Malinauskienė pasmerkta gyventi
be krosnies. Prašymai kaip žirniai j sieną
Pasibaisėtiną žmonių eks meniškai ir raštiškai į butų
ploatacijos pavyzdį pateikia ūkio skyrių, kad baigtų įren
“Tiesoje” Marijona Mali gimą ir duotų leidimą apsi
nauskienė, kiemsargė, kuri gyventi. Bet butų ūkio sky
rašo: “A. Panemunėje, Vai rius į tai dėmesio neatkrei
doto g. Nr. 56, namas yra pė. Pakartotinai prašiau,
seniai nacionalizuotas. Aš, j kad leistų baigti įrengimą
to namo kiemsargė, gyvenu savo lėšomis. Gavau atsa
malkų sandėlyje, kuris turi kymą, kad namas perėjo A.
8 m. 2. čia gyvename 4 as Panemunės vykdomojo ko
menys, iš kurių du maža miteto žinion. Taigi į man
mečiai. Sandėlio sienos yra skirtą patalpą įdėtos viltys
kiauros ir per skyles vaikš nuėjo niekais, ir aš vėl esu
to vėjas. Norint apšildyti pasmerkta gyventi malkų
tokį sandėlį, reikia išleisti sandėlyje.
Kada baigsis mano vaikš
tam kuo ne visą atlyginimą,
kurio man nuo nacionaliza čiojimai iš įstaigos į įstai
cijos iki šiol dar niekas ne gą? Kada gausiu bent pa
mokėjo. Ten pat yra naujas tenkinamą gyventi patalpą?
priestatas, kuriame buvo klausia vargšė kiemsargė,
paskirtas vienas butas kiem priversta žiemos speiguose
sargiui. Patalpa dar galuti gyventi su dviem mažais
nai nebaigta: trūksta virtu vaikais skylėtame malkų
vėje krosnies. Kreipiausi as sandėlyje.

Tarnautojai Nelanko
Tavorčkos Kursu

DRAUGAS

1941

SOPULINGASIS KELIAS - SVE NCIAUSIA GAIVE PASAULY
Sopulingasis Kelias yra Jeruzalė
je Kryžiaus Kelias, kuriuo žmonijos
Išganytojas sunkaus kryžiaus pri
slėgtas buvo žydų minios lydimas į
Kalvarijos kalnų.
Kryžiaus Kelias yra žinomas mū
sų bažnyčiose Kryžiaus Stotys, ku
rios atvaizduotos taip, kad tikintie
siems stočių reikšmė būtų supran
tama, kaip tas aktualiai įvyko.
Čia “Drauge” dedami paveiks'lai yra kaip šiandien Jeruzalėje at
rodo tos visos vietos. Išganytojo lai
kais buvo kitokios. Kai kurios šios
šventos, istorinės vietos nužymėtos
bažnyčiomis.
Nebuvusiems Jeruzalėje yra ne
paprastai įdomu matyti tas šventas
vietas ir įsigilinti į jų prasmę.
■■

—4*

Niagara Falls, N. Y.
(Atkelta iš 2 pusi.)
kaitė 50c; Tankevičienė 10c;
M. Ardauskienė 25c; Treti
ninkai 50c.
Visos parapijos vardu kle
bonas nuoširdžiai visiems
aukojusiems dėkoja. Mano
me, jog šiemet Velykos pas
mus bus gražios: bažnyčia
bus nepaprastai gausiai pa
puošta.

40 vai. atlaidai
Atlaidai prasideda antrą
Velykų dieną. Bai. 14 d. pa
kviestas pamokslą pasakyti
kun. dr. K. Rėklaitis. Bai.
15 d. pamokslininkai: kun.
B. Vitkus ir kun. Petreikis;
bai. 16 d. kun. J. Mačiulionis ir kun. J. Bakšys.

K.K.M.
Dešimtoji Stotis. “Nuo Jėzaus nuvelkami rū
bai”. Kryžiaus Iškėlimo koplyčia Šv. Grabo baž
nyčioje ant Kalvarijos kalno. Koplyčia yra toje
vietoje, kur nuo Išganytojo nuvilkti rūbai.

Learning While

Recovering

Valstybės Teatras Stalinui Ir Raud. Armijai
pre ; Garbinti

“Laisvosios” Lietuvos
kybos komisariato “metodis
Bolševikų raudonosios ar
tė” (koks tai naujas činovnikų titulas, dar nepavyko mijos sukaktuvės vasario
išaiškinti) “tavorčka” E. 23 d. Kaune buvo paminėtos
Nasedkina “Tiesos” skilty net valstybės teatro pataiNegro girt. recovering from tuberse aiškina, kaip esą ugdomi! Pose' * Prezidiumi* buvo paculosis, receiving instruction in art.
Tuberculosia associations are conkadrai bolševikiškai preky skirti visi okupantai: Pozdi’.ucting campaign this month to find
niakov,
Gridin,
Morozov,
Šubai. Pasak jos, sovietų Lie
persous with early tuberculosis.
Rudakov,
tuvos valstybinės prekybos pikov, Gladkov,
tarnautojams esą rengiami Ivanov, Jakovlev, Paraščenspecialūs kursai, kuriuose ko ir t. t. “Tovarišč” Ruda
dėstomi tokie “prekybiniai” kov pareiškė, kad “raudonomokslai: bolševikiškas poliarmlja yra Pirmoj‘ armi'
finis lavinimas,
maskolių * paakulyje.” Girdi, kapi,kalba,
,,
.
,
,
... ..
talistai norėję panaudoti Pa
Ar norite prisidėti prie
sovietų konstitucija,
...
...
baltijį
karui
prieš
“
galingątikro misijonieriško darbo?
bolševikų partijos nutarimų
Vienuoliktoji Stotis. “Jėzus prikaltas prie
Devintoji Stotis. “Jėzus tretį kartą parpuola
aiškinimas ir t. t. Tačiau Ją" Maskoli»' feet Stalinas
Taupykite vartotus paštą
kryžiaus”. Prikalimo prie kryžiaus koplyčia Šv.
po kryžiumi”. Paveikslo dugne ties durimis yra
pavertęs
tas pastangas nie
ženklus? Štai lengvas ir vi
“tavorčka” yra priversta
Grabo bažnyčioje. Tai vieta, kur Išganytojas
ta vieta, kur Išganytojas tretį kartą parpuolė
kais ir šias tautas “išlaisvi
siems prieinamas būdas, ku
pripažinti, kad tarnautojai
prikaltas prie kryžiaus.
nešdamas sunkų kryžių.
no iš kapitalistinio jungo ”
ris neša misijoms didelės
kursus lanko “labai blogai.”
... .
... , , Valstybes teatras buvo nuKomisarų taryba paskel naudos, o bendradarbiams
Todėl reikią įvesti kontrolę, ,
, ,
, .................
.
,
, .
_ , . . karstytas Josifo Visanonobė pranešimą, kuriuo drau gausių nuopelnų.
kas kursų nelanko. Tokiais .........
„
.
.
.
...........
, , „ vicio ir kitų ikonų. Sveikimdžiama perimti iš išvykstan
šioj srity daugiausia ga
keliais naujieji prekybos
A ,
,
.
, Panevėžio teismas nubau....
,
mo telegrama buvo pasiųsta
čių
vokiečių
jų
turtą.
Prane

li pasidarbuoti tie,
kurie
mokslai bus jkalti j galvą.
, 6
i dė Dusetų miestelio odų prer
„ .
, . .
raudonajam feldfebeliui —
Spaudoje
nusiskundžiama,
šime
sakoma:
“
visi
savava

dirba
krautuvėse,
bankuose,
O kursų pabaigoje busią su..._
.
kybininką Balį Atkočiūną,
Zapyškio rajono, Ežerėlių
. .
maršalui Timosenko, nors
kad provincijoje už arklio liškai užgrobę butus, namus, ofisuose ir panašiose vieto
rengti egzaminai, o tai esąs ,
..
kuris, teisingai prisibijoda- durpyno darbininkai, viso
"labai atsakingas ir sūdė- !okuP^'3°S Pradz.oje Lietu-j mas, kad iš jo prekės nebū- 200 žmonių, nusiskundžia, pakaustymą dabar reikalau ūkius ir kitą turtą bus trau se, kur kasdien pereina
,vos išlaisvintojas buvo kijama 25-30 rublių, nors anks kiami atsakomybėn ir iš bu daug pašto.
tingas uždavinys.’
tų atimtos, jas suslėpė pas kad “parduotuvėje - koopetas feldfebelis — Vorošilov.
čiau už tai buvę mokama po tų, namų, ūkių pašalinami,
savo pažįstamą Antaną Kuz ! ratyve beveik nieko negauNuplėšdami pašto ženk
2-3 litus. Taip pat provin o pasisavintas turtas atimą. Bet GPU agentai suse- na nusipirkti”. Oficiozas
lus, saugumo dėlei, malonė
cijos siuvėjai imą net po 5-6 mamas.”
kė ir B Atkočiūnas gavo 5 “Tarybų Lietuva” perdavęs
kite apie patį ženklą palikti
Šio kooperatyvo bylą aukš- kartus bran«iau' neSu anka‘
metus katorgos.
apie pusę colio (ar mažiau)
čiau. Reikalaujama, kad bū
Šakių Apskrities Klūbo popiero.
Buvo teisiamas Pasvalio tesnėms instancijoms, nes
tų nustatytos “tvirtos kai-_ .
’
r~‘...... .
“Tarybų Lietuva” prane
J
nariams pranešame, kad me
vaistinės savininkas provi- pasirodė, kad kooperatyvo
nos
ša, kad į ją kreipėsi laiš
nesinis susirinkimas bus ne
Zapyškyje susidarė S mė zorius Jonas Butikas. Jis patalpose nesą “mūsų didžio
MISSION CLUB,
kais karo invalidai, klaus sininkų artelė. Kaip prane buvo kaltinamas, kad prieš sios tėvynės veikėjų paveiks
balandžio 9 d., bet 16 balan
Hinsdale, Illinois.
dami dėl pensijų. Matyti, ša spauda, keli šios artelės vaistinės pasisavinimą iš ly, obalsių, plakatų”. Deja, ant sienos pakarta, nuo to džio. Stanaičių name. Nariai
invalidai skundžiasi dėl u- nariai susikrovę 3 maišus bolševikų valdžios pusės jis jeigu Stalino ikona ir bus darbininkai nebus sotūs.
Marian Hills Seminary,
prašomi dalyvauti.
Rašt.
bagiškų pensijų, iš kurių jie mėsos ir vežę parduoti į paslėpęs 40 klg. sieros rūkšnegali išgyventi, turint gal Kauną. Bet apie tai sužino ties, 70 kilogramų cukraus
VMiirmiorflo Ofisu* A Maras Sekmadieniai nuo 11 iki 4 vai. Popiet.
voje pragyvenimo pabrangi jo milicija ir pradėjo auto ir 20 kg. cukraus pudros.
DŽIAUGEIS NATŪRALIA IR
mą. Tačiau laikraštis ramiai mobiliu vytis. Tačiau pake Teisme paaiškėjo, kad su
GRAŽIA IŠVAIZDA!
atkerta: “Didinti pensijas liui automobilius sugedo, o rasta visai ne siera, o leDISTRIBUTOR
karo invalidams pensinin mėsininkai ramiai vežimu kiantysis spiritas. O kai dėl
kams šiuo metu nenumato važiavo toliau ir pakeliui cukraus, tai nebuvę įrodyta,
ma, nes jų gaunamos pensi pardavinėjo mėsą. Praneši kad jis priklausė vaistinei.
jos nėra mažesnės, kaip pa mas baigiamas šiais žo Todėl provizorius J. Butikas
gal sovietų Sąjungos įstaty džiais: “Milicija turėtų stro buvo išteisintas. Tačiau to
Gaminame Fleitas tiktai 18
dantistų receptų.
mus atitinkamiems invali- piau eiti savo pareigas”. At kiu sprendimu nebuvo pa
BEERS
BO Dienų
Išmėginimui.
Jei
dams mokamos pensijos”. rodytų, kas būtų natūraliau, tenkintas prokuroras, kuris
nebūsite pilnai patenkinti, tai
sugrų/Jname
kiekvienų įmo
Aišku, kad Lietuvos karo kad mėsos pirkliai veža par niekaip negalėjo suprasti,
GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria
kėtą centą.
ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nu
invalidams,
pripratusiems duoti mėsą. Tačiau dabarti kaip be reikalo apkaltintą
*
im,,K Taisome Ir perdirbame senas
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEC
PIRITŲ
pleltas. — Mėnesiniai mokes
prie žmoniško gyvenimo, so nėje Lietuvoje viskas pasta žmogų galima išteisinti. Mat,
ti P. Johnson, Pr.s, čiai. 1 dienos patarnavimas.
TAR. Šia Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos rū
vietų Rusijoje mokamos pen tyta aukštyn kojomis: pa sovietų teismų praktika ne
VtI.ANDOS:
šies produktų.
A.A.A. Dental
Laboratories
Tolimesni Ofisai:
sijos tėra ubagui skirta matė milicija mėsininką ir žino tokio atsitikimo, kad
Urmo (wbolesale) kainomis pristato j alines ir kitas
INCORPORATED
Dili tinusiu Piritų Oiuninlmo laboratorija Pasaulyje
Kasdie Iki 8 vai. v
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite
duoklė.
vejasi automobiliu paskui jį. teismas ką nors išteisintų
15511 Mllwankee Avenue — Tel. ARM 5550
greitą ir teisingą patarnavimą.
Vidumi. Ofisas:
202 SotiI h State Street — Tel. vVF.B. 4B3O
O prie bolševikiškos tvarkos Aukščiausias teismas prita
Kasdien iki fi vai. 4K3I Irving Park Boulevard — Tel. PAI.. 4227
Antrad Ir Ketvirtad. So. Škic — 404 E. 47th St.—Tel. ATL. BBHO
2259 W. Cermak Rd.
Tel. Monroe 0808
Gera knyga — išmintties dar priklauso, kad pakeliui rė prokurorui, todėl J. BuNorth Side — 4731 Broadtvay.
Iki 7-tos vai. vak.
tiko
byla
grąžinta
teismui.
į
automobilius
sugestų!
šaltinis.
a
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Taupykite Vartotus
Pašto Ženklus

