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LOGIKA
Už keturių komunistų, —
Lietuvos priešų — sušaudy
mą Lietuvoj, Smetona yra
komunistų prakeiktas, o už
keturių tūkstančių komunis
tų sušaudymą Rusijoje, Sta
linas yra išaukštintas ir dar
bininkų tėvu padarytas, nors
jis yra iššaudęs darbininkų
daugiau, negu bi-kuris kitas
diktatorius. Kur čia protas
i
ir kur logika?
ČIGONŲ POLITIKA

Stalinas su Molotovu tebelošia čigonų roles: prie Hit
lerio yra prisirišę, su Turki
ja ir Jugoslavija flirtuoja, o
Bulgariją bara kam ji pasi
davė Vokietijai, nors jie pa
tys (Stalinas ir Molotovas)
Vokietijai nei vieno priešin
go žodžio netarė.
Po suomių-rusų karo ii
Baltijos valstybių užgrobi
mo, Maskvai ir jos agentams
niekas nebetiki, visi juos lai
ko Hitlerio vergais ir kitų
valstybių griovėjais.
A
PASMERKIMAS.

Franco Gavo
Hitlerio Įsakus

O

Vejasi "sumuštą priešą"

Neišlaikė ir naujas anglų frontas
LONDONAS, balandžio 22
d. — Patikimi šaltiniai pra
neša, jog šiuo metu Ispani
joje lankosi Rudolf Hess, ku
ris esąs asmenis Hitlerio at
stovas ir jis pareiškęs gen.
Franco, ką Hitleris manąs
daryti Viduržemio jūroj ir
ką ispanai turi daryti, kad
būtų galima užimti Gibralta
rą.
Diplomatiniai sluogsniai
praneša, jog Hess Madridui
įteikęs galutinus Vokietijos
reikalavimus.
Spaudimas didėja

Oficialiai šie pranešimai
nepatvirtinti, bet įtakingi
sluogsniai pabrėžia, jog vo
kiečių spaudimas į Ispaniją
kas kartas didėja. Ir Franco
negalįs amžinai nutęsti pave
dimą Ispanijos bazių vokie
čiams.
Sakoma, jog Hitleris pla
nuojąs panaudoti Prancūzi
jos laivyną ir vokiečius “tu
ristus” Prancūzijos šiauri
nėj Afrikoj ir Ispanijos Moroke atakoms prieš Gibral
tarą.

Komunistus ir jų agentus
stipriai pasmerkė Prez. Roo
se veltas savo Jackson Day
•z
kalboje, būtent: “Demokrati
jos priešai daro viską, kad Pasitiki turkais
suardyti mūsų vienybę Jie, Tuo Urpu anglai
itikj
skleidžia įs užsienio atsiųstą
■. ,
,
,
.
‘ turkais, kurie anglų manypropagandą ir kelia suirute
mu, su vokiečiais nesudaryJie sakosi esą žmonių ūžta ■
.
šią nepuolimo pakto. Todėl
rejais ir pacifistais, o iš tik- guezuį jg siaurės
pavojus
rųjų yra brutališkiausi maiš- esąs menkas.
tininkai. Jie skelbia taip tai
Naciai planuoją tuo pačiu
ką, kaip velnias cituoja šven laiku pulti Gibraltarą, Suetą raštą. Nežiūrint to, ką ko zą ir užbaigti anglų kariuo
munistai lupomis sako, savo menę Graikijoje. Šį planą vo
veiksmais aiškiai įrodo, kad kiečiai įsitikinę galį baigti į
jiems darbininkų čempijonai, dvi savaites.
išdavė darbininkus Prancūzi
Tačiau dauguma stebėtojų
joje, etc.”
įsitikinę, jog šioks planas

vokiečiams nepavyks.
GRAIKŲ FONDAS
Graikų Karo Fondas už
dirbo $50,000 iš vieno paren
gimo, kuris įvyko Chicagoje
prieš kelioliką dienų, žmonės
mokėjo už bilietus po $10 ir
$25 ir dar aukas davė. Pagal
vokim, ką darom ir kiek duo
dam mes Lietuvos reika
lams.
,
•
‘d ■

Vokiečiai pralaužė abu
anglų-graikų frontus

Vengrai Jugoslavijoje

BENDRASIS REIKALAS

Mes jau daug kartų sakė
me ir dabar pakartojame,
kad šiandien reikia gilintis 1
ne į vieno, ar kito asmens
nuopelnus arba klaidas, bet
į bendrąjį visos tautos rei
kalą, į Lietuvos ir lietuvių
išlaisvinimą iš Maskvos na-

ISTANBULIS, balandžio
22 d. — Šiandie vokiečiai,
pasinaudodami greitaisiais
laiveliais užėmė Graikijos
salą Samotrakiją ir ataka
vo graikų salą Lemnos, kuri
dominuoja įėjimą į Darda
nčius. Salą gina anglai.

BERLYNAS, balandžio 22
d. — Karo vadovybė prane
ša, jog vokiečių kariuomenė
užėmė Graikijos miestus Vo
los, Lamia ir Janiną. Volos
' ir Lamia gynė anglai ir Jami
ną gynė graikai.

Oficialioji vokiečių žinių
agentūra pareiškia, jog Vo
kietijos kariuomenė vejasi
I “sumuštą priešą” ir jog na
ciai atsidūrė apie 100 mylių
:i
, nuo Atėnų.
I
.
(“Draugus" Acme telephot®’
Nuskandino 6 laivus
Anot vokiečių, vengrų kareiviai kovoja su serbais Zombor miestelio gatvėse, kai
LONDONAS, balandžio 22
vengrai paskui vokiečius įsiveržė Jugoslavijon ir užėmė nemažą jos dalį tikslu pasisa- d. — Ministeris pirmininkas
Karo vadovybė taip pat
Churchill House of Commons praneša, jog vakar vokiečių
vinti.
posėdyje pareiškė, jog jis tu orlaiviai nuskandinę šešis an
rįs nutylėti apie esamą pa- glų kariuomenės transporto
vojingą anglų karo poziciją laivus. Šiais laivais anglai
Amerikoj
Graikijoje.
kraustėsi iš Graikijos.

CHURCHILL
NUTYLĖJO
APIE KARĄ

ROMA. — Keturi šimtai
WASHINGTONAS. — Pie
italų
orlaivių apmėtė bombotinių anglių kasyklų savinin
mis besitraukiančius iš Alkai sutiko grįžti New YorKAIRO,
balandžio
22
d.
—
banijos graikus.
kan pasitarimams su United
— » ■ 5. \ - .» . •
-'
Italijos
kariuomenė
austa
b,
Mine YVorkers atstovais.
dė pasitraukimą ir pradėjo
LONDONAS. — Aglijos
•
iš naujo kovą prieš anglus
Viduržemio jūros laivynas
YVASHINGTONAS. — Ka
prie Dessie, 175 mylias į •
ro departamentas paskelbė
per 40 minučių vakar bom
šiaurryčius nuo Addis Aba- f
planus keturių rūšių priešorbardavo Libijos uostą Tri
bos.
laivinės apsaugos slėptu
poli. Uuoste pataikyta į še
Nežiūrint italų pasiprieši
vėms, kurios bus rekomen
šis transportinius laivus.
nimo, anglų kariuomenė, žy
duojamos privatiniam nau
giuojanti Etiopijos sostinės
dojimui.
linkui, pasak anglų, užėmusi t BELFASTAS. — Belfaste
naujas ir svarbias pozicijas. ir šiaurinėj Airijoj pereito
YVASHINGTONAS. — Ka Vykstančiose prie Dessie ko antradienio naktį vokiečių
ro departamentas praneša, vose italams padaryta dideli bombos užmušė apie 500 as
menų, sunkiai sužeidė 420
jog Anglo-Egipto Sudane, or nuostoliai.
laivio nelaimėje žuvo Col.
Šiauriniam rytinės Afri ir lengv iau sužeista 1,142.
Gerald Brovver, Amerikos ka kos fronte anglų kariuome
rinis aviacijos stebėtojas.
nės žygiavimui labai trukdą LONDONAS. — Vokietijos
bombanešiai pereitą naktį ke
•
sugriauti keliai.
bombardavo
YVASHINGTONAS. — YVm.
Pietinėj Etiopijoj esą su lėtą valandų
C. Bullitt, buvęs U. S. amba imta 17 italų karininkų ir Plymouthą ir kitas vietas.
sadorius Prancūzijai ir New 549 kareiviai ir karo veiks
•
Yorko majoras La Guordia mai vyksta patenkinamai.
HONGKONGAS. — Rytinėj
paskirti Amerikos vidaus a p
ir šiaurinėj Kvvantung pro
saugos planams sudaryti.
vincijos dalyj 10 milijonų ki
Turkai tikisi
niečių gresia bado pavojus.

F. D. Rooseveltas

atakavimo

vyks Kanadon

ISTANBULIS, balandžio
22
d. — įtakingi sluogsniai
OTTAWA. balandžio 22 d
— Kanados ministeris pirmi šiandie pareiškia įsitikinimą,
ninkas Mackenzie King pra jog pagal Vokietijos.
nešė, jog Prezidentus Roose 1I Turkija seks po Graikijos.
veltas priėmęs pakvietimą
Gerai informuotieji diplo
gySVEIKINAM
apsilankyti Ottawoje ir galįs matiniai sluogsniai įsitikinę,
Mūsų penktadienio pasta Amerikos lietuviams ir ben atvykti tarp gegužės 10 ir 1 S°8 vokiečiai puls Turkiją
ba apie Lietuvos Prezidento drai Amerikos žmonėms rei 15 dienos
birželio mėnesį, jei ne ankakia
atbusti
ir
realiau
į
esatraktavimą atnešė keletą
Ministeris pirmininkas ką čiau.
ypatingų atsiliepimų iš visai
gyvenimo padėtį pažiurę- tik grįžo iš konferencijų ?n
Esą dvi galimybės Turkinetikėtų šaltinių.. Kaikurie ti* Jeigu to nebus padaryta, Prezidentu Rooseveltu, ku jai išvengti ankstyvos ata
chicagiečiai tą pastabą pri- tai Hitleriai ir Stalinai val- riose susitarta dėl Amerikoa kos: (1) vokiečių sėkmingi
sitaikė sau, ir išsiaiškino, ją dys ne tik Europą, bet ir ir Kanados bendradarbiavi- žygiai Afrikoje ir (2) gali
savoje šviesoje, ir visai klai- Ameriką. Įvairius penktako- mo.
ma yokiečių ataka ant Rusi
jos.
dingai. Turime pasakyti, kad
čia veikia apsiputoję,
atsiliepusieji ir su jais dir•
niekas nepersekioja; o Kau
bantieji mūsų pastaboje ne- GRIGAITIENĖ
no “Tarybų Lietuva” prane
buvo ir nėra paliesti Mūsų
Dalinai debesuota ir gali
Chicago “Vilnis”
sako, ša, kad Grigaitienės brolis,
pastaba buvo grynai patrijo kad Lietuvos operos artistė rangovas (kontraktorius) nu ma lietaus, šiaurės vėjai.
Saulė teka 4:57 vaL, saulė
tinė. Visus nuoširdžius pat- Grigaitienė tebėra operct teistas dešimčiai (10) metų
leidžias 6:39 vai.
rijotus mes sveikiname.
į daininkė ir kad jos giminių kalėjiman.
_ d xflkll

ORAS

Tačiau jis pareiškė, jog
anglų karo veiksmai Graikijoje esą labai komplikuoti ir
jie pravedami labai sumaniai, bet net ir . vyriausybė
ne
J
gaunanti kasdien pilnų ir iš®

.

*

(Londone anglų karo sluogsniai ^tsisakė kalbėti apie
anglų evakuaciją iš Graikijos).
i Asies diplomatiniai
ji
• • sluogi
• • ,
sniai kalba apie galima grai-

kų prašymą taikos.

Įvykiai Libijoj

Apie įvykius Libijoj, pa
sak Churchill, vyriausybė
puikiausiai informuojama,
bet jis nemanąs, kad išsa
rnus pranešimas esąs būti
nas.

ATĖNAI, balandžio 22 d.
— Atėnų didvyriško pasiry
žimo kovoti neįstengė pri
trenkti nė netolimi kamuolių
garsai, nė sužeistųjų karei
vių minios.
Paklaustas apie Anglijos
Atėnuose šiuo metu jaučia
santykius su Ispanija, Chur- mas kietas pasiryžimas ir
chill atsisakė plačiau paaiš sunki tyla.
kinti apie $8,000,000 paskolą
Bizantinės Atėnų bažny
Ispanijai.
čios sausakimšai prisigrūdu-

Jis taip pat atsisakė paskelbti išdavas Edeno diplomatinių kelionių pietrytinėj
Europoj.
t
j j

sios maldininkų, kurie meldžią prisikėlusį Kristų pergalės ir saugumo mylimiesiems.

Naujajam fronte

Tokijo esąs

Tuo tarpu’netaip toli nuo
Atėnų vyksta mirtinoji kova
taikiai nusistatęs
už Graikijos laisvę. Vokieti
jos tankai ir orlaiviai pri•
MONTREAU. — Netrukus
TOKIJO, balandžio 22 d. zertė graikus ir anglus past
Kanada gali pradėti statyti — Šiandie laikraštininkams traukti.
Jungtinėms Valstybėms ma Japonijos užsienio ministeru
Anglų kariuomenė skubiai
žus karo laivus.
Matsuoka pareiškė, jog pe» sudarė naują fronto liniją į
šešis mėnesius įgytieji Japo pietus nuo Danijos. Čia, gal,
nijos laimėjimai turėtų įti būt, anglai bandys paskutinį
kinti Ameriką, jog Japonijos kartą, prie Termopilo sulai
Pašovė 22 nacių
nusistatymas yra taikingas. kyti vokiečius.
šie laimėjimai, pasak Mat
orlaivius į dieną
m
suokos, yra: (1) Italijns-Vo- Antrasis Dunkirkas
paktas
KAIRO, balandžio 22 d. — kietijos-Ja ponijos
Kai kurie sluogsniai įsiti
((2)
pripažinimas
Nankingc
Anglų štabas praneša, jog
kinę, jog Graikijoj netrukus
vyriausybės
ir
(3)
neutrali

pereitą sekmadienį kovose
;urės įvykti anglams antra
teto
paktas
su
Rusija.
virš Atėnų pašauta 22 vokie
sis Dunkirkas.
Pakte
su
Rusija
nesudary
čių orlaiviai.
Pranešimai iš Turkijos sa
Dauguma, vokiečių bomba- ta jokių slaptų sutarčių, pa
ko, jog anglų pasitraukimą
nešių ir kovos orlaivių, pa- brėžė ministeris.
pridengia Graikijos pėstinin
sak, anglų, geriau pasirink-, Apie galimus Jungtinių
kų daliniai.
davo apšaudyti kulkosvai 1 Valstybių ir Japonijos pasi
Anglų kariuomenę sudarą
džiais civilius gyventojus, i tarimus ar apie santykių pa
>0,000
kareivių ir nemažas
negu susitikti su anglų la-• sikeitimo galimumus minis
įkaičius lengvųjų tankų.
kūnais.
1 teris nieko nežinąs.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
Minstrel $how ir šokiai
parapijos naudai

nių buvo. Galėjo būti dau
giau ir lietuvių.
Kalbant apie dainą, mu

Hartford, Conn. — Balan ziką ir Katkauskaitę norė

džio 27 d., 7:30 vai., para
pijos šv. Cecilijos choras,
vadovystėj varg. Justo Bal
sio, rengia parapijos nau
dai linksmą juokų ir dainų
vakarą. Apie tai rašau, nes
žinau, kad lietuviai mėgsta
juoką ir dainą ir paskui pa
šokti.

lankyti kitas kolonijas, drau mininkė, Ona Gavelis, Marigijos nariai subruzdo ir su- ja Andrulionis, Juozas Walsitarė pagerbti prezidentą ker ir Albertas Shupienis,
prieš jo išvažiavimą. Tad draugijos pirm.
sekmadienį, balandžio 20 d., -------------------------------------6:30 vakare, Hamilton vieš Linon Juto Recipe Checks
butyje įvyko pagerbimo ban- >
Rheumatio Pain Quiokly
auficr Irom rheumitic, trthrlkietas. Kiti svečiai buvo liaII oryou neuritii
pain, try thit limpi*
ineipentive home rccipe
Smetonienė, Žadeikis, Lietu are uting, Get a paeitai*that of thoutanda
Ru-Ez
Compound loday. Mii
it with a quart
add the juice of 4 lemom.
vos pasiuntinys Amerikon ir | oiIt'* water,
eaiy. No
trouble
at
all
and
pleasant.
You
needonly
2
tabieZadeikienė. Po bankieto drau ■pronfula
two
timeaa
day.
Often
withtn
48 bouri
—
aomeiimea
overgijos choras ir nariai išpil night
—
aplendid
reaulta
ate
obtained.
If
the
paint
do
not
ųuicltly
teave
and
if
you do
not
dė įdomią programą. Ban feel better, Ru-Ez will coat you
nothing to try
as
it
ia
aold by
your
druggiat
under
an
absolute
kieto rengimo komitete da moncybaclt
guarantee.
Ru-Ez
C""ipound
ia
for
aale
and
rec-tlyvavo: Ona Walatkus, pirhy Good
V—--'

Amerikos Lietuviu
Draugija pagerbs
Prez. Smetoną

DEANNA KAIRO VEDYBINĮ PYRAGĄ

čiau lietuviams
pranešti
smagią žinelę. Daugelis jau
žinote, kad Ona įdainavo į
rekordų plokšteles keletą
mėgiamiausių lietuviškų dai-1
nelių. “Dukružėlė”, “Mergų !
bėdos”, “Mano rožė” ir “Kur
bakūžė samanota”. Visos
gražios, bet ypatingai “Kur
bakūžė samanota”. Onutė,
mano manymu, darosi lietu- į
viška
Madam Schumann į
Heink. Labai būtų pageidau
jama, kad ji daugiau įdai
nuotų, nes jai sekasi lygiai
ir klasiškas ir juokingas dai
nas dainuoti. Tokia muzika
pakels mūsų tautiečių dva
sią.

