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Britai Kariauja Naujame Fronte — Irake

Nacių pranešimu,
Lietuvių tautos nelaimei,
jos vaikų tarpe šalia pap arabai sukilsią
OPORTUNIZMAS

rasčiausių tautos išdavikų ir
svetimųjų vergų yra nema
žas nuošimtis ir tokių, ku Irakas šaukiasi
rie nuolatos prekiauja idėjo nacių pagalbos
mis, kurie yra paprasti idė
jų ir principų prekybininkai.
LONDONAS, geg. 4. —
Tai aukščiausio laipsnio
opurtinistai, aukso stabuke Britams iškilo naujas karo
frontas. Šį kartą Irako vals
garbintojai, kurie už grašį
pardavoja savąsias idėjas, tybėje, kuri yra tarp Transsavuosius principus. Jie pa jordanijos, Sirijos, Irako ir
gal pirkėjų pareikalavimus susisiekia su Persijos įlanka.
keičia savo politinius, mora
Iš Persijos įlankos išlai
linius ir dažnai net tauti pintą į Basra sritį britų ka
nius principus.
riuomenę puolė Irako kariuo
Tai pats menkiausias tau menė. Gautais pranešimais,
tos elementas, kuriuo pasi britai ten iraniečius atmušė
tikėti niekas negali. Ameri ir veržiasi pirmyn. Irako vy
kos lietuvių, pavyzdžiui, tar' riausybė siunčia didesnes
pe yra tokių “įžymių” asme karo jėgas.
nybių, kurios yra pergyve
Bet Habbaniyah airdromą
nusios net keletą pagrindi ginanti britų kariuomenė
nių persiorientavimų. Pavar yra nukentėjusi. Patys bri
dės čia nesvarbu, nes jų ske! tai tai pripažįsta. Per dvi
bimas nedarytų garbės mūsų paras ten vykusi atkakli ko
tautai ir gero nieko neduo va ir britai praradę lėktuvų
tų. Tačiau, kas manytų, kad ir vyrų. Nepasakytas skai
kepurė tinka — tenešioja
čius britų lėktuvų sunaikin
ta airdrome.
Britai suskato Irake sau
ŠOVINIZMAS
goti ir ginti savo koncesinius
I
Antroji Amerikos lietuvių didelius aliejaus šaltinius, iš
visuomenėj įleidusi šaknis kurių žibalu aprūpinami bri
blogybė — įviauriausių galų tų jūros ir oro laivynai Vi
šovinizmas, tiesiog fanatinis duržemio jūros visam karo
fronte.
kraštutinumas.
Britai pakilo veikti paty
Griežtas nusistatymas sa
vųjų idėjų ir principų laiky rę, kad Irako vyriausybė su
tis yra sveikintinas, nes be! sigretinusi su naciais ir nu
to žmogus būtų, tartum be sprendusi britams uždaryti
nugarkaulio. Tai nebūtų žmo aliejaus šaltinius ir perkirs
gus, bet paprastas mėsos ga ti aliejinius vamzdžius.
balas.
Pranešimais iš Sirijos ir
Tačiau pas mus kartais la Turkijos, Irako kariuomenė
bai neskaniai pakvimpa kra jau paėmusi savo žinion
štutinio šovinizmo kvapai. svarbesniuosius aliejaus šal
Kituose neįstengiam nieko tinius ir vieną pumpavimo
gero įžiūrėti, rodos, to ne
stotį.
leistų mūsų principai.

Neįstengs Lietuvių Tautos
Gyvybės Sunaikint, Smetona

KARAS IRAKE DEL ALIEJAUS

Priimtuvėse gausu žmonių
Amerikos lietuvių pareigos

Irako uosto Basra reginys. Šis uostas yra ties Persijos įlanka. Tenai britai išlaipi
no kariuomenę tikslu saugoti Irake turimus koncesinius aliejaus šaltinius. Irako vyriau
sybė pasipriešino britams, kurie be jos lei- dimo jam šeimininkauti. Vyriausybė prieš
britus pašaukė kariuomenę. Kilo kovos. Ira kas šaukias Hitlerio pagalbos.

sukilimas jau reiškiasi Ira
ke, kur arabai kovoja su bri
tais.

NUMATOMAS DAR VIENAS
BILIJONAS DOLERIŲ TAKSŲ

Vokiečių radijo pakartojo
Irako vyriausybės atsišauki
mą per radiją į Palestinos
arabus, kad jie sukiltų prieš
britus ir padėtų Irako ara
bams nusikratyti britais.

VVASHINGTON, geg. 4. —
Kongreso atstovų lyderiai
iškelia aikštėn, kad iždo de
partamento sekretorius pla
nuoja kongresui pasiūlyti ki
tą taksų bilių, kai bus apsi
Irako vyriausybė iš tarny
bos pašalino britus tarnau dirbta su dabar svarstomu
3 ir pusės bilijonų bilium.
tojus.

Žiniomis iš Turkijos sosti
nės Ankara Bagdado (Siri Britai perkirto
joje) žydai uždaro parduo ašies liniją
tuves ir skleidžia gandus
apie nacių pavojų. Autorite
tai areštuoja baimės skleidė Britai perkirto agšies liniją
jus ir žydus priverčia atida CAIRO, Egiptas, geg. 4. —
Britų mechanizuotos jėgos
ryti parduotuves.
Egipto fronte netikėtai puo
lė ir perkirto italų vokiečių
Turkai jungsis
liniją fronto užnugary.

su ašimi

BERLYNAS, geg. 4. —
Čia oficialiniuose sluoksniuo
BUDAPEŠTAS, geg. 4. —
KARO STRATEGIJA
se tvirtinama, kad artimiau
diplomatiniuose
Nors ir labai sunku tikėti, siuoju laiku visas arabų pa Balkanų
bet atrodo, jog Rusijos Vo saulis sukils prieš britų vy sluoksniuose teigiama, kad
kietijos santykiai tikrai pa ravimą arabų kraštuose. Tas Turkija susijungs su nacių
ašimi. Ir pažymi, kad arti
blogėję. Gegužės 1 dienos mi
miausiomis dienomis Turkinėjime Timošenko kalbėjo
PRESTYŽAS
jon grįš vokiečių ambasado
apie galimus pavojus iš
“imperialistinio” pasaulio, o
Šiuo metu jau aiškiai gali rius Papenas.
štai paskutiniosiomis dieno ma pastebėti kiek nustojo
Tuose pačiuose sluoks
mis pranešama, jog Rusija anglai kovose prieš vokiečius niuose teigiama, kad kai tur
pasiuntusi į Pabaltį Kuzne- Prancūzijoj, Norvegijoj ir ki kai susijungs su ašimi, Tur
covą, buvusį karo vadą šiau tur.
kija leis nacių kariuomenei
riniam Kaukaze.
Štai, jei tikėt pranešimams žygiuoti per turkų teritoriją
Labai galima, jog Maskvai Europoje daugelyj sostinių prieš britus Rytuose
nujaučia, kad netrukus Bcr- Į dėl Jugoslavijos tragedijos
lynas gali pareikalauti Kau kaltinama Amerika. Jei Ame KALTINAMI
kazo aliejaus ir Ukrainos ja rika, girdi, nebūtų pažadė PAPIRKIMAIS
•
vų. Tačiau labai abejotina, jusi paramos, jugoslavai ne
kad Stalinas išdrįstų Hit’e būtų kovoję.
CHICAGO. — Vyriausybės
riui pasipriešinti.
Atrodo, jog anglų pažadais agentai areštavo karinio vy
Galima, kad tai būtų pap Europoje nebetikima, nes rų drafto boardo No. 110
rasta Rusijos-Vokietijos ber. be Amerikos paramos jugo pirmininką adv. W. J. Nosek
dra karo strategija nukreip slavai nebūtų sutikę pasi ir šio boardo gydytoją kvo
ti visą dėmesį į Europos šiau kliauti anglais. Tai vis “pa tėją. Kaltinami papirkimų
rę, kai lemiamųjų žygių rei vėlavimo” ir nacių propa * ėmimu iš vyrų, norinčių išsi
kia laukti Viduržemyj.
gandos vaisiai.
sukti nuo kareiviavimo.

Iždo depąrtamentas ran
da, kad pusketvirto bilijono
dolerių taksais nepakaks ša
lies ginklavimosi programai
vykdyti. Šalies administraci
ja sprendžia laikytis posakio
“Kalk gelfežį kol ji įkaitusi”,
nes paskiau visuomenė gali
parodyti savo nepalankumo.

Britų lakūnai
smogia naciams
LONDONAS, geg. 4. —
Britų bombanešiai visu gali
mu smarkumu vakar ir šian
dien puolė nacių pozicijas
Prancūzijoje — išilgai Ang
lijos sąsiaurio. Pranešta, kad
naciams sukelti nepaprastai
dideli nuostoliai.
Savo rėžtu nacių bombane
šiai puolė kai kurias Angli
jos dalis. Numušti 6 nacių
bombonešiai.
*

Britų puolimas įvyko neti
kėtai. Iki italai vokiečiai su
siorientavo kas veikiasi, bri
tai paėmę karo nelaisvių ir
su tuo grobiu atsimetė atgal
į tyrynus.
Ties Tobruk ašies kariuo
menei sunkiai ainasi, Britai
SERBŲ KARALIUS
atkakliai ginsi.

CHICAGOJE, III., gegužės liai žmonijos kultūron yra
4 d. — Palmer House viešbu dideli”.
čio puošnioje salėje šimtai G.P.U. siaučia
lietuviškų veidų, kurie švie
Šiuo metu, pasak jo, Lietu
čia daug skaisčiau už krišto voje visas administracinis
linius salės kandeliabrus. Jie aparatas persunktas G.P.U.
susirinko savo tėvų žemės agentais ir visas aukštesnią
paskutiniojo prezidento pri sias valdžios vietas užima
imtuvėms. Jų širdyse šįva rusai.
“Religija, vietos papročiai,
kar kartu susigūžė viltis ir
skausmas, nes emigranto į teisės, tautinės kultūros įs
prezidento veidas jiems pri taigos ir visa tautinės kultū
mena, jog šiuo metu Lietu ros karakteristika be pasigai
voje siaučia priespauda ir Įėjimo naikinama”... “Ir štai
vargas, Lietuvoje svetimieji dėl to visi žmonės deda visas
kankina jų artimuosius, bet pastangas, kad galėtų iš to
jie tvirtai tiki, jog išauš ir taip vadinamojo sovietų ‘ro
vėl skaistesnės dienos — vėl jaus’ pabėgti, nors sienas
bus laisva Lietuva ir jos lau saugo bolševikų kareiviai ir
kais vėl skambės laisvų žmo pikti šunes ir visas pasienis
aptvertas spigliuota viela”.
nių dainos.
Prie didžiojo stalo sėdi Amerikos lietuvių pareiga
Prezidentas su ponia, Lietu
Šiuo metu viso pasaulio
vos konsulas Chicagoje su akys nukreiptos į Jungtines
ponia, rengimo komiteto pir Valstybes, pasak Smetonos,
mininkas su ponia, Chicagos nes jos yra tikrosios taikos
miesto majoras ir kiti žymes saugotojos ir mažųjų tautų
nieji vietos ir apylinkės žmo globėjos.
nės, diplomatai, teisininkai
Ir šiandie, kai Lietuva pa
ir 1.1.
vergta, kankinama ir bando
Prezidento kalba
Vakarienės metu p. Sme ma ją gyvą palaidot, “argi
tona pasakė kalbą, kuri bu nėra pareiga kiekvieno lietu
vo leidžiama per radio viso vio, ištikimai tarnaujančio
je Amerikoje. Savo kalboje jo dabartinei tėvynei, Jungti
jis perbėgo esamąją Lietu nėms Valstybėms, suprasti
vos padėtį ir ragino Ameri jo tėvų krašto reikalus ir vi
kos lietuvius, kurių pirmoji sais galimais būdais padėti
pareiga būti ištikimais Jung Lietuvai”.
tinių Valstybių piliečiais,
dirbti, kad Lietuva vėl išvy
stų laisvę.
Šiuo metu Europoje milijo
nai žmonių, pasak Smeto
nos, yra “pavergti, iškraus
tyti iš namų, badu marinami
ir žudomi”.
“Jiems gresia išnaikinimo
pavojus, nors šių mažesniųjų
tautų gyventojų skaičius šie
kia 150 miliionų ir jų indė