Iš teismo salės

Ubagiškos invalidams
pensijos

Paveikslas svarbiau
pgj nfd(6S

25-30 rublių už arklio
pakaustymą

Policija paskui
mėsininkus
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THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
2SS4 South Oakley Avė.
Chicago, Illinois

Publishcd Daily, except Sundays
A member of the Catholic Press Asaociation
Subscriptlons: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
Six Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.
Advertising in “Draugas" brings best results.

“Naują įsakymą aš jums duodu: kad mylėtumėt
viens kitą, kaip aš jus mylėjau— Visi žmonės žinos
jus esant mano mokiniais, jei jūs mylėsite viens ki
ta
t” ••••

Dėl to, kad pasaulis paneigė Jo įstatymus ir tiesas,
dėl to kad vyriausybės su jais nebesiskaito, žmonija
nardoma kraujų ir ašarų klanuose.
“Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino ką daro“...
(“Draugas“, 11 d. balan
džio, 1916 m.).

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėsc. Me
tams — $6.00; Pusei Metų - $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata; Metams
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos' pareikalavus
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašvti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, Ui.
Under the Act of March 3, 1879.
Lietuvių katalikų dienraščio "Draugo” rčmčjama ir skaitytojams
siunčiu jvi'ikinimus Lr geriausius linkčjimus!
Jūsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams, informuodamas
apie įvairius katalikams įdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo tie
sas, gina Ir saugo jas nuo amžinojo išganymo priešų.
Daugeriopai tepadaugėja jūsų katalikiško dienraščio skaitytojų skai
čius!
►£, AMLETO GIOVANNI CICOGNANI,
lJUMlicra Arkivyskupas,
_____________________ Apaštališkas Delegatas

"Tėve, atleisk jiems"...
Šis dvidešimtasis amžius didžiuojasi savo civilizacija,
aukšta kultūra. Mokslininkų didieji išradimai beveik
stebuklus daro. Pažanga visose medžiaginio gyvenimo
srityse eina visais frontais. Jei prieš šimtmetį mirę
žmonės atsikeltų iš karstų, labai didelį pasaulyje skir
tumą, tiesiog neįtikėtinai didelį skirtumą pastebėtų.
Keista ir nesuprantama, kad dvidešimtojo amžiaus
pažanga neišmokė pasaulio žmoniškumo,
neišmokė
mylėti savo artimo, neišnaikino jame barbariškumo,
keršto, pavydo ir noro žudyti, griauti.

Keliuose kontinentuose dabar eina baisus karas, žu
domi kareiviai karo frontuose, žudomi vaikai ir mote
rys, bombarduojant miestus iš lėktuvų. Karai prade
dami be perspėjimo; begėdiškai sulaužomos tarptauti
nės sutartys; triuškinamos mažosios valstybės. Tautos
neužkenčia tautų, valstybės valstybių. Žmogus žmogui
pasidarė lyg plėšrus žvėris. Viens kitą nori pralenkti,
apgauti, pavergti, jei ne... nužudyti.
Skaudu ir liūdna!
Ir taip, rodos, lengva būtų to išvengti. Visus šių lai
kų stebėtinus išradimus, rodos, puikiai būt galima su
naudoti žmonių gerovei, tikrajai jų pažangai ir kultū
rai kelti, bet ne kraujo pralieti, žudyti.
Tai nedovanotina! Tai vyksta tik dėl to, kad žmo
nėms trūksta geros valios, kad, pagaliau, jie nežino,
ką daro...

Užtektų pasaulio valdovams, karo ir visų žmonijos ne
laimių kaltininkams pažvelgti šiandien, Didįjį Penkta
dienį, į prikaltąjį prie Kryžiaus Kristų, įsigilinti į Jo
išganingąjį mokslą ir į tas visas priežastis, kurios vedė
Jį į Golgotos Kalną, tikrai jie padėtų ginklus į šalį ir
taiką pasaulyje atstatytų. Jiems reiktų išgirsti pasku
tiniuosius Kristaus žodžius nuo kryžiaus, ypač pir
mąjį — “Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino ką daro’’
(Luko 23-34), jie tada tikrai išsižadėtų neapykantos ki
tų žmonių ir keršto, plukdančio milijonus žmonių krau
juose ir ašarose.
Patys valdovai nusigręžė nuo Kristaus, kentėjusio ir
mirusio dėl visų žmonių žemiškos gerovės, taikos ir
amžinojo išganymo ir, lyg paties pragaro gundomi,
persekioja Kristaus įsteigtąją Bažnyčią, žudo Kristaus
mokslo skelbėjus,
naikina patį Kristaus mokslą, kurs moko mylėti sa
vo artimą, taikoje gyventi, draudžia vogti, užmušti,
kurs lygybę ir gerovę žada.

Juo labiau yra liūdna ir skaudu, kad vietoje pasinau
doti Kristaus nurodytais keliais į taiką ir gerovę, tie
keliai norima visais išardyti, o tų išganingųjų kelių į
laikiną ir amžiną gyvenimą Nurodytoją — Kristų šian
dien išnaujo kalamą prie baisaus, kruvino Kryžiaus.
Bet, tikėkime, kad ir šiandieniniams budeliams, kaip ir
anų Laikų, Pasaulio Išganytojas sako tuos pačius žo
džius nuo Kryžiaus — “Tėve, atleisk jiems, nes jie ne
žino, ką daro“!...
Ir, nežiūrint, kaip žmonės aukštai iškils kultūros ir
mokslo atžvilgiu, nežiūrint kaip didelę medžiaginę pa
žangą padarys, pasaulyje tol nebus ramybės, taikos ir
gerovės, kol nepasieks tokios dvasinės padėties, kad
visoje pilnumoje suprasti Kristų, Jo atneštą dangišką
mokslą. Jo mirtį ant kryžiaus ir atsikėlimą. Pasaulyje
žmonių, kraujas ir toliau upėmis srovens, jei ir valdo
vai ir pavaldiniai nenorės suprasti tų žodžių, kuriuos
Kristus pasakė savo tragingosios ir neapsakomai skau-
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Prie Verdūno prancūzų Po Svietą
Generolas St. Raštikis
tvirtuma Bethiucurt paimta Pasidairius
Ištikimiesiems Lietuvos sūnums ir dukterims tikrai vokiečių... Austro-Vengrijos
buvo džiugu išgirsti, kad gen. Stasys Raštikis paspru imperatorius važiuoja mūšio
ko iš bolševikų vergijos ir atsistojo Lietuvos pabėgėlių laukan... Japonai ruošiasi į
veikimo priešakyje.
karę... Švedija, pasiuntė Vo
Mes nė kiek neabejojame, kad dabar aplink gene kietijai protestą.
rolą Raštikį suksis visa dėl Lietuvos laisvės ir ne
priklausomybės kovos ir darbų ašis.

Jei kas, tai jisai turi pilniausią, ne tik daugumos pabė
gėlių, bet visos lietuvių tautos pasitikėjimą ir pagarbą.
Gen. St. Raštikis per daug metų buvo Lietuvos kraš
to apsaugos ministru ir vyriausiuoju kariuomenės vadu.
Eidamas tas labai atsakomingas pareigas, parodė ne
paprastų vado gabumų, įsigijo ir kariuomenėj didelę
pagarbą ir visoj tautoj pasitikėjimo.
Be to, jis vienas pirmųjų numatė Lietuvai slenkan
čius pavojus ir griežtai stovėjo už atstatymą tautos
vieningumo, už sudarymą koalicinio kabineto iš visų
valstybiškai politinių partijų.

Gen. Černiaus “darbo kabinetas“, kiek mums yra ži
noma, buvo atsakymas į gen. Raštikio reikalavimus ir
prašymus.

Gaila, kad pačiu kritiškuoju Lietuvos gyvenimo mo
mentu gen. Raštikiui reikėjo išvykti “atostogų ’. Toks
tai buvęs noras valdomosios žmonių grupės ir toks tai
buvęs spaudimas iš Maskvos. Mat, gen. Raštikis pasi
darė perdaug populiarus... Kariuomenės vyriausiojo va
do vietą, kaip žinoma, pakviestas užimti gen. Vitkaus
kas, kuris, kaip paaiškėjo, buvo komunistų šnipas ir
kuris dabar Stalinui bernauja.
Tenka tik apgailestauti, kad gen. Raštikis nestovėjo
vyriausybės ir kariuomenės priešakyje, kuomet Lietu
vos nepriklausomybė buvo smaugiama. Toji pozicija
jam buvo pasiūlyta tik tada, kada raudonoji armija jau
maršavo Lietuvon ir kuomet Maskva jau buvo galėję
jo kandidatūros, kaipo ministro pirmininko, nepriimti.
Tikrai džiugu, kad tasai didysis patrijotas yra lais
vas. Kovotojai dėl Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės
jo asmenyje turės gabų, nuoširdų ir energingą vadą.

