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J. Čikaginis

A KELYJE Į VALSTYBĖS
saužudybų

Spaudoje kaskart garsiau 
keliamas balsas prieš tuos 
slaptus žmogžudžius, kurie 
nužudo tūkstančius negimu
sių gyvybių šimtams tūks
tančių naujų esybių nelei-

\ džią ateiti į pasaulį. Atkrei- 
piamas dėmesis, kad šian
dien Amerikos mokyklose j 
yrą 2,000,000 vaikų mažiau, 
negu buvo prieš dešimt mė
tį. Taigi... sparčiu žingsniu 
vykdoma tautos saužudybė. 
Nežiūrint tų baisių rezulta
tų, skelbiama, kad giminų

< kontrolės šalininkai paskyrė I 
dar 625,000 dolerių vesti 
kompanijai už gimimų kon
trolės legalizavimą. Atrodo, 
tik vieną katalikų Bažnyčia 
rimčiau su šia mūsų konti
nento saužudybė kovoja. Ka
talikų pastangos, šioj srity

< didelės.

FAKTAI IŠ LATVIJOS
Ką Katalikų Bažnyčia ga

li nuveikti palaikydama šei
mų moralę, ryškiai pasako 
laisvosios (prieš bolševikų 
okupaciją) Latvijos pavyz-

V dys. Tame krašte 2-3 gyven- 
' tojų yra protestantai. Dėl 

laisvo šeimyninio gyveni
mo Latvijoje per metus pro
testantų grimsta tūkstančiu 
mažiau negu užmiršta. Kata
likai gi, nors jie Latvijoj su
daro tik trečdalį gyventojų, 
dėl savo drausmingesnio šei-

'• mos gyvenimo ne tik papildo 
protestantų padaromus gyvy 
bių nuostolius tautai, ne tik 
papildo tuos gyvybių nuosto
lius atsirandančius dėl mir
ties tarp katalikų, bet dar 
išugdo viršaus per metus 4 
— 5,000 gyvybių. Tai duome 
nys, paremti valstybinių įs
taigų rinkta statistika. Tau
ta ta pati, gyvena toj pačioj 
žemėj, tikėjimas kitas ir aiš 
kiai pasirodo katalikų etikos 
panašumas.

17,000 KONVERTITŲ
Nežiūrint karo pereitais 

metais, kaip praneša "Kat. 
Viestnik”, vien tik merinolie- 
tių misijos Kinijoje pakrikš
tijo daugiau kaip 17,000 kon

A vertitų. Gražus skaičius ir 
paramos vertas misijų dar
bas.

•
TAIP VISUOSE 
DIKTATŪRINIUOSE

• KRAŠTUOSE
Garsusis italų visuomenės

veikėjas Luigi Sturzo, dabar 
gyvenąs ištrėmime, neseniai 
paskelbtame straipsnyje ra
šo apie italų pasaulėžiūrą: 

f "Pasikalbėkite jūs su vienu 
asmeniu ir atrasite, kad jis 
antifašistas, pasikalbėkite su 
dviem — jie pasirodys indi
ferentai, kalbėkite su trimis
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Neatlaiko Nacių Atakos
NACIAI MASINIAI 
PUOLA FRONTĄ

ATĖNAI, balandžio 20 d. 
— Graikijos karo vadovybė 
praneša, jog vokiečių kariuo 
menė netlyžtamai masėmis 
puldama anglų-graikų fron
tą pasistūmėjo į priekį.

Tai pi imlieji pranešimai Į 
apie vokiečių 
Kur vokiečių 
frontą pralaužė 
nepasako.

(Vakar vokiečiai buvo pra 
nešę, jog nacių vėliava iškel 
ta Olimpo kalne, bet šiuos 
pranešimus graikai užginčijo 
ir Berlyne jie oficialiai ne
patvirtinti).

laimėjimus.
kariuomene
pranešimai

Italų nuostoliai
Albanijoje, pasak, besi

traukdami graikai padarę 
nuostolių fašistų kariuome
nei.

Graikų artilerija sulaikė 
italų pastangas pasiekti 
graikų linijas ir italų pajė
gos, žygiuojančios Erseke ir 
Androliko linkui, išsklaidy
ta. Suimta italų kareivių.

Šiaurėje vokiečiai, įsiver
žę Graikijon pro Bitolj perė
jimą, neįstengia pažengti to 
liau nuo pereitą penktadienį 
užimtų pozicijų.
Masinės atakos

Ankstesnis anglų komuni
katas pranešė, jog anglų- 
graikų kariuomenė, kovojan
ti prie garsaus Olimpo kal
no, tebesilaikanti prieš masi
nes vokiiečių atakas.

Pranešama, jog šiam kal
nuotam fronte vokiečių nuo
stoliai esą milžiniški, bet na
ciai dedą visas pastangas 
kad šį frontą pralaužtų.

Šiuo metu vokiečiai prade 
dą siųsti pirmosna fronto li | 
nijosna tūkstančius pėstinin-1 
kų.

Tuo tarpu Atėnuose ofici
aliai paskelbta, jog premje- i 
ras Aleksandras Korizis, ne/ į 
vams suirus, nusižudęs.

ir jie visi bus fašistai”. Gal 
dar daugiau šis dėsnys būtų 
tikras raudonosios diktatū
ros krašte — Rusijoje.

MES DĖKINGI

“Catholic Action” pirma
me puslapyje stambiomis 
raidėmis skelbia popiežiaus 
Pijaus XII užgyrimą ir pa
laiminimą Amerikos dvasiš
kiams, kurie organizuos rink 
liavas nukentėjusiems nuo 
karo, ir — Amerikos aukoto 
jams už jų dosnumą. Kaip 
žinome dalis susirinktųjų au 
kų bus skirta Lietuvai ir lie
tuviams. Mes esame labai dė 
kingi popiežiui ir Amerikos

Nacių bombos bažnyčioj

(•‘Draugas” Acnie telephoto)
Per paskutinį nacių lakūnų puolimą orinė bomba įkrito į St. Paul katedrą (angliko

nų) ir susprogusi išgriovė visą vidų. Seniau ši katedra lengviau buvo nukentėjusi nuo 
nacių orinių bombų.

Amerikoj

NEW YORKAS. — Pas
kelbta nauja organizacija, 
The Fight for Freedom Co 
mmittee. ši grupė pabrėžia, 
jog Amerika jau esanti kare 
ir "mes turime dėti visas 
pastangas, kad Hitleris pra 
laimėtų.

Naciai suėmę 
Prancūzijos 
53 laivus

Pasaulyj

ROMA. — Italai .skelbia, 
jog netrukus italų kariuome
nė kovosianti Graikijos teri
torijoje.

SHANGHAJUS. — Japo 
nai užėmę Kinijos uostą Nin

VICHY, balandžio 20 d. —
| Patikimi šaltiniai praneša.I
jog per paskutiniuosius mė 
nesiūs vokiečiai rekvizavo 53
Prancūzijos laivus, viso apie gpo, Cheking provincijoje.
240,000 tonų. I •

_ KAIRO. — Anglų pirmieji
Le Temps, Įtakingas pran- ,an|ilĮ

. . . . cūzų laikraštis, pareiškė, jog vokiečių kariuomenei tokius
nesama, jog senatona. yra , vyriausybė turinti imtis grie 
nusistatę, kad būtų priimtas

WASHINGTONAS. — Pra-

įstatymas, pagal kurį kariuo 
menėn būtų šaukiami vyrai 
18-25 metų.

nuostolius, jog ašies žygiai 
Egipto linkui sulaikyti.žtų žygių prieš šias rekvizici 

jas.

Iki šiol Vichy vyriausybė 
kaltindavo tik anglus už

* į Prancūzijos laivų suėmimą
DETROITAS. — Fordas! iki kovo 10 dienos anglai bu 

sutiko, kad jo dirbtuvėse vo suėmę 108 prancūzų pre 
Rouge būtų pastatyta vals- kybinius laivus.
tybės ir Dearborn policijos
sargybai

HYDE PARK, N. Y. — 
Prezidento Roosevelto inter
vencija ratifikuota laivų dir 
btuvių darbdavių ir darbinin 
kų sutartis, kuria nustato
ma algos.

DETROIT. — Pranešima, 
jog pasitarimai tarp General 
Motors kompanijos ir CIO 
vyksta patenkinamai.

Vyriausybė radio užginei 
jo pranešimus, jog viceprem
jeras Darlan perleisiąs Prar 
cūzijos laivyną ar karines ir 
laivyno bazes vokiečiams. 
Darlanas ruošiasi vizitui į 
vokiečių okupuotą Paryžių

Pajamų taksai 
bus padidinti

LONDONAS. — "Mes tu
rime ištraukti savo kariuo
menę iš Graikijos kaip gali
ma greičiau. Ji neturėjo bū
ti ten pasiųsta”, rašo Sun 
day Express.

•
LONDONAS. — Informuc 

ti rusų sluogsniai pareiškia, 
jog Turkija netrukus sutik
sianti su Vokietijos reikalą* 
vintais.

•
BERLYNAS. — Vokietija 

atšventė Hitlerio 52 melų 
gimtadienį. Nacių spauda pa 
reiškia, jog jis jaučiasi svei
kutėlis.

Gen. Sikorskis apie lietuvių 
lenkų bendradarbiavimą

Kur dabar lenkų karinės jėgos 
Apie bendrg kovą dėl laisvės

WASIIINGTONAS, balan
džio 20 d. — Pagaliau suži
nota kaikurios
apie ruošiamus naujuosius 
taksus, kad būtų galima su
kelti 3.5 bilijoną dolerių.

Pirmiausia būsią paklta
pajamas ir numušta netak-
suojamoji suma. PavyzdŽi'’i

Saulė teka 5:02 vai., saulė, , . ,
vedusiejj turės taksus mokė

ORAS
Dalinai debesuota ir šalto

ka. šiaurvakariai vėjai. ..

ATĖNAI. — Jugoslavijos 
premjeras gen. Simovič šiuo

smulkmenos 'Sl*^u yra Atėnuose. Jis pa
reiškia, jog Jugoslavijos ka 
pituliacija daugiausia pri
klausiusi nuo Zagrebo užė
mimo.

leidžias 6:37 vai.
ti virš $1,800 pajamų ir mo

kės 6 nuošimčius.
vyskupams už organizuoja
mą paramą, kuri atrodo pra
lenks ir mūsų pačių — lie
tuvių, iki šiol tam reikalui 

, sukelta sumas.

Romunijoj neramu
BUDAPEŠTAS, balandžio 

20 d. — Pranešimai iš Ro 
munijos sako, jog sušau 
džius dar du Geležinės Sar 
gybos narius Bukarešte, 
gen. Antonescu

Pagal naująjį taksavimą 
daugiausia būsią paliesti tie, 
kurie uždirba tarp $5,0000, gaii susilaukti 
ir $50,000. I r.aujų riaušių.

vyriausybė
Komunijoje

Šeštadienio rytą atvyko j 
čieagą Lenkijos min. pirmi
ninkas ir lenkų armijos vyr. 
vadas gen. Sikorskis. Stotyje 
sutiko keli tūkstančiai lenkų. 
Lenkų premjeras vėliau “Ho 
tel Drake” davė pasikalbėji 
mą spaudos atstovams. Su
minėjęs savo kelionės tikslą
— sueiti į kontaktą su lenkų 
išeivija, organizuoti Lenki 
jos astatymo darbą, gen. Si
korskis pasidžiaugė prez 
Roosevelto ir apskritai 
Jung. Amer. Valstybių prie 
lankumu pavergtoms tau 
toms.
LAISVE KRAUJO KAINA

Toliau gen. Sikorskis ska 
tino visus, kas gali padėt? 
kovojančioms demokrati-

Rusai apie sutartį 
su Japoniją

MASKVA, balandžio 20 d.
— Kremliaus valdovai, per 
savo laikraštį Pravda, pabre 
žia, jog naujasis Rusijos-Ja- 
ponijos nepuolimo paktas 3U 
teikęs nelauktą smūgį Jung
tinių Valstybių ir Anglijos 
planams, pagal kuriuos nore 
ta įvelti Rusiją J karą prieš 
Japoniją ar Vokietiją.

Pavadindama šį paktą tai
kos instrumentu, kuris pade 
dąs tvirtą pagrindą vystimui 
si draugingų santykių tarp 
abiejų valstybių, Pravda pa 
reiškia, jog jis, matomai, ne 
patikęs tiems užsienio politi 
kams, kurie norį, kad kara.“ 
išsiplėstų ir kad Rusija bū
tų įvelta.

Dėl sekr. HuP pareiškimo, 
jog šis paktas neturįs tokios 
reikšmės kokios jam priduo 
dama, Pravda pabrėžia, jog 
tai esą pablogėjusių anglo 
amerikiečių nervų padori 
nys.
Amerikos planai

Pravda cituoja Washingtc> 
no pranešimus, kur esą sa 
koma, jog Amerika norėjus' 
sudaryti draugingus santy
kius su Rusija tam, kad 
itempti santykiai tarp Mas 
kvos ir Tokijo sulaikytų Ja 
poniją nuo atakos ant Singa 
pūro ir Olandijos Indijų.

Iš Anglijos ir Amerikos 
spaudos pareiškimų, pas^k 
Fravdos, esą galima supras 
ti, jog sudarius paktą šie pla 
nai iširę.

joms. Ta pagalba sutrum
pins nugalėtų tautų kančias 
Lenkų tauta nepalaužiamai 
siekianti demokratinės lais 
vės ir už tą moka brangiau
sią kainą savąjį kraują. 
Prez. Rooseveltas — Apvaiz
dos siųstas žmogus. Savo 
pasikalbėjime su juo geu 
Sikorskis pabrėžęs, kad da
bartinė kova Europoje — ide 
ologinė, kad tai visos žmoni
jos reikalas su Rooseveltu 
pasiekę pilną kits kito supržf* 
timą.

LENKŲ AVIACIJA IR 
PĖSTININKAI

Tūkstančiai lenkų aviato
rių dabar kovoja išvien su 
britais. Yra sudaryti atskiri 
Jungt. Amer. Valstybių prie 
lenkų vienetai. Kelios eskad- 
ridės dalyvauja Londono gy - 
nime ir viena jau numušusi 
apie 200 Vokiečių lėktuvų..

Lenkų karo laivynas da
bar net padidėjęs ir kovose 
r.tliekąs savo uždavinius. 
Lenkų pėstininkai turi sau 
paskirtą sektorių, kurį turės 
ginti, jei vokiečiai atakuos 
Angliją. Tūkstančiai lenkų

kareivių dabar Egipte. 
NAUJOS LENKŲ JĖGOS

Su Kanada susitarta dėl 
naujų rezervinių jėgų paruo 
Šimo.

Gen. Sikorskis pabrėžė vo
kiečių netolerantingumą reli
gijoms. Apie 400 kunigų esą 
sušaudytų. Daugelyje oku
puotos Lenkijos vietų į baž

nyčią žmonės galį eiti tik su 
įleidimais — kortelėmis ir tai 
po vieną žmogų iš šeimos 
per savaitę. Tokias sunkias 
sąlygas turinčios visos tiky
bos.
LENKAI IR ČEKAI

Lenkijos premjeras daug 
reikšmės priduoda lenkų su
artėjimui su čekais, kurs vy
stosi sėkmingai ir kuris tū
losiąs didelės reikšmės nau 
jai tvarkai Europoje įvesti ir 

l^en taiką garantuoti. Jis pa
peikė buvusios lenkų, vyriau 
sybės laikymąsi čekų atžvil- 

•gfū, ypač okupuojant ZaolzĮ. 
BALKANAI IR AFRIKA

Paklaustas apie dabartini 
karą Europos pietų rytuose 
generolas apgeilestavo, kai 
nebuvo sudarytą vienos kari - 
cės vadovybės jugoslavų, 
graikų ir britų armijoms. Su 
ezas gi esąs viena svarbiau
sių britų imperijos vietų, ku 
rią britai turės ginti visomis 
jėgomis.