Washington, D. C. — Amerikos Lietuvių Draugija,
pasižyminti savo veiklumu,
visados pasiruošusi paremti
lietuvių reikalus, nutarė uo
liau veikti šelpimui lietuvių
Vokietijoje. Neseniai ši drau
gija .sigijo “license” iš State
Department, tad, kaipo re
Choras jau seniai darbuo
gistruota dr-ja, viešai gali
jasi, kad programa pavyk
rinkti aukas lietuviams Vo AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
tų. Mes turėtumėm tik savo
kietijoje. Draugijos nariai
Tel CANaI 6122
Res. 0958 So. Talman Avė.
pareigą atlikti: paremti va
tą pašalpos darbą pradėjo Res. Tel. GROvehiU 0617
karą. Kad bažnyčia reikia
Washingtone, o gegužės .4 Office tel. HEMlock 4848
remti, rodos, nereikia nei
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
d. bus išpildyta programa.)
2201 West Cermak Rd.
sakyti. Taigi, visi Hartfordo
kurios visas pelnas eis lie GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v
ir apylinkės lietuviai, lietu
Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
tuviams šelpti. Vytautas BeREZIDENCIJA:
Ketvirtad.
ir NedėliomiB susitarus.
vaitės nepamirškite to va
liajus su savo šokėjų grupe
l’UrauKas
Aunu teiepnuio)
6631 S. California Avė.
karo. Atėję pasijuoksite, gra
Hoilyvvoodo žvaigždė Deanna Durbin esusituokė su i iš Chicagos išpildys progra-1 2423 W. Marųuette Road
Telefonas REPublic 7868
žiausių dainų pasiklausysi Be tų rekordų, patarčiau j Vaughn Paul. Jinai raiko vedybinį pyragą.
mą. Draugijos choras, vaOfiso tel. VIRginia 0036
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244
te, o paskui, jei kojos dar pirkti “Būk vyras”, “Spau
----------- 7 ——---- --------- - dovystėj Onos Gavelytės,
PHYSICIAN AND SURGEON
stiprios, pasišoksite. Tai dos valsas”, “Kam šėriau
Ištautėjimo pavojus arti- pajaįnuog lietuviškų dainų,
4645
So. Ashland Avenue
bus lietuvių mokyklos salė žirgelį”, “Emilija”, ‘Helena’,
nas, nes čia nėra Šv. Kazi
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Spring Valley, III. — Ba miero, arba Šv. Pranciškaus
Prieš keletą savaičių šios
je, ant kampo Broad ir Ca- “World’s Fair” polkutes. Ga
OFISO VALANDOS:
4157 Archer Avenue
landžio 13 d. (Velykų rytą) seselių mokytojų. Tokiu bū- draugijos nariai skaitlingai Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. Al
pitol Avenue.
dima gauti “Darbininke”.
Nedėliomis pagal sutartį.
Nedėliomis pagal sutartį.
Šv. Onos bažnyčioje iškil du labai liūdna prisiminus susirinko Union stotyje, WaOffice tel. YARis 4787
Po gavėnios kaip tik bus
mingos prisikėlimo pamal ateitį.
Tel. CANaI 0257
shingtone, pasitikti prez. A Namų tel. PROspeet 1930
Rez. tel.: PROspeet 665V
gera gardžiai pasijuokti, pa
Lietuvis dantistas, dr. Ed dos buvo 6 vai. ryto. Cho
Smetoną ir jo žmoną. Pas Tel. YARds 5921.
šokti.
vardas Krikščiūnas, girdė ras žavėjančiai giedojo per
kui, išgirdę, kad prez. A Res.: KENwood 5107
Darbai
fabrikuose
eina
lajau, esąs nemenkas lakūnas. procesiją “Linksma diena
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Smetona neužilgo mano apbai
gerai.
Kasyklose
darbai
1821 So. Halsted Street
Reikia džiaugtis, kad per Seniai jau lavinasi ir neuž mums nušvito”. Klebonas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30 VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popie1
Velykas lietuviai šio mies ilgo įsigys lakūno “license”. pasakė gražų pamokslą. Per sustoJ° nuo 1 d- balandžio.
6 iki 9 vai. vakare
Velykas
oras
pasitaikė
labai!
Oras
gražus.
Dažnai
paly756 VVest 35th Street
Matyt,
jam
sekasi
padangė

to, ir jaunimas, gražiai pa
|
sirodė per šventes gausiai se ir žemėje, nes biznis ge gražus.
LIETUVIAI DAKTARAI
rai
eina.
Gerai
daro
lietu-|
ėjo prie sakramentų. Kun.
------------------------------- į Laikraščių, pirmiau ėjusių
Urbonavičius, marijonas, pa viai, kurie eina pas jį, nes
Mirė Susivienymo 146 kp., Lietuvoje negaunam. ŽmoTeL YARds 3146
,
sąžiningai
patarnauja.
VALANDOS:
Nuo
11
iki 12.
gelbėjo per Didžiąją Savai
nariai: Juozas Balsytis ii nės labai pasipiktinę Hitle'
2 iki 4’ir 7 iki 9
DANTISTAS
tę ir Velykose.
Magdalena Naujalienė.
riu, Stalinu ir visais agrePirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
OPTOMETRIC
Sekmadieniais 11 iki 12
1446
So.
49th
Court,
Cicero
Vėliausiu laiku į kariuo iiiiiiimiiiiiiimiiimmimiiiiiiiimiiiiiiii šoriais.
EYE SPECIALIST
Antradieniais, Ketvirtadieniais
ir Penktadieniais
Lietuvos Vyčių kuopa šve menę pašauktas lietuvis vai-1
CHICAGO:
Jaunimą ima į kariuome
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
831 South Western Avenue <3147 S. Halsted St., Chicago GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ntė 25 metų gyvavimo su I kinas Albertas Vilimaitis iš (i
LIETUVIS
nę.
*
-i.Ai-**'ti
1
Telephone — SF.EIev 0970
Taipgi akinius pritaikau.
ARnj GY'RYTOJAS
Pirmadieniais, Trečiadieniais
kaktuves balandžio 19 d.’ Windsor. Jis buvo mūsų cho- •
MELUOSE PARK:
SPECIALISTAS
3343
So. Halsted Street
Lietuviai tarp savęs gra
ir Šeštadieniais
5 Broadway
mokyklos salėje. Sveikina ro pirmininkas ir veiklus
Valandos: 3 — 8 popiet,
Tel. CANaI 5969
žiai gyvena. Su buto nuo Telephone — Melrose Park 6933
1—4 ir 6:30—8:30 vakare
me kuopą, vieną iš seniau kitose draugijose, kaip tai
mom bėda. Sunku gauti.
sių Amerikoje. Vyčiai smar Šv. Kazimiero jaunimo, PcA. P.
kiai veikia ir tikrai gali pa ąuonocke. Linkime pasiseki
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DR. KARL NURKAT
PHYSICIAN AND SURGEON
2155
VVest Cermak Road
sirodyti gražiu, nuolat didė mo.
(Nurkaitis)
2158 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS
Būkite
Malonus
Suvlrš
20
metų
praktikai
Imo
akių
jančiu skaičiumi.
Ofizo teL OANal 2345
taikyme tr gydyme
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
Ofiso Vai.: 2—4 ir 7—9
GERAI PRITAIKINTI AKINIAI
SAVO
AKIMS
ir pagal sutartį.
Gegužės 8, parapijos sa pataisys kreivas akis, trumparegystę
Trečiadieniais pagal sutartj.
Tik viena pora aklų visam gy
Bet
Tel.:
HEMtock
8160
ir
toliregystę;
Ofizo ToL:
TeL:
Neseniai Hartforde, Bush- lėje, Vyrų Klubas turės me palengvins akių Įtempimą, praSallns venimui. Saugokit Jaa. leisdami
VIRgtnia
1896
PBOspect
3534
išeis
išminuoti
jas
moderniškiausia
skaudėjimą, svaigimą Ir akių
Tel. YARda 2246
nell salėje dainavo Ona Kat- tinį bankietą. Visi nariai, galvos
metodą, kurią regėllmo mokslas
karšti.
gali suteikti.
TOBULIAUSI
kauskaitė. Programą suren kurie užsimokėję mokesčius, MODERNIAKIAUSI,
32 METAI PATYRIMO
EGZAMINAVIMO BŪDAI
akinių, kurie pašalina
gė Wets Hartford American gaus dykai vakarienę. Prie Speclalė atyda atkreipiama 1 valkų pririnkime
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
visą akių Įtempimą.
DANTISTAS
akis.
Atsakančiai
ir
prieinama
kai

1853 West 35th Street
Legion. Labai gražiai pasi progos grieš parapijos mo Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia. Dr. John J. Smetana
4645 So. Ashland Avenue
VALANDOS:
LIGONIUS PRIIMA:
na pritaiko akinius.
arti 47th Street
rodė. Vietos laikraščiai pui kyklos benas naujose uni 10-tos iki 8-tos valandos kasdien.
Dr. J. J. Smetana, Jr. Kiekvieną dieną randasi:
Sekmadieniais pagal sutartj.
vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 *val. vak Kasdien ano 2:00 iki 8:00 vaL
kiausiai apie mūs artistę at formose, kurias nupirko Vy
Seredoj pagal sutartj.
Trečiad. ir Sekmad. tik susitartus.
OPTOM ETRI ŠTAI
siliepė. Tiktai permažai žmo- rų Klubas, paaukodamas'
DIDŽIULĖJE
BUDRIKO
1801 So. Ashland Avenue
Telefofnas; HKMbM-k 5849
Kampas 18-tos
Tel. YARDS 1373
KRAUTUVĖJE
tam tikslui šimtą dolerių.
Telefonas CANAL 0523 — Chieago

BR. J. J. SIMONAITIS

DR. S. BIEŽIS

DR. STRIKŪL’IS

DR. T. DUNDULIS

Trumpai apie viską

DR. ji. J. BERTASH

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. S. J. GLORIOSO

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. VAITUSH, OPT.

DR. F. C. WINSXUNAS DR. WALTER J. PHILLIPS

e

DR. C. VEZELIS

4712 So. Ashland Avė.

lllllllllllliiiiiiltiiiiiiiilimilllilillllllillllll

OFISO VALANDOS

NAUJOJ VIETOJ

Kasdien S:00 ą. m. iki 8.30 p. ra.
Treč. ir kėši: 9:00 a. m. iki
7:80 p. m.

,1

Dr. Wm. M. Tully
Dr, V. M. Dempsey
DANTISTAI

Vienintelė Lietuviu
Wholesale Liguor
įstaiga Chicagoje

3409 So. Halsted Street
Tel. Y arde 3089

%
PAČI/
I
C — namams statyti, remontuoti ar
r/tOI\\zL\JO pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

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

(virš Andes Candies)
Tel. YAKds 2148
ŽEMOS KAINOS
18 MENESIŲ IŠSIMOKĖTI
Vai.: 10 vai. iki 8 vai. vak.

TAI IDYI/ITC mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpes■ ra UI T 1x1 I C tingai globojami ir ligi $5,000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation.
3!4%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

CONRAD

MCSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS
45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenuskriaudžiant Nei
Vieno Klijento!

Didelis Pasirinkimas
Naminių, Importuotu
ir Lietuviškų Gėrimų.

Fotografas
-*tudlja (rengta pir
mos rūšies su mo
‘lernlškomls užlaido
mis ir Hollywood
šviesomis. Darbas
larantuotas

Parduodame
Tiktai Tavemama.
Vai.: 10 iki 5 Kasdien
Užsakymai ISvežiojami
Sekančią Dieną.

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

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

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS’N.

FRANK VIZGARD, Sav.

Tel. CALumet 4118

INTERNATIONAL
LIOUOR CO.
6246-48
I

Mokame

3236 So. Halsted St.

SO. CALIFORNIA AVE.
Tel. REPublic 1538—9

6757 So. Western Aye.

Telefonas LArayette 3650
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais.

Popiet — nuo 1 Iki 3! Vak. 7 iki 9
Nedėliomis pagal sutartj

Telefonas CANaI 7329

J

Jos. M. Mozeris, Sec’y.

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

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

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

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 West 63rd Street

Chicago, III.

DANTISTAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2202 West Cermak Road

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!!

DR. V. E. SIEDLINSKI

4143 South Archer Avenue

Ofiso valandos:

4740 80. ASHLAND AVE.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

DR. PETER T. BRAZIS

DR. RAČKUS

OFISO VALANDOS:

Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį.
Ofiao telefonai PROepect 6737

Vaatą telefonai TOgiall MSI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. MAURICE KAHN“
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel. YARda 0994
Rez. teL PLAza 3200
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-3 v. vak.
NedėluimisjĮUu^J0_jįu_^2_2jdį_di£Uj

Kautynėse per nepriklau
somybės karą mes parodė
me pasauliui, kad esame lais
vės verta tauta.
Ge»- Skorupski*

Trečiadienis, bal. 23, 1941

DRAUGAS

Micelmacher Ir Meskup — Lietuvos

NAUJAS BOMBONEŠIS PARK) SIAMAS SKRIDIMU

Žemės Ūkio Specialistai
Okupuotoje Lietuvoje at-i ja turinti būti įvykdyta “bol
sirado du žemės ūkio “spe-' ševikiškai.” Tačiau čia pat
cialistai”: tai “draugai” Mi-1 primenama, kad kooperaty-'
celmacheris ir Icikas Mes-1 vai turį parūpinti ūkininkup. Pirmasis kaipo darbo kams vinių, virvių, pavalkų
komisaro pavaduotojas išlei ir kitų reikmenų. O šioje
do taisykles, kaip už 1940 srityje bolševikiška “tvarmetus turi būti atlyginti že ka” jau spėjo pasireikšti:
mės ūkio darbininkai.
Jis tų reikmenų negalima gau
primena, kad nuo pereitų ti. Icikas Meskup sugalvojo
metų rugpiūčio 1 d. žemės dar vieną priemonę laukams
ūkio darbininkų atlygini apsėti, būtent, išleisti bro
mas turįs būti pakeltas šiūrų ir plakatų. Matyti, bro
30%. Be to, Micelmacheris šiūromis ir plakatais laukai
daro apskaičiavimus, kiek ir bus sėjami.
Subolševikinta
IJetuvos
turi darbininkai gauti atly
spauda ligšiol jau yra pa
ginimo natūra.
“Draugas” Icikas Meskup teikusi vaizdų, iki kokio
išleido privalomą bolševikų laipsnio yra dezorganizuota
partijos nutarimą apie tai, Lietuvos pramonė. Kai ateis
kiek šiais metais turi būti laikas, iš tos pačios bolševi
(“Draugas” Acme telephoto.
pasėta ar pasodinta svar kinės spaudos galėsime pa
U. S. kariuomenės naujas superbombonešis, Douglas B-19, kuriuo bus galima be nusileidimo nuskristi į Eu
biausių kultūrų: grūdų, linų, teikti vaizdų, kaip brošiūro
ropą ir atgal grįžti su 10 vyrų įgulos ir su 28 tonais bombų. Šis milžiniškas orlaivis apie dvejus metus buvo
cukrinių runkelių,
bulvių, mis ir plakatais sėjami Lie
statomas. Pagaliau baigtas ir paruošiamas išbandymui Santa Monica, Cal.
daržovių ir t. t. Laukų sė- tuvos laukai.