Taip ir yra...
N-nos rašo, kad komunistų ir kitokių “penktakojų”
sušauktas New Yorke mitingas, būk tai “liaudies su
važiavimas”, buvo tik paprasčiausias žmonių mulkini
mas. Tas suvažiavimas savo atsišaukime tarp kitko
sakąs:
“Mes neapkenčiam hitlerizmo ir mes žinome, jog
tie, kurie norėtų pabudavot Amerikos imperiją, ben
dradarbiaudami su Hitleriu, yra... Amerikos žmonių
išdavikai...”
Į šią tikrai didelę nesąmonę, N-nos taip atsako:
“Bet su hitlerizmu juk bendradarbiauja Sovietų
Rusija. Su Hitlerio pritarimu Stalinas padidino savo
imperiją, pagrobdamas Lietuvą, Latviją, Estiją ir
pusę Lenkijos. O betgi atsišaukimo autoriai pataria
Amerikai sumegsti “tikrai draugiškus ryšius su So
vietų Sąjunga”.
“Čia taipgi nėra jokios logikos. Bet aiškus yra vie
nas dalykas, kad tiems žmonių mulkintojams, kurie
organizavo “taikos suvažiavimą” Nevv Yorke yra vis
kas gera, ką daro Maskva. Tai — bolševikiški “penktakojai”, Stalino diktatūros agentai”.

Kada Waukegane buvo
balsavimai, ar palikti gir
tuokliavimą, ar jį panaikin
ti, kun. K. Zaikauskas ir
kun. A. Briška ragino žmo
nes balsuoti už panaikini
mą. Nubalsuota, kad svai
galus panaikinti. Už tat Wau
kegano girtuokliai nutarė
atkeršyti. Girtuoklių gauja
užpuolė kleboniją, išmušė
jos langus, išdaužė duris.
Vėliau klebonija buvo pa
degta.
•
30,000 pabėgusių serbų
keliavo į Salonikus tik 8,000
pasiekė Graikiją, o 22,000 jų
žuvo pakelyje nuo bado, šal
čio, nuovargio.
•
Lietuvoj atidaryti pašto
skyriai Panevėžyje, Šiau
liuose, Augustave, laiškane
šių nėra. Žmonės patys pri
valo atsiimti laiškus.
•
Vilniaus pravoslavų archi
rėjus Tichon praneša apie
vokiečių viešpatavimą Lie
tuvoje. Daugumas cerkvių
iš pamatų sugriauta. Nekurias cerkves vokiečiai paver
tė į arklydes. Kitas uždarė.

naujakuriai turi sau pa
sistatyti namus iš .. ak

menų.

“Tarybų Lietuva” prade
Kai, anot balšavikų, Sme
tona Lietuvą runijo, kaž kas jusiems “rojišką” gyvenimą
buvo apgarsinęs, kad Lietu siūlo šitokį receptą:
va perka akmenis net iš Mus
Rankioti nuo laukų ak
solinio karalystės, kuomet
menis ir statydintis tro
pačioj Lietuvoj vietomis yra
bas! Pasak oficiozo, “nau
tiek akmenų, kad nei žag
jakuriai darbo valstiečiai
rės negalima įsmeigti. Gassau reikalingoms staty
padoriai iš savo lauko tuos
boms akmenų pakanka
akmenis rinkdavo vopninius
mai gali pasirūpinti savo
parduodavo vopninėms,
o
.apylinkėse ir dargi visai
kitus sukraudavo į krūvas
dovanai.”
ir niekam nei į galvą nebu
Bet, tavorščiai, sovietų
vo atėję, kad kuomet nors
tie akmenys bus didžiausia Lietuvoje dabar viskas vyk
žmonių patieka. Ir atėjo sta pagal planą, tad ir
“naujakuriai” neturi teisės
toks čėsas.
su tarbomis vaikščioti
po
Stalino saulei “apšvietus”
laukus ir rankioti akmenis.
Lietuvą ir jo pusei milijo
Oficiozas iškilmingai rašo:
no “spindulių“ — raudonar
“Bet visam minėtam darbui
miečių okupavus miestiečių
reikia tinkamo vadovavimo
ir ūkininkų grinčias, tos sau
ir plano. Būtinai reikėtų sulės kurstytojai — lietuviški
registrouti didesniuosius ak
išver^tkailiai — susirūpino
menynų plotus, paruošti jų
tūkstančiais benamių, išves
eksploatacijos planus ir tik
tų iš kapitalistų nevalios,
tada pradėti
akmenynų
tai yra jų pačių pasistaty
naudojimą.”
tų grinčių, ir paliuosuotų
Kaip matome, pirmiausia
nuo visokio buržuazinio išmislo, tai yra privatinės reikia vadovavimo, paskum
nuosavybės. Ilgai mislyta ir plano, paskum suregistruoti
figeriuota. Pagalios “Tary akmenis, paruošti eksploata
bų Lietuvai” atėjo į galvą cijos planą ir “tik tada” pra
genialus sumanymas:
ka dėti akmenis rankioti. Ke
dangi visas Lietuvos miš lias tikrai ilgas iki akme
kas atiduotas Stalinui už jo nų! Bet ar bereikia didesnio
pasityčiojimo iš “naujaku
saulę, tai:
rių,” kuriems, vieton duo
atpalaiduoti nuo kapita
lizmo visi gaspadoriai ir nos, siūlomi akmenys!
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Atsakoma teisingai. Tą suvažiavimą ir visus jo atsi

šaukimus kitaip ir negalima vadinti, kaip tik noru be
gėdiškai mulkinti žmones.

Ar vertiname?

r

*

Amerikoj gyveną žmonės, kaip rašo “Independent”,
šiais laikais turi susikaupti ir dėkoti Aukščiausiam už
visas tas malones, kuriomis jie visais tais “geraisiais
metais” naudojosi.
Ir Ištikro, reikia nulenkti savo galvas prieš tuos,
kurie savo laiku bekovodami dėl demokratijos nuken
tėjo ir galvas paguldė.

*

Daug kuo mes jiems esame skolingi.
Mūsų pareiga, kaip teisingai tas pats laikraštis pažymit demokratiją išlaikyti ir apginti.
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DRAUGAS

Alia Rachmanova

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

Tikrai, ji kalbėjo tiesą. Tai buvo geras darbas sve
timo sąskaita. Todėl aš nutariau susirasti pamokų
ne
tam, kad kraučiausi pinigus, bet tam, kad nesėdėčiau
dyka. Galėsiu su ramia sąžine bent tuo savo darbu pri
sidėti prie bendrosios gerovės. Dėl to, parėjusi namo, vi
saip įtikinėjau tėvus, kad nors vieną kambarį atiduotų
studentams: juk, sakiau, mums ir taip liks dar keli bu
tai su 8 dideliais kambariais, o mūs iš viso yra tik 5
žmonės. Motina ilgą laiką svyravo, bet galų gale sutiko
ir ji.

1916 m. spalių 3 d.
Tiek daug naujų įspūdžių! Net pati nežinau, nuo ko
pirmiausia ir bepradėti: ar nuo studentų, ar paskaitų,
ar nuo mūsų naujojo nuomininko. Pradėsiu nuo šio. Mū
sų nutarimas išnuomoti kambarį sudarė mano motinai
tiek daug rūpesčių, kad aš net ėmiau gailėtis ją į tokią
bėdą įstūmusi. Visiems studentams ir studentėms, kurie
tik ateidavo, didelis, gražus, jaukus kambarys patikdavo
nepaprastai, užtat niekaip negalėdavo įtikti nuominin
kai mamai.
Bet, galų gale, vieną kartą atėjo Daša ir pranešė,
kad saiione laukia dar vienas, naujas studentas. Bet jis
į visus, anksčiau atėjusius ieškoti kambario, buvo nė
kiek nepanašus. Pirmiausia, jis buvo labai elegantiškai
apsirengęs, elgėsi, kaip tikrai išauklėtas ir daug pasau
lio matęs žmogus ir, kad ir suprasdamas savo išorinę
vertę, vis dėlto atrodė labai kuklus ir, matyti, jau ne
buvo “geltonsnapis," kaip kiti; galėjo turėti kokius 26-27
metus. Jis mūs nieko nesiteiriavo, nestatė jokių reikala
vimų, tik apžiūrėjo kambarį ir tarė:
— Jei jūs nieko neturėsit prieš, tai aš atsikraustysiu dar šį vakarą.
Tačiau mama dar kiek svyravo, nors dėl to stebėtis
nė kiek netenka, nes tai buvo pats pirmasis svetimas
žmogus, kurį ji turėjo priimti į savo butą. Todėl ji pra
dėjo jam pasakoti visą galybę savo “sąlygų;” dabar aš
jų visų jau nebeatsimenu, tik tiek žinau, kad jos buvo
labai griežtos. Jei jas visas naujasis gyventojas būtų no
rėjęs įvykdyti, būtų turėjęs ne tik nekelti nė mažiau
sio triukšmelio, bet pasidaryti tiesiog bekūnis. Tačiau
pati paskutinė sąlyga buvo svarbiausia, būtent, pareiti
namo ne vėliau kaip 12 vai., savo kambaryje nešaukti
jokių studentų susirinkimų ir nedaryti kitokių tos rū
sies pramogų.
— Ponia, jūs, matyti, kambarį išnuomojate tik pir
mą kartą? — paklausė naujasis studentas užjaučiamai,
nes mamos akys buvo beveik pa?\ivusios ašaromis.
— Taip, dar tik pirmą kartą. Ir išnuomoju dėl to,
kad to užsimanė mano duktė, kuri taip pat lanko uni
versitetą, — atsakė ji verksmingu balsu.
— Studentė? — paklausė jis nusistebėdamas. — O
aš buvau įsitikinęs, kad panelė dar tik gimnaziją lanko,
— ir jis atsidėjęs dirstelėjo į mane, nuo ko aš visa išraudau, kaip žarija. Ak, šitas kvailas įprotis — parau
donuoti ir sumišti kaip tik tada, kai to visiškai niekam
nereikia! O antra, man pasidarė nepaprastai pikta, kad
jis palaikė mane dar gimnaziste. Ar aš iš tikro atrodau
dar tokia jauna, kad manęs negalima laikyti nė septyniolikinuke?
Naujasis nuomininkas paskelbė, kad su visomis pa
statytomis sąlygomis sutinka, ir dar iš savo pusės pri
dūrė, kad jo pažįstami visai jo nelanko ir, savaime aiš
ku, ir jokio triukšmo kelti negali, kad jis gyvena labai
ramiai ir vakarais taip pat niekur neišeina. Paskum jis
atsisveikino ir kurį laiką žiūrėjo į mane įsmeigęs aki3,
nuo ko aš vėl turėjau išrausti. O motina ėmė vaikščioti
išilgai galioną ir pati sau kalbėjo:
— Tiesa, jis atrodo gražus, gerai išauklėtas, kuk
lus, bet. kas šiais laikais gali juos žinoti... .! Ak, ir kam
gi aš tą kambarį išnuomavau! Tikrai neprotingai pa
dariau!
Dėl to man vėl ėmė prikaišioti sąžinė, ir aš sten
gia,įsi kaip įmanydama mamą nuraminti.
Tuo tarpu pasigirdo skambutis. Naujasis nuominin
kas jau buvo čia, o dž jo stovėjo du nešėjai su dviem
didžiuliais užsieniniais čemodanais.
Paskum jie atnešė
dar dvi ilgas, sunkias dėžes, Bagažas rodė, kad jis buvo
pasiturintis žmogus, nė kiek nepanašus į studentą. Ta
čiau mama, pamačiusi, su kokiu sunkumu nešėjai įtarabanijo tas dėžes į vidurį, vėl ėmė nerimauti. Kas jose
galėjo būti ?