(Nukelta į 5 pusi.)
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
Kodėl Pietų Amerikos Lietuviai Yra Neorgani
zuoti Ir Sudemoralizuoti?

Labai daug kam iškyla Reikia pastebėti, kad jie nie 
panašus klausimas, o ypač kad nebuvo eiliniais, nieko 
stebėtojams iš užsienių, ant nereiškiančiais nariais, bet 
ko paduodama įvairių pasi- visi aiei vieno įsiskverbdavo 
teisinimų, bet iš teisybės lyg į valdybą. Atsidūrę viršū- 
neišdrįsdami atskleisti tik- nėse, jie nesėdėdavo rankas 
rosios priežasties švaistosi sudėję. Jie žinojo kas dary- 
vieni kitiems ir bendrai ro- ti, kaip veikti ir tuojaus or- 
dosi kokia tai “makalinė” ganizacijos vadovybė buvo 
tarpe lietuvių kolonijų. ! pilnoj jų kontrolėje. Jie vi-

Bet pagaliau reikalinga si specialistai, išėję komu- 
išvilkti aikštėn tokius skan- nistų stažą, dalyvavę toj ar 
dalingus faktus, kad neku- kitoj revoliucijoj, ar bent 
rioms asmenybėms nejauku turį pakankamai prityrimo 
atsirasti tų faktų šviesoje komunistinėj darbuotėje. Jie 
(aš pasistengsiu neįvardinti visi geri agitatoriai — pro- 
pavardėmrs ir tik nurodysiu vokatoriai, kas raštu, kas 
bendrais bruožais) ir lai žodžiu, kas mitingine takti- 
kiekviena kolonija sau ka. Jie paėmę palaipsniui 
sprendžia ir teisia tarp sa- vieną organizaciją po kitos komunistais iš Tarybų Lie

VOKIEČIŲ ŠARVUOTI LEGIJONAI BELGRADE

("Draugus" Acme telephoto)

Vokiečių mechanizuotos kariuomenės daliniai slenka Jugoslavijos sostinės Belgrade 
gatvėmis. Belgradas vokiečių lakūnų bombomis išgriautas.

jaunimo vadas ir C. L. C.
tuvos. Kas tie komunistai ir nvnavim, organizatorius kun. Gradec-

pavojingą e ementą engvai sje^ja — šiandien jau Torrington, Conn. — LRK kas iš New Haven, A. J. A-
išprovo avo. moma, geres_ vįgįemg aįgku. Nežiūrint ta- J SA Conn. apskritis rengia leksis ir kiti. Po visam šo

pradėjo šeimininkauti ir sau Jubiliejinis koncertasvęs.
Kiek jau žinoma, į Pietų 

Ameriką buvo laisviausias
iškeliavimas. Keliavo geras tvertis or anizuotis bet I-----
elementas, bet keliavo ir v®r 18 °r® . Z ’ i laiko sau tinkamu juos pri- su prakalbomis paminėjimui orkestrą iš Hartford, 

šie vėl su nauju elementu1 r 1blogas elementas, žinoma pa
starojo labai mažai. Blogu

, pat. Išbrėžiau pusę dėžutės, 
bet nė vienas neužsidegė. 
Tariau: tur būt, ši dėžutė 
sudrėkusi. Paėmiau kitą — 

“Tarybų Lietuvoje’’ kaž- tas pat. jokiu būdu neįma- 
koks G. Brukąs praneša, noma ugnies išgauti. Padė- 
kaip atrodo dabar Lietuvo- jau degtukus ant krosnies, 
je gaminami degtukai iš ka(j gerai išdžiūtų (gal gi,

Stachanoviški
darbai

Jonavos degtukų fabriko: 
“Nusipirkau jūsų gamintų 
degtukų iš karto 10 dėžu
čių, kad dažnai nereikėtų 
lakstyti į kioską. Brėžiu vie
ną degtuką — rūksta, bet 
nedega, brėžiu kitą — taip

manau, visi sudrėkę). Bet 
ir išdžiūvusių uždegti nepa
vyko.”

Darbas, kaip matome, tik
rai staehanoviškas....

PLATINKITE * ‘ DRAUGĄ

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Tel. CANai 6122Res. G958 So. Talman Avė.

Res. Tel. GROvehiU 0617 
Office tel. HEMiock 4848

BR, J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2423 W. Marguette Road

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

nioji dalis atstojo irbandė,-au to mūSų “pažangieji” nepaprastai gražų koncertą kiams grieš A. P. Mazales, 4645 So. Ashland Avenue

(kitais emigrantais nežino-
imti į savo susirinkimus, su 
jais viešai broliautis, o pa-

elementu skaitau komunis- mais * pasimaišydavo ir vėl gkui dar per gpaudą kviesti
.... , . ,viskas iširdavo ir taip lietus. Visiems tai nėra pas- Į .... , . ,_______ .__________ ____

laptis kad nekurie atvyko ^uviai asigyveno, aaa jįuvog Tarybų Valdžią) tole- 
išbėgę iš kalėjimų, ištrem- ^^ai Pra ėj° net ir levui ruotį jr agįtuoti už bendra
tieji ir t. t.......... Jie atvyko ° aP’e *“*?“ ail

i 4. u- jau neužsiminkie! Socialistainet su svetimųjų valstybių .v , . „v.

pasais — o keli asmenys .................................
Lietuvoje įeibriovė į valdiš- Pullus lr ta,P v,sl da31gi" 

veno, kad visuomenei nubo- 
tik da’is likosi neorganizuo
ta ir demoralizuota mase,

kas vietas ir gavo čion pas- 
kirimus oficialiai atstovau
ti ir veikti lietuvių išeivių
tarpe kaipo “pateptieji." į k_uri «ariau Pasiduoda nutau
Didžiuma apie tokios rūšies dėjimu’ v

trumpais žodžiais tenka 
pažymėti faktas, kad būre 
lis nesąžiningų, su niekuo

emigrantus gerai žinojo, ' 
bet manydami, kad jų ma
žuma be jėgos ir ne vie
nas sakėsi; ką jie mums 
gali blogo padaryti. Bet pa
sirodė kitaip. Kad ir ma
žiausias komunistų skaičius, 
bet kokioj kolonijoj arba pa
vienėj organizacijoj atsiran
da, tas jos neapdraudžia nuo 
komunizmo, nuo komunisti
nės krypties. Keli desėtkai 
komunistų sudemoralizuoja 
milijoninę minią, ypač tokio
se šalyse, kur komunizmas 
dar neįgyvendintas, vadinasi 
kur dar neparodė tikrojo 
savo veido. Jei komunistai, 
atvažiavę čion P. Ameriko
je iškriko tiksliai ir gerai 
apgalvotu planu, nes kartais 
suvažiavę vienon vieton per 
daug tuojaus persikeldavo 
reikalingose pozicijose (tu
riu daug kompromituojan
čių laiškų kaipo įrodymui 
nuo panašių “typelių” nuo 
tų laikų, kuomet aš dar bu
vau vienoje laivyno bendro
vėje tarnautoju ir sekiau jų
jų judėjimą) ir pradėjo pla
nuotai veikti. Jie metėsi ir 
prie katalikų ir prie socia
listų ir net prie tautininkų.

CONRAD
Fotografas

Studija Įrengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis užlaido
mis lr Hollywood 
šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

420 West 63rd Street
Tel.: Biznio - ENGlewood 5883 

Res.: - ENGlewood 5840

visuomenę komunistus (Lie-

darbiavimą su jais.
Jeigu jau nesuprantam

komunistų nešvarių žygių 
žalingumo mūsų tautai ir ne 
turim tautinės ambicijos, tai 
kur gi nors savigarbos jaus
mas? Svečias iš Lietuvos

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

AKIV GYDYTOJAS 
SPECIALISTAS

Dar
25 metų Conn. aps. Gražiai pirmas toks parengimas bus 
išpuoštoj Lietuvių svetainėj, Torringtone po Velykų.
121 Beechwood Avė., bal. 26, į Rengimo Komisija
7 vai. vakare prasidės prog-l --------------------
rama. Torringtoniečiai ne-; Tėvams nėr brangesnio 
kantriai laukia dienos, kada daikto, kaip vaikai.
visi turės progos praleisti ______________ __________
klausant gražių lietuviškų
dainų. Programą išpildys 
chorai, solistai ir solistės:
Hartford Šv. Trejybės cho
ras, vadovystėj varg. J. Bal
sio, Viktoras ir Ona Sintau
tai iš New Britain, Vyčių lie 
tuvių radio choras, vadovys
tėj komp. A. J. Aleksio iš

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak 

Nedėliomis pagal sutartį.
Office teL YARls 4787 
Namų tel. PROspeet 1930

DR. S. J. GLORIOSO
"Tį

OPTOMETRIC 
EYE SPECIALIST

CHICAGO:

Tel. YARda 5921.
Res.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30
756 West 35th Street

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 VVest Cermak Rd.

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v
REZIDENCIJA:

6631 S. California Avė.
Telefonas REPubiic 7868

Ofiso tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

Tel. CANai 0257
Rez. tel.: PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė. 
V ALA NDOS: 11 v. ryto iki 3 popiel 

6 iki fl vai. vakare
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LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

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

Waterburio, Conn. Dar pa- 831 South VVestern Avenue 3147 §/Halsted Št., Chicago
• v .v -wT tt . Telephone — SEEIey 0970 .... _ «J .

nesiskaitančių gudruolių uz 
do klausytis provokacijų, ir Į 
dėjo lietuvių kolonijoms P 
Amerikoje jungą, kurio jos . 
nepajėgia ligi šiandien nusi
kratyti.

Dr. P. Šacikausk&s

Kur Savigarbos 
Jausmas!

Montevideo lietuviai lais
vamaniai ar, kaip jie patys 
save vadina “pažangioji vi
suomenė,” kas kart vis ar
čiaus bendradarbiauja su

Vienintėlė Lietuvių 
Wholesale Liquor 
Įstaiga Chicagoje

Didelis Pasirinkimas 
Naminių, Importuotų 

ir Lietuviškų Gėrimų.
Parduodame 

Tiktai Tavernams.
Vai.: 10 iki 5 Kasdien
Užsakymai Išvciiojami 

Sekančią Dieną.

J|lSh

sižadėjo iš New Haven ir 
New Britain muzikas K. Žal- 
nieraitis su choristais. Geri 
kalbėtojai pasakys Kalbas:

.MELROSE PARK:
5 Broadvvay

Telephone — Melrose Park 6933

Suvirš 20 metų praktika vimo aklų 
taisyme lr gydyme 

gerai pritaikinti akiniai 
pataisys kreivas akis, trumparegyste
lr toliregystę:
palengvins aklų Įtempimą. prašalins 
galvos skaudėjimą, svaigimą lr aklų 
karšti.

MODERNIAKLAUSI, TOBULIAUSI 
EGZAMINAVIMO BCDAI 

Specialė atyda atkreipiama J vaikų
akis.
Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia. 

VALANDOS:
10-tos Iki 8-tos valandos kasdien. 

Sekmadieniais pagal sutartj.

4712 So. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1373

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora akių visam gy
venimui. Saugokit Jas, leisdami 
tšekiamlnuotl jas moderniškiausia 
metodą, kurtą regSIlmo mokslas 

gali sutelkti.
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akintų, kurie pašalina 
visą akių Įtempimą.

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

OITOM ETRI ŠTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523 — Chicago 

OFISO VALANDOS 
Kasdien 8.00 a. m. iki 8.30 p. m. 

Treč. lr Seštj »:00 a. m. Iki 
7:10 p. m.

DR. KARL NURKAT
(Nurkaitis)

Atsakančiai ir prieinama kai
na pritaiko akinius.

Kiekvieną dieną randasi:

DIDŽIULĖJE BUDRIKO 
KRAUTUVĖJE 

3409 So. Halsted Street 
Tel. Yards 3089

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet,
1—4 jr 6:30—8:30 vakare

DR. F. G. WINSKDNAS
PHYSICIAN AND SURGEON 
2158 VVest Cermak Road 

Ofiso teL CANai 2345 
Ofiao Vai.: 2—4 ir 7—9 
Trečiadieniai, pagal sutartj.
Rea Tel.: HEMiock 8160

Tel. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal sutartį.

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street

Tel. CANai 5969

DR. VVALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road 
OFISO VALANDOS 

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare 
ir pagal autartį.

Ofiao TeL: Reaid. Tek:
VIRginia 1886 PROapect 363'

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 West 35th Street
LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien ano 2:00 iki 8:00 vai. 

Trečiad. lr Sekmad. tik susitartus.

FRANK VIZGARD, Sav.

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

Tel. REPubiic 1538—9
J

MMMna

&---------------- -------

Teh-fnfnas; HEMkoek 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki 3! Vak. 7 Iki 9 

Nedėliomis pagal sutartj

Telefonas CANai 7329D A ę IZ I C^\ C — namams statyti, remontuoti ar I Aj|\\JL\zO pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

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

Tapkite Finansiniai* NepriklausomiUI

TAI IDVIZITC ištaigoje. Jūsų indeliai rūpes-I sYvJl T 1x1 I C tingai globojami ir ligi $5,000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame 
3H%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

MASU PASITIKSIMO IR IATVERMRS REKORDAS
45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenuskrlaudžiant Nei 
Vieno Klijento!

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

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS'N.
Tel. CALumet 4118

3236 So. Halsted St. Chicago, III.
Jos. M. Mozeris, Sec’y.

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2202 West Cermak Road
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 

ir pagal sutartį.
Res. telefonas SEEIey 0434.

Tel Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
I GYDYTOJAS IR OHIRURGAS 
Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct.

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. 

ir j»agal sutartį.
Res. 1625 So. 50th Avenue 

Tel. Cicero 1484

OR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė. 
Tel. YARda 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais.

' DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė.

(2-tros lubos)
TeL MIDvray 2880 Chicago, UL

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. A. JENKINS
(lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 

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

Taipgi pagal sutartį.
Ofleo telefonas PROapect 6737 
Varną talafeoM VIBcinia 2421

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė. 

Tek YARda 0994 
Res. teL PLAza 3200

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vnk. 
Nedėliomis_2mo_J^iki_J2_vnLjlienj

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

Gen. Skorupskis

s.
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Moterys
Barščiai su įvairiomis 

daržovėmis.
Užkaisti bulioną. Nugrie

bus putas sudėti priesko

3

PRAŠOME Į 
MŪSŲ 

VIRTUVĘ

pat sudėti atskirai virtus 
kopūstus ir pupeles. Be to, 
į sriubą reikia dėti apie tris 
bulves. Bulves dėti žalias

Kad vaikas būtų paklus- bi, kad netrukus vaikas ne- 
nus, svarbu vienas dalykas; beklausys nė jų pačių, 
kad tarp tėvo ir motinos Visų svarbiausia, kad
būtų vienybė. Jei tėvas lei- liepdama motina būtų visuo Meldėsi Motutė taip pat
džia tai, ką motina drau- met griežta, nemainytų sy- kai*štai, kaip karštai šeimi-
džia ar atvirkščiai, tai ką kį ištarto žodžio. Prieš lie- nin^avo ir namus valdė;
vaikui reikia daryti ? Aiš- piant, gerai pagalvokite, bet, daug, tankiai, balsiai, verk- 
ku, kad čia joks paklusnu- paliepus, niekados netrauki- dama, begaliniu nuolanku
mas nėra galimas. Paklus- te atgal savo įsakymo, nors mu Apvaizdai. ~ Vakarais, 
nius vaikus tegali turėti to- vaikas ir verkdamas prašy dėkodama Jai už visa gera 
kie tėvai, kurie visuomet tų. Vaikas supratęs, kad Per dieną pritirta, puolė ant 

motinos žodis yra, lyg uo-' žemės kryžium, ją, kaip gy
la, nepajudinamas, liausis

Žibutė - našlaitėlė

eina išvien. Jei juodu kokia
me auklėjimo klausime ne
sutinka, tai tegu ginčijas prašęs ir klausys, nei kiek 
vaikams negirdint ir vienas nesipriešindamas. Bet jei jis 
jųdviejų turi nusileisti, kad mato, kad tie liepimai yra, 
vaikams tereiktų klausyti
tiktai vienos valios. Moti
na tegu nieko neliepia vai-

lyg tie sudžiūvę lapai, pa
pučiami iš kelio, tai sudiev, 
paklusnume! Jis vis labiau

kams daryti slaptomis nuo; priešinsis, prašys, išsisuki- 
tėvo. Negera taip pat, jei nės ir, pagaliau, visuomet 
nėra vienybės tarp šeimos j parodys, kaip pats norės.
ir mokyklos, jei tėvai, vai
kams girdint, peikia moky-

Tat, vaikų paklusnumas par 
eina daugiausia nuo pačių

toją. Reikia stengtis, kad tėvų. Jei tėvas įsakinės
to nebūtų. Vaikas turi klau
syti ir mokytojų. Jei tėvai 
griau ja vaiko paklusnumą 
mokytojams, tegu nesiste- numo

taip, kaip čia patariama, tai 
jiems nebus didelio vargo

nius: 1 svogūną, gabaliuką apystambiai supiaustytas. 
saliero, 1 petrušką, kelis pi-. Tinka įdėti ir pamidorų ty- 
pirus, pusę lauro lapelio ir r^s- Tada sriubą virti tol,

vą apkabindama, ją meiliai 
bučiuodama, visus žodžius 
tiesiog žemei sakydama.