Bolševikiškos Tvarkos Pavyzdžiai Kaune

I.

Komunistinė duona
dvokia

Legalizuota Vagystė

Negauna ir tos ubagiškos ne). Viename jis fotograIš tikrų šaltinių patirta,
algos.
j fuoja, antrame priiminėja
kad Lietuvos ūkininkai iš
užsakymus. Be to, fotogra Susovietintosios Lietuvos pardavinėja arklius. Viena,
Pilietis Kazys Germanas,
fijoje apgyvendinamas vie spauda savo laiku plačiai tai daroma dėl pašarų stoValdiškų Taupomųjų Kasų i
nas darbininkas pagal orde reklamavo, kad iš brolis-1
0 antra, todėl, kad tūk
namų sargas Kaune, nusi- Į
rį. Pil. J. F. dar turėjo bu kųjų respublikų” gaunama I stančiaį ūkininkų, iš kurių
skundžia “Tarybų Lietuvo
tą iš 3-jų kambarių. Iš 3-jų, net javų. Jau nekalbant ap atimta žemė, nebemato rei
je” No. 79 iš 1940 m. gruo
du kambarius, pagal orde ie tai, kad tokia “parama” kalo arklių laikyti. Tačiau
džio 30 dienos, kad jis ir jo
rius užėmė mokytojas ir iššaukė visoje Lietuvoje vi blogiausia, kad arklius ga
draugai (kiti namų sargai)
karininkas. Likusiame vie suotinį pasipiktinimą, nes lima pardavinėti tiktai val
anksčiau
(prie
Lietuvos
name kambaryje jis apsigy- visi žinojo, kad okupantai stybinės prekybos
įstai
valdžios) gaudavę mėnesiui
_ veno su savo žmona. Iš to’ kraštą apiplėšė, išsigaben- goms, o šios nustatė labai
atlyginimo po 200 litų mė
vieno kambario,
Kęstučio darni Maskolijon visas ras žemas arklių kainas. Jos
nesiui, o dabar jiems pa
g-vėje 26 Nr. bt. 15, gruo tąsias javų atsargas, bolše yra net 20% žemesnės, ne
skirta tik po 180 rublių per
džio 29 dieną jis buvo pri vikinė Lietuvos valdžia bet kaip nepriklausomos Lietu
mėnesį. “Iš viso iki šiol dar
verstinai iškeltas į savo gi greit nutilo, nieko apie vos laikais, nors šiaip vis
jiems naujų šeimininkų jo
dirbtuvę gyventi. Susidaro šią “paramą” nebeminėda kas, kas ūkininkui reikalin
kia alga neišmokama.
Tų
i sąlygos, kad draugas J. F. ma. Dabar esame iš tikrų ga, yra keleriopai pabran
valdiškų namų viršininkai!
ne tik dirbti, bet ir gyven šaltinių patyrę, kodėl taip
esą inž. Kleinas ir ūkvedis'
go
ti beveik nebeturi kur.”
atsitiko.
Tokiu būdu raudonoji Lie
— draugas Robinavičius.”
pamokyta
Kur gi okupantai talpins
Pasirodo, kad keliolika tuvos valdžia,
Pagyvensite toliau dar
tuos pusę milijono kariuo rugių vagonų iš “broliškųjų maskolių tos rūšies specia
skaudžiau savo kailiu patir
menės, kurią atgrūdo į Lie respublikų” tikrai buvo gau listų “teisėtėmis” priemonėsite bolševikiškųjų bosų —
tuvą? Turi užimti žmonių ta. Keli vagonai pateko ir mis apvagia Lietuvos ūkiKleinų ir Robinavičių šei
gyvenamus namus, o seimi į Kauną, nes vietinių rugių ninkus. Didelės arklių parmininkavimą
Lietuvoje.
Džiaukitės, kad dar pasi-i
iŠkraUSt° *. malk»l niekur nebebuvo galinta su- tijos iš okupuotosios Lietu
sandelius ir priverčia apsi graibyti. Tačiau Kauno ele vos išvežtos į Maskoliją,
skųsti per laikraštį galite;
gyventi fotografų dirbtuvė vatoriaus tarnautojai su di kur jau metų metais jau
vėliau ir tos teisės neteksi
se.
džiausiu nusistebėjimu kon čiama nuolatinė arklių sto
te. Na ir gavę tą 180 rublių
. . ,
.
Tegul Stalino garbintojai statavo, kad atsiųstuose ru ka. Tokiomis pat apvogimo
menesiui ką su jais nuveik.. T . .
.
J
; pasidžiaugia Lietuvos zmo- giuose mažiausia trečdalis priemonėmis iš Lietuvos
site? Batų pora dabar Kau-,
nių “laime.
buvo dirsių ir kitokių kenk ūkininkų išviliojami ir ra
ne 250 rublių, o puspadžiai
(
smingų priemaišų. Iš tokių guočiai.
pakalti — 45 rubliai, o apie
Lietuvos bolševikų parti- “rugių” iškeptos duonos ne
kostiumą (siūtą), kuris kai
| jos organas “Tiesa” įsidėjo
nuoja 700 800 rublių, toks straipsnį, kuriame reiškia galima buvo valgyti, nes ji
namų sargas (dženitorius) ma priekaištų teismams, kad dvokė iš tolo.
ir svajoti negali.
Iš transporto dokumentų
jie nesą pakankamai žiau
rūs. Laikraštis pastebi, kad buvo matyti, kad “rugiai”
II. Kaip sunku Kaune
nuo šių metų pradžios pra atėjo iš didžiųjų Ukrainon
su butais.
kolchozų.
Then Read WHY
Pilietis J. F. iš Kauno dėjo veikti vad. liaudies taLydia E. Pinkham’s
Kalbos apie tokios dvo
“Tarybų Lietuvoje” 1940 rejų institucija, t. y., prie
Vegetable Compound Is
kiekvieno
progresionalinio
kiančios
paramos
atsiunti

Real “VVoman’s Friend”!
XII. 30 d. Nr. 79 taip nusi
teisėjo priskirti du pašali mą pasklido po visą Lietu
Surne women suffer nevere monthly
skundžia:
pain (crampR, backache. headache) due
niai asmenys, kurie turi tų vą. Todėl raudonoji Lietu
to female functional disordero while
other’s nerve* te n d to become u p sėt and
“Pil. J. F., vedęs, fotogra pačių teisių, kaip ir teisė vos valdžia nustojo rekla
they get cross, reatlesa and moody.
) So why not take Lydia E. Pinkham’s
fas, turi savo nedidelę dirb jai. Dabar pasirodę, kad ir mavusi, kad “broliškosios
Vegetable Compound made eapccially
to help tired. run-dovm, nervous womtuvę iš dviejų kambarių teisėjai, ir tarėjai esą per respublikos”
en
to pro nmiling tbru "difflcult days.”
remiančios
Pinkham's Compound ccntaina no opiStalino pnosp. 41a Nr. (Kau dideli “geraširdžiai.”
atea or habit-forming ingredienta. It
Lietuvos gyventojus....

Kaip Likviduojami
Privatūs Bizniai

Ūkininkai Nevertina
"Lengvatii"

Raudonoji Lietuvos
vy
riausybė, Maskolijos pavyz
džiu, paskutiniuoju laiku
verčia
likviduotis
smul
kioms krautuvėms, kurios
dar buvo pasilikusios
po
didesniųjų įmonių suvalstybinimo. Tose vietose, kui
jau įsteigta valstybinė
ar
susovietintosios kooperaci
jos prekyba, ten smulkioms
krautuvėms
nebeišduodamos prekės. Tokiu būdu pri
vatiniai biznieriai vienas po
kito priversti savo krautuves uždaryti.
,
Taip pat ir amatininkai
turi likviduoti savo dirbtuves, nes sudaromos vad. ar
telės, į kurias suvaromi ne
tik amatininkai su savo pa
dėjėjais, bet jie turi suneš
ti į bendrą nuosavybę visus
savo įrankius, turimas me
džiagų atsargas ir visa ki
ta, kas priklauso amatinin
ko dirbtuvei. Tad savaran
kiškas amatininkas paver
čiamas tokiu pat beteisiu
proletaru, kaip ir kiti dar
bininkai.

“Tarybų Lietuva”
majame straipsnyje
lauja “didelio dėmesio cuk
rinių runkelių plano įvykdy
mui.” Cukrinių runkelių plo
tą šiais metais esą suplanuo
ta padidinti. Toliau laikraš
tis išskaičiuoja, kokias leng
vatas gauną augintojai. Pa
sak laikraščio, “neabejoti
na, kad tokių sąlygų dauge
lis augintojų net nesvajo
jo.” Tačiau pasirodo, kad
Lietuvos ūkininkai kažkaip
tų visų “lengvatų” neįvertina ir nemoka įžiūrėti savo
naudos. Biržų apskrityje ūki
ninkai pasižadėję apsodinti
tik 40% numatytojo ploto, o
Rokiškio apskrityje — tik
19%. Panevėžio apskrityje
irgi pasiekta tik 70% plano.
PLATINKITE

“DRAUGĄn

Savaitės Uždarbis
Puspadžiams Pakalti
Panevėžio miesto vykdo
masis komitetas (buvusioji
savivaldybė) paskelbė pri va
į lomą įsakymą, kiek galima
imti už avalynės pataisy
mą. Už vyriškus puspadžius
nustatyta 15 rublių, už mo
teriškus — 10.50 rublių, už
vaikų — iki 11 rublių. Už
šių taisyklių
nesilaikymą
grasinama
priverčiamais
darbais iki 30 dienų. Nuta
rimą pasirašė Panevėžio
miesto vykd. komiteto sek
retorius “tovarišč” Davidov.
Sovietų laikraščiai nese
nai nusiskundė, kad privati
niai batsiuviai už puspadžių
primušimą ima iki 40 rubdarbininkas uždirba per vi
lių, t. y., kiek paprastas
są savaitę.

Rheumatic Happy;
Relieves Pain Quick

Thousands who suffered from the torturing
paina of rheumatism. scietica. lumbago, neuralgia and neuntis—are certainly happy over
their discovery of NURITO. Now they have
found a quick-acting formula vhich speėdily
rclieves those exhausting muscular acliea and
pains. NURITO is trustworthy and dependable
—contains no opiates. If you want to feei asain
the joy of relief from pein—«o you ean vark i n
peace and sleep in comfort—be wise and try
NURITO under this ironclad guarant-e If the
very tirst three doses do not relieve thatcruel
pain lo your satisfaetion—your money wili be
refurotęd Don't sulfer. Ask your druggist today
for NURITO on this guarantee.
(T.N C.)

rSICK, NERVOUSPDAillfV
“
EVERY
9
LKANlVI month* ■

BRUSH
CRAYON .

ls made from nature’s own beneflcial
roota and herbą — each with fta own
speetaZ purpoae to HELP WOMEN.
Famoua for over R0 years- - Pinkham’s
Comnound is the best known and one
of the mont tfltetive "woman's" tonics
obtainable. Try it t

Why toleratg that irritating gray that so disturbi

NAPPY
LOOK GUYS! HERE COMES
SA M, SNAFFLE’

By Irv Tirman

the color harmony of
your hair? Touch it away

tafely with this new Clairol Brush Crayon. lt per-

mit» coloring from the root out vvithout dripping or smudging, and it the perfect ansvver to in-between tintings or

thoie diitracting firit gray hoirt.

h•

smart "carry-every-

where" cate that opent in a Jiffy ready for ute. $1 ...

Refillt SOc... in 12 natural-looking thadet.

L

i

i
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Apie Sovietų Rusijos diktatoriaus Stalino veidmainys

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tams — $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata; Metams
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

tes “Darbininkas" taip rašo;
“Anglijos ir Amerikos vyriausybės ilgą

laiką apie

Staliną tūpčiojo, vis naiviai belūkuriuodamos, kad so

(“Draugas”, balandžio 23
d., 1916 m.).

Gromatoj iš Lietuvos, ku

Po Svietą
Pasidairius

pasaulis

Krikščioniškasis

ri tilpo

vietų diktatorius kada nors išeis prieš Hitlerį ir visa

gieda “Aleliuja" Velykų šve

dos išlaikys nepalankų prieš Japoniją frontą, tuo ją

ntės proga..., bet su liūdin

sulaikydamas nuo neprietelingų žygių prieš Jungtines

čia

- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negraliname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros.^ Korespon
dentų prašome rašvti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne

Valstybes. Tačiau Anglijai ir Amerikai teko neskaniai

siaučia kruvina neapykanta

Washington, D. C., kurį per

nusivilti. Išeiti prieš Hitlerį Stalinas neišdrįso. Balka

viens kito — Pasaulinis Ka

davė Brooklyno

nų nepaliečiamybei apginti nieko nepadarė, jei nemi

ras...

balšavikų raporteris;

dedamos.

telystės” pareiškimo, neperseniai duoto Jugoslavijai. Į

griežti blaivybės įstatai, ku-.

tą “prietelystės” sutartį Hitleris nė dėmesio neatkrei

riais

pė ir puolė Jugoslaviją tą pačią dieną, kada Stalino

daug palaidą svaigalų par

simpatijos jausmai

gerokai

davinėjimą... Rusai po prie

čia apsijuokė, nes komedija išėjo perdaug jau gramoz

varta verčia suomius karei

Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III.
Under the Act of March 3, 1879.
Lietuvių katalikų dicnra&lio “Draugo" rėmėjams Ir skaitytojams
siunčiu sveikinimus ir geriausius linkėjimus!
Jūsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams, informuodama,
apie įvairius katalikams įdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo tl©.
sas, gina tr saugo jas nuo amžinojo išganymo priešų.

Daugeriopai tepadaugėja jūsų katalikiško dienraščio skaitytom skai
čius!
*

AMLETO GIOVANNI CICOGNANI,
I^aodieca Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas

nėti kelių tuščių pasižadėjimų, grasinimų

Stalinas

diška, bet Hitleris jam tai įsakė, kad nuramintų tam

Su Amerikos vyriausybe Stalinas dar prasčiau pa

sielgė. Vos tik keletą dienų atgal Washingtono admi
carą bus galima

Stalinas su Japonija padarė nepuolimo sutartį! Tai tau

ir botagas. Vokiečiai neslepia savo džiaugsmo, nes ma

fare Conference, kurio nariu yra ir Lietuvių Katalikų

no, kad kalbamoji sutartis išriš Japonijai pankas žy

Federacija. Ta pačia proga centre atlikau vieną kitą

giuoti prieš Jungt. Valstybes.

prisiglaudęs prie

skanaus įspūdžio valdančiuose Amerikos sluoksniuose.
Stalino poelgis ne tik ciniškai, bet ir kvailai atrodo.

Apie katalikų veiklą apskritai, apie lietuvius ir net

valstybinį sabotažą ir vyriausybė perdaug jau kantriai

Lietuvą plačiai pasikalbėjau su N. C. W. C. generaliniu

su jais elgiasi, Maskva daro sutartį griežtai priešingą

sekretorium prelatu Michael Ready. Jisai ypač domė

Amerikos interesams!

josi Lietuvos pabėgėlių ir kitais lietuvių reikalais. Mat,

spjauti į Dėdės Šamo nuolaidumą.

gerb. prel. Ready nemažai prisidėjo prie to, kad iš da

romos kolektos visose katalikų

bažnyčiose nuo

karo

nukentėjusiems, būtų skirta ir Lietuvos pabėgėlių šel
pimui. Jisai pareiškė pasitenkinimo, kad mūsų Fede

racija priklauso prie N. C. W. C. ir kad, kiek leidžia

sąlygos, kooperuoja centro darbuose. Pasitarėme ir apie informavimą apie lietuvių tautos šiandieninius rei
kalus ir įvykius gausingosios Amerikos katalikų spau

dos. Tačiau plačiau apie šį reikalą kalbėjaus su tuo

tarpu einančiu

spaudos

biuro

(N.