PREZIOENTAS PERKA PIRMĄJĄ AGUONRLŲ

bą. atliekant patriotinius už
davinius, kur mokyklos ir
mokslas bei
I universitetai,
4
menas, lenktyniaudami, sten
gėsi pakelti ir išryškinti sa
vąją kultūrą, — ten drums
čia šiandien darbštumo nuo
taiką bolševikų komisarai,
kurie vietoj pažadėtosios
laisvės atneša blogiausios
rūšies vergovę ir sąžinės
prievartą; ten spokso prieš
mus tušti nacionalizuotųjų
prekybos įmonių bei sank
rovų langai, nusavinti ban
kai. Į mokyklas ir universi
tetus stengiasi įsiskverbti
bolševikiškoji dvasia, pasto
dama kelią laisvai mokslo
plėtotei, trukdydama laisvą
OlOt minties lakumą, įterpdama
meną į rusiškas formas ir
Prezidentas Rooseveltas priima (perka) pirmąją 1941
metų aguonėlę (Buddy Poppy) iš Betty Wichman, 7 me rusiškas nuotaikas: muziką
tų amž., iš Eaton Rapids, Mich. Aguonėlės parduodamos — į šiurkščius aziatiškųjų
dainų motyvų garsus, teat
pasaulinio karo paliegusiųjų veteranų naudai.
rą — į propagandos centrus
raudonosios Rusijos ir Sta
lino garbei, kūrybinį meną
— į barbarišką spalvų mar|Uu.tutw: šio straipsnio au lei. Atsiminimai iš pereitų guliavimą arba į
svetimos
torius yra žinomas latvių islo
rusų priespaudos ir bolševi
rikas prof. Er. Balodis
iki laikų, kurie jau rodėsi be
bolševikų okupacijos buvęs Ry užsitriną, kaip lygiai atsi kiškųjų siekimų liaupsinimą.
gos
universiteto
profesorius.
I'ž nuopelnus Pabaltijo tautų minimai iš nesenų pergyve
Turbūt, niekuomet praei
praeities tyrime Vytauto Di
džiojo Universitetus Kaune bu nimų, iš darbų ir kovų už
tyje (net ir sunkiausių isto
vo suteikęs prof. Er. Balodžiui
istorijos garbės daktaro laips geresnę tėvynės ateitį, — rinių bandymų metu)
Pa
nį. Profesorius yra pabėgęs iš iškyla
dabar vis dažniau, baltijo tautos — lietuviai,
bolševikų okupacijos ir dabar
gyvena Stockholme, Švedijoje: tarytum gražesni ir turtin
latviai ir estai nėra atjautę
“Visi mes kenčiame tą gesni, negu jie atrodė pir taip sunkiai savo likimo
pat skausmą, liūdime tą pat ma. Praeitis atrodo šian smūgį, kaip šiandien; yra
liūdesį dėl mūsų mylimos tė dien tarytum kokia saulėta sunku, net labai sunku pa
vynės; kai kalbi apie tavo pasaka, laimė ir pasiseki sijusti patekus į skaudžią
skausmą, žinok: toks pat y- mais pagražinta, o dabartis nelaimę po to, kaip esi jau
ra ir manasis”... Taip maž — kaip koks slogutis, kaip tęsis laimingas, po to, kaip
daug galiu išversti J. Rai sunkus sapnas, kuris turi mūsų tautos visa yra turė
nio žodžius, tartus vienose juk greit baigtis.
jusios ir visu kuo yra galė-

Telaimina Dievas mosii tėvynė

eilėse dar anais rusų pries
paudos laikais
Pabaltijo
kraštuose. Šie liūdni žodžiai
tinka ne mažiau ir šių dienų
nelaimingai padėčiai apibu
dinti.

jusios naudotis, kas žmo-i
gaus Laimei yra reikalinga.
Ir vis dėlto — “drąsos,
drąsos”, turi būti mūsų obalsis, nes negalime nustoti
vilties, jeigu mes savo tė
vynei gera linkime. Priešin
gai, mūsų pareiga, pareiga
visų, kurie nesame po tie
siogine bolševikų priespau
kyti, kad mus nuolat vis
Kur prieš pusmetį matei
traukia, nors mintyse, namo energingą ir tikslingą dar- da ir kurie nekenčiame nuo
negailestingos jų cenzūros,
yra daryti visa, kad padė
tume mūsų tėvynei, atgau
ti savo laimę ir savo tauti
nę laisvę. Ir kaip tiesa yra
kad Dievas yra, taip tur.
juk pagaliau ir teisingumas
pasaulyje įsiviešpatauti.
Laikykimės visi pabėgė
liai kartu, ir ne tik vienos
. .Mūsų knygyne dar galima gauti pasirinkimą lietuviškos
literatūros ir poezijos rinkinių. Dabar komunistų valdžiai
tautos nariai, bet visi lie
užkirtus kelią lietuviškų knygų spausdinimui, LIETUVIŠKA
tuviai, latviai ir estai, tuo
KNYGA pasidarys retenybė. įsigykite savo kopijas, kol
jų dar lieka.
met galime tikėtis laimėti
Viena latvių patarlė sako
LITERATŪRA
“Kas pagatni peti nakotn
JONO BILIŪNO RAŠTAI, Tilžė, 1913 m. 150 pusi....... $1.00
sveti”, — kas praeitį tiria,
2EMAITCS RAŠTAI. I t., Vilnius, 1914 m. 390 pusi....... $1.00
LIETUVIŠKOS PASAKOS. II t., surinko Dr. J.
tas laimina ateitį. Atsimin
Basanavičius. 260 pusi..................................................... $1.00
kime, kokių didelių laimėji
PRAGIEDRULIAI, III t., Vaižganto, 290 pusi.............. $1.00
VAIŽGANTO RAŠTAI IV t., (Vilniaus ir Kauno laiko
mų yra pasiekęs praeityje 1
tarpis — 1918-1921 m.), 240 pusi............................... $1.00
V. KRĖVĖS RAŠTAI, I t., Su temose-Pasakos ir Dainos. .$1.00
bendradarbiavimas. Atsimir
VARGO MOKYKLA, Literatūros Pasiskaitymai, 175
kime karalių Mindaugą ir
puslapiai ............................................................................... $1.00
DID2IOJO KARO UŽRAŠAI — Pr. 2adeikis, I t.,
jo genialius darbus, nuveik
(1914-1916 m.) ................................................................. 75c
tus 1226-1263 metais, kurie
MA2IOSIOS LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI —
Prabočių Anūkas, Iliustruota, 130 pusi......................... 75c
suvienijo Lietuvą. Aš m
nau,
istorija pažįsta tik ne
EILfiRARCIAI
daugelį karalių Rytų Euro
SU BALTU NUOMETU — J. Augustaitytė-Vaičiūnienė,
poje, kurie būtų buvę pra
225 pusi...................................................................................$1.00
VAINIKAI, Naujesniosios Poezijos Antologija, Paruošė
našesni diplomatai ir kar
K. Binkis, 230 pusi............................................................. $1.00
vedžiai, kaip Mindaugas, ku
JAUNOJI LIETUVA, MAIRONIS, 130 pusi............................... 50
PADANGĖSE, Juozas Sakalas irDasaitis,125 pusi.................. 50
rio darbai tautinei lietuvii
KRISTIJONO DUONELAIČIO RASTAI, Sutaisė
J. Šlapelis, 90 pusi .................................................................50
kultūrai pakelti ir išplėšt
TĖVYNĖS KELIAIS, Liudas Gira. 65 pusi............................. 85
reikia taip pat neišleisti ii
RUDENS AIDAI. A. Jakštas. 100 pusi..................................... 85
GAMTOS PRILYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal
akių.
Dr. R. Van der Mcuicn ...................................................... 85
Nenoromis ateina į galvi
MEILE. M. Gustaičio, 1914 m...................................................... 25
BRĖKŠTA, M. Vaitkus, 1915 m.................................................. 25
ir geri santykiai, kurie bu
vo susidarę tarp Lietuvor
#/1
i#/
ir latvių kraštų, t. y. Kurše

Tarytum, sunkus, klaikus, klaikus bandymas apnyko
nūnai mūsų žydinčią tėvy
nę barbariškos plėšikų gau
jos, atnešdamos skurdą, pa
keisdamos krašte džiaugsmą
Kaip politiniai pabėgėliai, bei linksmumą sielos kan
būdami toli nuo savo myli čiomis ir sunkiu skausmu,
mos tėvynės, turime pasisa giliu liūdesiu.

KNYGOS1 KNYG0S1
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2334 S. Oakley Avė.
(Bus daugiau.)

V
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Chicago. III.

ir žemgalių. Kartu veikda
mi, jie yra ne kartą nuga
Įėję bendrą priešą; atsimin

kime tik 1236 m. mūšį ties
Šiauliais, 1244 mūšį ties Embute ir 1260 mūšį palei Dur
bę.
1262 m. Mindaugas galė
jo nutraukti savo sutartį su
ordinu ir — Dievas žino, ko
kių pasisekimų būtų dar ga
lėjęs lietuvių ir latvių (ypač
žemaičių, kuršių ir žemga
lių) bendradarbiavimas pa
siekti, jei Mindaugas 1263
metais nebūtų buvęs išdavi
kiškai nužudytas.
Tie keli pavyzdžiai rodo
ir pamoko mus, kad turime
laikytis išvien. “Concordia
res parvae crescunt’... Lai
kykimės ir mes kartu.

Karšta tėvynės meilė ir
garbinga
vienybė padės
mums įtikinti pasaulį mūsų
ir mūsų kraštų naudai, —
tuomet ateis vėl laikas, ka
da mūsų tautos atgaus sa
vo laisvę ir mes galėsime
vėl būti namie tarp savųjų
laimingi.
Turi ateiti Europoje vėl
laikas, kuomet įsigalės tei
singumas ir kuomet nebega
lima bus žaisti ir prekiauti
mažųjų tautų likimu.
Telaimina Dievas mūsų
tėvynę, telaimina Die.vas
laisvąją Lietuvą ir jos lais
vąsias kaimynines tautas
Latvijoje ir Estijoje.

Kas Yra Naujo Muzikoje Ir Dainoje
JUS RASITE PAS BUDRIKI ANT NAUJŲ

LIETUVIŠKŲ REKORDŲ—PLOKŠTELIŲ.

Rekordai Verti 75c Vienas; Trumpam Laikui Atpiginti
Po 49U Vienas
Siunčiame ir į kitus miestus. Už Prisiuntimą
turi apmoksti pirkėjas.
26H22 LINKSMĄ GIESME AI’TI DĖJAI
ir
SVEIKAS JUZAI' .............................................................................
Velyki/
16322 Kl’K RAKI ŽĖ SAMANOTA .......................................... \nna Kaskas
16323 DPKKl'ŽĖLĖ ir MERGĘ' POLKA ............ ............... Alina Kaskas
163115 DARATYTK POLKA ir BERŽĘ POLKA.... V. Gilios orkestrą
I63H4 KANAPIŲ POLKA ...............................................
V
Gplos orkestrą
ONA POLKA ...................... V. (iulos orkestrą. A Vasiliauskas
16303 POI.KA DĖL NPMYLRTOS ir
VIRBALIO POLKA
..........................................
V. (jutos orkestrą
I63H2 JAPNPOI.IP
POLKA ir
GEGI Z.INK POLKA ......................................................

V.