LONDONAS, geg. 4. —
Vakar per radiją kalbėda
DĖKOJA AMERIKAI
mas ministras pirmininkas
HITLERIS KALBĖJO
KAŽKUR VIDURINIUO Churchillis įvertino lenkų
REICHSTAGUI
savo
SE RYTUOSE, geg. 4. — pastangas atstatyti
BERLYNAS, geg. 4. — Jugoslavų karalius Petras II valstybę bendrai darbuodaŠiandie sesijon sušauktas i išleido pirmąjį savo oficialių mies su britais. Jis sakė,
nacių reichstagas
(parla pareiškimą. Jis reiškia daug kad lenkai, būdami glaumentas). Jis išklausė vy savo gilaus dėkingumo J. A. džiuose santykiuose su bri
riausybės pranešimo apie Valstybėms už žadėtą Jugo tais, iškovos savo tėvynei
karo eigą ir nacių laimėji slavijai paramą ir palanku nepriklausomybę ir tautai
mus Balkanuose. Hitleris kai mą. Sakosi jis visados savo , laisvę.
bėjo.
LONDONAS, geg. 4. —
Kipro saloje gyveną britai
įspėti skubotai apleisti salą.
Yra pavojaus, kad nacių
bombonešiai gali susimesti
prieš salą su orinėmis bom
bomis.

“Lietuvių tauta tebėra gy
va, ji nepasiduos brutaliam
bolševizmui ir pasiliks gyva
ir laisva. Bet tie, kurie yra
laisvi, turi susirinkti prie
laisvės darbo, kad tas dar
bas dar sparčiau vyktų. Juo
didesnės bus lietuvių pastan
gos, juo švaresnė bus jų įta
ka Amerikos gyvenime ir juo
spartesnis bus darbas už
Lietuvos laisve”.
26 U. S. LAIVAIS SU
KARO REIKMENIMIS

VICHY, Prancūzija, geg.
4. — Iš patikimų diplomati
nių šaltinių sužinoma, kad
Suezo kanalą iš rytų šono
pasiekė 26 J. A. Valstybių
prekiniai laivai su ginklais
r karo medžiaga britams.
Laivai veža tankus ir prieš
tankines ir priešlėktuvines
patrankas.
Kalbama, kad prekinius
širdy turėsiąs prezidento i Churchillis kalbėjo len
laivus lydėję U. S. karo lai
Roosevelto jam ir Jugoslavi kams minint savo konstitu
vai.
jai pareikštą užuojautą.
cijos dieną — tautinę šventę.
Karalius Petras savo val
diniais vadina ne tik serbus,
ROMA, geg. 5. — Italijos
bet kroatus, slovėnus ir vi vyriausybė oficialiai prane
šiandien iš dalies debesuo
sus kitus, sudariusius Jugos šė, kad Italija aneksavo Ju ta; vidutinė temperatūra.
lavijos valstybę, kuri jau goslavijos
šiaurvakarinę
Saulė teka 5:41, leidžiasi
baigiama skaldyti.
provinciją Liubliana.
7:53.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
APŽIOKI ŽUDYMOSI MASINĄ

Lietuvos Prezidentas Lietuviu Tarpe

VVashington, D. C. — Ba- sai ir vokiečiai. Po Didžio
Landžio 20 d., vakare, Ame- jo Karo Lietuva vėl atgiję,
rikos Lietuvių Draugija Va Užklupo ją barbarai vos pra
šingtone suruošė bankietą žydusią. Nepriklausomybės
Hamilton viešbutyje Lietu žiede piktieji žmonės jūsų ir
vė’
vos Prezidentui ir jo žmo mūsų Tėvynę šiandien
terioja ir verčia griuvė
nai pagerbti.
Bankiete dalyvavo be Pre siais.
zidento ir jo žmonos dar Lie
Kas daryti? Ar duotis pa
tuvos Įgaliotas Ministras P. laužiamiems ir laukti ką atZaueikis su žmona, Draugi- nea rytojus? Ne, mes tiki
jos nariai su Draugijos pir- Į mės, kad Lietuva kelsis iš
mininku A. Šupieniu, pry- griuvėsių, kurie ją neužtaršakyje eilė kitų svečių; viso naUtai užgriuvo. Bet, tikėjiapie 70 asmenų. Prieš vai- maa vertingas tik tada, kai
šes Draugijos kapelionas jįs lydimas darbo. Turime.
kun. Mozeris sukalbėjo mal- neryti talką. Visų lietuvių
dą. Vaišės praėjo pakeltoj, bendrą vimas reikalingas Lie ;
jaukioj nuotaikoj.
tu vai. Tik reikia sukrusti ir I
Draugijos pirmininkas, pa atoti į pagelbos darbą Liesveikindamas garbingąjį sve tuvai. Ir mano Amerikon at("Lt raugas" Actne teleuhotn i
čią, ir jo žmoną, pareiškė jo vykimo tikslas, kiek nuo
Pašerifiai John Stoney (kairėje) ir Matthew Cegielsatstovaujamos Draugijos na manęs paeina, išjudinti lie
ki iš South Bend, Ind., apžiūri keistą “žudimosi maši
rių prisirišimą prie tėvų že tuvių jėgas, visai nesikišda- ną”, kurią panaudojo dr. Robert Calph, 36 m. amž., ko
mės, pasididžiavimą lietuvių mas į jūsų ramųjį gyveni jų pėdų specialistas iš Elkhart, Ind. Jis rastas miręs
tradicijomis, didinga istori mą.
turistų kabinę, netoli South Bend. Jam miegant užtai
ja, gražia, sena lietuvių kal
Broliai, seses,
padėkite sytas žadintuvas (laikrodis) sukėlė nuodingąsias dujas
ba, lietuvių būdo kilniomis
ir jis žuvo.
Lietuvai, jūsų idealingąjai________________________________________________________
ypatybėmis, jų gabumais ir
t. t. Jis kartu pareiškė Drau Tėvynei. Tegul mūsų neški- aįoa tėvynės galvą. Reiškė žai juoko ir kuris gali būti
gijos narių skausmą dėl Lie ria skirtinga kalba, praeitis, pageidavimą matyti čionyk- dar labiau patobulintas,
tuvą ištikusios nelaimės ir bet jungia bendram darbui štės Draugijos narių skai- į p0 bankieto Respublikos
reiškė vilties, kad Lietuva bendra kilmė iš bendros čių dar skaitlingesnį ateity- Prezidentui su žmona buvo
vėl bus laisva ir linkėjo meilės Lietuvai. Kas, kad je. Amerikos Lietuvių Drau pristatyti visi bankieto daJaunieji Amerikos
Prezidentui su žmona sulauk mes ne viena kalba kalba- gijos rolė Vašingtone galin- lyviai.
lietuviai džiaugėsi turį pro
ti tos linksmos valandos, ka me. Šv. Raštas sako, kad ti būti daug svarbesnė
vieną kartą krikščionys su-1
da vėl galės grįžti į atva
sirinko Jeruzalėje, jie nega Koncertinė dalis.
duotą, laisvąją Lietuvą.
Bankieto ceremonijų ve
Kalbos.

lėję susikalbėti tarp savęs.
Vieni kalbėjo žydų, kiti
eigyptiečių, kiti kitomis kal
bomis. Bet, Šv. Dvasia ug
nies liežuvių pavidale juos
apšvietė ir jie skirtingomis
kalbomis kalbėdami vieni ki
tus suprato ir susikalbėjo.
Turėkime gerą valią, gerą
širdį, tada mes viens kitą
suprasime.

gos pasveikinti, pakalbėti kituose kraštuose Lietuvos Draugija žinotina ir kitų
keletą žodžių ir gauti gar pabėgėliams. Registracijos miestų, tuo pačiu reikalu 3Ubingų svečių autografus.
formalumai atlikta ir šiomis intci ūsuotoms,
labdaros
Amerikos Lietuvių Draugi dienomis gauta Department draugijoms. Draugijos pirmi
of State aprobata. Draugija ninko pilnas adresas yra sejos auganti veikla.
turi teisę priiminėti aukas ir kantis: Mr. Albert W. ShuŠią Draugiją valdo ir vc- iš kitų miestų ir jas naudo- pienis, 1733 — 20th Street,
oa Amerikoje gimęs-augęs ti pabėgėlių šelpimui, pateik Northwest, Washington, D.
jaunimas. Dr. Bražinskas ir dama atsiskaitymą iš surink C.
L. SP. 2.
kun. Giedra yra daug darbo tų šiam tikslui lėšų Depart-1
-------------------ir laiko pašventę. Dabar gi ment of State kontrolei.
1 Po to karalius pakvietė
energingai draugiją tvarko
Aukščiau suminėta, Lietu- kvestorių pietų, po kurių iš
jų pirmininkas juristas A.
ves pabėgėliams šelpti lega- elido jį namo gausiai apdoI Šupienis.
č
Jis paruošė Drau
lizuota .Amerikos Lietuvių vanotą . . .
gijos simbolišką ženklą, tai
Amerikos aro, Lietuvos vy
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
čio ir Kapitoliaus va'
kombinaciją.
Tel CANai 6122
Res C958 So. Talman Ave.
Res. Tel. GROvehill 0617
Office tel. HEMiock 4848

gija (Americar. L
Society) Washing- c
tarė sukelti lėšų
liams iš Lietuvos

OH. J. J. SIMONAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
Ketvirlad. ir Neilčlionijs susitarus.