— Juoda žemė, šventa že 
mė; aš tave su nusižemini
mu bučiuoju: tu mane ne
šioji, tu mane peni, tu ma
ne linksmini.... — Buvo 
pradžia kasvakarinės jos 
maldos.

Nors saulė jau dangų pavasariu tapo,
Nors džiaugias jau paukščiai sode, aplink rūmus, 
Bet oras dar šaltas, dar niekur nė lapo,
Ir pūpso dar sniego krūvelės po krūmais.

Ir šitokį šaltą pavasario rytą,
Miške, po lazdynu, kur lapai sušalę
Išdygo žibutė, lyg mirt išvaryta,
Ir dairosi saulės po šaltąją šalį.

— Žibutė! Žibutė! — sučiulbo paukštukas;
— Anksti tu! Anksti tu! — jis viešniai kartoja. 
Prabilo ir varna, kvar kvar jai sušukus:
— Nėra kirmėlių dar! Nėra dar artojų!

tris džiovintus grybus.
Po pusantros valandos vi

rimo įdėti 1 nuluptą, bet ne- 
supiaustytą, raudoną buro
ką ir kelias morkas. Kopūs
tai ir pupelės šiems barš
čiams reikia virti atskirai. 
Kopūstus (apie ketvirtadalį 
galvelės) reikia stambiai su- 
piaustyti ir mažame puode
lyje atskirai išvirti. Taip 
pat atskirai išvirti baltų pu
pelių. Pupeles pirma pamir
kyti ir virti tame pačiame 
vandenyje, kuriame jos mir
ko. Į sriubą sudėti nusunk 
tas.

kol bulvės išvirs, bet žiūrė 
ti, kad jos nesukristų. Išvi
rus daržovėms, barščius už
baltinti gera rūgščia grieti
ne ir turėsime labai skanią 
ir sveiką sriubą.

Pastaba: Norint, šitą sriu 
bą galima išvirti iš vakaro, 
tik nebaltintą apdėti šaltai, 
o rytojaus dieną pašildyti ir 
užbaltinti. Laikyti, žinoma, 
reikia neišplikusiame ir ne 
metaliniame puode.

Užkepta aviena su 
kopūstais.

— Kad pamotė liepė.... anksti taip prikėlė. 
Lyg tą našlaitėlę, išvarė ant vėjo....
Ir ašarų perlai nuskaidrino gėlę —
Ir dar mėlyniau jos žiedai sumirgėjo.

Virtą arba troškintą rie- 
Bulionui pavirus apie tris bią avieną, geriausia su kau- 

valandas reikia išgriebti bu- liukais, supiausto gabaliu- 
rokėlį, morkas ir grybus kais, sudeda į užkepimams

su vaikais dėl jų nepaklus- je žemę neleido nė pikto žo-

Visur matydama kuoaiš- 
kiausį Dievo Apveizdos vei
kimą, pačią Dievo ranką, 
prigimties gaivalus Motutė |
laikė dalimi Dievystės. Ap- MOTERIES AKYSI

taip, kaip makaronus. Tik 
morkos piaustomos stam-

indą arba į emaliuotą du
benį, uždeda kiek taukų, už-

biais gabaliukais. Išgriebus1 barsto druskos, pipirų, o 
daržoves, sriubą reikia nu- ant viršaus visą mėsą apden
košti per sietelį, kad joje gia troškintais šviežiais, ar
nebūtų jokių nei mėsos nei raugintais kopūstais.

Vaižgantas.

AUGŠTAIČIŲ VAIZDELIAI
MOTUTĖ

Motutė buvo visiškai ki-Į sios kalbos buvo unt sūne- 
tokia, nei Tėvelis. Likimas, lį; o kad didieji buvo išsi- 
lyg tyčiomis, sutuokė tuodu skirstę, tai ir visa kalba, 
žmogų, įdant vienas antrą Vqs tik jo atmintis sutvir-

džio išsitarti; lyg kentė, 
kad ant žemės reikia kar
tais nešvarybių padaryti. 
Ugnies neleido kitokiu van
deniu užlieti, kaip tik tyru, 
iš pat šulinio atneštu. Ti
kėjo giliai, net fanatiškai.

Nei kalboje, darbe, nei
maldoje, nei eigastyje neiš

Nesiskųsk kai kurių vyrų mu; geriau savimi pasi- prieskonių likučių. Nukoštą Viską pakepa į vidutinio
drąsa ir laisve. Esi stipres
nė už juos.

Niekas nedrįs nepareikšti 
tau pagarbos, kuri tau pri
klauso, jei to neleisi.

Moteriškė turi tokį galin-
gą ginklą, kad ir pikčiausiai

sriubą reikia vėl supilti į 1 karštumo pečių

dapildytų.
Tėvelis buvo mažakalbis, 

Motutė paskirta už abudu 
atkalbėti. Tylinčią tuomet 
Ją tematei, kai miegojo. 
Ne! ir Jos miegas buvo ne

tėjo, jau žinojo jos griež
tai visą Tėvelio ir Jos pa
čios giminės kroniką, visų 
genčių priepuolius, nelai
mes ir džiaugsmus, visus 
pereitus jos pačios vargus,

ramus — nuolat kosėjo. Vos dabartinius rūpesčius, siel- 
tik pakirdo, jau buvo jos vartus, jausmus ir viltį.
pilni namai: kėlė kitus, rė
dė kiekvieną darban, kurs 
išvakaro jau buvo Tėvelio 
ramiai paskirtas: rūpino
skubyties, barės, kad Jos 
neklausą, skundėsi, kaip tai

Ir sūnelis ėmė iš pat pra
džios manyti, jog visą na
mų tvarką laiko Motutė sa
vo kalba. Tesustojie, rodės, 
Ji kalbėti, rėdyti, raginti — 
tą pat valandą visa suirs,

sunku esą gyventi su lėtu sugrius, ir vienas Dievas be- 
vyru; balsiai pasakojosi, ką žino, kur visiems reiks iš 
tuojau ir vėliau darysianti; namų išeiti. Na, ir meldė 
jei kas gyvas gryčioje te- Dievulį, kad rūpestingiau- 
bebuvo, pasakojo senovės šią, darbščiausią Motutę 
atsitikimus; jeigu nieko ne-[teiktųs laikyti visų gerybei.
bebuvo, viena pati traukė 
šventą giesmę, dažniausia 
Suplikacijas, Karunką ar 
Pulkim ant kelių. Taip vi
są dieną. Susirgusi ir atgu
lusi, ir tai kalbėjo, rėdė ar 
barėsi su kuria namų mo
teriška.

Darbas, kurio nė valandė
lei nepaleido, kalbos netruk-

skųsk.
O, moterie! kas drįs ble

vyzgoti tavo akivaizdoje?
Kas leis sau su tavimi pa-«
sielgti begėdiškai? Kas sieks
pamatyti, ar esi silpna ar

o TJ, - . . „ . doresni, negu miesto vaikaienerginga? Kas užsimirš iki _ .

puodą, sudėti supiaustytas 
daržoves ir grybus. Taip

kad kaimo vaikai yra ir 
sveikesni, ir darbštesni, ir

tiek, kad piktai šaipysis,
manydama vidutiniškumo; ir la!>iausiai išk7P!.8 „T“ žiūrės į tave su panieka, jei,
vis skubydamasi, vis bėgda- negali jam pasipriešinti: tai
ma, vis rūpindamasi, — Mo jOS ak>s- 
tutė rodėsi visa esanti iš Savo akimis gali numušti 
vienų nervų padaryta. Ma- išdidėlį, nubausti įžeidėją, 
žas jos ūgis teikė vikrumą, sutramdyti begėdį, sulaiky-
juodbruvis veidas ir labai 
tamsūs plaukai reiškė jos 
temperamentą.

(Bus daugiau.)

ti gašlųjį, pavaryti niekšą.
Moteriškės žvilgsnis palei

džia ar pažaboja aistras, 
padrąsina ar įbaugina nedo-

-------------------- jrybę, palaiko dorybę, išsau-
Žuvusio karo lauke kario S° nekaltybę, paguodžia liū-

pilnu paniekos žvilgsniu, pa
žiūrėsi jam į veidą, jei 
žvilgsniu prikalsi jam kojas 
prie žemės, jei visai į jį ne
pažvelgsi ?

Sunkią turėsi

kūnas yra tautos šventeny
bė, jo dvasia — šaltinis tau
tos ateičiai gaivinti.

Senovės lietuvių vaidyla

desį; jis žeidžia, užmuša, 
gaivina, kelia iš numirusių
jų-

Nesiskųsk niekieno įžulu-

Paduodama su tuo pačiu 
indu, kuriame kepė.

Motutės atsidavimas savo 
namams, savo vaikams, jos 
nuolatinis sielojimasis, kad 
bent visiems būtų gerai, 
tikrai be galo, be krašto. 0 
mažasis tikras buvo jos mei 
lės kankinys. Visų vaikiu 
pagrindis, dešimtasis iš ei
lės, visiškai nebetikėtai, po 
ilgam pertrūkiui, jau suka- 

dė. Anaiptol; juo dirbo, juo ^us metų, atsiradęs. Ma 
daugiau ir balsiau šnekėjo; žąsis nesirodė jai paprastu 
kalba sekė darbą, kaip be-j kūdikiu, tik kokiuo senat- 
sisukantį ratelį — tarškėji- vės žaislu- Minavimams, 
mas. Bėgo iš gryčios — kai- ūkavimams, šokinįmams ne
būdama, taisė kiaulėms jo-; buvo gal°5 nSa litaniJa HP' 
valą, veršeliams putrą — šniU malonėjimo žodžių tu

U. S. TIRS ITALŲ REDAKTORIAUS NUŽUDYMĄ

apyskaitą 'dieviškajam Tei
sėjui, jei gerai savo akių 
nenaudosi.

Jose turi atsispindėti ta
vo orumas, tavo jėga, tavo 
gerumas, tavo švelnumas, 
tavo šventas apmaudas.

O moterie! nesididžiuok, 
jei tau pasako, kad tavo 
akys yra gražios, nes, juo 
gražesnes būsi jas gavusi, 
juo atsakingesnė būsi už ki
tus ir save.

Iš “V. K.”

Taip pat skiriasi aristokra
tų ir proletarų vaikai. Ir 
kiek mes tokių skirtybių ra 
sim vaikų pasauly. Daugiau 
šia nuo mūsų pačių pareina: 
ar mes vaiką įstatysim į 

j sveiką, gerą aplinką ir tuo 
I auklėsim visas jo gerąsias 

padaryti i ypatybes, ar nekreipsim dė-
mesio į jį — atiduosim Die
vo valiai. V. B.

are sure to be 
just what you vvant— 
light, delicious and of 
fine texture.

Double Te#tedKC BAKING

kalbėdama, šukė sviestą, 
taisė pieną, mėsą, dešras,

rėjo kasdieną podraug kar
tų išklausyti. Tai argi be-

skilandžius — vis kalbėda- gal«i° >»ūti kame Paaa“ly- 
je dar geresnė, dar meiles- 

Didžioji pusė Motutės gau nė motutė už jo Motutę.
ma.

("Draugai" Acme tnlephoto)

John F. Arena (dešinėje), Chicagoj nužudytas, ir 
Eleanor Herrmeyer (kairėje), 17 m. amž. dainininkė, 
kuri buvo su Arena, kaip šis nužudytas. Arena Chica
goj leido ir redagavo priešfašistinį italų kalba laikraštį 
La Tribūna.

Aplinkos įtaka
Vaikas — tai kaip ta gė

lė daržely; nežinosi kada ir 
kur sodinti — neturėsi gė
lės! Reik šiek tiek nusima
nyti ir atjausti vaiką. Ta
čiau kaip dažnai mes patys 
savo vaiką žudom: nesutei- 
kiam elementariškiausių są
lygų vaikui augti, tarpti ir, 
rodos, /visai nesuprantam, 
kas vaikui, kaip tokiam, rei 
kalingiausia. Dažnai nesi- 
skaitom su jo amžium, jo 
palinkimais, gabumais, psi
chologija. ... Tuo tarpu 
žiauri aplinka daro vaikui 
didelės įtakos ir dormuoja 
jį tokį, kokia yra aplinka. 
Juk, turbūt, visi sutiksim,

Double Action

Ūse only one Icvel tea-1 
spoonful to a cup of 
sifted flour for most recipes.

MIUIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

Rheumatic Happy; 
Relieves Pain Quick

Thousands who suffered from the torturinif 
pains of rheumatism, sciatica. lumbago, neu- 
ralgia and neuritis— are certainly hapny over 
their discovery of NURITO. Now tf«;y hava 
found a quick-acting formula which speedily 
relieves those exhausting muscular aclies and 
pains. NURITO is trustworthy anddependable 
—-contains no opiates. If you want to feel again 
the joy of relief from pain—«o you can work in 
peace and sleep in comfort—be wise and try 
NURITO under this ironclad guarantee If the 
very tirst three duses do not relieve that cruel 
pain to your satisfaction—your money will be 
refunrled IX,n't suffer. Ask your druesist tnd-nz 
for NURITO on thia guarantee. (TNG)

and thanksa « 
llllON F°p

r- s* M" 
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M lovesiti
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SICK, NERVOUS 
CRANKY

Then Read WHY 
Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound ls 
Real“Woman’s Friend”!
Soma wnmen auffar nevaro monthly 
paln (rramps. bnrkache, headarhe) due 
to female functlonal dinorder* while 
other*# nerree tend to become upset and 
they get erosą, reatlees and moody.
' So why not take Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound made reperio//g 
to help tired. run-down. nervous vom
en to go smiling thru “difflcult dayn ” 
Pinkham’s Compound containa no opi
ates or habit-forming Ingredients. lt

“EVERY O 
MONTH ■

ie mede from nature’e own beneflrl.l 
mote and herbe — each wlth (u „wn 
epeeiol purpoae to HELP WOMEN.

Famous for over f.O yeare - Plnkham'a 
Compound le the best kn„wn and „ne 
of the m„ef rffrrliva ”womene ' tonle. ohtainahle. Try K t nlca

į>
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Lietuvių katalikų dienraščio "Draugo" rėmėjams ir skaitytojams 
siunčiu sveikinimus lr geriausius linkėjimus!

Jūsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams, informuodamas 
apie (vairius katalikams jdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo tie. 
sas, gina Ir saugo Jas nuo amžinojo išganymo priešų.

Daugeriopai tepadaugėja jūsų katalikiško dienraščio skaitytotų skai
čius!

AMI.ETO GIOVANNI CICOGNANI, 
laodlcea' Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas

Lietuvos prisikėlimo belaukiant
Lietuvių tauta, kartu su visu krikščionišku pasauliu, 

neseniai atšventė Velykas — Kristaus prisikėlimo šven
tę. Mūsų tauta šiemet kentėdama skaudžią okupaciją 
tylioje maldoje jungėsi su šv. Tėvu Pijum XII, prašy
dama teisingos taikos.

Kad būtumėm verti Dievo akyse vėl taip didelės do
vanos — Nepriklausomybės, turime tapti geresniais.

Turėdami laisvę kiek daug kartų ją piktai naudojo
me, su skriauda savo artimui. Mūsų tautos valdovai 
mindžiojo prigimtąsias žmonių teises, kurias saugoja 
pats Viešpaties Teisingumas, laužė Dievo vardu duotas 
iškilmingas priesaikas ir patenkinimui savo puikybės 
ir egoizmo be jokio skrupulo atiminėjo laisvę geriems 
patriotams, tik savo politikos priešams, taip pat troš- 
kusiems gero savo tėvynei.

Laukdami naujo Lietuvos prisikėlimo, turime ne tik 
gailėtis praeities klaidų, bet ir vengti jų pasikartojimo.

Tautos didžiuma šiandien vilkdama sunkų okupantų 
jungą turi progos apsvarstyti savo klaidas ir dėl jų 
gailėtis.

Žmonės savo kailiu patyrę skriaudų iš okupantų ir 
daug prikentėję bus ateityje — gavę laisvę, teisingesni 
savo broliui. Prisikėlusi Lietuva nušvis nauja krikščio
niška šviesa ir jos žmonių darbai nesiskirs nuo žodžių. 
Turėsime kilnių kankinių pavyzdžių, kurie bus didvy
riškai pakėlę visus persekiojimus ir išlaikę tvirtą dva
sią.

Dabartinės tautos kančios ugdo didvyrius, iš kurių 
gyvenimo semsimės stiprybės ateičiai.

Lietuva niekad nežuvo ir nežus.

Toji kankinių žemė — naujoji Lietuva turės gyventi 
tikrai brolišku-demokratišku gyvenimu, kur nebus vie
tos daugiau diktatoriškų vadukų bei jų klikų sauvalei.

Busimoji Nepriklausomybė tai tokia šventenybė, ku
rios nevalia liesti skriaudas ir neteisingumą darusioms 
rankoms.

Atgimusiai Lietuvai turės vadovauti atgimusios dva
sios ir kilnių nusistatymų vadai. Tik tada tegalės grei
čiau užgytų okupantų padarytos žaizdos ir tauta žengs 
sparčiau tikrojo prisikėlimo keliu.

Vado problema
Lietuva svetimųjų pavergta. Lietuvis beteisis savo 

krašte. Išmaningesnieji tautos vaikai pūdomi bolševikų 
kalėjimuose, kankinami ir net žudomi arba ištremiami 
į Sibirą. Tautos masės siaubo apimtos, dėl vykdomo te
roro, vergiškai neša savo kietą vargo dalią. Neretai 
pesimizmas apima ir didžiausį optimistą pagalvojus, 
apie lietuvių tautos dabartinę būklę. Bet kaip pasižiūri, 
kad toks pat likimas ištiko ne tik mus vienus, bet ir 
daugelį kitų tautų, žmogus susiramini. Kaip bus ki
tiems, taip bus ir mums. Tų pavergtųjų Europoje ne
toks mažas skaičius: apie 15 nepriklausomų valstybių 
su daugiau 100 milijonų gyventojų. Visos tos valstybės 
ruošiasi ateities kovai už savo egzistenciją.

Argi mes atsitiksime nuo kitų ir nieko nedarysime 
savo tėvynei išvaduoti? Ne, to negali būti. Mes veik
sime ir kovosime neblogiau už kitus. Bet kur mūsų jė-

gos, kas mums vadovaus tai sunkiai laisvės kovai, Tai 
klausimai, kurie vargina daugelio lietuvių galvas.

Mūsų jėgų šaltinis — 4,000,000 lietuvių pasaulyje, tik 
reikia tinkamos vadovybės, kuri tas jėgas surinks ir 
išrikiuos kovai. įteikia mums visų pripažinto, visų pa
sitikėjimą turinčio, pasišventusio ir gabaus vado.

Teoretiniai žiūrint mūsų tautai vado problemą būtų 
lengviausia išspręsti, nes paskutinius 13-ka metų val
stybei vadovavęs ir Lietuvoje “tautos vadu” tituluotas 
p. A. Smetona yra išsigelbėjus nuo bolševikų ir randasi 
saugioje vietoje — Amerikoje. Bet praktiškai susidaro 
dideli sunkumai, nes Smetonos tautos vadu nenori pri
pažinti didelė dalis lietuvių tautiečių ne tik Amerikoje, 
bet ir Europoje.

Amerikoje yra gana stipri srovė lietuvių, kurie griež
tai stovi už Lietuvos Nepriklausomybę, bet p. Smetonai 
net Prezidento titulo nepripažįsta ir su juo nieko ben
dro nenori turėti. Amerikos katalikai įvairiomis pro
gomis yra pasisakę, kad jie gerbia p. Smetoną tik kaip 
“istorišką asmenį ir Nepriklausomoje Lietuvoje atli
kinėjusį aukštas funkcijas”, bet ir katalikų didžiuma 
čia Amerikoje ir Lietuvoje taip pat nėra linkusi p. A. 
Smetoną pripažinti lietuvių tautos vadu būsimose ko
vose dėl Lietuvos Nepriklausomybės. Kodėl taip yra — 
visi žino, nes šioje pat vietoje keletą kartų apie tai 
buvome parašę. Tokiai padėčiai esant tenka ieškoti 
naujo vado. Prieš keletą savaičių lietuviams laimė nu
sišypsojo. Iš bolševikų okupuotos Lietuvos ištrūko, visų 
lietuvių gerbiamas ir plačiausiai žinomas garbingas ka
rys, buvęs Lietuvos Kariuomenės Vadas Generolas Sta
sys Raštikis. Visi kovotojai dėl Lietuvos prisikėlimo be
galiniai apsidžiaugė gen. Raštikio pabėgimu iš bolše
vikų nagų.

Mes manome, kad Generolo Raštikio asmenyje lietu
vių tauta kovoje dėl savo išsilaisvinimo, momentui atė
jus, galės turėti tinkamiausį vadą.

Tai visais žvilgsniais simpatinga asmenybė, kuri Lie
tuvoje turėjo pasitikėjimą ir pritarimą visokių partijų, 
srovių ir draugijų sluoksniuose.

Didžiojo pavojaus valandą — 15.VI.1940 m., visa tau
ta šaukėsi vadovauti vyifaiisybei ne ką kitą, bet gene
rolą Raštikį, bet jau buvo pervėlu.

Raštikio politikos linija nesutiko su p. Smetonos ir 
jo išaugintų tautininkų linija, todėl tas visų mylimas 
ir gerbiamas kariuomenės vadas gen. Raštikis, tokią 
sunkią Lietuvai valandą, tik pusmetį prieš bolševikų 
okupaciją, buvo priverstas palikti kariuomenės vado 
vietą.

Nors gen. Raštikis 1940 m. pradžioje, turėdamas vi
sos tautos pasitikėjimą, bet netekęs pasitikėjimo vien 
valdančiosios klikos ir turėjo apleisti savo postą, tai 
tauta kompensuodama gen. Raštikiui padarytą morali
nę skriaudą, jį pasirinks savo vadu dar garbingesnėms 
pareigoms — vadovauti Lietuvos išlaisvinimui iš bol
ševikų okupacijos.

Europos tragedija
Balkanuose eina tragiška kova tarp diktatorių ir lais

vės šalininkų kariuomenių. Tai paskutinė Europos že
myno žemės pėda, kurios dar nepalietė diktatorių ba
tas. Už tą paskutinę žemės pėdą mirtiną kovą kovoja 
graikai, anglai ir jugoslavai! Jeigu ir šita kova bus 
pralaimėta, tai visą Europą savo valdžioje turės Hitle
ris, Mussolinis ir Stalinas. Užviešpatavus Europoje dik
tatoriams, mažųjų tautų viltys atgauti laisvę žymiai su
silpnėja.

Nors Europos žemyno gyventojų didžiumą sudaro 
diktatorių pavergtos tautos, bet tų tautų teisių, galin
gesnieji nepaiso. Visi trys diktatoriai įvairių konfe
rencijų proga yra pasidalinę Europą įtakų zonomis ir 
kiekvienas iš jų, pagal savo skonį, vykdo savo valdžią, 
jam pavestoje įtakos zonoje.

Tai gengsteriškas principas, su kuriuo, rodos, turėtų 
kovoti kiekvienas padorus žmogus. Tuo tarpu aplink 
mus sukinėjasi būtybės, kurios karts nuo karto pakal
ba apie laisvę ir net tuo vardu leidžia laikraščius, o 
yra pikčiausi žmogaus laisvės priešai ir kiekviena pro
ga su didžiausiu fanatizmu teisina Europos broliškųjų 
tautų pavergimą. Niekingas grašis iš diktatorių propa 
gandos fondų tiems nelaimingiems žmonėms daug dau
giau reikšmės turi, kaip broliškųjų tautų nelaisvė. To
kie įvykiai dar labiau padidina europiečio tragediją.

Europos žemyno užkariavimu beabejo karas dar ne
pasibaigs, jis bus tęsiamas salose apie Europos žemy
ną ir kituose kontinentuose.

Karui dar užsitęsus pavergtosios tautos gali virsti 
ilgainiui tikromis parako statinėmis diktatorių įsteig
tiems režimams.

Mažas sprogimas tų paraku statinių, aplinkumoje, ga
li išnešti į padanges diktatorių sostus. Laisvės ir demo
kratijos draugai turi dar daug dirbti ir aukotis, kol 
laisvė bus iškovota dėl visų žmonių.

(“Draugas”, balandžio 21 
d., 1916 m.).

Baisi kova prie Verdūno 
tebesitęsia... Kaizerio vy 
riausia^ sūnus sužeistas mū
šiuose... Turkai žudo graikų 
kaimiečius... Suv. Valstybės 
nutarė padidinti kariuomenę 
iki milijono kareivių... Bu
vęs Graikijos ministeris Ve- 
nizelos karčiai puola Grai
kijos karalių... Rusijos Dū
ma paleista...

•

Vokiečių valdžia pareiš
kia, kad ji jokiu būdu nenu
sileis Suv. Valstijų reikala
vimams... “Reikalui esant 
neprasčiau pavartosim gink
lą prieš amerikonus, kaip 
kad jį vartojam prieš kitas 
valstybes”...

Vokiečių kardinolas von 
Hartman lankėsi pas Kaize
rį jo stovykloje... “čia pat 
buvo atlaikyta iškilmingos 
mišios. Po pamaldų kardino
las privedė kaizerį prie al
toriaus ir atsigręžęs prie jo 
pasakė karštą pamokslą”....

•

Vokiečiai įsistiprina Lie
tuvoje... Kaizeris Vilhelm 
paaukavo 25,000 dolerių at
statymui karo sunaikintos 
Mažosios Lietuvos... Ir A- 
merikos vokiečiai prisideda 
savo aukomis...

Bradford, R. I., geležinke
lio nelaimėje žuvo 30 žmo
nių... Wilkes-Barre, Pa. mai- 
nerių streikui vadovauja 19 
metų mergina, Mary McHale.

Po Svietą 
Pasidairius

Atsimenant, tavorščiai, 
kaip Smetonai karaliaujant 
Lietuvoj, mūsiškiai balšavi
kai karčiai šnekėdavo ir sa
vo gazietose rašydavo apie 
licitacijas visokios gerybės 
gaspadorio, kuris nevalioda
vo grąžinti skolos bankui, 
arba kitam kokiam litų što- 
rui. Atvykdavo anstolis, iš- 
licitavodavo kad ir paskuti
nius marškinius ir žmogus 
turėdavo, pasiėmęs lazdą ir 
terbą, eiti į svietą šunų lo
dinti.

— Šitoks parėdkas tegali 
gyvuoti tik prie Smetonos 
ir fašistų! — šaukdavo tam 
sūs balšavikai. Stalino ka
ralystėj nieko panašaus nė
ra!

Ir rados daug durnelių, 
kurie vierijo, kad tikrai tik 
smetoniški anstoliai tokias 
štukas išdarinėja ir kad pas 
Staliną net žodis — licita- 
cija nėra žinomas.

Bet, štai, ant mano delno 
“Tarybų Lietuvos” No. 3, 
1941 m., kuriame ant pa
skutinio puslapio garsina
ma:

Gerbk tėvą ir motiną ir 
tave Dievas ilgiau laikys 
pasaulyje.

VARŽYTYNES
“Alytaus Liaudies Teismo 

Teisminis Vykdytojas, Aly
tuje, pasirėmęs Civilinio Pro 
cesualinio Kodekso 300-316 
str. skelbia 1941 m. sausio 
7 d. varžytynes pil. Gubaro 
Miko kilnojamam turtui par
duoti.

“Parduodamas turtas su
sideda iš 1) Radijo aparato

firmos “Telefunken” tipo 
' gros super” su mygtukais. 
Įkainotas Lt. 800; 2) spin
telė—patefonas radijo apa- 
įatui poliruota — įkainoti 
Lt. 100, kurie bus parduo
dami tą dieną 10 vai. jo 
saugojimo vietoje, Alytuje, 
Savanorių g. (buv. Kupčiūno 
namuose) ir 3) liustrą še
šių lempų nikelchromo — 
įkainota Lt. 200, 4) Du sta
liukai vazonams — įkainoti 
Lt. 40.5, 5) bufetas virtuvei 
baltas — įkainotas Lt. 150,
6) tualetinis stalas su veid- 
lodžiu — įkainotas Lt. 200,
7) dvi spintelės ąžuolinės 
prie miegamų lovų — įkai 
notos Lt. 150, 8) Stalas ke
turkampis — įkainotas Lt. 
20.9, Staliukas mažas — 
įkainotas Lt. 20, kuris tur
tas bus parduodamas tą 
dieną 12 vai. atsakovo gyve
namoje vietoje, Alytuje, Pul
ko g. Nr. 28.

“Parduodamą turtą gali 
ma matyti varžytinių dieną 
pardavimo vietoje. Žinios 
apie jį teikiamos Alytaus 
Liaudies Teismo teisminio 
vykdytojo raštinėje darbo 
valandomis.”

Dar nei metų nėra kai Sta 
lino maskoliai valdo Lietu
vą. O kas bus už penkių, de
šimts. Jei patiems nepriseis 
bėgti, jie visą Lietuvą išli- 
citavos.

O visgi dar mūsų tarpe 
yra durnelių, kuiV tam ne- 
vierija.

Sūnus obuolius kremta, 
tėvui dantys atšimpa.

Lietuvių priež.

Pamiršti pažadai
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Studentai, Meilė Ir Čeką
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

Išvertė Ant. Pauliukonis

(Tęsinys)

Žmonės daugiausia galvoja tik apie tai ir gyvena 
daugiausia tuo, apie ką jie mažiausiai šneka.... O tai 
ir yra kūnas! Taip aš jums dabar kalbu. O seniau ir aš 
pati kitaip galvojau.

Kai nulipome žemyn, profesorius Weidlė stovėjo ker
tėje ir, matyti, kažin ko laukė. To man jau buvo per 
daug. O Grizelda Nikolajevna tarė šyptelėjusi:

— Mūsų p. profesorius šiandien galvos visai ne apie 
renesanso istoriją, bet apie jūsų kojas ir akis. Nieko ne
padarysi — toks, mat, jau žmogus. Net mokyčiausieji. 
Meilė tvirtesnė už protą!