Gilios

orkestrą

163011 DĖDIENĖ POLKA ir
Į.AKŠTI TĖS POI.KA ..........................................
Klaipėdos orkestrą
16312 IJETI'V IškuS I.IAPDIES DAINELĖS ir
IJEI'. I.IAI DILS DAINELĖS ............................ Af Sabaniauskas
16163 STORI BOBĘ POLKA ir
BlTKišKU, POLKA ......................
įklojo Pensyl. Angliakasiai
16201
MARCINKONIŲ POLKA .. (grojo A. Lietu vninkaitSs orkestrą
16306 DRl'-LIA ir Tl LIETI VA, 11
MANO
(damuvo Akiras Biržys. Pupų Dėdė ir Dėdienė1630!) KAI AŠ Tl RĖJAI
KAIME MERGELI;: ir
Bl K VYRAS POLKA ..................................... įdainavo A. Dvaronis
16310 SEPTINTAME ROJIJE
Anglų Valias ir
JAI NYSl'LS MEILĖ
Tango . .-x Įdainavo A. Sabaniauskas
16311 MANO GITARA — Tango ir
SAPLĖTAS RYTAS — Alinių Vali as. . (daili. A. Sabaniauskas
16242 MOClt 'TK, \ alias-Arinoiiiki/ Dilelius
LIETI VA ITE. Polka
Armonika. Murinėta ir pianas
16259 TOKS VAINIKAS, Polka ir PLIKU.' POLKA............. A; Sliuck
Malianojaus Liet. Mait)crlų Orkestrą
16254 AK. NORĖČIAL' ir
/
AIKŠTI KALNELIAI.... (dainavo J
Zavk ir A. Sliuek
Malianojaus Lletuvika Mainerių Orkestrą
16122 KPMOS POLKA ir
TĘVI KO

16209

16171
16299
16145

16192
16206

POI.KA

...........................................

(dainavo

A.

SaukevielilS

Malianojaus Liet
Mainerių Orkestrą
PAI KšCIP l’OLKA ir Lil DVINAVO POLKA
(grojo Malianojaus Lietuviška Mainerių Orkestru
SI'DIEV SESI TĘS ir SVAJONĖ IR MEILĖ
įdainavo Stasys Paura.', Barit. Juozas Antanėlis, Tenoras
Elii'l POI.KA ir NAsLYS POI.K A.... Liet. Orkestrą "Lyra'
PRAGĖRIAU ŽIRGELI Ir
...................
EISIM LAUKAN .......................................... Kastancija Menkeliniutc
TRAUK HIMNIŠKI ir
"ĖJO MIKAS i m.KA .................. Jonas Dirvelis ir Jo Orkestrą
OI MERGEI.IA ir
PKlEs TAVE ..............

STOVU

Malianojaus l.ietuviška Orkestrą

16110 ŠVENTOJI NAKTIS I ir

•
ŠVENTOJI NaKuS II ................................. Trubadurų Kvartetas
16306 TAI NEBUVO MEILĖ - Tango, ir
AR ATSIMINI?
Anglų Valias .... (daili. A. Sabaniauskas
16307 MARŠ. MARŠ KAREIVĖLI ir
GELEŽINIO VILKO MARŠAS .... Karo Mokyklos Choras
16150 PAVASARIO SVEIKINIMAI Ir
ČIGONO MEILĖ — Valias ............. Lietuvių Tautiška Orkestrą

16316 GIEDA GAIDELIAI ir

»"•

GRAZ.PS Mis»si» m mAS ....................... (dainavo Akiras Biržys
16317 SUŽADĖTINIU VAIJ'AS Ir
KOSAl.IUTfiH POLKA ..................................... (grojo Akiras Biržys

16319 SEKMINIŲ VALCAH Ir
OBELIU

l’OLKA

................................................

(grojo

Akiras

Biržys

I631S MARIJAMPOLĖS POLKA ir
GARDI S ALI J IS
Vilna............................. (grojo Akiras Biržys
16320 KRETINGOS POLKA ir
MERKINES POI.KA .....................................
(grojo Akiras Biržys
16321 KAI SMPIKU GROJI TU
Tango Ir
PASAKYKITE MERGELĖS
Ta ngo . . (da in. A. Sabaniau.-kas
16314 PUPĘ DĖDĖS POLKA Ir
ANIKĘ

POLKA

......................................................

(grojo

Akinus

Biržys

16315 SI KAS RATAS l’OLKA ir
BUK VYRAS POLKA ................................. (dainavo A. Dvarionas
162X4 KAI Aš TIKĖJAI ir
KAM ŠERI ŽIRGEL, .
(dumavo A. Vanagaitis ir Juozai) Olšauskas

REKORDAI PO $1.00
61003 LIET
VERELĖ
Dalis Pirma Ir Antra
61004 LIET. VERELĖ
Dalis Tt ei la ir Ketvirta
61005 LIET. VESELĖ
Du'ls Penkta Jr šešta
Visas įgrojo Malianojaus Lietuvių Mainerių

12 colių.
12 colių.
12 colių.
Orkestrą.

JOS. F. BUDRIK, Ine.,
3409-21 South Halsted St. Tel. Yards 3088
CHICAGO, ILLINOIS
Katalogas ir Kalendorius Dykai.

Didžiausioj Krautuvėj Rakandų, Radio, Rcfrigeratorių
Dabar Eina Didelis Velykinis Išpardavimas.
VVi'l'T,. Dūki k. —- Žynius Kuilio Programas Nedėliomis ti no p
M.
VVAAE. 95o k — Mavuluus Salų dainos. Nedėliomis 4:30 P. M.
VVHEC, 1450 k. — Dainos tr Muzika. KeUorgais 7-tų vai. vakare.

j*
Remiate Tuos Biznierius, Kurie Garsina
Savo Biznius “Drauge”
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Lietuvio pabėgėlio nuotikiai
ir įspūdžiai keliaujant

Penktadienis, bal.

NAUJAS KARO LAIVAS ĮJUNGTAS LAIVYNAN
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OLNNTUPLETS
ūse MUSTEROLE for

CHEST COLDS

Stipri Salazaro ranka. - įsimylėjęs portugalas
ir gitara. - Ispanės ir portugalės labai
dažytos. - Kova jūrų vanago su žuvėdra. Mes grįšim į Lietuvę. - Komunistas
nepataria skaityti savųjų raštu.

Mother—Give Your CHILD
This Šame Expert Care!

At the first sign of the Dionne Quintuplets cutching cold—their chests and
throats are rubbed with Children’s
Alild Musterole — a product made to
promptly relieve the DISTRESS of
children’s colds and resulting coughs.
The Quints huve always had the
best of care, so mother—you may be
assured of using just about the BEST
product mude when you ūse Musterole.
MORE than un ordinary “salve”—
vvurniing, soothing Musterole helps
break u p local eongestion. Also made
ia Regular and Extra Strength for
those preferring a stronger product.

Murino soothęs, cleanses and refreshc
įrrnated, reddened mt aibranes caused
by head colds, driving, winds, movies,
elose work, late hours. free droppcr
wnh each boule. At all IJrug Stores!

ryti su ispanų kunigais. Jie
man sako: “Žiūrėk, kaip mo
— .Kaip rusų bolševikų
terys kukliai apsirengusios,
kareiviai maitinasi, — pa
ispanai dievoti ir pavyzdin
siteiravo mano bendrakelei
gi žmonės, ar matai, kokia
vis estas.
švara mieste”. Vis dėlto aš
— Lietuvių kareiviai sykį išdrįsau ispanų kunigams ■
valgė bolševikiškus pietus, pastebėti: “Tiesa, moterys
MONTH”f
tai vakare beveik visi sirgo kukliai apsirengusios, bet
Then Read WHY
viduriais. Pasak pačių lie- perdaug dažytos lūpos”. IsLydia E. Pinkham's
tuvių kareivių liudijimu, ru- panas tik nusišypsojo ir nieVegetable Compound Is
sų bolševikų kareivių vai- ko neatsakė. Tikrą tiesą pa
Real“Woman’s Friend”!
gis kelis sykius yra pras- sakius,
Some women auffer severe monthly
pain (eramps. backache. headache) due
tesnis, negu lietuvių. Todėl
to feinale functlonal disorders while
ispanės ir portugalės per
(“Dmugua" Acme teieuuoM»’
other’s narve* tend to beeome upset and
nenuostabu, rusų bolševikų
they get cross, restless and muody.
k made from nature’s own beneflrial
daug dažo lūpas ir veidus
root s and herbs
em h w-lh its ».wu
Su atitinkamomis iškilmėmis Brooklyne karo laivynan įjungtas naujas karo laivas
So why not take Lydia E. Pinkham’a
rubežiaus sargybiniai nepa
apačiai pul pose to HELP WOMEN.
Vvj'ttaLIe Compound made eapeciaJiu
ir neskoningai.
Famout* for over 60 yeara- - Pinkham's
io help tired. run-down. nervoua wom35,000 tonų North Carolina. Per praeitus 18 metų šis didelis laivas yra pirmasis pa- ‘
sitenkina savo valgiu ir la
Conmound is the best known and one
en to go amiliną thru “difflcult days.“
of the mont e^fective **wonian'a" tonies
Pinkham's Compound eentaina no opiO dėl S. Cruz švaros neno statytas, šešiolika kitų tos rūšies dar bus pastatyta.
obtainuble. Try it f
ates or
bit-forming ingredienta. It
bai dažnai sviestą kiauši
rėjau gadinti ispanų nuotai
nius ir lašinius perka pas
Nėra, turbūt, antisocialis sipirko Lisabonoj
pirmos trūksta maisto, o laisvoje
žmones. Kartais vienas ka kos, tik pagalvojau: S. Cruz
•ABT, IMP. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
reivis net 6 kiaušinius su- miesto švara ne ispanų nuo- tiškesnio sutvėrimo, kaip klasės bilietą ir užmokėjo — žymiai daugiau ir žmo
KELNER - PRUZIN
šveičia ir prašo nesakyti ki pelnas, bet anglų ir ameri- žydas. Nuo ankstyvo ryto už bilietą 330 dolerių, nuei- nės geriau gyveną. Prancū
kiečių
didikų,
kurie
čia
daužydelka
plauna
savo
baltina
į
pirmą
klasę
ir
randa
zijoje,
pasak
žydo
išsireiš