C.)

direktoriaus

Reiškia, bolševikams

tik nusi

įsteigti

lietuvių

informacijos

biurą ir paprašiau,

kad to mūsų biuro komunikatus siuntinėtų visiems ka

karui... Rūpinas, kad šaliai

ateinančią žiemą nepritrūk

tų

no pasiųstą notą Vokietijai,

visi vokiški laikraščiai kar

Naujas mūsų svečias yra Lietuvos pabėgėlis. Kiek

klausimais, nes N. C. W. C. turi plačiai ir sėkmingai

laiko gyveno Berlyne, vėliau nuvyko į Braziliją ir iš

veikiantį socialinės akcijos departamentą, kurio prie

čia pasiekė Dėdės Šamo žemę.

kyje stovi J. E. vyskupas O’Hara, o direktorium yra

Malonu yra sveikinti atvykusį pas mus kun. Baraus

garsusis mokslininkas sociologas prel. John Ryan. Tu
rėjau progos pasikalbėti ir su kitų skyrių direktoriais.

ką, nes jis yra žymus Lietuvos katalikų visuomenės
veikėjas ir žurnalistas. Jis savo laiku buvo Lietuvos

Ypač džiaugiaus susipažinęs ir pasikalbėjęs su imigra

Katalikų Veikimo Centro spaudos biuro vedėjas, o vė

cijos departamento direktorium.

liau redagavo “Mūsų Laikraštį", kuris turėjo 75,000

N. C. W. C. yra didelis centras, kuriame nuolat dir

skaitytojų. Kai Lietuvą okupavo bolševikai, jam įsakė

ba netoli šimtas darbininkų. Jis suorganizuotas 1919

iš redaktoriaus vietos atsistatydinti. Jo vieton okupan

m. Veikia Amerikos vyskupų jurisdikcijoj. Tikslas —

tai atsiuntė jauną studentą. Bet už poros dienų ir patį

organizuotai kelti šio krašto katalikų gerovę, vieningai

laikraštį uždarė. Jo redaktorius kun. K. Barauskas bu

vesti katalikų akciją, koordinuoti visą socialinį ir kul

vo priverstas iš Lietuvos išvykti į užsienį. Mat, kaip

tūrinį Amerikos katalikų veikimą, padėti ateiviams ir t.t.

jau gerai žinom, visus Lietuvos aktivistus ir žūrnalis

N. C. W. C. turi šiuos skyrius: jaunimo, švietimo,

tus, katalikus ir net nekatalikus, okupantai uždarė į

kalėjimą arba ištrėmė į Sovietų Rusijos gilumą.

zacijos turi du skyrius — N. C. C. M. (vyrų) ir N. C.

Neabejojame, kad gerb. kun. K. Barauskas, gyven

C. W. (moterų). Prie šių skyrių priklauso 3500 įvairios

damas mūsų tarpe, puikiai mokės sunaudoti savo žur

rūšies Amerikos katalikų organizacijų ir draugijų. Jau

nalistinius ir visuomeninius gabumus Lietuvos laisvės

vienuolikti metai kai transliuojama per radijo Katali

ir nepriklausomybės atstatymo darbui.

kų Valanda (kiekvieną sekmadienį 5 vai. po pietų). Lei

čia beveik visiems pasaulio katalikų laikraščiams.

N. C. W. C. šiandien yra viena iš stipriausių pasau
lyje organizacijų, geriausia ir pavyzdingiausia susitvar

kiusių. Jos veikimas nėra pripuolamas, bet nuolatinis,
sistematingas ir labai platus. Ji turi gerą vardą ir gra
žios įtakos ir nekatalikų organizacijose ir valdžios sfe
rose. Amerikos lietuviams katalikams tikrai yra garbė,

kad jų centras — A. L. R. K. Federacija yra to didžiojo

Amerikos kataliku veikimo centro šaka. Ypač yra svar

•

Paraginimas

sparnu!

kapitalistų

pagriebę — ne velnias, ale
Stalino kacapai.

“Kalbasi su visu svietu.
“Well‘sas ranką jam pa

spaudžia

Lietuvoj

Stalino gazieta

“HulVas saldų žodį taria,

— “Tarybų Lietuva” įdėjo
ilgą recenziją z apie Lietu

“O jis dirba, savo audžia,

vos

“Vienus giria, kitus bara.

dyklos išleistą raudonosios

“Kai Umanskis sako žodį,

armijos

“Spaudos

Recenzijos autorium pasira

atstovai daug

rašo,

, t*

“Visi skaito,

kitiems ro

do,

valstybinės

nasis slibinas jau nugalėtas ir virš Lietuvos įstaigų

vėl plevėsuoja trispalvė nepriklausomos Lietuvos vė
liava”.
Autorius ragina plačiai garsinti Lietuvos nepriklau

somybės idėją lietuvių ir anglų spaudoj; daugiau dai

nuoti lietuviškas dainas, vaidinti scenoje lietuvių kūri

priesaikos

tau davė gyvybę ir lietuvybę”.

tekstą.

šo kaž koks J. Bukas. Per
skaičius recenziją susidaro

rokunda, kad tik buki žmo

“Daugiau
prašo.”

pas

žinių

jį

nės ir tegali

tokias

recen

zijas rašyti.

Bereikia tik, kad Stalino

Gailiuosi,

Barbora:

kad

paleistos mano vištos įlindo

“Prasidėt nauja statyba, -

pasėtą rasodą.

pastogės...

Belgiją

ištiko

“Gyvuot ir mano žvalgy
ba!

potvynis...

“Linkolno
Suvienytų

Valstybių

val

mobilizuo

milicija

karui...

Surandama,

kiekvienų

ganėtinai

11

sveikas

vyrų,

būti

priimtu.

Jei priešą sutikus sudre
bėtų mano ranka, kuri lai
ko kalaviją, aš ją tuojau nukirsčiau, kaip jau nereika
lingą kovoj sąnarį.

Vytenis, Lietuvos kunlg.

atvaizdai-bius-

toks

ir

tai mūsų

šuo

Už

net keturias

tavo vištas papiovė....

Barbora: Tas ir gi nieko.
Už tai vakar tyčia automo

tai
“Eitų visi po perkūnais.. ”

biliu tavo šunį suvažinėjau.

Lietuvoj buvo toks atsiti

“Tarybų Lietuvoj” vienas

kimas. Įsigavęs į vieno gas-

Vilijampolės gyventojas siū

padoriaus namą čigonas su

lo parduoti senus batus už

sikrovė į maišą lašinius ir

.... 300 rublių. Esą, jei ne

spruko pro duris. Bet, užuot

gali naujų nusipirkti,

į lauką pataikė į pirkią, kur

nereikia nei senų.

sėdėjo

pats

gaspadorius.

300

rublių,

tai

tavorščiai!

Matydamas, kad papuolė į

Prie caro už tiek galėjai į

bėdą, čigonas tarė:

Ameriką atvažiuoti, o dar

— Gaspador, velnias siun
čia tau maišą lašinių.

— Eik į peklą su jo laši
niais! — greit atsakė gas

paukštis,

Matilda: Tai nieko.

padorius.

Migdolai
lyk pasimesti.

HEALTHY, WEALTHY AND WISE!
-2——— tl. F atmosphere
FILLED WITH
DUST FROM
SWEEPIN6,
T'
SHOULD NOT\
BE TOLERATED
IN ANY
t.
HOUSE'
V

senus

šiūsus nusipirkti.

Jei nori apsivesti, nemis-

Ir čigonas išėjo.

lizdas.

bininkų “rojuj” tik

BrUSHING 1NCREA*3E 5 THE
GROINTH OF -THE HAIR BY
STIMULATING
■ ...
_ __
CIRCOLMION in
THE SCALP
and by _
removing-

TU

DANORUFF

Z’

A

®NE FORMOF INSOMNIA IS
CAUSED BY INTELLECTUAL
W0RK BEING CARRlED ON,
AT NIGHT UNTIL TIME
FOR REflRING. THE MIND
IS SATURATED INITH THE
SUBJECT AND CANNOT
THROIN IT OFF C AUS ING
LOSS OF SLEEP FOR THE
INOIVIDUAL ....

nius. Tikrai įtikinančiai kun. J. Miliauskas ragina dirb
ti ir dirbti vieningai, primindamas, kad “toji Lietuva

lei

knygų

Gerb. kun. J. K. Miliauskas “Garse” rašo, kad “da

bar reikia dirbti ir dirbti, kol neišgirsime, kad raudo

būtų

juos

“Su atašėm, palydovais -

“Kalėjimai moderniniai —

Koks

po

Lietuvoj seniai

neteko

ra

buržu-

geram

“Diplomatas tas Sovietų,

žmonių

iš

prilygti

jui-dvarininkui. Laimingi jie
čia

dovas.

Tūkstančiai

kad

gali

kurie turto atžvilgiu

didelis gaisras...

mainystės išsižadėjo”.

iš katalikų gyvenimo. Jis labai domisi ir socialiniais

dentus viso pasaulio kraštuose ir surinktas žinias siun

ištiko

stybių armiją, tik vienas y-

apsistojo Marianapolio Kolegijoj, Thompson, Conn.

agentūrą, žinoma dviem raidėm NC, užlaiko korespon

nę,

vikų,

į tamstos daržą ir iškapstė

kos vyriausybė komunistų nebeglostys.

atvyko į Jungtines Valstybes. Gavome pranešimą, kad

kaip val

Amerike yra tokių balša

“Vašingtone, šioj sostinėj,

Serbijos

bandančių įstoti į Suv. Val

Nauja pajėga

lietuviškų

žujų negriebs.”

sosti

Belgradą,

valdžią. Kodėl gi jis taip pasielgė? Juk dabar Ameri

čioja prieš vokiečių diktatorių, kad iš baimės net veid

iš

anot to raporterio:

jama

Tur būt ir čia Hitlerio įsakyta. Stalinas taip tūp

raportas

saulė čia užtekėtų ir tada,

dentą...

te apsimesti jam kaip tik patogiausia šiuo momentu,
kada jo tarnai nekliudomi ardo Amerikos gyvenimą ir

ma, katalikų spaudos biuras labiausia domisi žiniomis

aktualiais dienos klausimais. Spaudos sekcija, turinti

Prezi

puola

žodžiais

stybinė

tuose. Gavau užtikrinimą, kad tai bus padaryta, žino

dinama daug brošiūrų įvairiais socialiniais ir kitokiais

į

va kaip valgyti ar gerti. Gi veidmainiauti bei prietelys-

Mūsų bendradarbis kun. Kazimieras Barauskas jau

džiamas mėnesinis žurnalas “Catholic Action”. Spaus

Atsakydami

maisto...

aną dieną Prezidento Wilso-

gudrus intrigantas, kuriam veidmainiauti taip pat leng

talikų laikraščiams Amerikoj ir kituose pasaulio kraš

spaudos, socfelinės akcijos, teisių. Pasauliečių organi

ilgam

Bet čia kažkas neaišku. Stalinas juk žinomas kaipo

pareigas p. Walsh. Pranešiau, kad netrukus planuoja
me

Vokietija ruošiasi

Tuo pačiu metu, kai bolševikai čia organizuoja prieš

patalpos yra remontuojamos.

per

viauti jų armijoje... Italijos

čiais

Netenka abejoti, kad Stalino žygis padarė daug ne

Katalikų Universiteto, nes senosios

norima suvaržyti

išvažiuoti iš Italijos...
•

kos katalikų veikimo centrą — National Catholic Wel-

N. C. W. C. su visais savo skyriais dabar laikinai yra

nauji,

valdžia uždraudė vokiečiams

turėti botagą prieš japonus. Ir štai pasklysta žinia, kad

svarbų reikalą.

įvesti

Švedijoje

balšavi

kai sako, kad “velnias: bur

“Čia Umanskis

nas eina".

tikėdamiesi, kad glostant raudonąjį

Būdamas Vašingtone sumaniau aplankyti ir Ameri

Štai jums

sią bolševikų minią. Ką bedarysi — “ponas liepia, tar

nistracija pagyrė Stalino “sutartį” su Jugoslavija, vis

Katalikų veikimo centre

pasaulyje

nes

(mažosioms

valstybėms, ne Hitleriui) ir nieko nereiškiančios “prie-

buvo paskelbti.

širdimi,

“Drauge,”