Mes atsisveikinome, ir aš, net neatsigrįžusi, skubiai 
nuėjau namo.

“Ne, ne, negalimas daiktas.. Taip negali būti,” gal
vojau pati viena baisiausiai susijaudinusi. Aš nelanky-, 
siu daugiau jo paskaitų! Antra vertus, juk aš pati bu
vau kalta. Ir ko aš taip kvailai paraudau? O kokios ne
paprastos, svarbios mintys šiandien man visą dieną kvar
šino galvą? Ne, ne, tik knygos, niekas daugiau, tik vie
nos knygos! O, jau žinau, kaip turėsiu save nusibausti! 
Vakare maniau eiti į teatrą ir paklausyti “Eugenijaus 
Oniegino,” bet už bausmę liksiu namie ir mokysiuos kal
bų. Taip, kaip tik imsiuosi “zubryti” kalbotyrą, nes jis 
man mažiausia patinka.

\ , Spalių 10 d.
Šiandien į mus atėjo visa užsiverkusi ir nusiminusi 

mūsų tolima giminaitė, Lizočka Vasilievskaja., Ją paša
lino iš gimnazijos tik dėl to, kad ji susipažino su pagau 
tu karo belaisviu, austru. Šalia jų namų yra platus so
das, kuris priein prie nedidučio ežero. Austras, kuriam 
buvo leista laisvai vaikščioti po tą apylinkę, nes jam 
reikėjo eiti kažin kur i darbą, vakarais visuomet mėg
davo pasiirstyti valtele po ežerą ir, išplaukęs, imdavo 
griežti smuiku. Jis grieždavo, kaip Lizočkos tėvas sako, 
pasiutiškai gražiai. Lizočka sėdėdavo kiekvieną vakarą 
sode ir svajingai klausydavosi tų austro melodijų aidų. 
Jis atplaukdavo arčiau prie parko ir imdavo žiūrėti į Li
zočką, o ji į jį. Ir tai buvo viskas; jiedu nepratarė vie
nas antram nė vieno žodžio. Bet kažin kas apie tai pra- j 
nešė gimnazijos vadovybei, ir ši Lizočką “už palaikymą 
santykių su Rusijos priešininku” išvijo be teisės grįžti i 
į kitą kurią nors mokyklą. Mano tėvelis stengiasi kaip 
beįmanydamas, kad jai leistų įstoti bent į gimnaziją, kur 
nors kitam mieste, bet rodosi, vargu kas iš to išeis — 
nepadės nė pažintys.

"Ą Spalių 13 d. !
Šiandien neturėjau jokių paskaitų ir buvau visą die

ną Laisva. Tad nuėjau į mamos kambarį ir paprašiau, kad 
leistų man nueiti vietoj susirgusios virėjos į turgų nu
pirkti, ko reikia. Tačiau ji, pasipiktinusi, pažiūrėjo sker-! 
somis į mane, pakratė galvą ir tarė:

— Man rodos, kad tau galvoj ima maišytis! Ir tu'! 
nesigėdysi eiti gatve su pintine, iš kurios kyšo mėsga
liai ir burokai? Antra, Ir be Mašos bus kam nueiti, o 
blogiausiu atveju aš galiu paskambinti telefonu, kad pri
statytų viską, ko reikia, tiesiai į namus. Aš tikrai ne
galiu suprasti, ir iš kur tavyje atsiranda tie proletariš- 
ki palinkimai? t

Aš tik patylėjau ir atsitraukiau — mat, su manim! 
vis išeina kitaip, negu su kitais žmonėmis. Dėl to įvy
kio aš susinervinau ir išėjau į universitetą. Pakeliui pa
sivijau vieną virėją, kuri net persikreipusi vilko savo 
terbą, vos beįstengdama ją panešti. Aš priėjau prie jos 
ir paprašiau, kad leistų man jai padėti, bet ji pasižiū
rėjo taip skersai į mane ir padarė tokį kvailą veidą, kad 
aš neišturėjau ir balsu pratrukau juoktis. Bet panėšėti 
jai vistiek padėjau. — Po to įvykio visą vakarą buvau 
blogai nusiteikusi.

Man labai nesmagu, kad aš savo motinai visuomet 
pridariau tik bėdų ir nemalonumų. Tačiau yra dalykų, su 
kuriais aš nieku gyvu negaliu apsiprasti. Pavyzdžiui, ma
ne baisiausiai pykdo, kad mūsų senoji Paša prieš mane 
stovi ramiai, kaip kareivis prieš karininką, ir mane vis 
vadina “jūs, panele,” kai aš tuo tarpu į ją tik paprastu 
“tu” tesikreipiu. Netekusi 'kantrybės, kartą ėmiau ir aš 
visus, kas tik tuokart pasitaikė po akių, taip pat “jūs ’ 
vadinti. Tačiau, nuostabiausia, tai padarė tarnams tokį 
blogą įspūdį, kad jie ėmė mane prašyte prašyti, jog į 
juos vėl su senoviškuoju “tu” tesikreipčiau. Taip dabar 
aš kartais sakau “jūs,” o kartais “tu,” nors man nepa
tinka nei vienas, nei' kitas. (Bus daugiau.)

____ _ j Bus daugiau.) »

NAUJOS RŪŠIES PIKIETININKŲ BRIGADA

(“Draugna" Acme telephoto

Paulo mieste darbininkas fa Jaučiatės Nuvargę
mažiausia uždirba 200-240 n \ r*i o—Be Vikrumo r

Skaiuln gabti — Išpūtę viduriai?

Kada tik užaike.nAa Jūsų žarnos Iš
plinta viduriai, dvokia kvapna at- 
irumaa. užkietėjimas. Imkite FEEN- 
A-M1NT. Ta malonaus .skonio liuo- 
auojanti, kramtoma guma švelniai 
oet tikrai liuosuoja vidurius. Im
kite einant gult. Ryte juusi- 

te tikri) puietiKviniiną ir atgausite 
vikrumų. Jaunų ir senų niutonai 
naudojasi nebrangiu FEEN-A-MINT. 
lis tinka Ir jūsų Seimai. Nuelpirklt 
FEEN-A-M1NT Šiandien.

milų. Amatininkai, kvalifi
kuoti darbininkai per valan 
dą uždirba 2-3 milus, vadi
nasi per mėnesį 500-600 mi
lų. Bet Brazilijos gilumoje 
(interiore) darbininkas už
dirba per mėnesį 150 milų, 
tiesa, ten pragyvenimas pi
gesnis, pasisėja ryžių, užsi
augina kokį gyvulėlį ir mai
tinasi, bet ne koks ten gy
venimas, daugelis rengės va
žiuoti į Lietuvą, bet dabar....

— Ar brangus darbininko buvo — krizės metai daug 
pragyvenimas Brazilijoje, y- 
pač Sao Paulo mieste.

— Ką uždirbi ir praval-

lietuvių nuvarė į kapus...
— Kokiais amatais dau

giausia lietuviai verčiasi, —
. kartą pasiteiravau F. čemar- gai. Vienam žmogui pragy- . , . ....° . kos, kuris turi vyno ir like-

venti Sao Paulo mieste kaš
tuoja 150-200 milų. Geriau 
yra toms šeimoms, kurios .

International Ladies Garment Workers unijos vyrai sudarė naujos rūšies piketinin- turi daugiau rankų, kuriose 1U" 
kų brigadą piketuoti Appalachian Mills, Knoxville, Tenn. Piketininkai įsivilkę į ilgas yra ken dirbantieji, šitokios 
apatines drapanas. Daugiau dėmesio sukeliama.

Ką aš mačiau ir girdėjau Brazilijos lietuvių kolonijoje
Kaip gyvena lietuviai Brazilijoje. - 
Lietuviai pėsti yra keliavę 3000 kilometru. - 
Keistas klimatas. - Deimantu ieškotojai.

Rašo K. ŠILINIS
Kai aš rengiaus keliauti į uodų, nei gyvačių kaip gir-

Braziliją, ne vienas šposi- dejom gyvendami Lietuvoje, 
ninkas man pakukždėdavo į 
ausį: “Nevažiuok į Brazili

rių, o viloje Anastazijoje 
lietuviai turi apie 100 savų 
namelių.

šeimos įstengia pasistatyti 
savus namelius ir gyvena 
žmoniškai. Čia, Brazilijoje, 
vienas patogumas, kad ne
reikia pinigų išleisti kaili
niams ir visokiems žiemi
niams rūbams. Pirmiau ge
riau galėjom gyventi, karas

Bour Retiro rajone gyve- pabrangino pragyvenimą, 
na virš 2000 lietuvių, šiame 1930 metais dar blogiau 
rajone gyvena biedniausias
lietuvių elementas: daugelis 
gyvena rūsiuose ir prastuo
se kambariuose. Bet ir šia-

rių fabrikėlį, kurio metinė 
apyvarta siekia 120,000 mi-

(Bus daugiau.)

United Automobile Wor- 
kers unijos (CIO) darbinin
kams vadai pranešė, kad jie 
pasirengtų streikuoti visuo
se General Motors Corpora
tion fabrikuose.

Čia galima gyventi, bet Bra
zilijos interiore (gilumoj,!me rai°ne gyvena gerai už

PLATINKITE “DRAUGĄ’1

ją, nes gali gyvatei ant uo
degos užminti, beždžionės 
užmėtys bananais, uodai iš
gers visą kraują, skruzde
lės suės rūbus”. Tokių ir 
panašių girdėjau posakių iš

viduje) tai visko sutiksi, ir 
gyvačių ir beždžionių ir tig
rų ir visokių kitokių baisy
bių, o vis gi žmonės ir ten 
gyvena!

Kun. Arminas mums pa-
žmonių lūpų, daug įvairiau- rūpino nakvynes pas gerus 
šių neigiamybių nugirdau a-• žmones ir mes pergyvenom

dirbančių amatininkų, čia 
yra batsiuvių ir nemaža lie
tuviškų siuvyklų.

— Kiek uždirba darbinin
kas per valandą, — pasitei
ravau pas lietuvius darbi
ninkus.

— Įvairiop. Valdžia nu- 
pie Brazilijos klimatą, žmo- tikrai lietuvišką nuotaiką ir statė, kad mažiausias dar-
nes ir jų papročius. Užtat be 
ūpo sėdau į laivą ir vykau 
į tą pasakų šalį — Brazili
ją, nors žinojau, kad čia gy
vena ir grumiasi nemaža lie
tuvių su šio krašto gamta 
ir kuria naują gyvenimą...

Išlipu iš laivo, karštis di
delis, prakaitas čiurklėšėmis 
bėga. Manau sau, pakliu
vau; bet pagalvojau, geriau 
tokį karštį kęsti, kad tik ne 
bolševikų “rojuje”, kurį da
bar rusai pradėjo Lietuvoje 
kurti.

Kovo m. 5 d. atidūmiau į 
Sao Paulo miestą, čia oras 
švelnesnis, nors dienos me
tu saulutė nesigaili nei švie
sos nei šilumos, bet naktys 
vėsios, gali išsitiesęs, ir ap- 
siangojęs nuo uodų ūžimo,

atrodė, kad gyvenam Lietu- bininko atlyginimas per va- 
voje: žmonės tokie lietuviš- landą turi būti nemažesnis 
ki, nuoširdūs, vaišingi ir sa- kaip 1 milas ir 200 reisų.

Vadinasi, per mėnesį Sao

Vidurmiesčio Ofisą.-* Atdaras Sekmadieniai nuo II iki 4 vai. Popiet.
DŽIAUGEIS NATŪRALIA IR 

GRAŽIA IŠVAIZDA!

Gaminame Piritas tiktai iš 
dantistų receptų.

60 Dienų Išmėgintum!. Jei 
nebūsite pilnai patenkinti, tai 
sugrąžiname kiekvieną įmo
kėtą centą.

« l'KRMATOMI » BBt.......  . ,VI 1(6V • DALIS Taisome Ir perdirbame senas 
l’I.BITV piritas. — Mėnesiniai mokes-

O. P. Johnson, Pres. čiai. 1 dienos patarnavimas.

Gen. Sikorskis
(Atkeltu iš 1 pusi.)

LIETUVIŲ LENKŲ 
RYŠIAI

“Draugo” korespondentą: 
paklausė gen. Sikorskį, kaip 
jis žiūri į ryšių palaikymą 
tarp lietuvių ir lenkų bendre 
je kovoje dėl laisvės.

VALANDOS: 
Tolimesni Ofisai:
Kasdie iki 8 vai. v

Y’iiliirm. Ofisas: 
Kasdien iki 6 vai. 
Antrad tr Ketvirtad. 
iki 7-tos vai. vak.

fe

A.A.A. Dental Laboratories
INCORPORATED

Didiliiiisla Piritų Giuniniino laboratorija Pasaubje

1555 Mllvvaiikee Avenue — Tel. ARM. 5550 
202 Smith State Street — Tel. ū'ER. 4630 
4631 IrviiiK Park Roulevartl — Tel. PAL. 4227 
So. S kle — 4U4 E. 47th St. — Tel. ATL. 6880 

Nortli Side — 4731 Uroadvvay.
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vus.
Guliu ir girdžiu naktį gai

džius traukiant savo įpras
tas arijas, šokstu iš lovos 
ir bėgu prie lango, atidarau, 
noriu pamatyti lietuviškojo 
kaimo vaizdą.

Rytą atsikėlus, klausaus 
ar neišgirsiu lakštučių ma
lonios dainos, nieko negir
džiu, tik vištas kudakuojant.
Kai paklausiau šeimininko 
Čemarkos:: “Ar čia lakštu
tės negieda”. Jis tik pasa
kė : Generolas atsakė, kad aps

— Čia nęišgirsi paukščių kritai tas daug priklauso
dainų, o tik uodų ir kitų nuo lietuvių. Jis pats esąs ša
vabzdžių čirškimą. Jau ke- lininkas bendradarbiavimo
linti metai kaip negirdžiu net iki to laipsnio, kurs bv.

patogiai ir gerai išsimiego- neį pempės, nei lakštutės, vo net iki to laipsnio, kurs
ti. Rio mieste ir naktį turi neį vėversėlio dainos, o jų buvo prieš kelis šimtus m?
prakaituoti ir kentėti dide- balsai daug mums lietuviams tų — Jogailaičių, unijos lai- 
lį karštį. Nakties metu tu- pasakytų, oi daug prabiltų..J kais. Generolas taip pat sū
ri porą ar trejetą sykių kel- j. Kaip gyvena
tis ir persiplauti šaltu van- Į 
deniu, kad šiek tiek vėsiau 
pasidarytų. Šiemet gruodžio

lietuviai Brazilijoje 

Brazilijoje gyvena apie
ir sausio m. Brazilijoje bu - 25,000 lietuvių (seniau gy
vo pasakiški karščiai, daug veno daugiau, bet daugelis 
žmonių, o ypač vaikų mirė išvažiavo į kitus kraštus,
nuo ddelfų karščių.

Sao Paulo priemiesty Vi Į

minėjo apie neseniai Vašing
tone buvsį kontaktą, tarp 
atsakingų asmenų iš Lietu
vių ir lenkų pusės.