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v *

, 2423 VV. Marųuette Road

DR. STRIKOL’IS

nis,

PHYSICIAN AND SURGEON

gistruoti jo vadovauj
Draugiją ta prasme, kad
būtų leista, vienu ar
būdu rinkti, priiminėti au
kas ir jas persiuntinėti
sidūrusiems Vokietijoje

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:
Nuc 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak
Nedėliomis pagal sutartį.
Office teL YARls 4787
Namų tel. PROspeet 1930
Tel. YARds 5921.
Res.: KENwood 5107

(Nurkaitis)

NAUJOJ VIETOJ
dėju buvo Draugijos narys
p. Tamošiūnas, kuris daug
gražių pastangų dėjo, kad
vakaras galimai gražiau pa
na pritaiko akinius.
vyktų. Bankieto pietų buvo
Kiekvieną dieną randasi:
ir koncertinė dalis. Keletą
4740 SO. ASHLAND AVE. DIDŽIULĖJE BUDRIKO
liaudies dainelių padainavo
KRAUTUVĖJE
(virš Andes Candies)
Gaveliūtė akomponiuojant
Tel. VARds 2148
3409 So. Halsted Street
Petkevičaitei. Ant armoniŽEMOS KAINOS
Tel. Yards 3089
kos keletą dalykų sumaniai 18 MENESIŲ IŠSIMOKĖTI
išpildė p. Strurapis. Buvo VaL: 10 val- iki 8 val- vakčia
suloštas vieno akto farsas

, I; JI
Respublikos Prezidentas
pasakė svarbiausią ir gana
ilgą, turiningą ir gražią kal
bą, kurios santrauka čia pa
tiekiama. Jis tarp kita pa
sakė sekančias mintis:
Kartais ir be žodžių vie
ni kitus suprantame, štai ir
čia — kalbame dviem kal
bom, bet Lietuvos meilė ben
Man vienas lietuvių
dra ir visiems mums supran važiuojant pasakė: “Turėsi
Bukite Malonus
“Amerikos kaimo mokykla.”
tama kalba.
te įdomumo pabūti gražia
SAVO AKIMS
Vaidinimas buvo atliktas
Jūs, Amerikos lietuviai, jame Vašingtone.” Kas tą
Tik viena pora aklų visam gy
Draugijos narių jėgomis.
venimui. Saugokit Jaa, lel»
turite antrąją Tėvynę, Ame grąžųjį Vašingtono miestą
Tai pirmas šios’ rūšies ban
riką, kurios įstatymų globo amerikiečiams davė? Tai Va
gali sutelkti.
dymas, kuris sudarė nema82 METAI PATY1UMO
je naudojatės laisve. Bet, šingtonas, kuris padėjo pa
ūkime akinių, kurie pai
visa akių Įtempimų.
atsimenate ir savo senąją grindinį šiam miestui akme illllliiliiiiiiuiiliiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiH
Tėvynę — Lietuvą, kuri yra nį. Ir Lietuvių tauta turi
OPTOMETRIC
užugdžiusi Jūsų tėvus ir pro eilę Vašingtonu. Jais yra
EYE SPECIALIST
LIETUVIS
OPTOM ETRISTAI
tėvius ir išleidusi juos lais Mindaugas, Gediminas, Kęs
AK IV GYDYTOJAS
CHICAGO:
1801 So. Ashland Avenue
SPECIALISTAS
831 South Western Avenue
tės ir laimės ieškoti. Jūs tutis, Vytautas. Jie ir gi,
Kampas 18-tos
Telephone — SE.KIey 0970
Telefonas CANAL 0523 — Chi
čia tą laisvę ir laimę atra kaip Vašingtonas amerikie
MELROSE PARK:
OFISO VALANDOS
5 Broadvvay
Kaadlen »:uu a. m. iki 8.30 p. m.
dote. Jūsų senąją Tėvynę čius, sugebėjo suburti lietu
Trefi. ir Se&t: 9:00 a. m. lkl
Telcpbono — Melrose Park 0033
ištiko skaudus smūgis.
Ji vius ir pakelti jų dvasią
T:IO p. m.
, v.
šiandien žiaurių valdovų vai bendram tėvynės labui.
doma. Niekas joje nėra tik
Džiaugiuos patekęs į jūsų Suvirš 20 metų praktikai lino akių
taisyme lr gydyme
ras dėl savo gyvybės. Lietu tarpą, kur yra tik jaunimas.
— namams statyti, remontuoti ar
GERAI PRITAIKINTI AKI\|AI
pataisys kreivas akis, trumparegystę
pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.
vis, savoje žemėje, eidamas Iš jūsų patyriau daug pa ir toliregystę;
aklų Jtemplinų, prašalins
miegoti nežino ar sekantį garbos ir susidomėjimo. Lie palengvins
PAVASARIS ARTftJA — DABAR LAIKAS PIGIAU IR
galvos skaudėjimų, svaigimų lr aklų
rytą jam lemta bua naudo tuva atsikels ir jaunajai kar karšti.
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATLIKTI.
MODERNIAKIAI SI, TOBULIAUSI
EGZAMINAVIMO llfltAI
tis laisve.
tai teks dar daug jai padir Specialfi atyda atkreipiama J vaikų
Kelis šimtus metų Tėvy bėti po dabartinio ten vyk akis.
Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!!
Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia.
VALANDOS:
nė—Lietuva buvo laisva ir stančio destruktyvinio dar
10-tos iki 8-toa valamios kasdien.
Sekmadieniais pagal sutartj.
nepriklausoma. Ir lyg mū bo.
mūsų ištaigoje. Jūsų indeliai rūpes
tingai
globojami ir ligi $5,000 ap
ras skyrė Rytus nuo Vaka
Po Prezidento kalbėjo Lie
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame
rų. Nuo Mindaugo ligi Vy tuvos įgaliotas ministras P.
Tel. YARDS 1373
3'A%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.
tauto, kuris išplėtė jos ribas Žadeikis.
Jis išreiškė vil- UIIIIIIIIIIIII. .lllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
MCSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS
nuo jurų ligi jurų, Lietuva ties, kad Prezidento atvyki45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenuskriaudžiant Nei
UNIVERSAL
buvo didinga ir laisva. Bet mas šioje šalyje nors ir prie
Vieno Klljento!
ji išsisėmė. Perdaug jai bu taip skaudžių apystovų yra
RESTAURANT
vo gintis nuo ją puolančių ženklas, kad desperacijai
Suteikiam Patarnavimą
šia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.
Vcntuvėmn, Krikštynomn ir
totorių, azijatų ir kryžiuočių lietuvių tarpe nėra vietos,
kitokiems Bankietams
Linksmas Patarnavimas
Mūsų idealingąją Tėvynę kad vadavimo darbas
dar
Visiems
simbolizuoja tokie senovė3 labiau išsiplės ir kad Lietu
Tel. CALumet 4118
vyrai kaip Mindaugas, Kęs va vėl bus laisva. Jis taip
756 W. 31st Street
3236 So. Halsted St.
Chicago, III.
tutis ir Vytautas.
gi reiškė pasitenkinimo, kad
A. A. NORKUS, Sav.
Atėjo sunkūs laikai: Lie Draugija gražiai ir nuošir
TeL Victory 9670
Jos. M. Mozeris, Sec’y.
tuvą pasidalino susitarę ru- džiai pagerbia savo seno-

REZIDENCIJA:

6631 S. California Ave.
Telefonas REPuhlic 7868
Ofiso tel. VlRginia 0036
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir ti—8:30 P. M
Nedėliomis pagal sutarti.
Tel. CANai 0257
Rez. tel.: PROspeet 66bi

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rezidencija: 6600. So. Artesian Ave.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 jjopiei

LIETUVIAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais
ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.

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

iį

1821 So. Halsted Street
6 iki 9 vai. vakar*

DAKTARAI
Tel. YARdz 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12.
2 iki' 4 ir 7 iki 9
Pirmndieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
Sekmadieniais 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Taipgi akinius pritaikau.

3343 So. Halsted Street
Tel. CANai 5969

VVALTER J. PHILLIPS
•’ DR. F. G. WINSKUNAS DR.GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
PHYSICIAN AND SURGEON '

2158 VVest Cermak Road
Ofiso teL CANai 2345
Ofiao Vai.: 2—4 ir 7—0
Trečiadieniais pagal sutartj.
Rea. Tel.: HEMiock ZtAO

DR. S. J. GLORIOSO

Tel. YARdz

2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
ir pagal sutartį.
Ofiso Tel.:

VlRginia 1886

Reaid. TeL:
PROspeet 3534

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1853 VVest 35th Street

LIGONIUS PRIIMA:
arti 47th Street
vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak Kasdien ano 2:00 iki 8:00 vai.
Seredoj pagal sutnrtj.
Trefilad. Ir Sekmad. tik susitarius.

DR. VAITUSH, OPT.

Telefofiias: HEMiock 5849

1 DR. PETER T. BRAZIS
;

6757 So. VVestern Ave.

Telefonas LAFayette 3650
AntradieniaLs, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais.

| Telefonas CANai 7329

DR. PETER Ji BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2202 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
ir pagal sutartį.
Res. telefonas SEEIey 0434.
Tel. Cicero 1484

TAUPYKITE

DANTISTAS

4143 South Archer Avenue

Popiet — nuo 1 tki 3! Vak. 7 lkl 9
Nedėliomis pagal sutartj

i

DR. V. E. SIEDLINSKI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso valandos:
“

PASKOLOS

4712 So. Ashland Ave.

2201 VVest Cermak Rd.

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

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

DR. S. BIEŽIS

DR. S. R. PALUTSIS

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Res. 1625 So. 50th Avenue

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS’N.

4631 So. Ashland Ave.

Tel. Cicero 1484

, Tel. YARda 0994
Roz. teL PLAza 3200

DR. A. JENKINS

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vnk
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vnl. dienų

(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį.
Ofiao telefonai PROspeet 6737

'J

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Varnų telafoaM VOdaU 8421

Kautynėse per nepriklau
somybės karą mes parodė
me pasauliui, kad esame Iai9
vės verta tauta.
Gen. Skorupakia

JHrmadienls, geg. 9 d., 1941
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PRAŠOME Į
MŪSŲ
VIRTUVĘ