••
t
I
aua
Im PaternavlmM — Moterli patanuTiJ*
tiems kareiviams, kad jie
giausiai
turi
savo
vilas,
į
nius,
o
kitos
moterys
turi
tenai
jau
užimtas
visas
viekimu, komunizmo pavojus
Phone 9000
620 W. 15th Avė.
gavo nusipirkti. Kai kurie
kurias
atvyksta
praleisti
alaukti
kokią
valandą,
kol
tas.
Prasideda
pasikalbėjinegresia,
daugiausiai
gali
atviresni bolševikų karei-I
tostogų, kai jų kraštuose galės nusiprausti, juk žydei- mas keleivių. Pirmasis ke- nukentėti vokiečiai, nes pran
viai pasako:
esti žiema.
ka galėtų išsiplauti baltinius leivis užėmęs kabinoje
su cūzų kantrybė gali išsisem
— Jei mums iš šito kraš
Dabar S. Cruz apmiręs, ne prausimosi, bet kitu lai- savo žmona dvi vietas, sa- ti ir parodyti, ką jie gali.
to reikėtų kraustytis, aš
nes dėl karo vasarotojų ku
(Bus daugiau)
kosi užmokėjęs Lisabonoje
vistiek į Rusiją nebevažiuo
trūksta, bet užtat apsčiai
PASKUTINIS
čiau, aš čia palikčiau, nes
Ateinu į valgomąjį, ren- i-000 dolerili už dvi
ispanų kareivių. Čia jų yra giuosi sėstis prie stalo, prie Patikrinus bilietų numerius
čia gera ir sotu. Už tat ne
PAGERBIMAS
apie 10,000, saugo savo ko kurio nuolat sėdėdavau, žy- Pasirodo, kad ir mokėjusių
nuostabu, kad nemažai pa
lonijas.
dai man tik pastebėjo, kad už 2 bilietu 660 turi tuos Pa’
bėga kareivių iš dalių ir
Ispanų kunigai yra griež čia užimta ir iie vieni čia čius Pirmosios klasės nume- i
slapstosi pas žmones, yra ir
užimta ir Jie Vieni CIU.
v.
...... .
< Thanks to a Do--or
’' « prescr.pt.cn called
~
ti ilgų rūbų nešiotojai, daug Čia
-I- Vaiatoa rZalvrlraa Tarva ! T1US. MaZlSU IPOkejUSiejl tu I Mend»ro. thnu.-.anch ..c«v p.u ..-ue terrllIbi?
’ re~
tokių, kurie pabėga į Vo
SeCll. Keistas dalysas, ispaJ
J
Į currlng attacks of choklng, pa iplng.tcoughhelplng
kuo piktinasi, bet juos pa niJOJ
...
,,
• • w. •
FPlf) Plti 1 i’T’Ppioa It1qqpq
Dig. w.iec?ing Broneli...’ Asthnift by’ h
....... remove
........ th.ck
.....________________
o dopes.
save vadino
vokiečiais,
le
JU , .* LICC1US
Klases
Kd I' nature
ežcess mucus. No
kietiją. Pasitaiko, kad rusų
. .
,
,
. ,.
no sir.okes. r.o Irjcctions. Just tasteless,
čius labai dažnai sutiksi gat
jutęs,
bet
neradę
tenai
tin,
bolševikų karininkai ir ka
o jau Tenerife — ispanų ko
w ei com e s’.e*p—a “Ood-send.” A prlnted
vėje su cigarete dantyse.
vrranned around eoch package of
lonijoje, žydais. Kai vokie- karnos vietos, miegojo kori- pnarantee
reiviai pareiškė mums už
nfenduco 1 n suris n.i Immediate refund of
Lietuviškas “velnias” is
the full cost unless you are completely satlsflcd. You have ev< ryl’ang to galu and
čiai lenkų žydus Varšuvoj doriuJeuojautos dėl okupacijos. Tai
nothlng to lose under chis posttive money
panų lūpose. Kaip tai? Pie
back guarantee so get Mandato irom your
žmonės, kurie gyvena savo
atskyrė
ir
į
atskirą
rajoną
Vasario
m.
26
d.
turėjau
drugglst today for ori y 60c. '
tų laike vienas žydelis sako
protu ir sąžine.
patarnautojui, kurs deda į apgyvendino ir tvora aptvė- ilgesnį pasikalbėjimą su vie— Kaip ekonominis gyve lėkštę mėsą: “Ein weniger” rė, tai iš šio rajono žydai nu žydu gyvenusiu AntverIAK[S-NtW... RIBUILT
bėga.
Nepatinka
žydams
atpene,
o
pastaruoju
metu
"
nimas okupuotuose bolševi (mažiau). Patarnautojas is
TYPEVVRITERS
kų kraštuose?
panas atšauna: “Non com skyrimas ir apgyvendinimas Marselyje. Jis pareiškė, kad
ADDING M ACH I N E S
kitų okupuotoje
, . „ . TLietuviams
. .
atskiroje
Prancūzijoje
— Paraližuotas, stagnaci prone velnią
J vietoje
J nuo
— SMALL MONTHIY FAYMENTS —
......
. ... žmonių, _ o laive užima atskija, žmonės apiplėšti, nes už sis pasikalbėjimas
AU MAKCS
suteikė
rus
stalus
ir
neprisileidžia
SOLD,
RENTED
litą tik rublį temoka, o rub skanaus juoko.
AND REPAIRED
kitų
tautybių
žmonių,
nora
lis be jokios vertės, pragy—
Vasario m. 27
esame
4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE
1945 West 35
© .
dar
ir
tuščios
vietos
yra.
venimas keleriopai pabran- Ekvatoriuje. Einam į valgoTYPEWRITER
Tel. YARDS 1741-1
STAR
?
go, o uždarbis beveik tas mąjį, tarnautojas mūsų tik
OMPANY
Sancta Cruz — Tenerife MODfcRN
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
MOST
'
■OBUT C. GOLDBLATT, Manai..
Tel. LAFayette 0727
pats.
švilpia ir kalakuto balsu at įlipo kelios dešimtys ypatin COMPI.ETE
IM W. MADISON ST.
Phone DEARBORN *444
Mano bendrakeleivis es sako. Gi žiūrim atneša ir gų ispanų, kurie negavę lo ADVANCED PHOT04.RAPHY
Radio Programas — 10:00 vai. antradienio ir Sefttsidleulo rytais,
0/z
ift Stoties WHIP (1520), su P. Šaltimieru.
LOWEST POSSIBI.E PRICES
ISTIMATIS— FREE — DEMONSTR ATION
tas yra gyvenęs ilgesnį lai padeda ant stalo kalakutie vų turėjo gulėti ant grin PHONE LAFAYETTE BIS
ką Vengrijoje ir lankęsis ki nos. Be to, dar ir šampano dų, pasitiesę šienikus. Taip
tuose kraštuose ir jis pada Tai pirmą sykį suvalgėm atrodo, jei laivas būtų dar
rė reikšmingą pastabą:
skanius pietus “krikštijant” kur nors uostuose sustojęs
UNIVERSAL
— Kai palygini Vengriją, ekvatorių. Pirmoje klasėje ir būtų atsiradę keleivių,
KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
RESTAURANT
Rumuniją ar net Ispaniją buvo nepaprastai didelės iš būtų visus paėmę ir, tur
DIENĄ IR NAKTĮ
VISOSE MIESTO DALYSE
Suteikiam Patarnavimą
su Lietuva, Latvija ir Esti- kilmės. Vaikas iš pirmosios būt, guldę į vieną lovą po 2
Vestuvėms, KrikStynoms ir
ja, tiesa, šie kraštai gyven- klasės balkono mėto III-siosiarba po 3. Ne paslaptis, kad
kitokiems Bankietams
. Linksmas Patarnavimas
tojų skaičiumi ir plotu nėra klasės vaikams žaislelius keleiviai negavę
kab
į
nose
negavę
Visiems
dideli, bet jie savo iniciaty- Neturtingųjų vaikai malvietos gulėjo koridoriuose,
va ir pažanga kur kas aukš- daute maldauja, kad jiems
756 W. 31st Street
čiau stovi už anksčiau pa- numestų kokią dovanėlę. Jis nors pinigai buvo užmokėti
A. A. NORKUS, Sav.
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
už
kabinas.
Buvo
net
ir
to
minėtus kraštus.
meta ne prašantiems, bet į
Tel. Victory 9670
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
kių kuriozų, kad žmogus nuPer savo nepriklausomy šoną, kad vaikai puldami,
LACHAWICZ IR SCNAI
ANTHONY B. PETKUS
bės gyvavimo metus Es griūdami čiuptų žaislelį.
2314 West 23rd Place
1410
South
49th
Court
tija, Latvija ir Lietuva yTurtuolio vaikas mėtė ne
Tel. CANaI 2515
Tel. CICERO 2109
"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save'
ra sukūrusios nepaprastai
turtingųjų vaikams žais
42-44
East 108th Street
6812
So.
Western
Avenue
n
daug visose gyvenimo sri
lelius savo džiaugsmui, o
Tel. PULIman 1270
Tel. GROvehill 0142
tyse. Todėl mažieji kraš
neprašančiųjų norui. Man
S. P. MAŽEIKA
J. LIULEVIČIUS
tai pateisina savo egzis
žiūrint j
vaizdą, priė
3319
Lituanica Avenue
4348 S. California Avė.
MENIŠKAS DARBAS
tenciją ir aš tikiu, kad šie
jau išvados: čia glūdi so
Tel. YARda 1138-1139
Tel. LAFayette 3572
mažieji kraštai po karo
cialinio nelygumo priežas
PRIEINAMOS KAINOS
ALBERT V. PETKUS
I. J. ZOLP
turės teisės atgauti vėl
tis.
4704
So. Western Avenue
1646
West
46th
Street
NUOŠIRDUS PATARNAVIMAS
A
nepriklausomybę.
Tel. YARda 0781-0782
Tel. LAFayette 8024
Juk labai dažnai neturtin
h
A
Vasario m. 22 d. atvykom gieji reikalauja ir prašo vie
P. J. RIDIKAS
ANTANAS M. PHILLIPS
3354 South Halsted Street
3307 Lituanica Avenue
J Sancta Cruz. šaunus ir no, o turtingieji duoda ki
Skyrius:
710
W.
18th
St.
dailus miestas, švara pavyz ta. Čia ir yra dėl to praraja
Tel. YARds 4908
Visi Telefonai: YARda 1419
527 N. Western Avė. Tel. See. 6103
dingiausia, gėlių pilnos gat tarp vargingesniųjų ir tur
vės. Einu į miestą apsidai- tingesniųjų.
(Tęsinys)
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CRANKY E,ER' nn

j
vietas- j

Asthma Mucus
(oughing, Gasping

imbai tba mm *uow»>»a-

©ua iimiui carrt

ni tiai

★

LAIDOTUVIIJ DIREKTORIAI

I

PAMINKLAI

šį

Venetian Monument Co.

(

(

Penktadieniu

tv»i

11

1A< <

Lithuania Goes to Press
I’, r. CINIKAS, M. I. c.

languages,
the nationals
would have had a harder
time of instilling the desire
for independence. The history of each of these Balt.ic
Crushed
between
the States is one continuous
bloody fingers of Stalin’s struggle for national
and
fist are the three tiny Pal press freedom.
tie States, which have ever
won the admiration and LITHUANIA
good will of the world powThe largest and more seera. Lithuania, Latvia, and riously involved nation of
Estonia were once making the Baltic States is Lithuaheadlines and arousing the nia. This is a nation of
public interest. They were 2,011,173 people exclusive of
and shall be sources of po- the population of Vilna,
tential news interest,
for which was given over to
who can tell when they will the Lithuanians, sometime
again be fighting for their before Russia decided
to
national freedom or inde take all of Lithuania.
pendence. Those three bites
The star of Lithuania as
may yet be the cause
of an independent statė decdiseontent amongst the peop lined vvith the death of Vy
les of Russia, for the eyes tautas the Great in 1430.
of Russians have been open- Jogaila, the scheming cousin
ed by the finess of life else- of Vytautas, succeeded him
tvhete.
and at the time of his beHere is a brief outline of trothal to the fifteen year
the conditions of the Baltic old Queen of Poland, Hedpress before the era of Rus- vviga, promised to unite
sian domination. Here is the Lithuania to Poland for the
story of the things that €rown of I oland. Neverthe- į
used to be in the nevvs- less, the complete union of
papers of Lithuania, Latvia, the two nations was achievand Estonia.
ed only in 1569 with the
The Baltic States as po- Union of Lublin. Polanki, as
tential sources of nevvs are the result of her numerous
indccd interesting, būt vvhat vvars with ever growing Rus
is more interesting is the šia-, fdl into an abyss and
history and story of thc dragged Lithuania vvith her.
nevvspapers in those
once In the European war of the
free statės. These nations eighteenth century, the unihave striven for freedom of ted Lithuania-Poland statė
’speech and the press for was divided (in 1772, 1793
the lašt fevv centurics
of and 1795) among Russia,
their glorious history. The Germany, and Austria. By
pcoples of these nations the third division of the Liin
made the printed word a thuanian-Polish statė,
very serious issue for they 1795, almost the whole of
realized that national con- Lithuania was delivered to
sciousness could be sustain- Russia and vvas formed into
ed only by the printing of the so-called “Northvvestern
that vvord. If Russia had Region.”
The period of Russian re
not striven to kili the Fstonian, Latvian, and Lith gime lasted until the outuanian printed vvord and break of the World War ana
had allovved the people more it vvas a cultural persecufreedom in the ūse of thost tion of the people. The fire
A resunie of this artiele appeared in the March, 1941 issue of
the “Journalism Quarterly,’’ published by the American Association of Schools and Department3
of Journalism.