J. P.

kiti išmirė.
Sao Paulo mieste ir jo 

loję Zelinoje sutinkam kun. priemiesčiuose gyvena apie rezultatai esti geri. Bile ko- 
A. Arminą, einantį klebono. 12,000 lietuvių. Daugiausia kiu reikalu pasiskelbk ‘Drau 
pareigas. Įsišnekėjus, pasi- lietuviai Sao Paulo šiuose go’ “Classified” skyriuje.
dalinus įspūdžiais, kun. A. rajonuose turi savo nuosa- -------------------
Arminas kreipiasi į mus ir vus namelius: Viloje Zelino
klausia:

— Kaip atrodo Brazilija? toj Paneroje ir Anastazijo- dinti ir pakelti mūsų ener- 
Mes tik šyptelėjom, o jis to- je. Pirmuose keturiuose ra- giją, mūsų darbingumą, mū-

Smulkūs “Drauge ’ skelbi
mai nedaug kainuoja, bet

žvilgsnis J praeitį turi 
je, Beloje, Aepinoje, Quin- mus sustinrinti, turi suža-

liau tęsia savo kalbą:
— Pagyvensite, pamaty- 1000 savo nuosavų namelių, 

aite, nebijokite, nėra nei tiek ausided&nčitj iš 2-3 kamba-

jonuose lietuviai turi virš sų pasiryžimą naujiems dar
bams, naujiems žygiams.

Mūsų knygyne dar galima gauti pasirinkimą lietuviškos 
literatūros ir poezijos rinkinių. Dabar komunistų valdžiai 
užkirtus kelią lietuviškų knygų spausdinimui, LIETUVIŠKA 
KNYGA pasidarys retenybė. įsigykite savo kopijas, kol 
jų dar lieka.
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Švento Kazimiero Seserų 
Kongregacijos Įsteigėja
Jos Mirties Vienerių Metų Sukakties Proga.

(Tęsinys) Jų, pasiaukojusių gyventi
Dievo garbei ir darbuotis 
I’etuvių tautos naudai; rea
lizuojame nesuskaitomų ir

Motina Marija, kuri nuo išganingų darbų, nuveiktų 
17 amž. metų ryžosi pasi- pįevo garbei, Bažnyčios ge- 
aukoti Dievo ir Bažnyčios rovei ir mūsų tėvų žemės

Mums Lietuviams 
Pasididžiavimas.

kultūrai.
Kas italams Amerikoje ir 

plačiame pasaulyje yra Mo
lina Cabrini, kas amerikie-

Lietuva kūrimosi eigoje
Lietuviai ir Lietuvos pradžia iki
Gedimino ir jam viešpataujant
(Istoriniai bruožai DLK Gedimino 600 m. mirties 
sukakties, kurios paminėjimas rengiamas Chicagoj 
balandžio 21 d., Sokol Hali, prie 23 ir S. Kedzie gt.) 

Rašo Nevėžio Banga
Pilys sai lietuvių tautai. Išven-

Šie kunigaikščiai su šei- giant kar0' Prižmė kalavi- 
ma gyvendavo pilyse. JosPuočil* P^iūlytną: - Min- 
buvo statomos ant kalno, u

tarnybai, tuo pačiu darbuo
tis ir savo tautiečių naudai, 
nusipelnė didelio pagerbimo 
ir nepaprastos garbės ne
vien tarp žemės žmonių, bet

... . ... čiams yra Motina Seton, tainusipelne ir antgamtines J
.. . , - , mums lietuviams yra Moti-amzinosios garbes danguje : .. \ _

pus Dievą-Kūrėją. Tikrovėje na Manja (Kaupaitė), 
nungi ji gali giedoti: “Ma- Tačiau, Motina Cabrini y- 
no siela garbina Viešpatį, la Bažnyčios jau pripažinta 
ir mano dvasia džiaugiasi Palaimintoji, o amerikiečiai
D>evuje mano Išganytoju
je.”

Jungtinėse Valstybėse dar 
buojasi, kad Motina Seton

Pasaulininkai ir dvasinin- taip pat būtų pripažinta Pa
kai, seselės ir Bažnyčios dig laimintoji ir vėliau Vatika
r i toriai su J. E. arkivysku
pu S. A. Stritch, DD., ją 
pagerbė laidotuvių metu. J.
E. arkivyskupas savo pamok 
sle ją apvainikavo nepapra
stomis garbėmis, o spauda 
j viešumą iškėlė kilnias jos ? 
dorybes ir garbingus nuvei 
kimus.

ru paskelbta Šventoji.

Ką gi mes lietuviai daro
me tuo reikalu? O Genera- 
lė Motina Marija (Kaupa5 
tė) turėjo gausių šventumo 
ypatybių ir niekas negabi 
am faktui užginčyti. Tikro

vėje, ji gyveno šventosios
gyvenimą, mirė ’ šventosios 

Generalės Motinos Marijos mirtimi, ir, neabejojama, 
idealus kūrybingumas, nu- i kad ji šiandien danguje yra 
veikti didingi ir išganingi mūsų tarpininkė ir didele 
darbai Dievo garbei ir lie- užtarėja pas Dievą tiems,
tuvių tautos kultūros gero
vei, tai pasididžiavimas 
inums lietuviams. Tačiau, ar 
kas pamąstė, kad šiandien

kurie į ją kreipiasi maldo 
nūs savo reikalams.

Kodėl ne? Jei žemiškame 
gyvenime, Motinos Marijos

yra dauguma lietuvių, tvir- . .. . .J a dėka, daugelis patyrė nesu
tų katalikų tikėjime, tai ačiū skaitomų malonių, tuo la

biau antgamtiniame gyveni
me ji nepamiršta nuolankių 
savo gerbėjų, nes jos dėka 
ir Dievui leidžiant daugelis

, _ , ,, .. A jau apturėjo ir ateityje apmokė par. mokyklose lietu- ,v. turės gausių ir nepaprastųvjų vaikučius, tapusius pa
vyzdingais katalikais ir ge
rais piliečiais.

Tūkstančiai lietuvių ir ki- jos mirties vienerių metų 
tdtaučių dėkingi Motinai sukakties proga, Gerojo Die 
Marijai už paguodą sunkio- vulio maldaukime, kad ma- 
je ligoje ir sveikatos sugrą- lonėtų leisti vieną kitą ate 
žinimą, nes motiniškoje jos būklą įvykti dėl garbingų 
globoje ir vadovybėje buvo ir išganingų nuopelnų, kurių 
dvi ligoninės: Šv. Kryžiaus ji nuveikė šiame žemiškame 
ir Loretto. gyvenime Dievo garbei ir

Motinai Marijai, pirmąjai 
Šv. Kazimiero seselių kon
gregacijos įsteigėjai, kuri su 
skaitlingomis ir pasiaukoju
siomis sesutėmis rūpestingai

Motinos Marijos dėka, 
šiandien turime skaitlingos

malonių.

Tuo tarpu Motinos Mari-

pačių žmonių išganymui. Be 
Lo, visas apturėtas malones

lietuviškosios inteligentijos; ar palaimas jos dėka, gerie-| 
matome daugybę kilnių šie- ji žmonės turėtų viešai skelb

I
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pių žiotyse, salose, nes to
kiose vietose lengviau gin
tis nuo priešų. Pradžioje pi
lys buvo statomos iš medžio,

daugas su žmona Morta ir 
sūnais Repekiu ir Rūkiu, — 
apsikrikštijo. Atsidėkoda 
mas kalavijuočiams už krik
štą ir iš Popiežiaus išgautą

o vėliau atsiradus parako, karališk» karin4’ Mindau- 
šaunamiems ginklams - is 'gas jiems užrašė dalį Žemai- 
akmens. Iš pilių j apylinkę ^'J03 žemių.
buvo išvesti slapti urvai — Nežiūrint visų pasiseki- 
iš netyčių užpulti priešą, ap- mų, žemaičiai mylį laisvę ir 
gulusį pilį. Priešams pasiro- būdami atkaklūs stabmel
džius, pilyse buvo degamos džiai, buvo nepatenkinti ka- 
šviesos — ženklas — kad raliumi, o ypač nenorėjo 
gyventojai skubėtų į pilį ir klausyti kalavijuočių. Vieni 
gintųsi nuo priešų. kitų nepasitikėdami statė

Kunigaikščiams valdant Pasien5se tvirtas pilis. Pa- 
Lietuvą, tarp savęs nesutik- Saliau’ !vyko smarkus susi
davė, nes neturėjo vienybės, ėmimas prie Durbės ežero 
Jiems daugiau rūpėjo savo žemaičių su kryžiuočiais ir
turtus padidinti, o ne visų 
lietuvių reikalai. Šie kuni
gaikščiai pasižymėjo senovė
je: Zvalgaitis, Utenis, Min- 
gaila, Ringaudas ir kiti. 
Taip truko maždaug iki XIII 
amžiaus pradžios.

Už Lietuvos sienų pradė
jo nerimti kryžiuočiai ir ka- 
lavijiečiai — vokiečiai. Lie-

ALRKSAS TVAKKUNAS

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
bul. IK d., 2:30 vul. pu pietų, 
1341 m., sulaukęs pusės ūmi.,
gimęs Lietuvoj. Panevėžio up- 
skr., l’pytės parapijoj, Aka- 
listų kaime.

Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

mylimų, moterį Josepidne (po 
tėvais Kllmkaltę). dukterį A- 
delę Turlelkų Ir jos dukterį 
Barborų, 3 sūnus: Petrų, jo 
moterį Gorinę ir anūkes 
Klzbietų ir Pauline, sūnų A- 
leksų Ir Albinų, švogerj Ka
zimierų ir jo moterį Klzhie- 
tų Klimkus ir jų šeimų. Lie
tuvoje seserį Onų, jos vyrų 
Kazimierų ir šeimynų Kva- 
nuuskus, brolį Juozapų ir šei
mų lr daug kitų giminių .

Priklausė prie l’pytės Ki.
Kūnas pašurvotas namuose, 

4106 S. Montgomery St. Namų 
tel. Laf. 9646.

Laid. įvyks antrad., bal. 22 
d., 8:30 vai. ryto Iš namų ,
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielų, o iš ten Ims nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Alekso Tvarkuno 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiui kviečiami da
lyvauti laidotuvėse Ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame. Moteris, 
Il.ikte, Šmuli Ir Gimine.-,.

I,aid. dir. Blulevlčia ir Eva- 
nauskas, tel. I-af. 3572.

400 metų. Liutavero, Airio- 
galos kunigaikščio, vyres
nysis sūnus Vytenis išren
kamas Lietuvos kunigaikš
čiu. Visas jo viešpatavimo 
laikas praleistas karams su 
vokiečiais. Vytenis ne tik 
stengėsi atremti priešus, bet 
pats su kariuomene įsiverž-

laupykite Vartotus 
Pašto Ženklus

Ar norite prisidėti prie 
tikro misijonieriško darbo’ 
Taupykite vartotus pašto 
ženklus? Štai lengvas ir vi
siems prieinamas būdas, ku
ris neša misijoms didelės 
naudos, o bendradarbiams 
gausių nuopelnų.

Šioj srity daugiausia ga
li pasidarbuoti tie, kurie 
dirba krautuvėse, bankuose, 
ofisuose ir panašiose vieto
se, kur kasdien pereina 
daug pašto.

Kada susidarys keletas 
svarų pašto ženklų, siųskite 
juos “4th Class Mail” šiuo 
adresu:

MISSION CLUB, 
Hinsdale, Illinois. 
Marian Hills Seminary,

SAIDMEJA DBG1MIKNP.
(imi tėvais Mileškiūtė)

Gyveno 6843 S. Wushtvnuw 
Avė.

Mirė bal. 18. 1941, 4:30 vai. 
p. p., suluukus pusės amž .

Gimus i.ietuvoje, Kilo iš 
Kauno upskr., Grengiškio pa- 
rup., Kairėn ų kaimo. Ameri
koje išgyveno 31 m,-tus.

i’uliko dideliame nuliūdime 
vyrų Jonų; du sūnus Jonų ir 
Antanų: dvi dukteria Bronis- 
lavų Kipskienę, želitų Augus
tų Ir upūkų Robertų; ir Ade
lę; uošvienę Julę Kipskienę;

• puseserę Anelę Stakėiiienę ir 
daug kitų giminių, druugų Ir 
pažįstamų.

Kūliau pašarvotas namuose 
6843 8. \Vashteiiaw Avė.

laidotuvės įvyks antradie
nį, baland. 22 d. iš namų 8 
vai. ryto bus atlydėta J Gimi
mo švenč. Panelės parapijos 
bažnyčių, kurioje įvyks geuu- 
lingos pamaldos už velionės 
sielų. Po pamaldų bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Vyras, Sūnui, l>uk- 
torys, Žentas, Anūkas, l’ošvė, 
Pi įseserė ir Giminės.

laidotuvių direktorius An
tanus B. Petkus. Tel. OROve- 
hill 0142 arba Cicero 2109.

'Mūsu Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS 

ŽEMOS KAINOS 
TEISINGAS PATARNAVIMAS

Venetian Monument Co.
527 N. Western Avė. Tel. See. 6103

kalavijuočiais, vistiek jų 
jungą neatsikratę. Mindau
gas atsimetė nuo vokiečių.
Įpykę žemaičiai už pirmykš
tį susidėjimą su vokiečiais, 
ypač vadovavęs Durbės žy
giui Trainiota, padarė są
mokslą ir Mindaugą, jo žmo- j dav0 į kryžiuočių valdomus 
ną Mortą ir abu sūnus nu- žemės plotus naikinti pilių 
žudė 1263 m. žuvo pirmasis įr terioti jų kraštą. Vytenis 
Lietuvos karalius. Didžiau- buvo narsus ir drąsus kuni- 

tuviams reikėjo vienybes ir sias Mindaugo nuopelnas gaikštis. Priešus puldavo it 
gero vado. Vienas is kum- Lietuvai — įkūrimas valsty-1 Hutas. Kartą, rengdamasis į 

bės ir krikštas. kovą, pasakė kareiviams:
Po Mindaugo mirties Lie- jeigu mano ranka mūšyje 

tuvą užėmė valdyti Trainio- gudrebėtų — tebūnie nukirs
ta, didis pagonybės šalinin- įaj Vytenis po vieno nepa- 
kas. Netrukus jį nužudė gigekimo kare su kryžiuo-1 
sankalbininkai. Kilo daug giais ties Skirsnemune mirė; 
neramumų, nes nebuvo kas 1316 metais, 
rūpintųsi pastovia valdžia.
Tuo sunkiu laiku paima įi 
savo rankas Lietuvos val-

gaikščių turėjo perimti į sa
vo rankas visas kunigaikš
tijas ir apginti Lietuvos že
mes nuo kryžiuočių. Suma
nus kunigaikštis atsirado — 
Mindaugas. Jis nugalėjęs že
mesnius valdovus ir įkūrė 
Lietuvos valstybę apie 1230 
metus. Mindaugui pradžioje 
buvo nelengva, nes kiti ku-
nigaikščiai pavydėjo valdo- džią Traidenis. Tikrai nar. 
vo garbės. Buvo tokių, ku
rie kurstė Lietuvos priešus 
sugriauti Mindaugo galybę.
Vienu metu atėmė beveik vi
sas žemes ir jį patį uždarė 
Varutos pilyje. Kaimynai,

(Seks Gediminas)

Bepigu kiaulei: nei burna
sus ir veiklus kunigaikštis? praUsti, nei darbas dirbti. 
Sustiprino vidaus tvarką ir nei mokslas eiti, nei tėvas 
iš dalies grąžino Lietuvai motina mylėti, nei poteriai
Mindaugo laikų galybę. Trai
denis vadinamas Lietuvos 
valstybės atstatytoju. Jo

pastebėję kunigaikščių savi- sogtinė _ Kernavė, 
tarpes kovas, nesnaudė. Daž- Mirus Traideniui, Lietuvą 
nai teriodavo kraštą ir pa- pradėjo valdyti nauja kuni- 
darė skaudžių nuostolių vi- gaikščių giming _ Liutave-
------------------------------------- ! ra. Ši valdo Lietuvą apie
ti spaudoje. Tegu niek?: ,_________________________
nepraeina tyloje, kas galėtų
dauginti bei gausinti kilnias 

j jos garbes ne vien tarp žmo 
j nių, bet ir danguje pas Die
vą.

Kun. A. Tamoliūnas.