Moterys
TEISUMAS
nyta. Jis kalbasi su negy
vais daiktais, geria iš tuš
čios taurės, šeria savo me
dinius arklius ir t. t. Viena
motina paklausė savo parė
jusį pirmą kartą iš mokyk
los vaiką, ką kunigas kalbė
jęs per pamoką. Vaikas pri
pasakojo daugybę visokių
dalykų, kuriuos buvo pir
miau girdėjęs iš motinos:
apie žmogaus sutvėrimą,
apie angelus, apie pirmąją
nuodėmę. Kaip reikia, kuni
O tačiau reikia, kad vai gas tekalbėjo apie žegnojikai nemeluotų. Melas yra mąsi. Mat, vaikas, pat3 ne
visokių nedorybių pradžia, nusimanydamas, sumaišė vi
begalo gadina vaiko būdą, sa, ką buvo girdėjęs seniau
iš melagių vaikų nesulauk ir dabar. Jis pasakė netie
sime
tikrai
dorovingųjų są, bet nenorėjo pameluoti.
žmonių. Jie per visą savo Už tokius melus nereikia
amžių dažniausiai pasilieka visai nei barti nei bausti.
ne Dievo, bet melo tėvo vai Dažniausiai vaikas paaugęs,
kai. Tiesos meilė yra vie savaime liaujas juos kalbė
nas svarbiausiųjų dorovės jęs. Bet jei matome, kad jie
įstatymų. Nieko nėra biau- nenyksta, vaikui užkliudžius
resnio už melą, niekas taip ir šeštus metus, turime
nežemina žmogaus, kaip me stengtis suvaldyti per stiplas.
Kiekvienas, atjaučiąs1 rią vaizduotę, nes toks vaidorovę žmogus, turi pats kas, netaisomas, gali ilgai
save niekinti, jei meluoja; niui pamėgti pasakoti ne
mes žeminame save ir pur būtas istorijas ir imti jau
viname, bendraudami su tyčiomis meluoti. Tad liepmelu, kiekvienu savo melu kitę jam pasakoti, ką jis
griaujame tą pamatą, ant neseniai yra matęs, žiūrėdakurio stovi dorovinė pašau- mos, kad viskas būtų L>sa,
lio tvarka; apgaudinėdami tuojau taisydamos kiekvieną
ir klaidindami savo arti iškraipymą ir netikslumą.
mus, mes baisiai jiems nu Ir niekados nesakykite “me
sikalstame.
luoji,” bet: “pamąstyk, ar
Todėl jei motinai rūpi vai taip buvo, atsimink, dar kar
ko dorovė, ji turi saugoti jį tą pasakyk tikriau.”
nuo melavimo. Norint žino
(Bus daugiau.)
ti, kaip tai daroma, reikia
pirmiau išaiškinti sau. kovisas
pasaulis,
žemai
dėl vaikas meluoja, kokios lenkdamas galvą prieš Mo
yra melo rūšys.
tiną, atiduodamas jai pridePirmutinė ir ankstyviau ramą meilę, skiria Motinai
sia melo rūšis yra vadina Motinos Dieną.
masis vaizduotės melas. Tik
rai sakant, tai net nėra me
lavimas. Trijų, keturių ar
Moteris težiūri į pasaulį
penkių metų vaikas kalba motinos akimis, tegu ji jau
netiesą, pramanytus daly čia motinos širdimi.
kus, bet nesijaučia meluojąs.
Katalikybė yra visokios
Jis taip gyvai viską vaiz
duojasi, kad pats nebeatski- tiesos iždas, visų paslapčių
D. Cortes
ria kas tikra, kas prasima šviesa.

Nė viena nedorybė nėra
taip paplitusi pasaulyje,
kaip melavimas.
Iš tikrųjų visi yra pasi
nėrę jame lig ausų, nors ir
žino, kad Dievas yra teisus
ir kad melo tėvas yra vel
nias. Tat nėra ko stebėtis,
kad retai kur terasi ir vai
ką nemelagį. Iš kur gi jis
gali išmokti kalbėti tiesą,
jei aplinkui visi meluoja ir
jo kvėpuojamas oras
yra
pilnas melo.

Mano Motina
Liūdna gyvenimu motutė mano ėjo,
Jos dienos buvo pilkos, niaurios, be gelių;
Gyvenimo sausus vaisius raškyt turėjo
Nuo laiko medžio, eidama kietu keliu.
Sviedė aštrios vargo dulkės jos skaistumą,
Sugraužė jai akis; nuliūdo jos dvasia.
Vargai lydėjo ją ir siautė kaip samumas
Ir ruošė prieglaudą jai savo bangose.

Kai po vargų našta ji lenkė galvą savo,
Kai nervus jai ištąsė nuovargis sunkus,
Skaudžioj agonijoje mirtį ji bučiavo,
Ir lūpos jos kuždėjo padėkos žodžius.
Ant drėgno marmuro bažnyčioj ji klūpėjo
Grabnyčių ir altorių žvakių smilkaluos,
Kur laimės dangiškos šventa paguoda liejos,
Kurią kaip ryto rasą gėrė siela jos.
O mano motina, dabar tavoji siela
Į žaizdrą degančių per amžius Paslapčių
Nutryško spinduliu. Nors tavo vardas mielas
Nebeskamba pas mus, bet aš tave jaučiu.

Esu išdygus iš negyvo kraujo tavo,
Gaivinta ašarom tavom gėlė švelni.
Tu kančią įkvėpei pabučiavimu lūpų savo,
Ir tavo liūdesys paliko štai many.
Kada pavasario naktis ramiai kvėpuoja,
Iš kapo ateini prie mano lovos tu,
Ir mano balso gaidomis pati banguoji,
Ir tavo kvapo ritmą savyje juntu.

į pramindamas jį gamtos ka
raliumi! Pažiūrėk jį pabarė
je; viskas paklusnus po jo
kojom gula, jo galybę pri-'
pažįsta. Iš geros valios nei
gyvi, nei negyvi daiktai ver
gijon nepasiduoda: galingas
tepriveikia. žmogui ir kait
ra nė po kam. štai, kas tik
iš sodiečių pavaldo piautuvą ar vienrankę dalgę, ku
liu išvirto pabarėn. Pagaliaus ir mažieji: vieni pie
tus išvežė, kiti prie nešėjų
prikibo. Namie pasiliko pa
čios vienos ūkininkės prie
senų-senų senelių ir mažųmažų maželių, o kame tokių
nėra, ir pačios, pietus sutai
siusios, išbėgo papiauti, pa
plauti valandėlę ir vėl bėg
tinai namo grįžti kiaulėms
lapų skintų ir vakarienės
virtų.
Mūsų gyvenimo durys at
daros: tai ženklas, jog na
mai netušti, nors jokios gy
vos dūšios nesiregi. Įėjęs
bet
namelin
išgirstumei
gryčioje žolių vartymą, pla
taus dalginio peilio brykšėjimą ir nebalsingą giesmę.
— Šventas Die-ve, šven
tas tvir-tas.... — silpnu
gerkliniu balsu traukia Mo
tutė giesme,
brykšėdama
peiliu jos taktan.

Ryžiai su sūriu.

Bulvės su padažu.

3 kiaušiniai, pusantro puo
dūko virtų ryžių, pusantro
puoduko tarkuoto geltono
sūrio, 3 puodukai pieno, pu
sę šaukštelio druskos, tru
putis pipirų, trečia dalis
puoduko baltos duonos džio
vintų trupinių ir 2 šaukštai
sviesto.
Gerai išplakti kiaušinius.
Pridėti visus kitus viršminėtus dalykus iš eilės, palie
kant tik trupinius ir svie
stą. Sumaišius viską, supilti
į gerai pasviestintą kepamą
jį indą, apibarstyti duonos
trupiniais ir apdėti mažais
šmoteliais sviesto, ir kepti
ape 45 minutes vidutinio
karščio pečiuje.

4 bulvės, 1 mažas svogū
nas, smulkiai supiaustyta3,
druska ir pipirai, karštas
vanduo, 2 šaukštai sviesto,
3 šaukštai rūgščios grieti
nės.
Nulupti bulves ir nuplo
vus smulkiai supiaustyti.
Įdėti į keptuvę, pridėti svo
gūnus, druską ir pipirus.
Įpilti karšto vandens tiek.
kad apsemtų ir išlengvo vir
ti tol kol suminkštės. Nu
sunkti vandenį. Pridėti svie
stą ir rūgščią grietinę
ir
uždengti. Palaikyti užden
gus porą minučių ir duoti
į stalą.

— Motut, duok duonos:
valgyt nebeiškenčiu!.... su
šunka uždususiu balsu, vos
šypterėjęs į linksmą mamą,
ir, nelaukdamas ką patie
kiant, kimba į stalčių. Se
kės: yra kaž kokiu du kąs
niu! Tuoj vieną šmakšt už
ančio, antrą kapt į dantie
ir marš atgal pro duris.

štai, nė valgytų nepareida
mas?

Motutė
nesuskubo nė
žodžio ištarti, o sūnelis ir
vėl išnykęs, kad nebūtų pat
duryse už marškinėlių nusi
tvėrusi. Truktelėjo nenuora
ma, bet per nevalią iš Mo
tutės veržties pasirodė ne
padoru, ir jis, .apsimezdamas ramiu, nors tankus al
savimas reiškė didžiausią
nekantrybę, kemša burnon
duoną.

PLATINKITE “ DRAUGĄ”

— Buvau pas piovėjus. .
— O delko plaukeliai šla
pi? — priduria Motutė, ne
įtikėdama sūnaus
galvelę
glostydama.

— Maudėmės Malaišoje..
— Kame gi pjauna? A t
jau daug nuvarė?
— Užlankyje. Lig kalno..
Leisk, Motut, neturiu laiko!
— Nors gi pietų paval
gyk. Štai viralo, štai pieno,
kokio tik nori: saldaus, rū
gusio su Smetona, su varš
ke. Gal mėsos kąsnelį? — ir
jau buvo besiekianti pečiu
je stovinčio indo.

(Bus daugiau.)

Viena gera motina šimtą
mokytojų atstoja. Namuose
Pabaigusi saują, ištiesina Argi indygtas? Nei valar.- ji yra magnetas visų šir
susilenkusią nugarą, silpnon dėlės nepaėsti namie.... dims ir šiaurės žvaigždė vi
Aš gyslose tada jaučiu liepsnas tavąsias,
krūtinėn giliai patraukia Nu, kur tu visą dieną lak- sų akims.
O akyse man spindi tavo liūdesys;
kvapo, atsikosa, prie naujos
Tikėjimo ugnis, gaivinus tavo dvasią,
Man sieloj kruvinomis dega liepsnomis.
saujos lenkia, ir vėl veda
savo giesmelę, pertraukda
Einu liūdnu keliu, kaip kad ir tu kadaise;
ma gilią tylą.
Buitis manoji be gėlių, be žiburių,
Štai paskutine sauja su
Vien tik nuo laiko medžio sausą, kartų vaisių,
pjaustyta, lapai į pintinę su
šešėlio tavo apgaubtas, raškyt turiu.
O. B.
braukti Motutė šluosto sa
vo prikaiščiu peilį, atsire
mia alkūne lango ir susi
Vaižgantas. mąsto V eidas aptemo: atmi
nimas pergyventų vargų ne
tikėtai tamsiu šešėliu per
galvą peršliaužė Norėtųs
MOTUTĖ
kam persisakyti, tik nė vie
Vienaip tegali nors kiek no namie neblikb; nėra nė
(Tęsinys)
pasigelbėti nuo tos inkyrios mažojo. Visas sodžius tyli,
PAGERBĖ PREZIDENTO SMETONOS ŽMONĄ
Giedri vidurvasario die kaitros — kame paunksny kaip kapai; net klaiku.
na. Saulė liepsna svilina. je, po pastoge, kur neįkrenTap - tap - tap - tap, iš
Vos tik peržengsi slinksnį, ta nė vienas spindulys, kris kažinkur žeme atėjo smul
, tuoj apsipili dideliais lašais ti ant aslos, iš kur dar ne kūs žingsniai. Motutė krup
prakaito! Pakelsi akis aug- visiškai iščiulptas drėgnu- teli, instiktivai glaudžias
štyn — saulės
spinduliai mag, ištiesti rankas ir ko prie sienos; bet ūmai jos
kriste krenta;
apsidairysi jas ir nebekrutėti. Kas gy veidas nušvinta: pažino sū
Why tolerate that irritataplink — oras mirgėte mir vas gali, taip ir daro. Paukš nelio žingsnius per kluoną
ing gray that so dishirbt
ga. Žemė, visuomet šalta ir čiai sulindo į tamsius med ir kiemą. Saldi meilė pra
the color harmony of
drėgna, dabar atmuša sau žių lapynus, žvėrįs į drėg žydo ant jos lūpų, veido ir
your hair? Touch it away
lės spindulius ir ta pasisko nus tankumynus, į olas, šu akyse, ir padarė ją beveik
safely with this new Clai
linta kaitra iš apačios ke nes į paklėtes; ir tos nie gražia.
rol Brush Crayon. lt perpina. Veltui mojuotumei, kuomet nepailstančios viš
mits coloring from the root out without dripping or smudgTaip rudenį padangė; tai
pakeldamas vėjo sraują; tos, dabar smėlin parsika- tamsiu debesėliu apsiniau
ing, and is the perfeet answer to in-between tintings or
srauja tik labiau svilįs vei- susios, guli ant šono, kaip kia, tai vėl saulė nušvinta
those distracting flrst gray hair*. h a smart "carry-everydą. Ak, Vėjeli! Papūsk, mie nebegyvos. Vieni žiogeliai
where" case that opens in a Jiffy ready for ūse. $1 ,..
Greitai linksmesnė nuo
po
žolynus
bečirška,
ir
juo
liausias, nudžiovink prakai
Refills 50c ... in 12 natural-looking shades.
lango pašokusi, vikriai ima
giedriau,
juo
garsiau.
Ir
tą
nuo
žmonių
veido,
nukra
lapus doroti, o tasai vikru
(‘‘Draugraa” Kcir.e telephoto)
tyk dulkes nuo nutepusių dar vienas vabalėlis, taria mas reiškia, jog dar ne taip
Chicagos lietuvės veikėjos vaišėmis pagerbė Lietuvos
medžių lapų. pievos žolelių! masis gamtos karalius — sena, kaip veidas rodo.
prezidento A. Smetonos žmoną (centre). Su ja kairėje
žmogus nerimsta.
Pulte įpuola gryčion ber
stovi Mrs. J. Mackiewich, o dešinėje — Mrs. Daužvardis, Veltui šauktumei — vėjelis
Ak, nejuokis,
kaimyne, niukas.
apkurto.
Lietuvos konsulo žmona.
— Palauk tu,