cįžjc*
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— vaikiškas: neįdomus. Bu
vo perdaug savotiškas
ir
vienpusiškas: paėmus į ranŠiemet Brazilijoje vasarą * * ^|'į||J0į|5* * 00 32 tTICtlJ ^as nebūdav° ko skaityti
man k I
Iz i rrr A
(gruodžio ii*
ir aoiiain
sausio mėn.)
buvo tikra maldaknygė,
o
Šiandie “Draugas” daug ne laikraštis! Laikraštis tubuvo didelės sausros, todėl
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų
derlius menkas, nukentėjo pasikeitęs: savo dydžiu, iš- rėjo ir turi būti laikraštis,
pupelių ir ryžių derlius. O vaizda irturiniu. Atsimenu
šiandie,
o ypač dabar,
Išvertė Ant. Pauliukonis
dabar jau prasidėjo ruduo, ir žinau “Draugą” nuo jo J “Draugas” yra laikraštis,
Rašo K. ŠILINIS
(Tęsinys)
dažnai lyja, todėl vaizdai gimimo. “Draugas” gimė Jame yra visko, kas laikrašj jie turi laiko pasiruošti. Pa nepavydėtini. O, be to, ka- 1909 m., Wilkes Barre, Pa., tyje turi būti: žinių, kores(Tęsinys)
Prie stalo jis yra įdomus plepys. Jis koketuoja kaip
sirodo, kad repeticijos vyk ras irgi daro įtaką į ekono- mieste. Kaip ir visi nauja- pondencijų; editorialai pa
IV Lietuviai katalikai
kokia sena pana ir moteryse turi nepaprastą pasisek ista grįžus nuo darbo, jos už- ulinį gyvenimą... Socialinis gimiai, buvo visai mažytis gerėjo. Taip ir reikia! TikBrazilijoje
mą. Pavalgęs pietus, eina skaityti paskaitų. Jis yra
Pajėgiausiai ir stipriau-' sitęsia ir ikiv®lyvos
nak_ Į klausimas reikėtų peržiūrė- — knygutės formato. Turi- ras laikraštis turi pranešti
puikus kalbėtojas, todėl per jo paskaitas auditorijoj klau šiaiBrazilijoje pasireiškia i ^ics.Lietuviškas idealizmas,
tį įr jjs žmoniškiau išspręs- nys irgi buvo kūdikiškas, visuomenei įvairias žinias ir
sytojai negali net sutilpti, nes klausyti ateina iš visų fa
giesmės ir dainos meilė vi ti, nes darbininkai skundžia- Tais pat metais (1909) aš įvykius, ar tai svetimos, ar
lo mieste, čia jie turi savo
kultetų. Tačiau daugiausia tarp jų yra studenčių, ku
si, kad mažokas uždarbis nuėjau į “Draugo” tuolaiki- savosios srovės. Nereikia
bažnyčią; lietuvių katalikų sus sunkumus nugali.
rios jį tiesiog dievina. Ateina paklausyti ir ne studen
LietuviškaI daina ir gies- daug esą išnaudojimo.
nę raštinę. Įėjęs radau ant slėpti ir to, jei kas įvyksta
Šv. Juozapd bendruomenę,
čių, ypač aukštesniojo luomo ponių. Tarp jo garbintojų
mė yra vaistai, kurie stip
aslos medinių dėžių ir įvai- negeistino savoje srovėje,
dvi mokyklas, vedamas šv.
Keistas Brazilijos klima
yra ir bakterijologijos docentė, Ekaterina Pavlovna Karina lietuvišką, sveikatą ir
raus didumo; ant vienos dė- Reikia paskelbti visuomenei
Pranciškaus seselių lietuvai
linikova, medicinos fakulteto vieno profesoriaus, žmona,
saugo nuo svetimybių pa tas. Šalčiausia čia būna nuo žės sėdėjo žmogus,
kuris, įr pasmerkti, jeigu smerktičių, kurios čia atvyko iš Š.
birželio 15 d. iki liepos pa
nepaprastai įdomi moteris.
mėgimo.
matomai,
buvo
administrana; arba pagirti, jeigu girAmerikos 1938.VIII.13. apaš
baigos. Kartais naktį siekia
Po aštuonių docentas pareina namo. Pavakarieniavęs I
Lietuviai Brazilijoje ir iki 2 laipsn. šalčio, o dieną torius, o, gal, ir redaktorius, tina. O jei slėpsi, nepaslėptalauti ir mokytojauti. Yra
eina kur į svečius arba kartais lieka papletėti su mūsų
negaučiau sį; ylos maiše neišlaikysi.
keturios seselės pranciškie-j daina ir giesmė yra užka- apie 3 yal apįe 20.25 laipsn Paklausęs, ar
pažįstamais. O jei nieko iš svetimųjų nesti, tada jis atei
tės lietuvaitės mokytojos,! riavę brazilų simpatijas; šilumos ot tau ir žiema, Drauge” kokio nors užsiė- O kai savoji visuomenė su
na prie mano tėvelio rašomojo kabineto, kuriame aš už
minio' —-rdarbo,
kurios savo lietuviškumu, iš- mėgsta brazilai lietuviškas Dabar mes gyvenam rudens-—
”T tas žmogus žino iš svetimųjų, tada dar
sidariusi studijuoju, pasibeldžia į duris ir klausia:
mintimi, taktu ir geru pėda- dainas ir giesmes, užtat no-Įdienas žmonėg gako
kad atsake: Broli, ir aš patsai prasčiau.
— Aleksandra Lvovna, galiu aš įeiti nors vienu
Taigi, tikras laikraštis,
goginiu pasiruošimu yra lai- riai jie lankosi lietuvių iš- šiemet Brazilijoje bua šalta vienas neturiu ką veikti”.
minučiukei ?
Paprašiau, kad duotų man jei nori turėti pasisekimą,
mėjusios tėvų ir vaikų sim- kilmėse.
žiema.
Bet ta minučiukė paprastai nusitraukia porą valan
vieną “Draugo” kopiją. Da turi talpinti viską, kas laikDaug judrumo ir gyvumo
patijas. Pranciškietės sese
j Rugpiūčio 8 d. prasideda vė, bet įsakė, kad kai per- raščiui dera turėti. Tada bus
dų, o tie vakariniai pašnekesiai baisiausiai įnervina ma
lės lietuvaitės, atvykusios iš į lietuvių koloniją įneša kun.
pavasaris. Kas rugpiucio gkaitysiu tai sugražinčiau. įdomus laikraštis, o ne mal
no mamą.
----------—
Š. Amerikos, Pittsburgho A. Arminas, kuris mylimas . .
,
. menesj pasodina bulves ir Cl
— Apie ką jis tau ten kalba? — paklausė ji kartą.
daknygė.
» ,
, .
. Sugražinau
miesto, yra tikra palaima ne tik lietuvių, bet ir brazi- .
i „
. , , . , . .
jos nenusala, tai gerus pi-•
— Apie meilę ir apie moteris.
.
, ,
Sao Paulo lietuviškai kolo lų. Brazilai labai dažnai pa- .
Taigi, sveikinu “Draugą”
Po kelių metų “Draugas”
nigus paima, mat kartais
Tai išgirdus, mano motinos veidas išblyško kaip
nijai, nes jos įnešė daug sako:
rugpiūčio mėnesį esti šalnos.' paaugo, bet jo turinys buvo ir visą dabartinį jo štabą
popierius.
— Jūsų kunigai nepaniūnaujumo ir sveikumo į lie
‘Draugo” Draugas
labai silpnas; galima sakyti
VI. Dar sykį pas lietuvius
— O tu ką jam sakai?
tuvių koloniją. Šiandien jos rę, bet pilni džiaugsmo įr
Sutinku Šv. Pranciškaus
— Aš tik klausau, ką jis apie meilę ir moteris pa veda tik dvi mokyklas, vie draugiški. .
seselių lietuvaičių vyresniųsakoja, — atsakiau aš apkabindama mamą. — Bet, ma- ną Viloje Zelinoje, kuri tu
Vklumilesčlo OfLsa.-i Atdaras Sekmadieniai nuo 11 iki I vai. Popiet.
Lietuvių kolonijos siela
močka, gali nė kiek nebijoti. Juo daugiau ta tema šne ri 240 vaikų, ir Viloje Alpi- ir širdis yra kun. P. Raga ją Juliją ir klausiu:
DŽIAUGKIS NATŪRALIA IR
— Mokyklą baigiate staGRAŽIA IŠVAIZDA!
ka, juo mažiau jis man patinka!
noje, kuri turi 50 vaikų. Sta- žinskas, kuris dabar yra iš- ,
.
.
. . .
.,
, .. tyti, kokie nauji rūpesčiai
— Na, bet pasakyk, ką gi jis tokio sako?
tomą nauja mokykla Želi 1 vykęs į Š. Ameriką rinkti
— Jis sako, kad moteriai visai nereikia proto: jai noje, kurios pamatus š. m. pinigų lietuvių katalikų ben- jūs laukia.
tereikia tik vieno dalyko — kad būtų graži ir mokėtų kovo 23 d. pašventino Sao druomenės reikalams: nau- I — Daug rūpesčių turime,
vyrui patikti, taip sakant, “prie jo prisitaikyti.” Taip, Paulo arkivyskupas Don. I jai statomai mokyklai, var- jei bus pinigų, statysime sa
vus namus, nes neturime,
“vyrui patikti,” tai yra jo specijalus posakis.
Jose Gaspar de Affonseca e gonams ir kt. d.
(laminanti- l-leltas tiktai 18
reikia nuomuoti.
— O ką daugiau? — kvotė mane mama toliau.
dantistų receptų.
Silva. Mokykla bus erdvii ir v. Bralily nllouikos
Kartą užeinu pas seseles
— Ir dar, kad jis norėtų, kaip kad Pečorinas, (Ler-] patogi, jos darbai greitai
IK)
Dienų
IšiuėKlnlnnii.
.lei
ir
klimatas
nebūsiu- pilnai iiatcukliiti, tai
pranciškietės lietuvaites, ku
montovo “Mūsų dienų didvyrio” svarbiausias veikėjas) bus baigti, ši mokykla ga
siltrrą/Jnatne
kiekvienų (mo
Pirmaujančias vietas ūži ri08 pasižymi gerumu ir iškėt* ci-ntų.
išsiurbti moters sielą ir paskum ją, kaip nuvytusią gėlę, lės talpinti kelis šimtus vai
ma svetimtaučiai. Sunkioji mintimi ir išsikalbėjęs paVIKA ė » pai.is
taisome Ir |H-rilirl>am>- senas
išsviesti į gatvę.
PI.KITV
pleitas. — Mėnesiniai tnokesI kų. Teko nugirsti, kad rug pramonė
anglų rankose, klausiau:
P. Johnson, Pi-pb. člal. 1 dienos patarnavimas.
piūčio mėnesį atvažiuos dar smulkioji vokiečių, o italai
Motinos veide pasirodė pasibaisėjimas.
VALANDOS:
— Kaip patinka BraziliA.A.A. Dental
Laboratories
trys pranciškietės lietuvės daugiausia tarnauja polici- ja?
Tolimesni Ofisai:
— O ką dar?
INCOKPOIIATKn
Itiiltlansla Piritų Gaminimo Dihomlnri.jn Pasaulyje
Kaadie Iki 8 vai. v
— Ir dar tai, kad vyras jokiu būdu negali mylėti seselės mokytojos į Sao Pau joje, portugalai ir ispanai
— Patinka, čia daug dar
1555 Milwankee Avenue — Tel. AKM. 5550
Vldiirm. Ofisas:
vienos moters, kad dvejopa moralė niekuomet nebus pa-| lo miestą, lietuvių kolonijom dirba laukų darbus, juos at
202
Hnutli
State
Street — Tel. ,IT.R. 4050
bo, užtat gera gyventi. Yra
Kasdien Iki 6 vai. 4M3I Irvinu Park (kiulevaril — Tel. PAL. 4227
naikinta, o tai reiškia, "kad moteris turi mylėti tik vie Tada pranciškietės seselės likę, važiuoja į savo tėvynę.
Antrad l.r Ketvirtad. So. Skle — 404 E. 47th St.—Tel. ATIj. SSKO
daug gerų lietuvių, o kiti
iNortli Skle — 4731 Itroadua;.
Iki 7-tos vai. vuk.
galės gilesnę ir platesnę va
ną, o vyras gali daug.
Pastaruoju laiku Brazili darosi geresni, mums atroMotina daugiau jau nebeklausė, bet aš pati, ir ne ryti lietuviškai katalikišką ja yra smarkiai pasinešusi do, kad, laikui bėgant, tuvagą.
klausiama, riečiau toliau:
tautiškumo linkme, bijo vo-rė8 atsirasti kaskart dau— O paskum jis sakė, kad tikroji, didžioji meilė
Tikrai, lietuviai katalikai kiečių įtakos, nes šie gerai gjau pažangos ir šviesos, o &
KNYGOSI KNYGOS!
yra nesąmonė ir kažkas baisiai nuobodu, kad tai, kas Brazilijoje, Sao Paulo mies yra organizuoti. x
i tada tai tikrai bus dar grasvarbiausia ir gražiausia yra, yra tik įsimylėjimas, kad te, lietuviškoje kolonijoje
Brazilijoje eina Goeringo žesnė lietuviška kolonija.
gražiausia yra nekaltą sielą uždegti, priversti ją, kad ta stebuklus daro. Naujus var organas, kuris propaguoja
Sao Paulo lietuvių koloni
ve pamiltų, o paskum, iškvėpinus ją, išsviesti, kad pas gonus pasistatė, kurie kaš vokiškumą. Kartą studentai joje pagyvenau keletą sa
kiau vėl būtų galima iš naujo su kita pradėti tokį pąt tuoj^ apie 60,000 milų. Sao brazilai supirko visus šitf vaičių, bet įsitikrinau, kad
žaidimą. Jis sakosi net esąs įsitikinęs, kad vienu ir tuo Paulo arkivyskupas š. m. laikraščio egzempliorius iš ! &a seselės lietuvaitės pranMūsų knygyne dar galima gauti pasirinkimą lietuviškos
pačiu metu galima mylėti ir daug moterų ir kad tai esą kovo 23 d. 3 vai. vargonus kioskų, atsinešė į aikštės ciškietės nepaprastą dideli
literatūros ir poezijos rinkinių. Dahar komunistų valdžiai
užkirtas kelią lietuviškų knygų spausdinimui, LIETUVIŠKA
dar įdomiau. Toliau jis pasakoja, kad jis negalįs dirbti, pašventino. Į iškilmes atvy- vidurį ir padegė. Prie lieps- darbą atlieka. Didelį idealiz- i
KNYGA pasidarys retenybė. Įsigykite savo kopijas, kol
jei prieš tai, vakare, nėra su kuria nors “blondinka” tu-i ko labai daug lietuvių iš to nojančios laikraščių krūvos mą ir pasiaukojimą rodo
jų dar lieka.
r.ėjęs rendez-vous.
limiausių vietų į Vilą Zeliną, brazilai dainavo įvairiausias kun. A. Arminas, kuris be-1
LITERATŪRA
— Su kokia “blondinka”? — paklausė motina, bai nors ir lietutis purkštė. Kaip dainas, kurios sukėlė jų pa- maž gyvena tik kitiems,
siausiai pasipiktinusi.
JONO BILIŪNO RAŠTAI, Tilžė, 1913 m. 150 pusi........ $1.00
gražu buvo žiūrėti, kai regi triotinius jausmus ir vieną Tarp lietuviškos bendruome*
ŽEM AITAS RAŠTAI, I t., Vilnius, 1914 m. 390 pusi........ $1.00
— Jis sako, kad gražiausios moterys yra blondinės šaunius ir augalotus vyrus kitą jumoristinį posakį pa- nės ir kunigo yra artimas
LIETUVIŠKOS PASAKOS, II t., surinko Dr. J.
Basanavičius, 260 pusi .................................................. $1.00
su rusvomis akimis. Bet jos nebūtinai turinčios būti blon lietuviškoje bažnyčioje, man leido vokiečių adresu.
ryšys, kuris reikalauja daug
PRAGIEDRULIAI, III t., Vaižganto, 290 pusi............... $1.00
dinės: jį gali uždegti ir brunetės. Tiesą pasakius, jis vi rodos, kad vyrų buvo dau
VAIŽGANTO RAŠTAI IV t., (Vilniaus ir Kauno laiko
Brazilai nemėgsta vokie- takto ir aukos dvasios. Taip
tarpis — 1918-1921 m.), 240 pusi................................ $1.00
sas moteris “blondinkomis” vadina — tai jo specijalus giau, negu moterų. Sao Pau čių ir italų, su vokiška kai- pat įr bendruomenės naria
V. KRĖVĖS RAŠTAI, I t., Sutemose-Pasakos ir Dainos. .$1.00
terminas.
VARGO MOKYKLA, Literatūros Pasiskaitymai, 175
lo energingas ii- simpatin- ba perdaug nesirodyk, n-8 rodo daug idealizmo ir pa
puslapiai ................................................................................... $1.00
Mama po to pasikalbėjimo liko kaip be galvos. Da gas arkivyskupas prabilo į gali nušvilpti
sišventimo.
*
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI — Pr. Žadeikis, I t ,
(1914-1916 m.) .................................................................... 75c
bar ją graužte graužia mintis, kad ji turi po vienu sto lietuvius ir juos užgyrė, kad
Brazilai lietuvius mėgsta Brazilijoj sutikau lietuvį’
MAŽIOSIOS LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI —
gu gyventi su Maskvos donžuanu, pamynusiu po kojo
lietuviai Brazilijoje savo ir stebisi jų sumanumu ir aviacijos Įeit. Trumpį, kuris
Prabočių Anūkas, Iliustruota, 130 pusi........................ 75c
mis betkokį padorumą ir visus gerus papročius. Ir jau
iniciatyva ir darbštumu iniciatyva, daug ko brazilai kariavo Ispanijos pilietiniaEILĖRAŠČIAI
čiasi, lyg sėdėtų ant pilnos parako bačkos.
pralenkia net kitas kolo iš lietuvių yra išmokę. Bra- me kare. Dabar jis su kitais
Ligi tol su manim apie tokius dalykus dar niekas
SU BALTU NUOMETU — J. Augustaitytė-Vaičiūnienė,
nijas.
žilai yra draugiški ir links- lietuviais inteligentais ren
225 pusi....................................................................................... $|.00
nebuvo kalbėjęs, ir kad docentas pirmasis būtų tą temą
Po mokyklos pamatų ir mi žmonės, nuolat šypsosi gja8į keliauti į Matto GrosVAINIKAI, Naujesniosios Poezijos Antologija, Paruošė
K. Binkis, 230 pusi................................................................ $1.00
palietęs, aš tesitikėjau kuo mažiausia. Kai jis pirmą kar vargoiyj pašventinimo, buvo ir dažnai užkalbina, tik gai- go ieškoti deimantų paupiuoJAUNOJI LIETUVA, MAIRONIS, 130 pusi............................... 50
tą pasibeldė j duris ir išgirdau jo balsą, mano širdis ėmė religinis koncertas bažny- la, kad tik ką atvykęs į Bra- ge. Kartais gerai uždirba, į
PADANGĖSE, Juozas Sakalas irDasaitis,125 pusi.................... 50
KRISTIJONO DUONELAIČIO RASTAI, Sutaisė
iš nerimo smarkiai plakti. Aš maniau sau, kad jis su ma čioje, kurio klausės ir J. E. ziliją negali su juo susikal mėnesį 1000 milų, bet daug
J. Šlapelis, 90 pusi ................................................................... 50
TĖVYNĖS KELIAIS, Liūdas Gira, 65 pusi............................. 35
nim kalbės “moksliškai” ir apie tokius dalykus, apie ku Sao Paulo arkivyskupas, bėti. Braziląi religingi ir pa pavojų: smaugliai, tigrai ir
RUDENS AIDAI, A. Jakštas, 100 pusi .................................. 35
riuos daugiausia trokštu. Tikėjausi, kad jis mane pamo Vaikučių choras šauniai pa- maldūs žmonės, katalikai gyvatės tave tyko... Daug
GAMTOS PRILYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal
Dr. R, Van der Meulen ........................................................ 35
kys, kaip turiu dirbti, ką turiu skaityti, kad pasidaryčiau si rodė, kurį veda seselė Mar viešajame gyvenime kaskart lietuvių skundžiasi, kad Bra
MEILE. M. Gustaičio, 1914 m........................................................ 25
tikrasis žmogus, asmenybė. Tačiau, užuot mane pamo celina.
didesnes pozicijas
užima. zilijos klimatas yra sunkoBRĖKŠTA, M. Vaitkus, 1915 m. ............................................... 25
kęs, jis man pradėjo tik žerti komplimentus, kad aš gra
Labai gražiai pasirodė ir Nepaprastai didelį svorį tu- kąs, ypač tiems, kurie dirba
1//
//I
žiai atrodau, kad turiu neblogą figūrą etc.
Tada sa suaugusiųjų bendruomenės ri viešajame gyvenime Sao fabrikuose, sveikatą gerokai
DRAUGAS'
choras, vedamas p. Stankū Paulo arkivyskupas Dom. iščiulpia, užtat daugelis paėmiau jį prašyti, kad liautųsi niekus Jayškęs.
Alia Rachmanova

Studentai, Meilė Ir Ceka

k

J Bus daugiau.).