Ali MAKII-NIW..| RIBUIIT

TYPEVVRITERS
ADDlilG MACHINES

— SMAll MONTHIY YAYMIHTJ— 
AU MAKIt

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED
•m inaiit, <ant imiui im.aKMM

+ CTAD typewriter 
COMPANY

BOMBT C. •OOBAATT,
1BB W. MADISON ST.

Phone DEAR3ORN P444
Į IITIMATII—PRĮ| — BIMONtTRATION 1

kalbėti.

Drąsos netekimas, baimė, 
abejojimas ir savim nepasi
tikėjimo trūkumas, tai tos 
tūkstančių laimę ir gerovę, 
galybės, kurios sunaikino 

Svett Marden

VI(Ilk 5TLDI
.1945 ApsI 35* Street

ADV ANCED PHOTOGK \|»HY 

l-V^ EST l’OSSini E PR|<
• NOVE I AEAYETTE 2«U I

UNIVERSAL i 
RESTAURANT
Suteikiam Patarnavimą 

Vestuvėms, KrikStynoms ir 
kitokiems Bankietams 

Linksmas Patarnavimas 
Visiems

756 W. 31st Street
A. A. NORKUS, Sav. 

Tel. Victory 9670

BARY, UTD. LAIDOTUVIŲ DUKTOBIAI

KELNER - PRUZIN
*«rlatulM PatonavlinM — Moterį, petarnesje

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

VISOSE MIESTO DALYSE

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS
Laidotuviu Direktorius

AMBULANCE Dieną ir Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAOE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE

Tel. LAFayette 0727

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio ir Seštndienlo rytais. 
Iš Stoties WHIP (1520). su P. šaltimieru.

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
DIEN4 IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
fl NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
p. J. RIDIKAS 

3354 South Halsted Street 
Skyrius: 710 W. 18th St. 

Visi Telefonai: YARda 1419
ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. Western Avenue 

Tel. GROvehill 0142
J. LnJLEVICIUS 

4348 S. Califomia Avė. 
Tel. LAFayette 3572 

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue 

Tel. YARda 4908
LACHAVVICZ IR SCNAI 

2314 West 23rd Place 
Tel. CANaI 2515

42-44 East 108th Street 
Tel. PULlman 1270

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

ALBERT V. PETKUS 
4704 So. Westem Avenue

Tel. LAFayette 8024

i



Pirmadienis, ’brfl. 21 d., 1941' DRAUGAS

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
1941 BUICK SPECIAL MUSŲ ŠAUNIAME 
PIKNIKE LABOR DAY, VYTAUTO PARKE!

Platinam 1941 Buick Spe- jaustis įpareigotu šiame ti- 
cial tikietus ir šiuo laiku kietų platinime. Dovana ti-

kietams yra begalo puiki ir 
visais atžvilgiais viena iš 
puikiausių, kurios buvo duo
tos “Draugo” pastangomis.

ii i x Tai pasinaudokite šia progaatsilankyti į “Draugo ras- „f, . -.77
tinę pasiimti 1941 Buick Spe- ge beklte PUiHl fondą tr tu-
ciai tikietų platinimui. rek,te progą ,S,gy“ SIg d°-

vaną.
Šių tikietų platinimo tiks- Per praeitus metus “Drau- 

las yra sukelti dienraščio go” piknikas tikrai buvo re- 
“Draugo” Mašinų Fondą, kordinis ir dovana visus pa- 
kuris jau žymiai prisidėjo tenkino, tai ir šiais metais 
prie laikraščio pagerinimo neapsivilsite įsigydami tikie- 
ir patobulinimo. Kiekvienas tukus iš agentų ar tiesiog 
“Draugo” skaitytojas turėtų iš raštinės. XX

matosi didelis susidomėji
mas tų tikietų skleidimu.

Kiekvienas “Draugo” skai 
tytojas turėtų greitu laiku 

raš-l

COLIMA, MEKSIKOJ. ŽEM fiS DKKBRJIMO CENTRAS džio 27 d., parapijos svetai
nėj. Pradžia 6 vai. vak.

Bai. 27 d., 9 vai. ryto vi
sos sąjungietės eis “in cor
pore” prie šv. Komunijos. 
Mišios bus su asista.

Vakare 6 vai. Įvyks ban- 
kietas. Kuopos pirmininkė J. 
Čepulienė daug darbuojasi 
ir rūpinasi bankieto pavy- 

į kimu. Jau daug metų, kaip 
ji eina pirm. pareigas. Ji

CLASSIFIED
reikalingas di nokepis

Kelklingos prityręs lietuvis tluno. 
pis. DiirbuM unt vIhuiIos. Kreipkitės:

C. Palčių, IIIIU Su, K<xliie A\e. 
Tel. Ilev. 4MH3 

1’AltslIH <>|»A fKIS

t'ž $ir>0u našlė parduos KO akrų 
faunų, su gerais builinkais, gyvuliais 
Ir pHiiurguiiiiN. Saukite!

GltOvi-liUI 11105
IšslIUt.MU O.IA COTTAGE 

MILLIU Sl'HINGS, ILL.

Gružua 5 kambarių namus. I’rle 
put Forest I’reterve, skersai Tau
tiškų kapinių. Taipgi parsiduoda 

». . . dailus mediniui "booths.'' W. laiiiri-
yra visą širdį įdėjusi į są- naitm, hžuo s, kean au-., wuiow 

Springs, 111.
PAKMERYS l’ATS PARDVODA~

Šit akrų,, 120 akrų arba 16» akrų. 
Parduos arba mainys už nuosavy
bę mieste — dvit'latj ar bungalovv. 
Pinigus pankoliu.iii morgičdut. Kum 
reikta, atsišaukite 7231 South Honore 
Street, Chicago.

Grand Ballroom. Bilieto kai
na $5.00 asmeniui.

Bankieto bilietų galima 
gauti biznio įstaigose ir laik 
raščių raštinėse, pas Justi
ną Mackevičių, Dominiką 
Kuraitį ir pas visus komi
sijos narius.

. . Komisijos pirmininkas J.su prezidentu Antanu Sme-, .,. , , .1 Mackevičius numato, kad
tona.

Nemažai

Prezidento Smetonos 
priėmimo bankietas 
artėja

Gegužės 4 d. geros, valios 
lietuviai susirinks į Palmer 
House priimti ir susipažinti

svarbos teikia žmonių.
dalyvavimas garbės komisi
joje įžymių Amerikos žmo
nių. Iš Springfield praneša-• 
ma, kad Illinois valst. gub. 
Dwight H. Green sutiko į- 
eiti į garbės komisiją. Kiti 
garbės komisijos nariai yra

NAMAI, FARMOS IR BIZNIAI
Knlpkltės J nius, kurie norite pirk

ti, greitai purduoti arba išmainyti 
kų, tiktai turite. Taipgi stutome nau
jus namus. Priimsime Jūsų senų 
uunių j mainus. Taisome senus na
mus. Apskaičiavimas veltui.

BARGKNAI MARQl'ETTE PARKE 
IR APYLINKĖJE 

Mūriniai bungalovvs, kainos nuo 
..... . ną i $4500 ir aukščiau, 6 duflečlai $6500AtSllankyS ir 21 kuopos lr aukščiau, 14 keturflečiai $11,500 

tiek, kad netilpo erdvioje pirmosios narės, organizato-iaukwuu'aui2-itaLS"* nam^nuo 
bažnyčioje; abejos viškos rėa: M. Brėnzaitė ir M. Pet- H-5 00 lr aukSčiau V__«n*“.nhi ka-

jungiečių veikimą, ypač į šį 
bankietą. Jai padeda komi
sija.

Kviečiami visi atsilanky
ti bai. 27 d. į parapijos sve
tainę. Per vakarienę bus 
programa, kurią išpildys 
dain. K. Sabonis, S. Jurgai-

rm-auKua" Aeme t.iepnuiu, tė, šatūnienė, Juozas ir O- 
Colima miestas, sostinė Colima valstybės Meksikoje, ištiktas žemės drebėjimo. Gat- na Norkai. Pirmą sykį sce- 

vės nuklotos griuvėsiais. Kai kuriose miesto dalyse visi namai sugriauti. 140 asmenų noj pasirodys 21 kuopos są- 
žuvo ir šimtai sužeistųjų. jųngiečių choras.

Metropolitan State Bank, 
A. Valonis, 22nd ir Cermak 
Rd., CANal 1955.

Dr. Atkočiūnas, 1446 So. 
49th Court, Cicero, III., tel. 
Cicero 4276.

P-nia K. Sriubienė, 1315 
S. 50th Avė., Cicero, III., tel.

bankiete dalyvaus virš 1000 Cicero 6222.

Rengimo Komitetas
Sandara, 840 W. 33rd St. 

RENGIMO KOMISIJA.

Prez. Antano Smetonos žinios 
Bankietas

Sekmad., Gegužio 4 d., 1911,

Didžiosios Savaitės ir 
Velykų iškilmės prisipildė, net daugelis šven

toriuje stovėjo. Prisikėlimo 
- Kiek apeigas ir mišias laikė kun. 
Velykų Valančius. Pamokslą sakė 

siais kun. S. Valuckas su nuošir
džiausiais linkėjimais nuo 
sergančio kleb. kun. Skrip

tidžių. Kainos nuo $27 00 ir aukš. 
ir namai gui.ma pirkti ant 

1 ibmokčjmų. Kreipkitės pas: 

valdybos narės: S. Sakalie-| charles p. si komskis, 
nė, Vaičūnienė, Poškienė,, #021 s^Mwest«ni Avė.
Statkienė, taipgi viena pir-1 „l^JubUc 37l3: VakaraLs Prospect 
mųjų sąjungos organizato
rių A. Nausėdienė.

rošienė, centro ir apskrities,ir nanial Ba-*‘ma -plrktl ant lungvų

Town of Lakc^ 
vieną metą būna 
švenčių iškilmės, bet 
metais jos buvo kur kas gra
žesnės.

Trečiadienio vakare pra
sidėjo liūdniausia giesmė — A. Valančiaus ir savęs. Cho- 
“lamentacijos”. Mūsų para- ras, vadovaujant varg. VI. 
pijos kunigai: A. Deksnis, Daukšai, puikiai giedojo. 
A. Valančius, S. Valuckas, Prie šv. Komunijos ėjo be- 
visi turį gražius balsus, var
gon. V. Daukšai padedant, J tis ženklas! 
tikrai įspūdingai giedojo.

PARDAVIMUI namas 
4 fletal po 5 kambarius. Geroj vie- 

. . loj. Arti bažnyčios, mokyklos ir gat-Tlkimasi daug svečių ir;vekarių linijos. Kandos $100.00 j in«-
kšlis klin A Dpk«?nin kun I , •, , , • • tz • x- i bv-uj. Labai pigi kaina -Lietuviui busKaus, Kun. a. ueKsmo, Kun., 1S kxtų kolonijų. Kviečiame Į duodama nuolaidu. Kreipkite Pa» 

sa,Įninku ant 2-tro aukšto Iš .užpa-. . . 1 11 •* , ob t lILlllhU UIIV 6-irU dlIKMU la uzsąjungietes iš kitų kolonijų I Kaiio. 1075a s«-ui vsisbu Avė. 

atsilankyti į mūsų bankietą.'
Sąjungietė!

veik visi žmonės. Džiuginan-

Velykų šventes buvo rimtai
................ susi.rgęS Jonas SPranaiti3' Klausant to giedojimo visų

Chicagos miesto majoras, Palmer House Viešbutyje Turėjo net atsigulti kelioms mįn[į3 kjjo prje Aukščiau*

Susirinkimas
Lemon Juice Recipe Checks 

Rheumatic Pain (Juiekly

Edward J. Kelly; Chicagos Bilietus dabar galima įsi- 
konsulas, Petras Daužvar- sekančiose vietose,
dis; Circuit Court teisėjas Mackevičius, Standard
Harry M. Fisher; Superior Ped, Savings and Loan Ass., 
Court teisėjas John C. Lewe. jSacramento ir Archer Avė., 
Bendro komiteto garbės pir-i VIRginia 1141

Dominikas Kuraitis, Milda 
Buick Sales, 907 W. 35th St., 
LAFayette 2022.

Joseph F. Budrik, 3009 S.
Iškilmes, kurios įvyks tar- Halsted st ( yARds 3088. 

pe gegužės antros ir ketvir
tos dienos duos mums, lie
tuviams. nepaprastą progą

mininku yra majoras Kelly, 
o generalis pirmininkas Jus
tinas Mackevičius.

p-nia Ona Kiras, 3261 S.
Halsted St., VICtory 0353.

. Draugas, 2334 So. Oakley 
įtakingai pareikšti Amerikos Aye cANal 8010.
visuomenei mūsų troškimą, 
kad Lietuva turi būti nepri
klausoma.

Visas priėmimo ceremoni
jas apvainikuos iškilmingas

J. P. Rakštis, 1900 S. Hal
sted St., CANal 9114.

Naujienos, 1739 S. Halsted 
St., CANal 8500.

A. Vanagaitis, 6755 South
bankietas gegužės 4 d., 6 va- jWestern Avė., tel. GROvehill 
landą vakare, Palmer House 2242.

dienoms į Lorettos ligoninę, i giojo jr beaiartinančiojo 
Dabar jau yra savo namuo- laiko •
se, 1606 S. 49 Ct., ir jaučias

Kalėjimas

If you J’iffer from rheumatic, arthri- 
tia or neuritia pain, try this nmple 
ineapensive home recipe that thousands 
are using. Get a package of Ru-EkBrighton Park. — Lietu-1 compound t«i»y. mu it with . qU.,t
of water, add the juice of 4 lemons.

gausios. Seniai kas atsime- vos Vyčių 36 kuopos susi- pleasant. You need only 2 table-
. . . . , . , spoonluli two timei a day. Oftenna, kad butų sudėta tiek au- rinkimas Įvyks pirmadienj, within 48 hours — sometimes over-

.*’*'*• night — splendid results are
obtained. If the pains do not
quickly leave and if you do not 
fcel better, Ru-Ex will cost you
nothing to try as it it told by 

, your druggist under an abtolute
Prašome visus narius daly- >nd R-e<
vauti ir naujų atsivesti. Pa “ended by Good D,u‘“of“

Velykų aukos, pasirodė.

kų. S. J. balandžio 28 d. parapijos mo 
i kyklos kambary, 8 vai. vak.

geriau.
A. Palubin, ! Mūsų bažnyčia didelė, bet
2103 So. 48 Ct., jau apie dvi žmonių prisirinko pilna. Se- 
savaitės kai guli Lorettos sučiU priruošti mokyklos 
ligoninėj. Girdėjau, eina ge- vaikučiai procesijai. Visas
ryn, bet sūnaus vestuvėse apeigas ir mišias laike kun. idelių iškilmių _ ku0.
bai. 19 d., dar nesitiki daly- A- Valančius. Tiek daug zmo 2g metus jubi,iejau9 
vauti. nių artinosi prie Dievo Sta- . , ,, , , , __

lo, kad net trys kunigai tu
rėjo dalinti šv. Komuniją.
Kalėjimas buvo papuoštas 
begalo įspūdingai, artistiš
kai: šviesos, lelijos, lempu
tės, žvakės supo kieliko pa-

, . , , vydalą. Daug bažnyčių ap-
gimtojo krašto sūnų, yrai,,^ gy Kryžiaus
brangesnis uz šimto priešų

Moterų Sų-gos 21 kp. 
25 metų jubiliejus

Toun of Lake. — Moterų 
Sąjungos 21 kuopa rengiasi

minėjimo sekmadienį, balan-

sitarsime svarbiu klausimu.

Vis
dar tebeserga Jurgis Lauri
naitis. Nors ir pamažu, bet 
vis eina geryn.

Tas, kurs gelbsti vieną

Lietuviška Radio Įstaiga

MEISTRAS
1854 W. 47th St.

išnaikinto ją.
Bosiuje

THAT LITTLE GAMĘ” Inter-nit’lCartoosCo.,N.T.—By B. Link

uJriFuJ 1 
GBE uoclt. 
l-r'S HOT iH 
-f«lS ROOM,- 
ujoMocn. 