skruzedle!

AUGSTAICIŲ VAIZDELIAI

BRUSH

' CRAYŪN.

i
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labai

Rusai

nepatenkinti

Anglija... “Rusijos santykiai
su Anglija labai pablogėję.

Rusija išsiuntė į karą savo
Jo Eksc. Arkivyskupas Stritch, Chicagos Arkivysku

pas, praeitą penktadienį priėmė Chicagon atvykusį Lie

tuvos prezidentą Antaną Smetoną (dešinėje). Preziden
tą Arkivyskupui pristatė Jo Mai. prelatas M. L. Kru

šas (kairėje), Šv. Jurgio parapijos klebonas.

lėjime sėdi 4 vienos gimnazijos mokiniai po 15 metų

dygs, negu H. Jagminas, ir

kiti balšavikai, važiuos na
mo ____

gražiai gyventi.

armiją, o kur kariautų an

Benton City, Washington,

glų armija, to visai nesima

sakoma buvo toks atsitiki

Brooklyn’o “Amerika” ra

Charles

šo, kad balšavikai savo ta-

to. Taipgi....

buvusioje ka

Farmeriui,

mas.

riaujančiųjų prieš Vokietiją

Hartfield bevarant į tvartą

vorščių Harry

konferencijoje Pary

bulių, tas jį užatakavo. B**t

dina “šventa karvė.” Tačiau

farmerys suspėjo pagauti jį

jie mato ir skirtumą tarp

Rusiją negu prieš Vokieti

už ragų ir apynasrio.

karvės ir Bridges. Esą, kar

ją....”

pusę valandos tęsėsi rung

vė duoda pieno,

tynės iki žmona nepašaukė

darbininkus,

kaimynų, kurie pagelbėjo su

mas, melžia.

tautų

žiuj) daugiau tartasi

augusius žmones, bet ir mažus vaikus. Žinau tikrai, ka

Po Svietą
Pasidairius

prieš

amžiaus už tai, kad Staliną numaliavojo dideliais ūsais
Kanada jau sumobilizavu

ir tėvai nieko apie juos nežino.

Per

Bridges

va

o Bridges

kiek

galėda

valdyti “diktatorių.”

“Tai štai, brangūs tautiečiai, trumpai aprašau mūsų

si 300 tūkstančių kareivių

dabartinį gyvenimą. Pilnai aprašyti aš jo negaliu. Tai

armiją... Vokietija įteikė at

padarys ateity mokyti žmonės ir parašys daug knygų,

sakymą į Suv. Valstybių ul-

kurias skaitydami mūsų vaikai ir vaikų vaidai verks

timatumą-notą... Buvęs Pre

graudžiomis ašaromis, taip, kaip mes dabar verkiam.

zidentas Rooseveltas pareiš

Dirbkit, broliai, visa, ką tik galit ir padėkit mums iš

kė norą, kad Suv. Valstybė

vergijos išsivaduoti. Mes niekam nenorim vergauti, bet

se

norim laisvi būti, kaip kad buvome dvidešimt du me

priverstinas kareiviavimas...

tus. Mes gerai suprantam, kad mūsų likimas priklauso

Amerikos airiai labai susi

nuo šio karo eigos ir mes tikim, kad pasaulyje teisybė

rūpinę sukilimo Airijoje ne

įdėta tūlam H. Jagminui tė

paskolinu.

dar tebėra gyva, tik labai nuskriausta ir suvarginta,

pasisekimu... Newark, N. J.

vo rašyta gromata iš Kau

sakyk man, kuomet grąžinsi

bininkai turi laisvę organizuotis, pasidarė gana paken

bet ateis diena, kada teisybė užviešpataus pasaulyje ir

švenčia 250 metines sukak

no.

čiama. Visai kitokia padėtis darbininkų, diktatūrų kraš

mes vėl būsim laisvi ir nepriklausomi, kaip kad buvom.

taip skaisčiai nešvietė dar

tuose, kur darbo žmogus yra visai priklausomas nuo

Vėl turėsim savo kariuomenę, savo vėliavą, Vytį, savo

tuves nuo savo įkūrimo...
•

diktatoriaus malonės ir jo teisių nesaugoja įstatymas.

pinigus, himną ir laisvę, kurios dabar netekom. Mes vėl

►J.

AMLETO GIOVANNI CICOGNANI,
Laodicca Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas

Darbininkų mulkintojai
Darbo žmonių klasės išlaisvinimo obalsiais iš biuro

kratų ir kapitalistų jungo, nuo daugelio metų vedama

kova,

kai

kuriuose kraštuose davė gerus

rezultatus.

Darbininkų būklė, ypač demokratinėse šalyse, kur dar

būtų

visuotinas

įvestas

Streikai tebesiplečia po vi

Kodėl toks dalykas neat

sitiko, kai Hitleris puolė Če

Prašau Nesijuokti
Vincas Kačerga atsidūręs

koslovakiją. Būt buvę paro

dyta gražiausias

priklod^s

Europos diktatoriui

suval

ant finansų bedugnės kran

to, eina pas Stasį Kudašių
pinigų

dyti.

pasiskolinti.

— Kaipo geram draugui,

— sako Kudašius, — duodu
Vienoj balšayikų gazietoj

“Lietuvos saulė niekad

bo žmonėms, kaip jinai švie

čia

50 dol. ir aukoju, o 100 dol.

mielas,

Bet,

man skolą?

Vincas Kačerga taip jam
atsakė:

dabar____ Važiuok sū

— Prašysiu Dievo, Pane

są Ameriką.... 100,000 dar

nau namo. Kaip ir kiti, gra

lės \ Švenčiausios,

savo mylimai tėvynei Lietuvai ir visai žmonijai nevar

bininkų

žiai gyvensi____ ”

šventųjų,

rėtų būti padėties viešpats, o tikrumoje yra staliniškos

žomi, nepersekiojami. Niekas mūsų tada nekaltai į ka

Yorke... New Yorke minėta

diktatūros vergas.

lėjimus nesodins ir nežudys, kaip kad dabar daro.

vienų metų sukaktuvės lai

Už vis skaudžiausia darbininko padėtis yra proletariš-

koje Sovietų Rusijoje, kur teoretiniai darbininkas tu

Sovietų Rusijos diktatūra

darbininką

pavertė

val

stybės vergu, stačiai, nuosavybe. Sovietinėje valstybė
je darbo žmogus jokių teisių neturi, viskas jam iš aukš

čiau

partijos

padiktuota

ir

darbininko

balso niekas

nepaiso, net priemonių tam balsui pareikšti sovietinė

valdžia darbininkui nesuteikia. Sovietinė valstybė, pasiglemžusi viso krašto turtus ir tiems turtams gaminti

priemones, virto didžiausiu pasaulyje kapitalistu, kuris

galėsim dirbti kiekvienas savo darbą sau, savo šeimoms,

“Komunistai uždarė mūsų visas draugijas, organiza

lį, o pačiam tų vertybių kūrėjui darbininkui numesda-

vo “Lusitania”

New

greičiau

Bet, tavorščiai,

ant mano delno plaukai ie-

laikytų

kad

gyvą iki to laiko,

tave

kuomet

galėsiu atiduoti skolą....

Ji: — Pasakiau, kad su

mo, kada žuvo šimtai kelei

lavoną.

mūsų žmones, vaikučius. Jei iš niekur pagalbos nesu

vių. Pamaldos buvo atlaiky

nesuradęs giminių,

lauksim, mes vistiek ilgai nevergausim. Sukilsim visi

tos visose bažnyčiose....

jo kūną savo lėšomis. Velio

Supratai? Tai buvo pasku

nio tėvas, paskaitęs laikraš

tinis žodis ir viskas.

kaip vienas ir arba sutraukysim žiaurios raudonosios
vergijos pančius, arba garbingai mirsim. Geriau gar

Kewanee,

III.