k

nrargas

LOUIS STOPS MUŠTO IN 9th ROUND

i possession of the territory
and leaving. When on November 5th, 1916, the Roles
regained their national in
dependence, the Lithuanians
became doubly active
ana
formed the National Tary
ba or Council to dravv
up
an act of independence. This
Taryba consisted of tvventy
outstanding Lithuanian pat-'
i riots and they proclaimed
Lithuania a free and inde
pendent nation February 16,
1918.
After the signing of the
• declaration of independence
Lithuania struggled
and
fought for international recognition. In 1920 the Polish
Government scored a coup
Liaunus
A.eme leiepuuio)
and took their “Traditional
Tony Mušto gets a hard right to his battered face in Capital” and the fight for
the 9th Round of title bout with Joe Louis, just before its possession vvas long and
decision was given to Louis on a technical knockout.
hard. Vilna, their “Tradi___________________________________________________ tional Capital” just recently
of nationalisir was revived During the World War the became their property after
in 1905 vvhen the Lithua Lithuanians felt the yoke of the avvarding of city to
nians were infected with the the Russians and then latei them in the fall of 1939 by
spirit of revolt which was Ithe Germans who kept mar- the Russians.
ching through, fighting for
(To be continued )
sweeping over the Russian
empire after their defeai
STANLEY GAVCUS
by the Japanese. In Octobei
— Parduoda—
of that year large groups
Plaukai
Išnaikinami
Nuo Veido Ir Ran
oj Lithuanians gathered ir.
JUODŽEMĘ
kų Ant Visados.
yyna for the purpose oi
1 bušelis — 25c; 5 buš. už
GREITAI IR
drawįng up a manifesto fo$1.00; 10 buš. už $1.50
BE SKAUSMO
autonomy That manifesto Perkrausiu Rakius, Vežioja Anglis
TREATMENTAI
Kreipkitės prie;
TIKTAI ............ 50c
was reitereated in December
Valandos 6 v. v. — 8:30 v. v.
of the šame year by the
great Doctor Basanavičius
Aron and Aron
110 So. Ridgeland Avenue
VVorth, III. Tel. Oak l,awn I93-J-1
to no avail.
3962 Fifth Avenue

Electrolysis Clinic

PIRKITE PIGIAI PEIKI KLIŠĄ
Labui pigia kaina parsiduoda Reisus
arija prekinis bufetas geroj padėtyje
ir turi būti parduotas greitu laiku.
Tai tikras bargenas.
Kreipkitės į:
2334 So. Oukley A\e., šaukite CANal
KOKI.
BAIK.ES \I
IR

Crawford

and

PAULINA
Russian and Turkish Baths

TAUPYK!

MAUDYNĖS — ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI
IR ŠVEDŲ MASAŽAS
Pagelbėsime Jūsij Sveikatai Su Violet Spinduliais

UŽTIKRINTA

A. F. CZESNA, savininkas
1657 W. 45th St.
Kampas S. Paulina St.

Platak Laimėjo

Vienintele Lietuvių
Wholesale Liąuor
Įstaiga Chicagoje

IHdelis Pasirinkimas
Naminių, Importuot’i
ir Lietuviškų Gėrimų.
Parduodame
Tiktai Tavernoms.
Vai.: nuo 9 iki 5 kasdien.
Užsakymai Išvežiojami
Sekančią Dieną.

I

turtas
VIRS

1 <1176.
PARDAVIMl i

Joe Platak per šešis iš ei
lės metus buvo handball
čempijonu. Šiuo metu jis
oando septintą kartą laimė
ti AAU čempijouatą.
Lake Shore klube dabai
vyksta handball turniras,
kuriame
Platak laimėje
prieš Louis Aaron 21--4,
21—5.
Tačiau Platako laimėki
v
mas dar nėra galutinas, nejam gali tekti susitikti su
V MCA čempijonu Stanley
Hitz, Harrisburgh, Pa
Platakas yra chivagietis
Šjj& metu i’ithąs Stevcnš

NAMAS

4 fb'tai po 5 kambarius. Geroj viš
toj. Arti bažnyčios, mokyklos ir gatvekarių linijos. Rundos $100.00 j mė
nesi. Lal.ai pigi kuiną Lietuviui bus
dt.ėdama nuolaida.
Kreipkitės pas
sa liniukų ant 2-tro ankšto iš užpa
kalio. 10753 Si--tI. VV alia-li Avė.

Lislen to

P ALANDECH’S
V UfiOSLAV-AM ERIC AN
fiADIO BROADGAST
Every Saturday, 1:30 to 2:30 P.M.

STATION

WHIP

1480 kilocycles
(First Statlon on Your Pial)

Featuring a prograra of

Yugoslav Folk Music

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER

RYTOJŲ.

AUEX ALESAUSKAS & SONS

2202 W. Cermak Rd., Chicago
Canal 8887
Mokame 3Į/2% Dividendų
Ben. J. Kazanauskas, Sec.

I

t HARI,ES P. St KO.MSK1S,
CO.MPANY,
6921 So. Western Avė.
. ItEPublic 3713; Vakarais Prospect

DINTNG ROOM SETS — PARLOlt SETS — BEDROOM SETS
— RŪGS — 11ADIOS — REFRIGERATORS — UAsIlERS —
MAN GELS — STOVĖS.
All Nattonnlly Advertlaed Itema

Kilsi
turtin
gesnis ir lai
mingesnis. —
Turėsi

OF CHICAGO

TREČIADIENIS — .MOTERŲ DIENA.

FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 So. Western Avenue

<1 000,000.00

Telefonas REPUBLIC 6051

r ’

J

Kez. Tel. VICTORY 2499

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

AGENTAI:
Jonas Kodinas
Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas
H. Rajetvskl
“Shorty”

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

ari

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA
r

Nauja
FRANK VIZGARD, Sav.

INTERNATIONAL
LIOUOR CO.
6246-48 SO. CALIFORNIA AVĖ.
Tel. REPublic 1538—9

PARKE

.

Harnaon

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and LOAN ASSOCUTION

Išmėginkite mūsų garą nuo akmenų krosnių.
Telefonas: VIRginia 9493
VALANDOS: 9-tą vai. ryto iki 12-tą vai. naktį kasdien.

MARO, ETTE
APYLINKĖJE

Mūriniai bungalows, kainos nuo
$4500 ir aukščiau. 6 dutieėibi $6500
ir aukščiau, 14 keturfleėiai $11,500
ir aukščiau. 7—10 fletų $21.500 ir
aukščiau
12— bizniavo namų
nuo
$4 500 ir aukščiau. 17 medinių katidžių. Kainos nuo $2700 ir aukš.
ir namui gal.ma pirkti ant lengvų
išmokėjai ų. i reipkitės pas:

Doctora examine Negro chililren
In effort to deteet tuberculosls.
Tuberculosls associations this
month are eonduetiug auuual Early
Diagnosis Cainpalgn.

Tel. KEDzie 7810

Rytojaus "Draugas" 24 Puslapių
Rašo — DR. K. PAKŠTAS, ANTANAS
VAIČIULAITIS, DR. PR. SACIKAUSKAS, KUN. J. PRUNSKIS ir kitų mūsų
žymių rašytojų, poetų. Skaitytojau,
pranešk apiė šį "Draugo" Velykinį nu
merį visiems savo pažįstamiems.

CLASS1FIED

Stanley Gavcus

Kampa*

’ iešbutyj knygvedžiu. bet
visados randa la’kv savo
mėgiamam sportui. us pi ikiauso Lake Shore klubui.

Ounce of Prmn&n

Vieta:

907 WEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

i
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CICEROS LIETUVIAI! VISI BALSUOKIME UŽ Rinkimai Įvyksta

Šeštadienį,

Balandžio-April 12 d.,

1941 Metais

.♦.

Nepartinį Kandidatę

ANTANA

į Cicero Board of

Education Narius

School District No. 99

VIENINGAI BALSUOKIME UŽ SAVO TAUTIETĮ IR ĮSIGYKIME BALSĄ CICEROS MOKYKLŲ VALDYME
BALSAS

UŽ

ANTANĄ

PETKŲ

YRA

BALSAS

PRIEŠ

POLITIKIERIUS!

IMI
1^:—i—;

Illinois gubernatorius Green
siūlo skirti daugiau mokesčių

:

CIO skundas prieš
Dėmesio! Dėmesio!
r
DLK Gedimino 600 metų
mirties sukakties paminėji
A. F. of L. atmestas mo komiteto narių bendras

, fi

X Apolinaras Vilčinskis,
X ‘Przetvodnik Katolicki’,
f iš Lietuvos rašo “Draugo” , lenkų dienraščio, einančio iš
red. prašydamas paieškoti ■ phila Pa , kovo 21 d tilp;>
Domicėlės Vilčinskaitės, po
_ , , , ,. T, .....
„„
.
mus bendradarbio K. Vidivyru Kavaliauskienės, gyv.
Cicero. III. Jis labai norėtų kausko eilėraštis apie DLK
susirašinėti. Adresą paduo- Gediminą jo 600 m. mirties
da tokį: A. Vilčinskis, Ku sukakties proga.
nigiškių km., paštas Palan
X Red. L. Šimutis vakar ga, Lietuva T.S.R.
gavo tokio turinio telegra
mą: “Secretary of War Stim
X Stasys J. Milančius iš
CONRAD
son and Secretary of Navy Milwaukės 302 W. Harrison
Fotografas
jrengta pir
Knox with approvaJ of the Ave. jau įsigijo tikietus į Studija
mos rūSies su mo
užlaido
President of the United Sta DLK Gedimino paminėjimą, derniškomis
mis ir Hollywood
Darbas
tęs join me in inviting you kuris įvyks bai. 27 d. Jis ža šviesomis.
Garantuotas.
to attend a conference of da atvykti į šį parengimą
420 West 63rd Street
community leaders, which su didesne draugų grupe.
Tel.: Biznio - ENGIeuood 5883
wiil be held April 17th, Ho.z . ,
Res.: - ENGlewood 5840
. . m;-..
mz
u4
„
x
šv
A
?°tos
moterų
drtel Willard, Washington .
m
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i
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, . ja, Town of Lake, priėmus v.
Konferencija svarstys kai ™ - ♦
,
, . •
,
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’
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DLK Gedimino sukakties I
kurias krašto gynimui stipminėjimo laišką, nutarė da-;
rinimo problemas.
lyvauti tam įdomiam vaka