IAJHAT ttAvtės 
IT SO HOT 1

Tou R.tw/v\y, - 
Too FoRGcrr 
Vo TAKE OFF 
Touft MoFFU-ER 

AMO OMERCOAT-

IHAVEMT
THE

SliGKTEST 
lOtĄ — 

HO-Ho-

T5O Tou
-ThiNK 
-fHA-T'S 

IT »

buvo nesulyginama. Visi, n 
ir svetimtaučiai, gėrėjosi. .
Karstas

Penktadienio rytą, aki
vaizdoje daugybės tikinčiųjų 
apeigas atliko kun. A. Deks
nis. Karstas buv-o taip pat 
nepaprastai gražiai išpuoš
tas. Per visą dieną, ir šeš
tadienį, gausiai buvo lanko
ma bažnyčia, šeštadienio a- 
peigas atliko kun. S. Valuc- 

)kas.
Penktą valandą, varpams 

suskambėjus, prasidėjo pa
maldos. Žmonių prisirinko

WHOLESALE
LIQU()R 
ĮSTAIGA

Išvi-žinJniiic 
IH» Vl.H0 
(hliųųto

REMKTTE 
HENA

METI! VIŲ 
N. KANTElt, Sav. DRA’JO4

MUTUAL LIUUOR CO.
4707 S. Halsted St. 
Tel. BOI'bEVAKI) OOI4

RADIO SERVICE 
— REPAIRING —

Darbas Pilnai Garantuotas

HOUSE or CAR RADIOS

SUGEDO RADIO?...

Šaukite Yards 4693

VYHOLESALE
FURNITURE

BROKER
OININO ROOM SET8 — PAK
LOK hETS — BEDROOM SETS 
— RIGS — KABIOS — KE- 
EJKlUEKAlOItS — WA»HEKS — 

MANGELS — STOVJES.
AU Nailonai!? Advertlsed Itenu.

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

z?

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

AGENTAI; 
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas 
Ant. Labanauskas 

H. Rajewskl 
“Shorty”

Rez. Tel. VICTORY 2499

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 West 31st Street 
Chicago, III. 

Telefonuokite: 
VICtory 16 9 6

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022



s Pirmadienis, bai. 21 d., 1941

Paskirta Illinois valstybės 
saugumo taryba

Illinoiso gubernatorius sursams ir gamybai; civili- 
Green pasirašė legislatūros nei apsaugai; gerovei ir var 
pravestą bilių, kuriuo numa- toto jų reikalams; viešie- 
tyta sudaryti valstybės sau- siems darbams ir butanų?; 
gurno tarybą (defense coun- žmogaus resursams ir spe- 
cil), taip pat tos rūšies ta- cialybei; pramonės resur
rybas apskrityse ir mies
tuose. Šios visos turi koope
ruoti su valstybės taryba, o 
pastaroji su nacionaline ta
ryba.

Po biliaus pasirašymo gu
bernatorius paskyrė valsty
bės saugumo tarybą iš 9 as
menų, kurių vieną paskyrė 
vicepirmininku. Juo paskir
tas Murray W. Baker iš 
Peoria. Pirmininku ex-offi- 
cio yra patsai gubernatorius.

Kiti aštuoni nariai paskir 
styti šiaip: Žemės ūkio re-

sams ir gamybai; viešąjam 
sveikatingumui; viešąjam 
švietimui ir moralei.

Ateinančią savaitę paskir
ta taryba turės susirinki
mą ir duos nurodymų, kaip 
sudaryti apskričių ir miestų 
tarybas.

Valstybės tarybos svar 
blausioji funkcija yra koope 
ruoti su nacionaline saugu 
mo taryba ir gvildenti vai 
stybės ginklavimosi poten 
cijalumus.

JUGOSLAVŲ KARIUOMENE: PASIDUODA VOKIEČIAMS
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("Draugas" Acme telephoto)

Iškėlusi baltąsias vėliavas jugoslavų kar iuomenė pasiduoda vokiečiams nugalėtojams

nius baigiasi gegužės 15 die
ną.

X Liet. Vyčių Chicago 
apskritis ir šiemet bus lai
mėjimui automobilių (Chev
rolet) piknike liepos 4 d. Be 
to, bus dar 9 dovanos iš: 
Peoples Furniture Co., Roo- 
jsevelt Furniture Co., New 

Aldoną Sakalaitę, 2317 City Furniture Co., Standard 
Federal Savings, J. Gribaus- 
kas Insurance, J. Eudeikio,

mu
So. Hoyne Ave., Mundelein 
Kolegijos studentę, ištiko ne
laimė. Kolegijos chemijos I Wm Lewis, A. Liakas Je- 
laboratorijoj darant bandy-'velry storė įr r. Andreliū- 
mus netikėtai sprogo degi- nas Marąuette Jevelry Store, 
namoji rūgštis paliesdama
akis ir apdegindama ranką. 
Džiugina tik gydytojų tvir
tinimas, kad nesą rimto a- 
kims pavojaus.

X “Draugo” 
kontestu moksleiviai

X “Studentų žodžio” ba
landžio mėnesio numeris jau 
pasiekė skaitytojus. Įdomus. 
Be kitko, įdėtas A. T. Vie
nuolio straipsnis apie DLK 

paskelbtu įGedimino 600 m. mirties su-
rodo

Harvester komp. 
didina atlyginimą 
darbininkams

International Harvester 
kompanija paskelbė, kad ji 
didina 5 centus daugiau už 
darbo valandą atlyginimą 
visiems savo darbininkams, 
kurių yra apie 42,000 visuo
se jos fabrikuose J. A. Val
stybėse. Iš to skaičiaus apie 
14,000 darbininkų yra Chi
cagos fabrikuose.

Nebus kur sudėti 
derliaus

Paviršiniais apskaičiavi- 
r/ais, kurį atliko U. S. že
mės ūkio departamentas, šie 
met J. A. Valstybių ūkinin
kai surinksią iki 800 mili 
jonų bušelių kviečių ir apie 
pustrečio bilijono bušelių 
kornų.

Tik maža dalis šio der- 
1 aus bus palikta pačių ūki
ninkų reikalams. Gi visas ki
lęs grūdų derlius pateks į 
sandėlius, o iš tenai į mar- 
ketus.

Kompanija apskaičiuoja, 
kad per vienerius metus jai 
tas padidinimas atsieis iki 
puspenkto milijono dolerių 
daugiau.

Atlyginimo padidinimas nupilti, kadangi daug san- 
nužymėtas nuo balandžio 14 <-iglių yra užimti su pernykš-

Vienas žudikas 
identifikuotas

Mačiusieji italų laikraščio 
La Tribūna leidėjo ir redak
toriaus John T. Arena nu
žudymą du asmenys, anot 
policijos, vieną žudikų iden
tifikavo iš policinės nuo 
traukų (fotografijų) kolek
cijos. Policija areštavo J. 

Truppa, 31 m. amž., 2147 
Potomac Ave.

Laikraščiai Chicago Daily 
Tribūne ir Chicago Daily 
News praneša, kad nužudy
tas Arena tarnavęss nacia
ms ir fašistams, gi jo vieša 
kova prieš fašistus buvęs, 
matyt, tik maskavimasis. 
Susekta, kad 1939 metais 
Aiena susirašinėjęs su nacių 
vadu Goebbelsu Vokietijoje.

Turint prieš akis tokį dide 
lį derlių, iškilo nauja prob
lema.

dienos.
Kompanija savo nuospren

dį didinti atlyginimą paskel 
bė gavusi CIO unijos reika
lavimą didinti 10 centų dau
giau už darbo valandą. Šiuo 
klausimu bus turimi pasita 
rimai tuose fabrikuose, kur 
ši unija yra pripažinta kaip 
kolektyvio derėjimosi agen
tūra. Su kitų iabrikų darbi
ninkais pasitarimai bus vyk 
domi tik po įvykusių darbi
ninkų balsavimu.

Anot kompanijos, dabar 
mažiausias darbininkams at 
lyginimas už darbo valandą 
bus 60 centų. Iki šioliai bu
vo 55 centai.

Policijos kapitonas O Coh- 
nell nuodugniau apklausinė- 

Nebus vietų javams j jęs Miss Eleanor Herrmeyer, 
17 m. amž., kuri buvusi su 
Arena kaip šis nužudytas. 
Kapitonas sako, Herrmeyer 
išpažinusi, kad Arena jai 
paskutinį kartą buvo pareis 
kęs, kad jis “visas kitas mer 
ginas į šalį nustūmęs.”

eio derliaus grūdais.
Žemės ūkio departamen

tas turės kaip nors išspręsti 
Šią problemą.

Tikybinis abejingumas y- 
ra nusižengimas tikybai 
Kas neutralus tikėjime, tai 
yra Dievo priešas. Maedet

PASKOLA
f l \ GAIŠI
greit. leng
vais išnio- 
IcėJImal-i —

IKI 20 METV.NIO 5

STANLEY GAVCUS
— Parduoda—

JUODŽEMĘ
1 bušelis — 25c; 5 buš. už 
$1.00; 10 buš. už $1.50

Pcrkriuisto Roblus, Vežioja Anglis
Kreipkitės prie;

Stanley Gavcus .
110 So. Rldgeland Avenue 
Wcrtli, III. Tel. Oak I.iimii 19.1-.l-l

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN AASOCIATION

OF CHICAGO

2202 W CERMAK ROAD
Tel.: CANAL KSS7 

Mokame 3%% Dividendų 
Ben. J. Kazanauskas, Sec.

TURTAS SI 000,000.00 
VIR. r

Jei Insnce Reik,
PAS

VILEIŠĮ
EIK!

Electrolysis Clinic
Plaukai Ifinalkinanal 
Nuo Veido Ir Ran
kų Ant Vtmulos. ,

GREITAI IR 
BE SKAUSMO 

TREATMENTAI
TIKTAI ............ 50c

Valandos 0 v. v. — S:3O v. v.

Aron and Aron
3962 Fifth Avenue

Kampu* Cr»wford and Harrl.on
Tel. KKDzie 7810

I)R. PETRAS 
VILEIŠIS, 

Atstovas

The Prudential Ins. 
Co. of America

OFFICE-
175 W. JACKSON BLVD.

SPITE A-1S8O 
Home Offloc: Ncwark, N. J.

RESIDENCIJA:
4432 So. California Avenue

Tel. LAFayette 0771
)

Vėl kamuojasi svai 
galų pardavimo 
klausimu

Chicagos aldermenų tary- f 
bos “laisnių” komiteto pa- 
komitetas iš naujo svarsto 
sumanymą, kad uždrausti 
sv aigiuosiuss gėrimus par- i 
davinėti parduotuvėms, vais 
tinėms ir kitoms įstaigoms. 
Sako svaigalų pardavimas 
tirėtų būti apribotas tiktai 1
tavernais ir specialėmis svai 
galų parduotuvėmis.

Miesto advokato pavaduo
tojas M. H. Tose tvirtina, 
kad šis svarstomas sumany
mas yra neteisėtas, tad ir 
niekinąs.

Prieš porą metų šis klau
simas be jokių pasekmių 
buvo sprendžiamas.

Bus mokama 
50,000 dol. algos

Chicago Surface linijų 
(gatvėkariu) naujam prezi
dentui Charles W. Chase, 
kurs parsikviestas iš India-

n-. polis, Ird., l:us mokam: ' susidomėjimo. Daugelis ren- 
5C.000 dol metinės algos. ,ka medžiagą savo rašiniui,

Pasitraukusiam linijų pre .kiti jau rašo. Ypač čia rodo 
zidentui Guy A. Richardsoa nemažai aktyvumo akademi- 
buvo mokama 60,000 dol. kės. Terminas paduoti raši-

kaktį, kurią Chicago lietu
viai minės balandžio 27 d., 
Sokol Hali, prie 23 ir So. 
Kedzie Ave.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

BUDRIKO
Išpardavimas
1941 General Electric 

Refrigerator!

Didis Rakandų ir Elektrikinių 

Šaldytuvų Pavasarinis...........

BUILT-IN BUTTER "BOX"
A new convenience women will applaud! 
Spėriai compartment that keeps table but- 
ter just right for easy spreading.

Ii © M

i

ITAPGUTIJ'
RADIO LAIKRAŠČIO 10-ti METAI

APTARNAUJA CHICAGOS ir APYLINKftS LIETUVIJĄ
Vienintelis Vakarinis Lietuvių 

Programas Amerikoje —
Leidžiamas 9 Sykius į Savaitę

SEKMADIENIAIS 1 vai. 0. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTAD. ir ŠEŠTAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.

AR DAUG KŪRO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?]
Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij^j

Sutaupysite Daug Pinigų.
Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:

1. Sutaupysite 40% kuro;
2. Apsaugo gyventojų sveikatą :|
3. Padidina namų vertę;
4. Taupo namų šilumą;
5. Duoda gerą apsaugą nuo 

gaisrų;
6. Greitai ir lengvai įtaisomaĮ 

Apskaičiavimas Dykail

noNttR DOCK WOPL 
Co«M«OAH»
Fimoui hiAAime Bqa»M 

Česnį j rvGmmehm Baahm 

SecrMfco©- 30lm Cusk Ft

Mato Ome W

tau Smrm iii Lavtm

Hiavy DuuwmMAJT»tAi>- 
Maaohvv. ConcirrtlR Parūpiname F.H.A. PaakoltnlmvM 

ar UbnokėjlmiiA.

Mpp taip pat parduodame visokiausi ų stogŲ ir sienoj 
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Ave. Republic 6051|
WAr«hooM: 9401 So. Stony Ialand *•*-

NEW O-l “BIG 7” is a rare combina- 
tion of beauty and quality. The finest 
refrigerator money can buy, with 
leading de luxe features—and sėlis 
at lašt year s price of a G-E "6”l

YOU’ll ESPECIALLY LIKĘ the ncw
G-E’s top shelf for bottle storage 
—it will accommodate as many as 11 
full-quart milk bottles. And you get 
Perfected Conditioned Air, too!

EXTRA LARGE STORAGE SPACEI
15 sq. ft. of Shelf Area. 10 Ib. Cold 
Storage Compartment. 12 ibs. of ice 
cubes. 10 qt. Fruit and Vegetable 
Drawers. Dry Storage Drawer. All- 
Steel Cabinet and Sealed-in-Stee^ 
General Electric Tbrifr Unit.

$ 5.00 ĮMOKĖ!'
TIK $2.00 l
Pats per savę

SAVAITĘ
išsimoka.

Pas Budriką jūs rasite pilną pasirinkimą Rakandų, Radijų, Skalbiamų Maši
nų, Elektrikinių Šaldytuvų ir Dulkių Valytojų. Taipgi jūs rasite visus nau
dingus namams prietaisus. Jeigu jums reikalinga namams prietaisų, jūs esa
te širdingai kviečiami atsilankyti ir pamatyti juos BUDRIKO Pavasariniame 
Išpardavime.

Joseph F. Budrik Furniture House
3409-11 S. Halsted St. Chicago, III.

BUDRIK ANNEX, 3417-21 S. Halsted St.
Dėl sąžiningo radijo pataisymo, pašaukite: YARds 3088.

PASIKLAUSYKIT: Radijo Valandos iš WCFL Radijo Stoties, 1000 kil., nuo 5:30 iki 6-30 
vai. Nedėlios vakare. Jeigu “baseball” užsitęs iki 6 vai., tai pradžia bus 6-tos vai. vakare. 
WAAF, 950 kil. “Songs of the Island”, nuo 4:30 iki 5-tos valandos vakare.
Dėl patogumo toliaus gyvenančių, Budriko Krautuvė atidara ir Nedėliomis nuo 10-tos vai 
ryto iki 4-tog vai. popiet.

v

/