— Verbų

tyje

Waynet

apie

miestelis,

nelaimę,

palaido

tamsta nenoriu

ženytis....

pamanė

Jis: — Aš taip pat noriu,

bingai mirti, negu negarbingai gyventi. Pavergtoji Lie

dieną prapuolė iš namų lie

ar tik nebus jo sūnus. Nu

kad tu išklausytum pasku

tuva visam pasauliui siunčia S. O. S.”

tuvis jaunikaitis

Vincentas

važiavęs į Waynet, sužino

Valaitis, 18 metų. Nežinota

jo iš paliktų drabužių, kad

tinį mano prašymą....
Ji (negalvojus):
—

per dvi savaites, kur jis din

tai buvo jo sūnus. A. a. Vin

klausysiu, sakyk!

gęs.

cento kūnas buvo

Fraternalistų savaitė

Paskui

paaiškėjo, kad

jį traukinys suvažinėjo apie

ir

20 mylių nuo Kewanee. Ge

kur buvo iškilmingai palai

same pasaulyje įtikinėja darbininkus, kad Sovietų Ru

Fraternališkas Kongresas. Prie to kongreso priklauso

ležinkelio

sija — tikras darbininkų rojus.

virš šimto įvairių tautų fraternališkų organizacijų,

panašių mūsų Susivienijimui. Nacionalio FraternališSulig to kongreso Pildomojo Komiteto nutarimo,

šventėse turėtų būti aptariamos priemonės, kaip de

šiais metais rengiama fraternalizmo savaitė, kuri pra

maskuoti tuos darbininkų mulkintojus ir ištraukti iš tik

sidės gegužės 5 dieną ir baigsis gegužės 1. dieną. Per

ros vergijos šimtus milijonų Rusijos darbininkų. Rau

tą fraternalizmo savaitę kongreso vadovybė per radio

donasis Rusijos caras-Stalinas įeis į istoriją, kaip žiau

ir per spaudą aiškins fraternalizmo idėją ir veikimą

riausias darbininkų klasės priešas ir žmonių giminės

visoje Amerikoje. Taipgi agituos prie to judėjimo pri

negailestingas naikintojas.

sidėti kiekvieną žmogų, kuriam rūpi ne tik jo paties,

dotas.

Kewanee,

Nedoras žmogus kitų ne*

išmokys dorybės.

Sudiev, lėktuvams...

ko Kongreso nariu yra ir mūsų Susivienijimas.

iš darbininko žmogaus teisių. Darbininko solidarumo

sargai surado jo

pargabentas į

Iš

Jis: — Būk mano žmona.

iškastas

T-nė rašo:
“Amerikoje gyvuoja taip vadinamas Nacionalinis

kominterno samdytų agentų yra baisus pasityčiojimas

visų

nuskandini-

mas tik trupinius. Tuo tarpu bolševikų propaganda vi

Šita plati melo kampanija vedama visame pasaulyje

ir

cijas, laikraščius ir nešviečia, bet kalina mus pačius ir

regirdėtu būdu išnaudoja silpnesnįjį darbininką, pasi
savindamas didžiausiąją darbininko teisėto uždarbio da

sustreikavo

pa

w ;•

bet ir jo šeimynos gerovė, kuriam brangi artimo mei
lė ir kaip tą meilę reikia įrodyti ne tik žoržiais, bet

Lietuva siunčia mums S.O.S.

F0LITIC5
<=-----

ir darbais”.
Neužmirškime, kad mes, lietuviai katalikai, turime

“Amerika” įdėjo vienos savo skaitytojos M. Narke-

šaunią fraternalinę organizaciją, būtent Lietuvių R. K.

vičienė3 gautą iš Lietuvos laišką, išsiųstą vasario 26 d.,

Susivienijimą Amerikoj ir, norėdami sau ir visiems lie

kuriame aprašoma skaudi, apverktina šiandieninė Lie

tuviams gerovės, visi galintieji turėtume būti tos orga

tuvos žmonių padėtis. Nurodžius baisius žmonių var

nizacijos nariais.

gus, šaukiamasi į kituose kraštuose gyvenančius lietu
vius pagalbos. Visa Lietuva, kaip rašoma laiške, pasi

“Sandara” pastebi, kad pabėgęs iš Rumunijos į Tur

ryžusi stoti į kovą su rusų okupantais ir pavergėjais

kiją buvęs vyriausias lenkų kariuomenės vadas, mar

ir tik laukia nors kokios pagalbos iš užsienio.

šalas Smigly-Ridz norėjo atitaisyti savo vardą, įstoda

Jų pačių kareiviai ir karininkai yra nepaprastai pa

mas atgal į kariuomenę, tačiau lenkai jo nepriėmę. Mat,

sipiktinę savo valdžia ir, jei tik kas nors pradėtų revo

anot “S-ros”, lenkai daugiausia pyksta ant Smygly-Ridz

liuciją, jie tuojau suktų prieš savo vadus. Visa komu

ne už tai, kad pralaimėjo karą, bet už tai, kad gelbėjo

nistų tvarka ir kariuomenė laikosi tiktai ant durtuvų

sudraskyti čekus ir buvo atidaręs vartus nacių šnipams

ir tankų pamatų. Kuomet tie pamatai supus, visa jų

į Lenkiją.

. d

1

tvarka sugrius. Už mažiausią nusikaltimą žmones jie

baudžia nematytai didelėm bausmėm. Labai daug Lie

“Garsas” rašo, kad Amerikos administracijos lyde

tuvos inteligentų ir šiaip šviesesnių-mokytesnlų žmonių

riai vis atviriau pasisako už griežtesnę akciją prieš

dabar sėdi kalėjimuose ir niekas iš jų artimųjų bei gi

nacius ir jų partnerius. Kai kurie jų sako, kad“ jei ko

minių negali jų net pamatyti Ir iš viso nežino, kur jie

voti prieš agresorius, tai kovoti pilnai. Ar šiaip ar

yra — gyvi ar mirę. Kiek girdėti, kalėjimuose sąlygos

taip, Amerika į šį kompliktą jau yra įkėlusi savo ran

yra tokios, kad stipriausias žmogus negali išlaikyti il

kas ir kojas. Agresoriai parbloškę anglus ir jų talki

giau kaip tris mėnesius. Kaip ten tikrai yra, niekas ne

ninkus pareikalautų apyskaitos ir iš amerikiečių. Tą

gali žinoti, nes nei vienas iš kalėjimo iki šiol dar ne

pramatydami, atsakingieji vadai veikia ta kryptimi,

išėjo. Tik tiek matyti, kad iš lauko pusės kalėjimų lan

kad agresoriai neprigriebtų Amerikos taip,

gai užmūryti. J kalėjimus jie sodina Ir žudo ne tik su-

prigriebė eilę kitij šalių.

kaip jie

ii
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kėlė Fondui $46.00. Be to, kalbas, tinkamai įvertinant
$10.00 prisiuntė už draugi-i tos istoriškosios mūsų taujas į Federaciją.
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Studentai, Meilė Ir Čeką
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

New Canaan, Conn., My- m$‘
kolas Juozapaitis - $2.00.
Nederėtų užmiršti ir to.

Išvertė Ant. Pauliukonis

Meduay, Mass.. Marė Sut- kad gegužė“ 15 d- 8ueina 50

(Tęsinys)

metų nuo paskelbimo popie
žiaus Leono XIII enciklikos
H’ilkes Barre, Pa., dar pri “Rerum Novarum” ir 15 mesiųsta $10.00. Viso iš ten — tų nuo pasirodymo Pijaus
$130.69.
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M. Baikauskienė, O. Banio-. kurių iškyla tarptautinės
bomber could fly
this for from New
nienė, O. Y urgutienė, E. Pau komplikacijos ir baisios kaYork and back
without sfopping
razienė, O. Kratavičienė, M. j tastrofos. Nacionalė KataliKasevičienė.
j kų Gerovės Konferencija
Ta pačia proga primenu, (NCWC) tų sukaktuvių pro(“Draugas" Acme kirmiui.
kad Cleveland, Ohio, Lietu ga sį mėnesi rengia rajoni
U. S. karo laivų patruliai Atlantike ėmė veikti net už poros tūkstančių mailių nuo vių Vaizbos Butas prisiun
nes svarbias konferencijas,
Amerikos pakrančių. Tuo būdu norima apsaugoti siunčiamas į Angliją įvairias karo
tė Lietuvai Gelbėti Tarybai kuriose ir lietuviai privalė
reikmenis. Nežinia kas įvyks, kai šie patruliai susidurs ir susikirs su vokiečių nardan $18.26. Šie pinigai persiun
tų gausingai dalyvauti. Juk
čiais laivais.
čiami Tarytos iždininkui šių laikų ir socialinės ir vi
kun. J. Švagždžiui.
sokios kitokios negerovės ir
kelių žymių mūsų tautos vaw.
.
Neužmirškime,
kad
šie!
ynus skaudžiai naliečia
dų, gyvenančių Europoje,1
.
. .
’T „ ~ ,. mu3 8Kauaziai panecia.
„
. ..
..
met minime D. L. K. GediLeonardas Šimutis,
prašymus, kad Amerikos lie
mino 600 metų mirties su
ALRKF sekr.,
tuviai tuojau sudarytų Lie
kaktuves. Visose mūsų ko
2334 S. Oakley Avė.,
tuvai Gelbėti Tarybos Vyk
lonijose turi būti surengta
Chieago, III.
domąjį Komitetą ir Informa, tų sukaktuvių minėjimas, išcijos Biurą. Besilankydamas .
~
Jv.
•
, ,
keliant Gedimino didžiuosius
Vašingtone patyriau, kad to
Lietuvai darbus. Ta proga
kio komiteto ir biuro stei-1
Pain—Agony Starta To Leave in
, _A.
. .reikia parinkti aukų, kad
24 Hours
_ , girnas yra būtinas. Gyveni- \ greičiau
■
4
A
x
..
,
,
atstatyti dabar ru
Happy Days Ahead for You
Dar nė pusė Lietuvai Gel- paaukoja. Kad ta neteisybė. mas
verdg iškeldamas
' Thlnk of lt—hovr this old world
bėti Fondo vajaus rajonų išsilygintų, varysime vajų na„ju6 įvykiu8, stebindamas sų bolševikų okupuotą Ge
doep make progresą—now comes a
pr« scrlption whlch Is known to phardimino valstybę.
dauguma savo,
. .
...
..
neišpildė savo kvotos. Ir dėl tol, kol bent
maclsts
as Allenru and within 4S
,
®
i naujais netikėtumais. Mums
after you start to take this
Mūsų laikraščiuose jau hours
...
, .... . .
to, tebūnie žinoma visiems pareigą atliksime.
fcO'lft actlng formula pain, agony and
r .
.
i reikia budėti, informuoti,
caused by excess urlo
nekartą buvo primintas rei Inflammatlon
rajonų ir paskirų kolonijų
Arčiau stovintieji prie mū-l
ncld has start ed to depart.
• Allenru rfnes Just what this nuties
kalas šiemet minėti Lietu- eays lt wlll do—it is goaranteed. You
veikėjams, kad vajus tol bus sų veikimo centrų, mato
ran get one generons bottle at leadItig drugstores everywbere for 8S
Malonu
pranešti,
kad
kai
vos Steigiamojo Seimo su- cente
vedamas, kol visi savo kvo kiek daug šiandien yra svar
and If lt doesn't brlng the Joyous results you eipect—your nioney
tas išpildysime, kol kiekvie bių tautos reikalų ir darbų, kuriuose rajonuose, net ir sirinkimo dieną, būtent ge
•rhole heartedly r.turnad.
nas lietuvis, kuris išsigali, laukiančių mūsų finansinės tose, kur kvota yra išpildy------------------ —- -----------------savo svirbią tautinę parei paramos. Ir pabėgėlių šelpi-; ta, rinkliava Lietuvai gelbė
gą atliks — bent vieną do mas, ir Nepriklausomos Lie-į ti tebevedama.
lerį į metus Lietuvai Gel tuvos atstatymo akcijos rė-1 Brockton, Mass., lietuviai m Visa Chieago Yra Kviečiama Vykti
bėti Fondui paaukos. Nega mimas reikalauja daug dau-i katalikai Fondui sudėjo ir £
lima, pagaliau, daryti išimtį, giau lėšų, negu esame surin- per savo kleboną kun. Joną l(J|!
net ir neteisybė: vieni savo kę, daugiau net negu užsi- švagždį centrui prisiuntė
1 $150.00, tuo būdu išpildydadalį atlieka su kaupu, kiti mojome surinkti.
šiomis dienomis gavau iš mi savo kvotą.
nieko tautos reikalams ne-

kienė — $5.00.