Ką aš mačiau ir girdėjau Brazilijos lietuvių kolonijoje

Skaitytoji) Balsai

Kaip gyvena lietuviai Brazilijoje. Lietuviai pėsti yra keliavę 3000 kilometru. Keistas klimatas. - Deimantę ieškotojai.

n 1 rt n

no. Net stebiesi, iš kur to Jose Gaspar de Affonseca e siieškojo kraštų, kur gereskie šaunūs balsai ir kada Silva.
klimatinės sąlygos.

| učb

2334 S. Oakley Avė.

Chicago, III. fj
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DRAUGAS

Lietuva I kūrimosi eigoje

Pas lietuvį fotografą

Trečiadienis, bai. 23, 1941
riu, joje rusų erelis ir rusiš
kas parašas:

Taupykite Vartotus
Pašto Ženklus

Dr-ai Tulley ir Dempsey
Naujoje Vietoje

— Adomas čartorickis,
buvęs caro armijos pašau
Lietuviai ir Lietuvos pradžia iki
Ar norite prisidėti
prie Gerai žinomi dantistai, Dr.
linio karo leitenantas 175tikro misijonieriško darbo? i Wm. M. Tully ir Dr. V. M.
Gedimino ir jam viešpataujant
, tame pulke.
Taupykite vartotus pašto Dempsey, kurie per daug
Vėliau
sužinojau,
kad
ta.
(Istoriniai bruožai DLK Gedimino 000 m. mirties
ženklus? štai lengvas ir vi metų turėjo savo ofisą prie
net kunigaikštis. Kitą kar siems prieinamas būdas, ku 4656 So. Ashland Avė., per
sukakties, kurios paminėjimas rengiamas Chieagoj
balandžio 27 d., Sokol Hali, prie 23 ir S. Kedzie gt.)
tą ateina pas mane viena ris neša misijoms didelės sikėlė į savo naujas, dides
moteris. Pasidairo po sienas, naudos, o bendradarbiams nes patalpas prie 4740 So.
Kaso Nevėžio Banga
po išstatytas fotografijas ir gausių nuopelnų.
Ashland Avė.
(Pabaiga)
atradusi vienos jaunos nuo
Šioj srity daugiausia ga
Dr-ai Tully ir Dempsey tu
Gediminas su lenkų kara daužė pilies sienas; ritosi
takos fotografiją užsako: li pasidarbuoti tie,
kurie ri naują planą, kuriuomi pa
didesnis parengimas, kvies “Nufotografuok ir mane
(Tęsinys)
lium Vladislovu, nujausdami ant sienų ir įvairiais būdais
dirba krautuvėse, bankuose, lengvinama tiems kurie no
davo mane.
vargu atsilaikys prieš vokie stengėsi įsibrauti į pilį. Ko
taip
”
.
“
Gerai,
sakau,
prašom
— Visgi seniau ouvo fo
ofisuose ir panašiose vieto ri dantis sutaisyti bet tuo
čius, kurie buvo pavojingi va truko kelias dienas. Iš tografams žymiai daugiau Lietuviai — pas savuosius
ateiti su tokiais pat rūbais”. se, kur kasdien pereina tarpu neturi pinigų. Galima
abiems, padarė sutartį (1325 vargę ir žaizdomis aptekę darbo — buvo platesnė gi-' — Čikagoje yra apie šeše- Moteris atėjo, apsivilko. Nu daug pašto.
imti net 18 mėnesių išsi
m.). Sutarčiai palaikyti, Ge karžygiai lietuviai ilgiau ne minystė Lietuvoje. Per ves-1j tas lietuvių fotografų. Kai fotografavau, bet ji buvo to
Kada susidarys keletas mokėti lengvais išmokėji
diminas išleido dukterį Al galėjo atlaikyti. Vadas Mar tuves užsakydavo po tris, kurie iš ankstybesnių užda li gražu kitokia — vyresnio svarų pašto ženklų, siųskite mais.
doną už Vladislovo sūnaus gis liepė sukurti laužą ir keturis tuzinus paveikslų, rė savo įstaigas. Mat, da amžiaus, nutukus, stora. Pa juos “4th Class Mail” šiuo
Dr-ai Tully ir Dempsey
Kazimiero. Jai išvažiuojant sukrauti visas sunertas bran siųsdavo į Lietuvą. Ir pa- bar jaunimas dažnai nebe- sižiūrėjo ir papykusi prata adresu:
garsinasi kasdien ‘Drauge’.
. .
,
labai žiuri, eina kur papuo- rė: “Ką čia tu nufotografa
į Lenkiją kaipo kraitį, išsi genybes. Įsiliepsnojus lau merges su pajauniais
dau- ,
.
.. ,
MISSION CLUB,
,
, . . „
la — ir pas svetimtaučius, vai, aš gi prašiau nufoto
vežė 2400 lenkų belaisvių, žui, Margis sušuko “Neno gelis dar
atskirai fotogra
. A
.
.. * .
Hinsdale, Illinois.
T ,
,
..
nesistengia surasti fotogra grafuoti taip, kaip ana nuo
kurie buvo paimti per karą. rime svetimiems vergauti” fuodavosi.
Nusitraukdavo
Marian Hills Semirary, PLATINKITE ' ‘ DRAUGĄ ’ ’
Pirmoji sutartis lietuvių ir ir kardu persmeigęs krūtinę, šeimynos ir siųsdavo tėvams fą lietuvį. Sumažėjo ir pir taka”.
lenkų pasisekimo neturėjo, j krito ant laužo. Jį pasekė į Lietuvą, fotografuodavo mos komunijos fotografijų
Kaip man ją nufotogranes Kazimieras tuojau susi-' kariai; visi sušukę garsiai pagrabus ir taip pat siųsda — žinau vietų, kur seniau fuot, kad ji visai kitokios
Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"
taikė su vokiečiais, atsisa-j “Tebūnie gėda priešams” — vo. O dabar — daugelis au vaikų buvo 160, ten dabar išvaizdos ir sudėties. Tačiau
kydamas nuo atgavimo že griebdavosi kardo ir ding gę Amerikoje, jų tėvai čia apie 40. Mat iš viso suma atėjo man mintin naujas
davo ugnyje. Kuomet prie pat, su Lietuva ryšys ma žėjo vaikų. Be to — dauge
mių, prarastų laike karo.
planas ir aš pasakiau: “Ge
šai įsiveržė į pilį — gyvų žėja, mažiau bereikia jiems lis turi savus aparatus, fo
MENIŠKAS DARBAS
rai, padarysiu, su rėmais it
Gediminas žymiai padidi
neberado, tiktai liepsnojan ir fotografijų. Dabar foto tografuojasi patys, tai foto
stiklu, tik kaštuos 35 dole
no Lietuvos kraštą, prijung
ŽEMOS KAINOS
tį laužą ir jame degančius I grafai daugiausia turi dar grafų biznis sumažėjo. Se
riai
”
.
Moteris
sutiko.
Aš
gi
damas Rusijos žemių. Rusi
lavonus. Šiurpas apėmė prie bo po Velykų, po Kalėdų, niau pasistačiau namus pei
TEISINGAS PATARNAVIMAS
iškirpau jos galvą iš jos tik
jos kunigaikščio Ivano sū
pusantrų
metų,
o
dabar
nė
šus ir stebėjos lietuvių nar kada esti daugiau vestuvių,
ros fotografijos, priklijavau
nus Simonas vedė Gedimino
sa ir drąsa. Grįžę į savo mokyklų užbaigimai, pirmo per 10 metų nepasistatytum.
prie anos nuotakos, ir — at
dukterį Augustę; sūnus Al
kraštą šį įvykį įrašė į isto ji komunija. Ypač mokyklą,
—
Ar
vertėtų
lietuviams
rodė gražiai. “Ot, dabar tai
girdas vedė Vitebsko kuni
rijos knygą. Gediminas at-1 sakysim akademiją, bebai- daugiau mokytis fotograkas kita, pratarė moteris, ir
gaikštytę ; sūnus Liubartas siskubir.o į pagalbą, bet bu-1
527 N. Western Avė. Tel. See. 6103
giančios
nori
gerai
nusifo•
fais?
sumokėjo man ne 35 dol., o
vedė Volinijos kunigaikšti
vo pervėlu. įniršęs ant vo tografuoti. Traukiasi po še— Fotografų portretistų, 40”.
jos įpėdinę; Mozūrų kuni
kiečių smarkiai nuteriojo šis kartus ir dar ateina per kurie traukia ateinančius
Vėl vieną kartą pakvietė
gaikštis vedė Gedimino duk
kraštą ir išmušė kariuome naujai nusiimt — tai šypse- žmones, nepergeriausias užnufotografuot laidojamą nu
terį Danutę. Tokiu būdu Ge
nę.
na
negera,
tai
kas.
darbis.
Aš
kai
išsidirbęs
vardiminas vadinosi Lietuvos ir
mirėlį. Pakvietė fotografuot
Kitas didis kryžiaus ka Dabar nemažai ateina fo- dą, tai gyvenu. O daugelis
PASKUTINIS
svetimtaučiai, bet jie būti
Rusijos kunigaikščiu. Lietu
ras įvyko kryžiuočių ir lie tografuotis pilietybės popie- naujai atsidariusių įstaigą
nai norėjo, kad nufotogra
vai priklausė šios Rusijos
PAGERBIMAS
tuvių ties Veliuona. Čia Ge riams. Valdžios darbų mažai pabus ir užsidarys. Žinoma,
fuočiau taip, kaip fotogra
žemių: Juodoji Rusija, Po
diminas priešų pašautas per gaunam — turi specialius reikia, kad iš jaunesnių ateilockas, Minskas, Pinskas,
fuodavau prie Šv. Jurgio baž
t
pečius mirė 1341 m.
fotografus.
Dokumentams
tų
tiek,
kad
bent
pakeistų
nyčios — atidarytą grabą
Turovas, Vitebskas, VoliniGediminui gyvam esant fotografuoti reikia turėti pasenstančius
fotografus
ja. Šių kraštų gyventojams1
ir numirėlį visą, nuo galvos
padalino Lietuvos valstybę leidimą, o, sakysim, pinigus Geresnis uždarbis komerci
Gediminas nedarė spaudimų,
iki kojų.
valdyti savo broliui Vainiui fotografuoti yra visiškai už nių fotografų, kurie traukia
Kad taip nori, reikia pil
už tai jie visi mylėjo ir ger-'
ir septyniems sūnams: Man- drausta. Kartais tenka ko- namus, mašinas reklamoms
dyt. Prašau graborių, kad
bė, kaipo galingą užtarėją
vydui, Narimuntui, Algirdui, pijuoti dėl teismų parašus ir panašiai. Daugelis iš jų
nuo totorių.
atidarytų visą grabo viršų.
Kęstučiui, Karejotui, Liubar ant čekių ir panašiai.
turi neblogas pastovias tar “Negalima”, sako jis. “Kaip
Gediminui viešpataujant, tui ir Jaunučiui. Žemių pa
Atgavus Lietuvos Nepri nybas.
negalima, kodėl?” “O todėl,
daug įvykę karų su vokie dalinimas neardė valstybės klausomybę, tai turėjome
— Visokių atsitikimų pa kad numirėlis aprengtas tik
čiais, bet svarbiausi penki vieningumą, nes visus jun darbo — daug visokių ban sitaiko befotografuojant, —
kryžiaus karai. Vienas iš jų gė Didžiojo Kunigaikščio Ge kietų, dieną traukdavomės. pasakoja toliau fotografas su švarku, o toliau — nieko
neturi”. “Tai ką man pasa
iškėlė lietuvių drąsumą ir dimino aukščiausioji valdžia.
— kartą ateina pas mane kyt jo namiškiams, jie prašo
Didieji žmonės prieš
narsumą (1336 m.). Gedimi Gediminas vienas iš anksty
vienas vyras, sutariame ka nufotografuot visą”. “Pasa
aparato akį
AMBULANCE Dieną ir Naktį
nas tvarkė valstybės reika vesnių kunigaikščių, kuris
— Teko man fotografuoti da jį nufotografuosiu. Pa kyk taip, kaip yra”. Kai aš
lus rytuose, kai tuo tarpu paliko Lietuvą tvirtą, galin
ir Jon. Basanavičius, kai jis žymėtą valandą atsidaro du pasakiau, kad numirėlis ap
vokiečiai pasikvietė talkinin gą ir vieningą. Jo kilnūs
4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE
buvo Amerikoje, rodos, 1913 rys, žiūriu, gi ateina tas rengtas tik iki pusės, kad gi
kų iš Austrijos, Prancūzijos, darbai amžiais minimi su
ar 1915 metais. Atvedė jį pats vyras su daugybe la ims pulti namiškiai grabo
Tel. YARDS 1741-1742
Belgijos, Danijos puolė slap pasididžiavimu ir garbe. Ge
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
gaminų
(
čemodanų
).
Atida

kažkas iš “Kataliko” redak
rių
—
kaip
galima
žmogų
Tel. LAFayette 0727
ta terioti Lietuvą. Visas diminas valdė Lietuvą tarp
cijos. Aš gerai nė nežinojau ro vieną, apsirėdo jojiku. laidoti be... (kitos pusės siu
kraštas liepsnojo ugnyje. 1316 — 1341.
Radio Programas — 10:00 vai. antradienio ir SeStadlenio rytais,
Atsidaro to). Pasikėlė tikras karas.
kas tas Basanavičius. Buvau, Nufotografuoju.
iš Stoties WHIP (1520). su P. Šaltimleru.
Gyventojai išsisiapslė į miš
tiesa, biskį apie jį skaitęs, kitą, apsirėdo ploščiumi, toK. J. P.
kus. pilis. Puolė Pilėnų pilį,
Tas kurs gelbsti vieną Fotografuodamas ko klaidos kia aukšta kepure — nufokurioje buvo vos 4000 vyrų gimtojo krašto sūnų,
yra nepadariau: visgi Basanavi- tografuoju. Toliau apsirenįgula su vadais Margiu ir brangesnis už šimto priešų
čius buvo vyresnio amžiaus, gė popietiniais drabužiais,
AMBULANCE
apylinkių gyventojais. Įvy išnaikintoją.
i# KOPLYČIOS DYKAI I
kažkaip lyg drebėjo, o tada vakariniais (fraku), o aš vis
ko smarkus mūšis. Priešai
Bosiuje nebuvo nei tokių gerų prie stebėjausi ir fotografavau
DIENĄ IR NAKTĮ
VISOSE MIESTO DALYSE
taisų, bet visgi neblogai iš Pasibaigus toms ceremoni
joms mano pažįstamas atsi
ėjo.
Ir kompozitorių Naujalį sveikindamas išsitraukė vi
/ONE LARGE =
SUPPOSE I GINE
iTHE OTHER-SMALŲ
esu fotografavęs. Jį atvedė zitinę kortelę ir padavė, žiūYOU THESE APPLES
kun. Albavičius. Ateina jis
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
su Naujaliu, didelis kunigas
UNIVERSAL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
— rodos lubas siekia.
Fotografavau aš, kas tik
RESTAURANT
P. J. RIDIKAS
ANTANAS M. PHILLIPS
reikėjo, nežiūrėjau pelno
Suteikiam Patarnavimą
3354 South Halsted Street
3307 Lituanica Avenue
Vestuvėms, Krikštynoms ir
Nuvykstu kūr į bankietą
Skyrius:
710
W.
18th
St.
VtfILL YOU SMAKE THEM
kitokiems Bankietams
Tel. YARda 4908
VNHlCH APPLE VVILL
Visi Telefonai: YARda 1419
nutrauki, visas nufotografaLinksmas Patarnavimas
WtTH YpUR BROTHER
YOU GINE MlM ?
Visiems
LACHAVVICZ IR SČNAI
T
vimas kaštuotų arti kokių
ANTHONY B. PETKUS
2314 VVest 23rd Place
40 dolerių, o čia mažai kas
* 1410 South 49th Court
756 W. 31st Street
Tel. CANai 2515
Tel. CICERO 2109
fotografijas paima. Bet aš
42-44
East 1081 h Street
A. A. NORKUS, Sav.
6812 So. VVestern Avenue
nenusimindavau. Dirbau dėi
Tel.
PULIman 1270
Tel. Victory 9670
Tel. GROvehiU 0142
lietuvių, už tat kur tik koke
S. P. MAŽEIKA
J. LIULEVIČIUS
ME 0IG 0ROTKER-OR
V/HlCM BRoTHtR
3319
Lituanica Avenue
4348 S. Califomia Avė.
Oo You .
,ME
UTYLE
ONE
*
Tel.
YARda
1138-1139
MEAN.
SAJIT. US. LAIDOTUVTU DHHKT0>LU
Tel. LAFayette 3572
'Ty/z,//;///
r,/m
rnt
//z///)
itn iim
MiSTEPKELNER - PRUZIN
£>70 V
ALBERT V. PETKUS
I. J. ZOLP
— Motaria pataraaaja
1646 VVest 46th ( Street
4704 So. VVestern Avenue
Tel. YARds 0781-0782
Phone
620 W. 15th Avė.
Tel. LAFayette 8024

- Spalvotos fotografijos ir judamieji
paveikslai. - Kaip fotografuodavosi seniau
ir dabar. - Apie diktesniųjų rūbus ir
akademikių šypsenas. - Rūpestis - perduoti
visų grožybę. - Aš fotografavau
Basanavičių, Naujalį.