mu

Illinois
gubernatorius naikinti “sales” mokesčius
National Labor Relations susirinkimas įvyks antra
Green rekomenduoja legis- už perkamus maisto produk- boardo rajoninis direktorius dienį, balandžio 15 d., 8 vai.
latūrai sumažinti “sales” mo tus. Bet po rinkimų jis pa I. S. Dorfman nepripažino vakare, Aušros Vartų para
kesčius nuo 3 iki 2 centų ir tyrė, kad negalima to pada- Farm Eąuipment
Workers pijos salėj. Visi komiteto na
pripažinti naują specialių ryti — išskirti
iš “sale” Organizing unijos (CIO) iš- riai prašomi laiku susirink
mokesčių programą, būtent, mokesčių maistą,
nes tas kelto skundo, kad būk Inter- ti. Po išklausymo įvairių
skirti mokesčius už cigare- būtų priešinga valstybės national Harvester kompam- j pranešimų, bus nutrauktas
tus, aliejų ir padidinti mo- konstitucijai. Kad savo ža- joje sudaryta American Be- komiteto atvaizdas leidžia
kesčius už alų ir degtinę.
dėjimą nors iš dalies pildy- deration of Labor unija ea- mai atmintinei knygai.
Komiteto nariai prašomi
Gubernatoriaus programa ti, jis ir rekomenduoja, kad anti kompanijos unija. Taip
įsidėmėti vieną: atskiri kvie
tokia:
“sales” mokesčiai viską per- nėra, sako direktorius.
timai
(laiškais) į susirinki
Pradėjus liepos 1 d. “sa- kant būtų mažesni.
! Prieš CIO unijos streiką,
les” mokesčius sumažinti
“Sales” mokesčiai tikru- aiškina direktorius, Nation- mą nebus siunčiami. Komi
nuo 3 iki 2 centų. Faktas moję yra ne “sales,” bet al Labor Relations boardo sijų pirmininkai prašomi pa
yra tas, kad šiuo klausimu “occupational” mokesčiai. Įs įsakymu Harvester fabrikuo ruošti raportus.
Komiteto pirm.
legislatūrai nereikia nieko tatymu numatyta, kad šiuos se likviduota buvusi vadinaveikti. Liepos 1 d. “sales” mokesčius . valstybei moka ma kompanijos unija ir tuoAreštuoti: Donald Alzona, i
mokesčiai automatiškai pa- parduotuvininkai ir visi ki-|jau sudaryta nauja, kuriai
tys savaime sumažės iki 2 ti, kas ką tik parduoda. Bet gautas American Federatior 1 jn., Harry Luckey, 16 m., į
X Rapolas ir Elzbieta An re.
of
Labor
čarteris.
Į
šią
nauir
Frank
Saleski,
16
m.
am,
centų, jei legislatūra iki tos parduotuvininkai prieš tai
PAS
žiaus. Jie pasisakė automo dreliunai, Marąuette Jewelry
dienos neišspręs
tolesniai sukilo ir jie priverčia pir ją uniją įstojo ir daug CIO
Store savininkai, 6324 So.
VILEIŠĮ
kėjus mokėti šiuos mokės darbininkų, nes ji buvo nu-'I kilį* pavogę
palikti 3 centus.
WHOLESALE
Western Ave., DLK Gedimi
EIK!
Skirti 2 centus mokesčių čius. Valstybės prokuratori- sistačiusi prieš streiką, šios;
LIQUOR
no paminėjimo tikietų pla
cigaretų pakeliui.
ja gub. Hornerio laikais, unijos darbininkai neprisidė- Radio
ĮSTAIGA
tintojams padovanojo gra
.1
3 nuošimčius už produk- kaip šie mokesčiai
buvo jo prie streiko. Atidarius
žią gitarą. Pažiūrėsime, ku
DR. PETRAS
VILEIŠIS,
uojamo aliejaus vertę.
įvesti, grasino pardavėjams, fabrikus su teismo “injunc- BUDRIKO RADIO
ri iš platintojų, o gal ir iš
Atstovas
PROGRAMA
Padidinti mokesčius
už Bet netrukus viskas aptilo tion” šios unijos darbininIšvežiojame
choristų, šia gitara skam
’l '
IMI ViS4
alaus galioną iki 4 centų ir su šiuo įstatymu gražiai, kai grįžo į darbą.
Budriko nedėlinės progra- bins. Paminėjimo rengėjai
Chicago
vietoje dabar imamų 2 cen- be mažiausio pasipriešinimo,
Direktoriaus Dorfman aiš- mog - VVCFL, 1000 kil., per Andreliūnams taria ačiū už
The Prudential Ins.
tų.
apsilenkiama, šie mokesčiai kinimas nesuderinamas su maįnytas laikas. Iš priežas vertingą dovaną.
Co. of America
REMKITE
Padidinti mokesčius
už šiandie turėtų būtų vadina- CIO vadų žygiais. Jie sako- ties baseball žaidimų, proSENA
OFFICE.
X Kun. P. Katausko, Chi
LIETUVIŲ
degtinę iki vieno dolerio ga- mi ne “sales,” bet “pur- si apeliuosią į patį Nationa' grama nukelta pusę valan175 W. JACKSON BLVD.
DIIAUGA
SL’ITE A-1820
N. KANTER, Sav.
cago
Heights
klebono,
10
lionui vietoje šiandien ima- chase” (pirkimo) mokesčiai, Labor Relations
boardą jog vgjįau> lygiai 6 vai. vak.
Home Office: Nevark, N. J.
metų kunigystės, jubiliejaus
MUTUAL LIQUOR CO.
mų 50 centų.
nes juos moka pirkėjai, ne Washingtone.
RĖSIDENCIJA:
Dalyvaus
Budriko
didžiubankietas
įvyksta
Velykų
4707 S. Halsted St.
4432 So. California Avenue
Gubernatorius mano, kad pardavėjai.
-------------------Tel. BOULEVARD 0014
Tel LAFayette 0771
lė orkestrą ir choras; iąpil-1 dieną, balandžio 13 d., 6 vai.
paminėtais jo mokesčiais
Originale šie “sales” modys Velykines giesmes; bus vak. parapijos salėje. Banbūsią galima per dvejus me- kt;s{iai buvo 2 centai. Pa.
drama iš lietuvių gyvenimo. kietą rengia Šv. Kazimiero
tus surinkti daugiau kaip skjau p centas pridįta pa.
45 milijonai dol. Anot jo ši did5jug še,pimo išlaidom9
Nepamirškite užsukti savo Akademijos Rėmėjų skyrius.
suma padengs tą atitrauktą
_____________
radio ant WCFL, 1000 kil.,
X Al b. Baltuška, Šv. Juo
RADIO LAIKRAŠČIO 9-ti METAI
Chicago mayoras atsišau nauju laiku, 6 vai.
vieną cent(ą iš “sales” mo- (
zapo par. komiteto ir jauni
APTARNAUJA CHICAGOS ir APYLINKES LIETUVIJĄ
kimu kviečia gyventojus mi
kesčių.
r|A
.
mo dr-jų narys, išvyko į ka
Pranešėjas.
Vienintėlis Vakarinis
Lietuvių
nėti prezidento Roosevelto
Prieš rinkimus gubernato- LIU piKGidVIITldS
ro tarnybą. Šaunios išleistuProgramas Amerikoje —
paskelbtą dieną “I am an
rius žadėjo piliečiams pa-'
Drąsos netekimas, baimė, vės įvyko tėvų namuose sekLeidžiamas 9 Sykius į Savaitę
atidėtas
American Day” (Aš esu abejojimas ir savim nepasi- madienį, o antradienį šv.
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
Packinghousc Workers Or amerikietis dienai, ši diena tikėjimo trūkumas, tai tos Vardo Dr-ja per sus-mą įLinksmos
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
ganizing unija (CIO! kaip skiriama pagerbti naujai tūkstančių laimę ir gerovę, teikė prisiminimui gražią
PENKTAD. ir ŠEŠTAD. 7 v. v.
Velykos
vakar buvo nusprendusi pi- naturalizuotus ir naujus pi galybės, kurios sunaikino dovaną ir palinkėjo pasiseWHFC-l450 kil.
Svett Marden kimo.
ketuoti Wilson and Co. sker- “e®1“- lvyks gegužės 18 d.
Su Gėlėmis!
dyklas tikslu iš einančių j
Prieš tai ir gubernatorius'
Si Velykų sekmadieni, mili- darbą darbininkų surinkti Gre™ įleido atsišaukimą1 JI
D A C IX
I
Q — namams statyti, remontuoti ar
jonai žmonių pasipuoš gėlėmis unijai duokles, o neprikišu- minetl skirtą dieną visoje
AR DAUG KORO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?]
pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.
pagerbimui didžiosios šventės sančius unijai priversti pri- valstybėje.
jvykių.
klausyti.
Visų tautybių amerikiePAVASARIS ARTftJA — DABAR LAIKAS PIGIAU IR
Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij^j
šiais metais moterys geriau
čiai rengiasi prisidėti prie
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATLIKTI.
Sutaupysite Daug Pinigų.
mėgsta gražius korsažus vieBet piketavimas neįvyko, ,<AJ e8u amerikietis diena..
toj baltąją gėlę. kuri paprastai atidėtas. Sako, tas padaryta
....
D
......
Laikui bėgant, Jūs vistiek insnlinosite savo namas, nes:|
Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!!
Šią šventę puošia.
L-j
t oro
minėjimo. Rengiasi ir lietuKOKIU J50CK WOQL
1. Sutaupysite 40% kuro;
Baltų gėlių tarpe, kuriomis
p
'
viai amerikiečiai tikslu pa
2.
Apsaugo gyventojų sveikatą
galima puoštis Velykų dieną
enai sutraukta dau8 P0' reikšti savo ištikimybę J.
B
TAI IPYI/4TP mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpes3. Padidina namų vertę;
B
I
I 1x1 I C tingai globojami ir ligi $5,000 ap
randasi lily-of-the-valley, iris. licijos.
A. Valstybėms, šalies vy
4. Taupo namų šilumą;
gladioli, snapdragons, double
-------------------drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame
riausybei ir šalies vėliavai,
HmV«M»-4Si»'aG"Kh 5. Duoda gerą apsaugą nuo
Stt%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.
stock, tulips, gerbera, daisies. i • |l"<| ■ I ■
gaisrų;
kurios globoje laisvai gy
gardenias, roses ir camations. J6I llIlieNS luITTlvS
MUSŲ PASITIKftJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS
H
’
6.
Greitai ir lengvai įtaisoma.|
vena.
Visos šios žavios gėlės įgy
45
Metai
Sėkmingo
Patarnavimo,
Nenuskriaudžiant
Nei
jamos šviesiose spalvose pagerPulk. William J. Donovan,
Apskaičiavimas Dykai!
H
B
N
.
Vieno Klljento!
•
bimui gyvosios motinos.
kurs neseniai grįžo iš konM
« . Concumttc
Parflploame F.H.A. Pankollnimn.
ar Išmokėjimus.
Keistuto Savings and Loan Association yra žymiausia, seniau
Matykite savo gėlininką da- fidencinės misijos Egipte,
sia
ir
tvirčiausia
lietuvių
finansinė
įstaiga.
Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir sieni
SlLjl
X!'.1 Balkanuose ir Europoje, tulykines gėles dabar, pakol dai _
,
dengimo medžiagų.
nepervėlu.
! res Paskait* šiandien, bai.
KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS'N.
ALEX ALESAUSKAS
11 d., Palmer House tema
Policija areštavo tris vaiTel. CALumet 4118
CHICAGO REPRESENTATIVE
Nėra jokios gėdos, jei žmo "Jei Hitleris laimės.”
kėzus, kurie pavogtu auto6343 S. Westem Ave.
Republic 6051j
gus per nenumatomas apPaskaita prasdės 12:30 die mobiliu važiavo ir mašiną
3236 So. Halsted St.
Chicago, III.
WarahooM: 9401 So>. Stony Iiland Ara^ tai.
iinkybes neturtingas pasi-1 ną. Rengia Chicago Council sudaužė į taverno sieną,
Jos. M. Mozeris, Sec’y.
daro.
Svett Marden of Foreign Relations.
į 1800 So. Wabash ave.
j

lei Insurance Reik,

"Aš esu ameri
kietis diena"
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