Arbatą mums atnešė į mano kambarį. Griša gėrė
nepaprastai patenkintas, ir aš negalėjau juo atsidžiaug
ti, žiūrėdama į jo apvalų, malonų veidą. Jis mokėjo žavejamai meiliai šypsotis, jo balti dantys buvo labai gra
žūs ir sveikutėliai. Jis pats buvo vyras iš stuomens ir
iš liemens, tik tiek nejudrus ir neaptašytas, kaip koks
meška; bet tik kaip žaidimų meška, bet ne tikroji, ku
rios reiktų bijoti.
Aš minučiukei atsiprašiau, lyg dėdamosi, kad turiu
nueiti prie svečių, bet iš tikro nubėgau į valgomąjį, išgriozdžiau visą bufetą, susiieškojau pirogą (pyragas, su
taisytas su žuvimi, daržovėmis ir kitais skanėstais) su
neima (tam tikra žuvų rūšis), kelis skanėstus, sūrio ir
obuolių, ir visa tai suvyniojusi į popierį, išėjau į prieš
kambarį, susiradau ten Grišos paltą ir buvau tą paketą
begrūdanti į jo kišenę, bet vietoj jų, pasirodė, buvo tik
dvi skylės. Laimė, paketas šiaip taip pakibo už pamu
šalo. “Na, jis vistiek suras,” pagalvojau sau pati ir pa
tenkinta, kad man atėjo į galvą tokia puiki mintis, nu
bėgau pas svečius. Pirmiausia pasikviečiau pasikalbėti
inž. Arbūzovą, apie kurį kažin kada buvau girdėjusi,
kad jam reikia korepetitoriaus, kuris sutiktų mokyti jo
nepaprastai tinginį sūnelį. Keliais žodžiais išdėsčiau jam
visą reikalą ir supažindinau su Griša, kuris tuo tarpu iš
gėrė savo arbatą ir pasistengė ištuštinti visas -iki vie
nos lėkštes. Griša inžinieriui patiko, ir jie beregint susi
tarė. Kai aš jam atsargiai iš tolo priminiau, kad Griša
prieš jį stovi kaip brangus, be kapeikos kišenėje, inži
nierius pasiūlė jam atlyginimą už mėnesį iš anksto. O aš
sau pagalvojau, kad tą minutę esu Laimingiausias žmo
gus Dievo žemėje, ir įsivaizdavau, kad esu lyg kokia
pasakos geroji fėja.

Griša, kai apsivilko paltu, rūpestingai čiuptelėjo už
šono ir įtartinai pasižiūrėjo į savo pūpsančią kišenę, tik
riau sakant, į visą palto skverną, atsikišusį Iki apa
tinės šiūlės, matyt, niekaip negalėdamas įspėti, ko ten
galėjo trūkti, kad jis taip baisiai išsipūtė.
Spalių 26 d.
• Kai šįryt anksti pasigirdo skambutis, aš pati nuėjau
atidaryti durų, nes laukiau ateinant Natočkos. Bet kaip
nustebau, kai, vietoj jos, prieangy pasirodė Grizelda Nikolajevna! Ji buvo baisiai susijaudinusi ir, vos tik spė
jus atidaryti duris, šmėkštelėjo į vidų. Paskum man paš
nibždomis persigandusiu balsu tarė:

— Skubiai, skubiai! Veskit kuo greičiausiai mane į
savo kambarį, bet taip, kad niekas nepastebėtų.
Aš nustebusi pažiūrėjau į ją.

Kai mes jau buvom

mano kambaryje, ji trūkčiojančiu balsu ėmė berti kaip

DAUG REIKALŲ - MAŽAI AUKŲ

LGF vajus eis tol, kol kvotą išpildysime. Prašoma bent po dolerį metams. - Gedimino
metai. - Gegužės mėn. 15-toji. Socialinės enciklikos.
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RHEUMATISM

b

J

j

Dienraščio "Draugo"

Ekskursija į Milwaukee

iš gausybės rago:

— Mane gaudo policija ir nori areštuoti. Tik kaip
per stebuklą pasisekė suklaidinti pėdsakus ir nepastebė
tai ištrūkti. Aš norėjau jus paprašyti, kad mane priim-1
tumėt pas save nors kelias dienas pasislėpti. Policijai
tikriausiai neateis į galvą ieškoti manęs jūsų namuose.
Paprašykit savo tėvų, kad man leistų čia pabūti kokias;
tris — keturias dienas, o paskui aš išbėgsiu į užsienį!

PALIKO

PAMINKLĄ

Su Laivu —
"CITY OF GRAND RAPIDS"

Sekmadieni, Liepos-July 6 d„ 1941

Aš nuėjau pasitarti su mama, nes tėčio tuo metu ne
buvo namie. Aš buvau tikriausiai įsitikinusi ir galėjau
net galvą dėti už tai, kad ji nesutiks jokiu būdu, nes ji
nieko taip nebijojo, kaip revoliucininkų. Nuėjusi, pakar
tojau jai žodis į žodį Grizeldos prašymą ir paaiškinau
jos situaciją. Kiek pagalvojusi, motina atsakė:

— Gerai, tegu pasilieka, kiek tik jai reikės. Tačiau
tai turi būti taip padaryta, lyg aš apie jos buvimą ma
no namuose nežinočiau nė iš tolo. Ten, viršutiniam kam
bary, pataisyk jai patalą ir pati jai nešk valgyt!. Grei
čiausiai, nė ji pači nenorės, kad Daša sužinotų ką nors
apie jos buvimą.
Aš apsikabinau mamą abiem rankom ir širdingai
pabučiavau. Vadinasi, mano tėvai yra tikrai geri žmo
nės. Jie visuomet taip stengiasi padėti kitiems. Mano tė
vo priimamosiomis valandomis laukiamajam, be pacijen
tų, bemaž visuomet sėdi po kelis žmones, norinčius gau
ti tarnybą ar reikalingus kitokios paramos, ir labai re
Bolševikamsužėmus Lietuvą, tapo išsklaidyta mūsų gražioji kariuomenė, kurios
tai kuris iš jų išeina negavęs vienokios ar kitokios pa
gražios dainos skambėjo po visą Lietuvą. Šiomis dienomis ‘Darbininkui’ pavyko gauti
galbos.
Lietuvos Karo Mokyklos porą labai gražių, jaudinančių kiekvieno lietuvio širdį rekor
Tad nesitverdama džiaugsmu sugrįžau pas Grizelda dų. Nr. 94 — “MARŠ, MARŠ KAREIVELI ir “GELE2INI0 VILKO MARŠAS”, šis re
kordas parsiduoda po 50c. Nr. 117 — “KUR LYGOS LAUKAI” ir “SUTEMS TAMSIO
Nikolajevną.
JI NAKTUŽE”. Šio rekordo kaina 75c. Plokštelių skaičius yra apribotas. Kas norite
— Prašau eiti su manim, aš jus nuvesiu į jūsų
Jų įsigyti, prašome tuojau kreiptis į “DARBININKĄ”, 366 VV. Broadway, So. Boston,
kambarį!
x
Mass. Su užsakymu prašome prisiųsti ir money orderį ar čekį, pridėdami 15c per
Ju _
(Bus dau«UuJ
M * a.
siuntimo išlaidoms padengti,

Kur Lygūs Laukai, Snaudžia Tamsus Miškai...

i
I
I

laivas Išplauks Iš NAVY PIER 9:30 Vai. Ryte
(Chicagos Laiku)
Grįžta Tą Pačią Dieną 9:45 Vai. Vakare

PILNOS KELIONES

BILIETAI • • • •

$2.00

Visais Ekskursijos Reikalais Kreipkitės į: —

"D R A U G A S"
2334 So. Oakley Avė.

Chieago

♦♦♦/

DRAUGAS

Plrmadienla, geg. 5 d

APŽICRI SAVO CKĮ INDIANOJ
aHd thanks a

GILIOS PADĖKOS ŽODIS

A.

Visiems dalyvavusiems a. a. Kunigo Aleksandro
Skripkos, mūsų apverkiamo brolio ir globėjo, lai
dotuvėse šiuo pareiškiame gilios padėkos žodį.

Ypatingai nuoširdžią padėką reiškiame adminis
tratoriui Kun. S. Valuckiui, kuris taip rūpestingai
ir nenuilstamai prižiūrėjo velionį per savo ilgą li
gą ir tvarkė laidotuves su tokiu atsidavimu.

ŽODIS APIE MYLIMĄ DRAUGĄ
Sunku kalbėti apie tą, ku-l
rį mylėjau, kaip artimą ir
draugą.
Kiekvienas gerai žino,
kad magnitas traukia prie
savęs geležį, o cementas sutraukia krūvon akmenis,
Taip a. a. kun. A. Skripko
buvo tarpe savo draugų ir
kunigų. Visus ir visuomet
traukė krūvon, kaip magni
tas ir laikė savo draugus ir
pažįstamus, kaip cementas
krūvoje.
Menkų ir garsių studentų
buvo tėviškė kun. A. Skrip
kos namuose. Visokių atei
vių kaip dvasiškių taip ir
svietiškių jo klebonija buvo
užeiga ir kiekvienas ten ra
do sau namus.
Jis prisidėjo prie kiekvie
nos pramogos, kaip parapi
jos reikalams, vienuolynų
pagalbai, tėvynės pašalpai.
o ypač švento tikėjimo platinimui.
Jis surado laiko atsiminti
savo gimines, pažįstamus ir
draugus. Jis turėjo laiko,

kaip su dideliu taip ir mažu; su jaunu ir senu pasikalbėti, patarti ir suraminti,
Jis gerbė ir mylėjo savo
motiną. Jis mylėjo katalikus, savo parapijoms; jis
neatstūmė tautiečio ir nevarė nuo savęs žydo ir pago-.
no (Nepaprastas atsitikimas, kad žydai atėjo lankyti jo ir užprašė mišias už jo
sielą). Tas reiškia artimo
meilę.
Namuose su savo asistentais neturėjo mažiausio nesusipratimo — viskas — visi ir visuomet buvo geri ir
gerai.
Bažnyčioj visuomet atliko
savo kunigiškas pareigas są
žiningai ir pavyzdingai. Pa
mokslus pasakė aiškiai. Kad
ir svečiuose buvo, nereikėjo
jo prašyti du sykius, kad
pasakytų pamokslą arba kad
atliktų kitas pamaldas, nes
P8 niekuomet nebuvo pavarS?8 dirbti Bažnyčios darbą
ir sielų laimėjimui.