PAMINKLAI

Venetian Monument Co.

JOHN F. EUDEIKIS

DAFFY DRAMAS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

■« •<
Trečiadienis, bai. 23, 1041

DRAUGAS

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
I
Džiuginanti žinia ir
40 valandų atlaidai

Padėka

Metinis gegužinis
šokiu vakaras

VVest Side. — Maionu pra
Cicero. — Smagius pavanešti džiugią žinią, praeitą garinius šokius rengia Cicesekmadienį per pamokslą ros sodalietės šeštadienyje,
klebonas kun. Juozas Dam gegužės 17 d., Šv. Antano
brauskas pranešė, kad jo parapijos salėj. Grieš Del
priimtuvių bankietas-vaka Rene su savo muzikantais.
rienė parapijai davė pelno Tikietai tik 40 centų. Pra
apie $476.00, o Velykų die džia 8:30 vai. vak.
ną parapijiečiai suaukojo
Komisija stropiai rengiasi
be biskio $700.00. Tai tikrai
svečius kuo gražiausiai pri
negirdėta naujiena. Kun. J.
imti ir pavaišinti.
Dambrauskas pranešė, kad
Atsilankę, ištikrųjų, turės
bėgyje šių poros mėnesių iš
smagų laiką.
MMD
mokėjo visas užsilikusias
ir dabartines bilas, sumoje
Cicero. — Federacijos 12
$2,000.00. Klebonas kun. J.
skyriaus susirinkimas įvyks
Dambrauskas ir vikaras kun.
balandžio 27 d., 1 valandą
M. Jodka nuoširdžiai dėkojo popiet, parapijos mokyklos
Aušros Vartų parapijiečiams g kamhary Suairinkima8 ,a.
už parodytą prielankumą, ir
8varbua vlsų drauglJų
pareiškė, kad nuo dabar • . ,
. , . x. . , ,
r
atstovai kviečiami dalyvaupradės bažnyčios dekoravi8usirinkime Bus
mo fondą; kad šiais metais d
daug pranešimų iš
kuo 6gražiausiai išmaliavotii
.
.
...
..
. lietuvių veikimo,
ypatingai
iš vidaus ir pataisyti iš lau-|
rengiamą DLK Gedimi.
ko bažnyčią. Tai gražus ir no
metų mirties 8ukak_
didelis užsimojimas. Ir, ti-i ..
....
.
. ,
J
■ ties paminėjimą, kuris bus
kiši, kad malonūs parap,jie-'
dieną> „ valandą
čiai padės ir šiame darbe. vakare SokoI Ha„
go
*
*
Kedzie Avė. Visi jsigykit tisuma 10 vai. prasideda Auš-, kietus
ankst0 Federaci.
ros Vartuose 40 valandų at- jog skyrius turj t,kietq
laidai. Tai metinė šventė ir
Kurie jau esat paėmę anks
graži proga per šiuos atlai čiau tikietų, prašomi sekmadus visiems, kaip seniems’ dienį grąžinti tikietus ar pi
taip ir jaunimui skaitlingai nigus susirinkime, nes rei
lankytis ir naudotis dvasi kia visus grąžinti tą vaka
nėmis atlaidų malonėmis.
rą rengimo komitetui.
Atlaiduose dalyvaus daug
Po susirinkimo visi “in
svečių kunigų, gera proga corpore” važiuosim į Sokol
atlikti velykinę išpažintį ir,
^HaU.
pasiklausyti gražių pfffffoks
Ciceriečiai, nepasiduokim
lų.
Naudodamiesi dvasinėmis kitoms kolonijoms. Be paDievo malonėmis taip pat ir vienių asmenų — profesionepamirškime taip kaip ir nalų> biznierių, “in corpore
per Velykas pasiaukoti žy- važiuos Federacijos 12 sky
mesnėmis aukomis — me riaus valdyba.
džiaginiu būdu.
Šv. Antano draugija iš iž
Didelės šventės ir meti do nupirko 10 tikietų ir išniai atlaidai, tai retos pro- dalino nariams. Ši vyrų drgos. Kad šias progas kuo gija Ciceroj turbūt pavyz
gražiausiai ir skaitlingiau dingiausia. Niekados neat
siai atžymėti ir pasirodyti sisako paremti tautiškus pa
ne vien savo dvasios vadams, rengimus. Taipgi ir moterų
bet ir svečiams kunigams, draugija Dievo Motinos So
dalyvaukime kuo skaitlin pulingos tikimasi tą patį pa
giausiai ir prisidėkime stam darys. Toji draugija taip pat
besnėmis aukomis.
K-kas neatsisako nuo tautiškų p'vrengimų.
A. Valančius

Kun. J. Paškauskas, visų Šventų parapijos klebonas
ir Kunigų Vienybės Chicagos provincijos pirmininkas
šiandien švenčia savo vardines, o birželio 8 d. švęs 25
metų kunigystės sidabrinį jubiliejų.

P. Sv. Nekalto Pras.
parapijos vakarienė

Dievo Apvaizdos parap. —
NAMAI, FAKMOS IK BIZNIAI
Kreipkitės J mus. kurie norite pirk
Labdarių - Sąjungos 4 kuo
lį. greitu! parduoti arba iftmaitiy tl
tiktu! turite. Taipgi statome nau
pos vajaus vakarienė, balan Sekmad., Gegužio 4 d., 1911,, kų
jus namus
Priimsime Jūsų veną
džio 6 d., visais atžvilgiais Palmer House Viešbutyje ' namų j mainus. Taisome aeuua na
mui,.
t p,ki.Įdavimas veltui.
pavyko. Pelno liko $260.00
Bilietus dabar galima įsi- Į BAR(it.\ tl MAKŲiKTTK 1’AltKK
IK APYLINK&IE
(nuo vakarienės liko $160 gyti sekančiose vietose:
Mūriniui bungulotvB, kainos nuo
ir Rožių ir Lelijų klūbas į
$1500 ir aukščiau, V duflečlai $t>5"0
ir aukščiau, 14 keturflečiai $11.500
J.
Mackevičius,
Standard
stoja į garbės narius, įmo
Ir aukščiau. 7 —10 fletų $21,5#o ir
12- -blanlavų namų nuo
kėdamas $100). Nuoširdžiai Fed. Savings and Loan Ass., aukft,'iau
$450(1 ir aukščiau. 17 medinių ka
Kainos nuo $2700 ir aukš.
ačiū: kleb. kun. Martinkui Sacramento ir Archer Avė., ndžių.
lr namai gal.ma pirkti ant lengvų
l&niokėjmų. Kreipkitės paa:
ir kun. Urbai už gražų pa VIRginia 1141.
CHARLES P. Sl ltOMSKIS,
Dominikas Kuraitis, Milda
garsinimą bažnyčioje ir at
COMPANY,
««2l So. YVestern Avė.
Buick
Sales,
907
W.
35th
St.,
silankymą į vakarienę ir pa
REPublie 3713; Vakarais Prospect
0176.
sakytą kalbą. Esam labai LAFayette 2022.
Joseph
F.
Budrik,
3009
S.
PARDAVIMU NAMAS
dėkingi klebonui Aušros Var J
4 fletai po 5 kambarius. Geroj vie
Halsted
St.,
YARds
3088.
loj. Arti bažnyčios, mokyklos lr gat
tų parapijos kun. Dambraus-1
vėkarių linijos, itundos $100.00 j mė
p-nia
Ona
Kiras,
3261
S.
kui už atsilankymą ir paša-1
nesį. laibai pigi kaina Lietuviui bua
(liedama nuuluhlu.
Kreipkitės pas
Halsted
St.,
VICtory
0353.
kytą gražią kalbą. Ačiū ir
sa,Įninku ant 2-tro anksto ift užpa
Draugas, 2334 So. Oakley kalio. 10753 IfcMtti Uaba-li Avė.
J. Kulikauskui, “Draugui”
už pagarsinimą, visiems lie Avė., CANaI 8010.
PAKU AVI M i I lt EI KM EN Y S
J. P. Rakštis, 1900 S. Ha!
tuviškų radio programų lei
Pardavimui H pp. prekiniH kelsus,
dėjams, kurie pagarsino per sted St., CANaI 9114.
su 12 pp. lentynomis; Gaslnls pe
su 2 keptuvais; du stalai Ir 1
Naujienos, 1739 S. Halsted čius
radio. Ačiū Petrauskaitei už
deska. Pigiai. Kreipkitės: 1748 AVest
IHtli Street.
padainavimą, Rožių ir Leli St., CANaI 8500.
A. Vanagaitis, 6755 South
jų klubui už programą, sve
KEIKALING \ LIETUVAITE
KNYGVEDft
čiams iš kitų kolonijų; Auks- VVestern Avė., tel. GROvehiU
Reikalinga
katalikė
lietuvaitė knygtakalnienei, kuri daugiausiai 2242.
vedė Sv. Kazimiero Kapinių ofisui.
būti priimi,i. prityrusi knygų
Metropolitan State Bank, Turi
darbo pridėjo prie tos va
vedini,', mokanti angliškai ir lietu
viškai. Kreipkitės asmeniškai j Ka
karienės; šeimininkėms, au A. Valonis, 22nd ir Cermak pinių ofisų; liitli ir Crawfortl Avė.
kotojams, komitetui ir vi Rd., CANaI 1955.
Dr. Atkočiūnas, 14-1G So
siems mūsų parapijonams,
49th
Court, Cicero, III., tel.
kurie atsilankė.
Cicero 4276.
ūse MUSTEROLE for
Rengimo Komisija
P-nia K. Sriubienė, 1315
S. 50th Avė., Cicero, III., tel.
Cicero 6222.

Darbininkų streikas
atidėtas

OIIINTUPLETS
CHEST COLDS

Nepaprastas automo
bilių susidaužymas

Pranciškiečių pramoga
Brighton Parke

Listen to

DOCTOR’S AMAZING LIQUia
GRCAT SUCCCSS FOrt

SKIN TROUBLES
(external(y caused)

M
PMISED
FROM
COAST'
TO
COAST!
No matter what you’ve tried withaut
euecero for unai^ht ly surfaee pimniee,
blemiahes and similar skin irritationa,
here’s an amazingly nuecessful doc-

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER

DINING R<X)M SETS — PAK
LOK SETS — HIIIIIOO.M SETS
—- RŪGS — RAIBOS — KEPRIGEKATOKS — W A SUKUS _
MAN GELS — STOVĖS.
*11 NatkmaUy Advertlaed Itema

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY

ight m
help nature promote FAST hoaling.
30 years continuoua succesa! Let
Žemoms 10 different marvolouslv effective ingredients help YOUR «kin.
Also ointment for m. Severe ei
may need Katra Strength Žemo.

WHFC-I45O kil.

MEISTAS

REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051
J

LUI)

IBARGIITIT

Rez. Tel. VICTORY 2499

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

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

1854 W. 47th SL

liveMnJam,
po visą
Cbit'Ago

RADIO SERVICE
— REPAI RING —

Nauja

Darbas Pilnai Garantuota.

ė., don’t cough! Get plepant relief from a
cough due to a cold with Smith Rrnthers
'
Cough Dropa-Black or Menthol—}<.

REMKITE
SENĄ
LIETUVIŲ

HOUSE or (’AR RADIOS

Šaukite Yards 4693

Mother—Give Your CHILD
Thi* Šame Expert Caro!
At the first sign of the Dionne Quintuplets catching cold—their chests and
throats are rubbed with Children’s
Mild Musterole — a produet made to
promptly relieve the DISTRESS of
children’s colds and resulting coughs.
The Quints have always had the
best of. care,
so mother—you
may
be
...
ST
assured of. using
just about .v.
the B
BIį---iroduct made when you ūse Musterole.
UORE than an ordinary “salve”—
vvarming, soothing Musterole helps
break up local congestion. Also made
in Regular and Extra Strength for
those preferring a stronger produet.

PALANDECH’S
Kellogg Ssvitchboard and
Supply Co., 6650 So. Cicere YU60SLAV-AMERICAN
kaiį
rios paruošė šią vakarienę, avė., 600 darbininkų
RADIO BROADCAST
i
sudainavo “Kai aš turėjau vakar buvo pasirengę su
Every Saturday, 1:30 to 2:30 P.M.
streikuoti. Tačiau National
kaime mergelę”.
Defense Mediation boarde
STATION WHIP
Paskutinį žodį tarė para
1480 kiloeyeles
,
pastangomis streikas atidė
pijos klebonas kun. A. Briš
(First Station on Your Dial)
tas, Šis boardas pasiryžt
ka. Jis pareiškė padėką paFeaturing a program o f
gražiuoju darbininkus šutai
Ne vienu kirčiu medis nu
rapijiečiams už surengimą1
Yugoslav
Folk
Music
kinti su kompanija.
kertamas.
vakarienės ir už dalyvavi
Kompanija turi vieno mi
mą.
A. Skirius
%
lijono dol. vyriausybės už
sakymų.

Balandžio 20 d. Maldos Apaštalystės draugijos inicia
tyva buvo surengta P. Šv.
Nekalto Prasidėjimo parapi-1
jos vakarienė. Vakarienės
tvarkytoju buvo minėtos drgijos pirm. Juozas Valskis
ir parapijos komitetas. Pro
gramai vadovavo kun. V.
Cernauskas. Vakarienės pro
grama buvo sudaryta įdomi.
Muzikalinę dalį gražiai at North We8tcrn avė. už
liko parapijos choras, vado praeitą vakarą susidaužė
vaujamas varg. J. Kudirkos. trys automobiliai, sunkveži
mis ir gatvėkaris. Žuvo Os
Solo dainavo Ona Piežienė,
car Lundberg, 58 m. amž.
Juozas Lindžius, Juozas Gu
Jis važiuodamas šonu už
das ir dr. Svenciskas. Solis
tams akompanavo Metrikie- kabino stovėjusį automobilį,
nė. Programos metu kalbėjo po to jo mašina atsidaužė į
parapijos prekybininkai: Liu važiuojantį automobilį ir į
levičius, Paukštis, Venge sunkvežimį ir pagaliau pa
liauskas, Koncevičius, Jovai kliuvo į važiuojančio gatvė
Šį šeštadienį “permaino ša ir k. Gražų įspūdį sudarė, • kario priešakį. Gatvėkaris
stoną” Bruno Marcinkus ir kai dešimt šeimininkių, ku ' sulamdė jo mašiną.
Brighton Parko Pranciš Zoperiūtė. Abu čia augę jau
kiečių Rėmėjos rengia sma nuoliai. Vestuvių puota bus
gią pramogą — Card ir Bun- privačiam name, 1634 So. 51
co Party, ateinantį ketvir- , Ct., nes svetainės niekur ne-'
RADIO LAIKRAŠČIO 10-ti METAI
tadienį, balandžio 24 d., Ven- galėjo gauti. Vadinasi, pa- ‘
APTARNAUTA CHICAGOS ir APYLINKES LIETUVIJĄ
geliausko svetainėje, 4500 S. rengimų galybės. Visi turi
Vienintelis
Vakarinis
Lietuvių
Talman Avė. Prasidės 7 vai. skubėti, nes artinasi šilta
Programas
Amerikoje
—
vak. Įžanga 25c. Komisijos vasarėlė; prasidės piknikai.
Leidžiamas 9 Sykius į Savaitę
D.
vardu p-nia E. Gečienė šir
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
dingai užkviečia visus ir už
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
tikrina smagų laiko pralei
PENKTAD. ir ŠEŠTAD. 7 v. v.
WHOLESALE
dimą.
LIUUOR
Lietuviška Radio Įstaiga
ĮSTAIGA

SUGEDO RADIO?...

CLASSIFIED

Prez. a Antano Smetonos
Bankietas

N. RANTER, Hav.

DRAUGI

Smith Bros. Cough Dropt aro the
only drops contaiiing VITAMIN A

MUTUAL LIUUOR CO.
4707 S. Halsted St
(UAB

Vitamin A (Carotene) raitės the resistaoce of
(nuraus memhraoes of nove and throat to
cold iofections, wh«n lack of reaist-

_ aaca

u dua w Vitaaua A de&ueacy. ~

Vieta:

907 WEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LATayette 2022

DRStfGSS

s

Kovoti su neteisingumu,
sako Chicagos arkivyskupas
Notre Dame universiteto
aliumnų klubų bankiete, įvy
kušiam pirmadienį Palmer
House, kalbėjo Jo Eksc. Ar
kivyskupas S. A. Stritch,
Chicagos arkivyskupas.
Mums nereikalingi vadai,
sakė arkivyskupas,
kurie
bandytų derintis su netei-

sybe ir su išverstina laikams
taikoma filosofija, kurie
kompromisuotų tiesą su melu. Tiesa yra stiprybė. Tik
krikščioniškas vadas išsklei
džia tiesos papartį.
Bankete
dalyvavo apie
1,100 aliumnų iš šimto klu
bų.

Daug protestų
prieš vasaroš
laiko pratęsimą

Chicagos aldermenų tary
bos juridinis komitetas dau
guma balsų nusprendė dar ir
spalio mėnesį įimti į vasa
ros laiką (daylight saving),
kurs prasidės ateinantį sek
madienį. Komitetas tačiau
visą klausimą be jokios sa
vo rekomendacijos palieka
tarybos pilnaties nuožiūrai
Tik nusprendė, kad pratęs!
mas turėtų būti įvestas 1942
Vakar per Arkivyskupo me^ais ir Pas iau vykdomas
Aleksijonų Brolių ligoninė
... . , .. . ,
. vien piliečių pravestu refevakar pradėjo minėti savo misias koplyčioje buvo susi
i rendumu.
75 metų sukaktį — deiman rinkę visų arkivyskupijos
Tarybos komitetas vykdy
parapijų klebonai. Apie 250
tinį jubiliejų.
Jo Ekscelencija Arkivys- kunigų dalyvavo paruoštam damas apklausinėjimus ga
kūpąs S. A. Stritch, Chiea-1 kunigams
pokyly
Lake vo daug pritarimo pratęsti
gos arkivyskupas, ligoninės Shore klube. Toastmasteriu vasaros šviesą, bet dar dau
koplyčioje, 1200 West Belden buvo ligoninės kapelionas giau prieš tai protestų.
avė., vakar pontifikavo iš-į kun. A. N. Thane. PasakyProtestuoją pripažino, kad
kilmingas mišias. Visą šią ta daug reikšmingų kalbų. spalio mėnesį vakarais po
savaitę iškilmės bus tęsia Tarp kitų kalbėjo ir Aleksidarbo būtų kiek nors saulėm
mos. Rytmečiais bus turi jonų Brolių provincijolas
šviesos ir net vaikai gautų
mos pamaldos, o popiet ir Amerikoj,
brolis Basilis, progos vieną valandą ilgiau
vakarais — banketai ir ki C.F.A., ir ligoninės viršinin- :’žai“ti Bet tajp pat tiesa
tos pramogos.
kas brolis Angelus. C.F.A. j yra ir tg ka(J rytme{iaia

Aleksijonų Brolių ligoninė
mini 75 metų sukaktį

Trečiadienis, bai. 23, 1941

mu

'‘Nauja skrybėlė
padaro skirtum#
žmogaus ūpui. O
kas tai naujo pri
dėta ir cigaretui—
suteikiant jam nauj# skonį ir sma

X Misijos šv. Kryžiaus
bažnyčioj prasidės balandžio
27 d. Misijas ves tėvas žvir
blis, dominikonas.

ginti#.”

’X Adelės Patrick ir S.
Deringio sutuoktuvės įvyks
gegužės 10 d.,
vai. popiet,
Nekalto Prasidėjimo Pane
lės Šv. parapijos bažnyčioj,
x E Paurazien5 Moterų
gąjungOg centro pirm., po
valdybos narių posėdžio vi
zitavo Chicago sąjungietes
veikėjas. Į Detroit grįžo va
kar.
4

Kas tai

X Šv. Antano dr-ja, Ci
cero, iš savo iždo nupirko
10 tikietų DLK Gedimino
600 m. paminėjimo, kuris įvyks sekm., balandžio 27 d.,
Sokol Hali, ir išdalino aavo
nariams. Pavyzdys kitoms
draugijoms!

NAUJO* tapo pridėta!

Vt«l Old Colds pa*
IfitV krautuvininką
dabar yra NAUJI
Old Gaidį. Ta*
pat pažįstama*
pakali*.

'T’AI NAUJASIS Old Gold — praturtintas
-■- priedu specialaus importuoto tabako! Iš
bandyk jį — dabar malonesnio skonio cigaretas negu bet kada, nes kas tai naujo pridėta!

Gauk pakelį šiandien.

"NAUJA . . . praiilnlt

ii Rytinio Viduržemio tabakas,

kurio (ittulkū* lapai iirdiei pavidalo padaro garsiąja
Old Gold** *udėtj net dar malonetnę. Jo gauta dabar
brandinama mūjiĮ Amerikiniuose sandėliuose užtikrina jums
iiuo* puikesniu* Old Gold* visai eilei metų.

X Dain. Marijonos ir varg.
Bonifaco Janušauskų sūnaus
Ssniaud
Šoko prekijai—ItikOr* 1760
|būtų tamsu ir vaikai prie
sutuoktuvės su Mildred Hortamsoje turėtų eiti į moky
wedel įvyks gegužės 3 d., 10
klas. Tas gi yra kenksmin
vai. ryto Šv. Jono bažnyčioj
ga ir pavojinga.
Inglewood, California. Po ordinu. Jo brolis, Bernardas, metrikus sumokėti po pen sąmonės tuo pačiu automo
Pirmadienį apie 10:00 va
Tad komitetas nusprendė vestuvių jaunavedžiai at- anksčiau išėjo tarnauti USA kis rublius.
Jaunas plėšikas užpuolė
biliu buvo nuvežtas į Cook
kare augalotas plėšikas pri drabužių parduotuvę 3259 nė vienai kuriai pusei nepa- vyks į Chicago paviešėti pas
County
ligoninę, kur iš ras
Pažymėtina, kad laiškas
kariniu lakūnu.
ėjo prie McVickers teatro W. 26 gat. Kasininkė jam taikauti ir visą klausimą tėvus.
atėjo su rusiškais ženklais. tų kišenių j rekordų sužino
X Viena čikagietė gavo iš
Kata|ikiŲ
(vidumiesty) langelio ir pa atidavė 126 dol. ir jį užtik palikti spręsti pačiai tory- | y
tas kas per vienas. J. Zuba
1 Lietuvos laišką, rašo, kad Be to dar laiške rašo, kad
reikalavo kasininkės atiduo rino, kad ji daugiau pinigų bai.
pažįstamas vičius senas žmogelis ir pla
terų Klūbas, Ciceroj, kiek medžiaga geresniam siutui amerikiečiams
ti jam turimus pinigus. Nu- neturinti,
girdėt iš anksto apsirūpino kaštuoja arti 900 rublių. Ba kun. Sugintas esąs dabar čiai pažįstamas. Linkime li
sigandusi kasininkė padavei Plėšikas atsakė, kad jis
goniui stiprybės ir sveika
DLK Gedimino 600 m. mir tai — 200 rublių. Jaunuo Vilniuje.
jam 101 dol. ir suklyko. Plė pasitikįs kasininkės žodžiais
tos.
ties paminėjimo vakaro tiX Juozas Zubavičius (bulšikas su pinigais leidos bėg ir pabėgo. Kasininkė gi dar
Trečiadienį, balandžio 23, kietais ir skaitlingai daly lius 19-20 metų ima į Raud.
armiją. Vokiečiai — evan variškis), neseniai po apenti.
1,000 doL turėjo ir gudrumu 7:30 vai. vakare Tėvų Mari
vaus.
gelikai iš Lietuvos išsikėlė diko operacijos Šv. Kryžiaus
STANLEY GAVCUS
jonų Bendradarbiai laikys
Tačiau nebuvo lemta jam ! s*uos pinigus išvadavo,
ligoninėje,
grįžo
namo.
Šio

— Parduoda—
X Vakar rytą 1 vai. van- į Vokietiją. Į jų vietą iš Vo
savo mėnesinį susirinkimą
pasprukti. Paskui jį metėsi
mis
dienomis,
turėdamas
vy

JUODŽEMĘ :
Aušros Vartų parap. mokyk- dalai plytomis išdaužė lan- kietijos atsikelia lietuviai.
uniformuotas teatro jaunas
kti
pas
savo
gydytoją
pasi

Lietuvoje
vaikai
ir
paaugu

los salėje. Jau artėja vasa- gus Al. Vitkausko ir George
1 bušelis — 25c; 5 buš. už;
durininkas. Nutvėrė plėšiką
rodyti, einant skersai gat $1.00; 10 buš. už $1.50 j
sieji
mokosi
rusų
kalbos.
ra
kartu
ir
darbymetis
arti,
Fuka
vedamos
Elkhorn
Inn,
Nežinomas
vagis,
matyt,
ir parbloškė ant šaligatvio.
Baldus, Vežioja Anglis
Durininkui pagalbon susibė pritaikintu raktu atsirakino todėl labai nuoširdžiai kvie- ant kampo 23rd PI. ir Oak- Žmonės šiemet neturi kalen vės netikėtai užvažiavo au Perkrausto
Kreipkitės
prie;
go kiti ir netrukus atvyko Šv. Gertrudės parapijos kle čiame kad visų kolonijų at- Jey Avė. Savininkai rengia dorių, esama mažyčių, bet tomobilius ir parmušė ant
bonijos duris, 1420 Granville stovai bei atstovės kuo skait si prie “Grand Opening” ba- po 3 rublius, ir tuose nepa vietos ir norėjo pabėgti, bet
policija.
Suimtasis pasisakė esąs avė., ir pavogė 2,800 dolerių lingiausiai atsilankytų. Su-, landžio 26 d. Piktadariai žymėtos šventės. Taip kad buvo sučiuptas ir ligonis be 110 So. Ridgeland Avenue
Wortlt, III. Tel. Oak Iawn 193-.I-1 i
Frank Berry, 31 m. amž., — poros sekmadienių kolek- sirinkimas labai svarbus, už veik nepataikė į vieną porą, dienas gyventojai be kalen
dorių, iš atminties rokuoja.
tat malonėkite kreipti savo, sėdinčią prie baro.
6041 So. Sacramento avė., tą bažnyčioje.
Metrikų knygos iš para ALL MAKIS - NIW
dėmesį, ir viršminėtą dieną j x j Dlmšos pasidarbavivienos automobilių sustaty
ČIA ĮLAPSI
greit, leng
pijų
atimtos
į
valsčius.
Jei
TYPEVVRITERS
atyykti.
Po
susirinkimo,
mu>
Lab
Są
.
gos
5
kp
Bri
.
lo.
mo aikštės manadžeris.
vais
Išmo
ka-j ima lis —
kunigai,
amerikiečių
prašo

Sakosi,
matyt,
jis
pakvai
A
D
D
I
U
G
MACHINES
kaip paprastai, taip ir šį dgeporte, gavo gana gerų
Pas jį rasti pagrobti 101
NIO 5 IKI 20 METI'.
-JMAtl MONTHLY FAYMINTJ —
mi, nori išimti metrikus, tai
kartą turėsime arbatėlę.
šęs,
jei
šį
užpuolimą
atli
dol. ir dar apie 80 dol. Su
rakandų Labdarių ūkiui. J.
MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AU MAKIS
“D.” Dimša taip pat darbuojasi, jie patys turi valsčiui už SOLD,
savimi neturėjo jokio gink- kęs.
RENTED
and LOAN ASSOCIATION
AND REPAIRED
kad ateinantį sekmadienį va
OF CHICAOO
•M
karas gerai pavyktų, nes da
i
2202
W.
CERMAK ROAD
WOLK STIJIJI
fHAT LITTLE GAME” inur-n*vicarto©aco.,N.Y.—By B. Link
lis pelno skiriama Lab. SąTel.: CANAI, 8887
1945 VVest 35* Street
*STAR TYPEWRITER
COMPANY
■Otut (. UOlMUkTT.
Mokame
Dividendų
\wy HusBArttb'orresTS
gos senelių prieglaudos sta
"/5r^ /Z? Z-z/
IM W. MAOISON ST.
CfA GoiHG "To
Ben. J. Kazanauskaa, Sec.
''ŪEOCES lUIUtb"
tybai.
Phone DEARBORN P444
PuAY AT
| TURTAS Sl 000,000.00
^UTIMATIS-JFR^E —
ThC (V\EUE MENTIOM OF
ToHiGHT.
- atts t>o& *
IT MAHES HlN\ BOIU,I
VIRS r ’
X
VI.
Esūnas,
mūsų
ko

M AUUJASS LochT
ttOvM VS VT
So l S0G6EST PvAYlNfc
respondentas Washingtone,
OH. VTS WoMt>EnFUL'.
At TheiR HooSE,
\T Every Time vue
EMEIViBo&Y GETS
So I'uu
D. C., kaip praneša WashHAVE A GAIAB SO TmE
FOOO. CAUDS AHO
P>QEA>UUG OOT (M
GoESTS CArt SEE HtM
' ington Daily News yra pa
Vheh------- AR DAUG KŪRO SUDEGINAT ŽIEMOS METU? Į
A NEuJ "DRESS
GET SORE •
O VA, ALkCE.šauktas į Dėdės Šamo kari
HE'S A SCR-EAMv
A FEUJ
VhAY'S A
HKT
Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij^J
OH BoHl
nę tarnybą. VI. Esūnas yra
'loO'HE UJEAmMG,
MY
BREAtj
ASO
BOTTER
GTOO UJlTH
Sutaupysite Daug Pinigų.
įsteigėjas Washingtone Bal\S LT HEu) ’
■tJEuoes UlIcD IS
CAME HOME MlHUS HlS
iMHtne c>\r> xoo 6ET n1.
M'/
VIATC-H AMO COFF UlMHS.
tic-American Society ir už
Laikui bėgant, Jus vistiek insnliaosite savo namus, nes:Į
HOOJ (AOCH
n7
ITS A GOOO THINS I
PAS
ypatingą
pasižymėjimą
bu

nONn* DOCK WDPL
KMOuJ HOU) TO PuAY
1. Sutaupysite 40% kuro;
Co«M
OR OiE UUOUUOrtT
2.
Apsaugo gyventojų sveikatą ;|
vo
Latvijos
ministerio
ap

VILEIŠĮ
Fiipous hsMATiuo Boabm
oujm A ccoYHCSPuą.
3.
Padidina namų vertę;
dovanotas Trijų Žvaigždžių
EIK!
4. Taupo namų šilumą;
mvGmkFv.
tfotoMboMSui kiOmkFc 5. Duoda gerą apsaugą nuo
gaisrų;
fama Bsams tw bw«M
DR. PETRAS
6. Greitai ir lengvai įtaisoma. |

Sugautas teatro
apiplėšėjas

Plėšikas prakišo
1,000 dol.

Susirinkimai

Apiplėšta klebonija

Stanley Gavcus

PASKOLA

n

— URMUI TRADCUM AUOWANCI —

• ■•VILT* (AUT •MI-TIAS MIW.MACMIMI •VARANTI!

AH\ tNCFD PHOTOGKAPIIY

| HWEST POSSIBI E PKK ES

l’UONF

I tFA> ETTE 2»I3

lei Insurance Reik,

8OAOP

Electrolysis Clinic

Plaukai TMnalklnaml
Nuo Veido Ir Ran
kų Ant Visados.

GREITAI IR
T
BE SKAUSMO
TREATMENTAI
TIKTAI ............. 50c
Valandos
— 8:30 ▼. ▼,

fT

Aron and Aron
3962 Fifth Avenue
Kampa*

Crawford

and

Harriaon

Tel. KEDzie 7810

VII,EISIS,
Atstovas

Dykai!

ParSpIname F.H.A. PoAkolInlmna
ar Umokėjlmua.

The Prudential Ins.
Co. of America

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir sienų|
dengimo medžiagų.

175 W. JACKSON BLVD.

CHICAGO REPRESENTATIVE

SPITE A-1820
Home Office: Newarkt IT. J.
RESTDENCIJA:

4432 So. California Avenue
Tel.

T—

ApaTcaiiiavimas

Concrto tvc.

IiAFayette 0771

ALEX ALESAUSKAS
6343 S. Westem Avė.

Republic 6051|

War«hooM: 9401 So. Stony Island Ava., tai.