KNYGOS! KNYGOS!
A A a A A A AIA A A A A A i A i

Musu knygyne dar galima gauti pasirinkimų lietuviškos
literatūros ir poezijos rinkinių. Dabar komunistu valdžiai
užkirtus kelia lietuvišku knvgp spausdinimui. LIETUVIŠKA
KNYGA pasidarys retenybė. įsigykite savo kopijas, koi
jų dar lieka.

Jis lankėsi Lietuvoj ir Europoj tris sykius. Kada tik
važiavo į keliones, tai važiavo ne vien poilsiui, bet
kaipo misijonierius. 1912
metais, lankydamas visus
kitus kraštus, atsilankė ir
Rusijoj. Ten xsakė gražius
pamokslus, stiprino lietuvių
sielas gražiais pavyzdžiais,
traukė visus lietuvius prie
savęs ir ramino tautiškai
nusilpnėjusius
1923 metais važiavo į Ro
m3- Lankė šventas vietas,
prisižiūrėjęs istoriškų pavyz
džių, kuriais puošė savo

MYKOLE FAMILY'

Mirė Gegužėų 3 <1., 1941: 8:05
vul. įm plotų, sulaukęs pusės

IOVES UI

laidotuvių Direktorius An
tanas M. Phillips, Tel. Yards
4908.

Niekad negalima ko nors
pasiekti, kol esi įsitikinęs,
kad to pasiekti nestengsi.

Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

Dėkojame visiems parapijiečiams, atvykusiems
iš plačios Chicagos ir apylinkių pasimelsti ir pas
kutinį pagarbos aktą atlikti.

PAMINKLAI

Tikimės, kad ilgai pasiliks visų širdyse a. a. mū
sų brolio mirtis, ir maldos už jo sielą nuolatos kils
prie Aukščiausiojo.

I jo
• I ~

Nuliūdę: GIMINES

reikšmingus pamokslus, kurių klausytojams buvo malonu klausyti ir lengva su-j
praflti
|
i
1930 metais velionis lankė
Italiją, Šveicariją, Prancūzi-1
ją, Vokietiją, Lietuvą. Grį-

JURGIS JUŠKEVIČIUS

Nuliūdę KtiiMis, .Marti, Anrukė, Pusinis, Sesuo Ir (Jimli.ps.

Dėkojame skaitlingiems šv. Mišių aukotojams;
dėkojame vargonininkams už įspūdingą giedojimą;
dėkojame laidotuvių direktoriui J. F. Eudeikiui,
kuris taip rūpestingai ir tvarkingai vedė laidotu
ves; taipgi nuoširdžiai dėkojame grabnešiams už
jų simpatingą patarnavimą.

Wendell L. Willkie, buvęs respublikonų partijos prezidentinis kandidatas, apžiūri
savo ūkį ties Rushville, Ind., prieš grįšiant į New Yorką, kur užsiimsiąs advokatūra.

1 A.

Gimęs
Lietuvoje,
l’Ivelkėa
kaimo.
•
Amerikoje išgyveno 36 m.
l'uliko dideliame nuliūdime
sūnų Antanų mu inuri'la Kazi
mieru Ir unukę Kazimierų Juš
kus; posūnį Julių Jurevltz ir
šeimų; seserį ir kitus gimines
Ir pažįstamus.
Kūnus pušarvotus Antano
M. Phillips koplyčioje, 3307
So. Lituanica Avė.
l«iidotuvės įvyks antradienį,
Gegutės 6 d., 1941, iš koply
čios S vai. ryto bus atlydėtas
j šv. Jurgio parap. bažnyčių,
kurioj© jvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų. Po
pumuldų bus nulydėtus į šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines,
draugus ir pažįsta
mus dulyvuuti laidotuvėse.

Ypatingai dėkojame taip Chicagos, taip ir iš to
liau atvykusiai dvasiškijai, ypatingai iš rytinių val
stybių atvažiavusiems d. g. Pralotui Ambotui, ir
Kunigams: Slavinui, Liubauskui, Venciui, Jančiui
— už atlaikytas šv. Mišias ir pareikštus prie velio
nio karsto užuojautos ir atsisveikinimo žodžius.

*• *«

< miiu°n for
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Karštai dėkojame šv. Kryžiaus ligoninės sese
lėms už jų taip ilgą ir rūpestingą, tikrai samarietišką globą ligonio. Reiškiame gilią padėką Dr. A.
R. McCraddie, kuris nuoširdžiai rūpinosi velionio
sveikata ilgus metus.

x*e ■&>

-

žęs .atgal Chicagon, dalinosi
įspūdžiais su savo gerais parapijonimis.
Gaila, kad Chicaga prarado mylimą kun. A. SkripPasiliko didelė spraga,
kurią nelengva bus užpildyVelionies Draugas
ti

w T “ ’l

MENIŠKAS DARBAS

ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

Venetian Monument Co.

527 N. Western Avė.

Tel. See. 6103

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

VVASHINGTONAS. — Or
laivių ir laivų motorų garny
bos žinovai pareiškia, jog
šią gamybą netolimoje atei
tyje Sali sustabdyti metalo
trukumas.

Vienintėiė Lietuvių
Wholesa!e Liąuor
įstaiga Chicagoje

Smulkūs “Drauge”’skelbi
mai nedaug kainuoja, bet
rezultatai esti geri. Bile ko
kiu reikalu pasiskelbk ‘Drau
go’ “Classified” skyriuje.
Didelis Pasirinkimas
Naminių, Importuotu
ir Lietuviškų Gėrimų.
Parduodame
Tiktai Tavernams.
Vai.: 10 iki 5 Kasdien
Užsakymai Išvežiojami
Sekančią Dieną.

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį

WOLK STLDI
1945 We*t 35* Strekt

)M0CT
MODFRN'
complete<4/

FRANK VIZGARD, Sav.

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

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742

••

•’

4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE

ADVANCED PHOTOGKAPMY

Tel. LAFayette 0727

I OWEST POftSĮBLE PRJCES

1 •>
PHONE LAFAVETTR 2*13

,

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

Tel. REPublic 1538—9
LITERATŪRA
JONO BILIŪNO RASTAI, Tilžė, 1913 m. 150 pusi........ $1.00
ŽEMAITES RASTAI. I t.. Vilnius, 1914 m. 390 pusi........ $1.00
LIETIJVISKOS PASAKOS. II t„ surinko Dr. J.
Basanavičius, 200 pusi .................................................$1.00
PRAGTEDRULTAI. III t.. Vaižganto, 290 pusi............... $1.00
VAIŽGANTO RASTAI IV t., (Vilniaus ir Kauno laiko
tarpis — 1918-1921 m.). 240 pusi................. .............. $1.00
V. KRĖVĖS RASTAI, I t., Sutemose-Pasakos ir Dainos. .$1 00
VARGO MOKYKLA, Literatūros Pasiskaitymai, 175
puslapiai .................................................................................$1.00
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI — Pr. Žadeikis, I t,
(1914-1916 m.) ................................................................. 75c
MAZTOSIOS LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI —
Prabočių Anūkas. Iliustruota, 130 pusi....................... 75c

EILĖRAŠČIAI
SU BALTU NUOMETU — J. A ugustaitytė-Vaičiūnienė,
225 pusi.................................................................................... $1.00
VAINIKAI, Naujesniosios Poezijos Antologija, Paruošė
K. Binkis. 230 pusi.......................................................... $1.00
JAUNOJI LIETUVA, MAIRONIS. 130 pusi............................ 50
PADANGĖSE, Juozas Sakalas ir Dasaitis, 125 pusi.............. 50
KRISTIJONO DUONELAIČIO RASTAI. Sutaisė
J. šlapelis, 90 pusi ............................................................... 50
TĖVYNĖS KELIAIS, Liudas Gira. 65 pusi............................ 35
RUDENS AIDAI. A. JakStas. 100 pusi ................................ 35
GAMTOS PRILYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal
Dr. R. Van der Meulen ...................................................... 35
MEILE, M. Gustaičio. 1914 ra...................................................... 25
BRĖKŠTA, M. Vaitkus. 1915 m.................................................. 25
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Turtas Vifš$5,500,000.00 Į
Apart Apsaugos, Mes Turime
ATSARGOS FONDĄ Virš

$450,000.00
_
___ ____

I
ĮlNėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų)
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EDEMLMVE
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LOAN ASSOCIATION of Chicago
JUSTIN MACKIFVVICH, Prcs.
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•▲IT. oro. LAIDOTUVIŲ DOKTOBIAI

"DRAUGAS"
2334 S. Oakley Avė.

Chicago, III.

KELNER - PRUZIN
•arlansiss Patarnavimas — Moteris patarnauja

Phone 9000

620 W. 15th Avė.

KOPLYČIOS DYKAI |

AMBULANCE

VISOSE MIESTO DALYSE

DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street
Tel, YARda 0781-0782
P. J. RIDIKAS
3354 South Halsted Street
Skyrius: 710 W. 18th St.
Visi Telefonai: YARda 1419

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avenue
Tel. LAFayette 8024

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue
Tel. YARda 4908
LACHAWICZ IR SCNAI
2314 West 23rd Place
Tel. CANaI 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULlman 1270

J. LIULEVICIUS
4348 S. California Avė.
Tel. LAFayette 3572

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

Pirmadienis, geg. 5 d., 1941

DRAUGAS

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

PENKI BROLIAI ĮSTOJA KARIUOMENfiN

'jų Įgytų teisių, privilegijų
ir pareigų reikšmingumą.
Prie šios patrijotinės die
nos stropiai rengiasi ir ’ietuvių patrijotinės grupės

CLASSIFIED
NAMAI, FAILUOS IR BIZNIAI

Kreipkite# j mus. kurie norite pirk
rapijos bankiete geg. 4 die
ti, greitai parduoti arba išmainyti
ną.
kų. tiktai turite. Taipgi statome nau
jus namus.
Priimsime Jūsų senų
Skyrius rengiasi prie “bunamą j mainus.
Taisome st uua na
Ap*-kt.ičiavlraaa veltu!
| Kas j akis giria, už akių mus.
nco-card party” gegužės 15
liAlif.l ,\.il MARUI EITE PARkB
lit APYLINKĖJE
Prie gražios Dievo Ap-jd>( kad sudarius seimui do
duobę kasa.
Mūriniai bunguiovvs, kainos nuo
$4500 ir aukščiau, ti duflt čiui $ti5u0
vaizdos parap. bažnyčios dar vaną, kuris bus gegužės 18
ir aukščiau, 14 keturflečiui 511.500
Tėvams
nėr
brangesnio
ir aukšėiuu. 7—10 fletų $21.&00 tr
pridėta vienas papuošalas, d. Skyr. pirm. O. Jucevičie
aukščiau
12—bizniavų namų
nuo
daikto,
kaip
vaikai
$4500 Ir aukščiau. 17 medinių kalabiausiai
patogumas — nė pasirūpino padaryti bi
tidš.lų. Kaįnos nuo $2700 ir aukš.
ir namui gul.ma pirkti unt lengvu
minkšti klūpojimui suoleliai. lietus, gi ižd., energinga E'šniokčjmų Kreipkitės pas:
Kleb. kun. A. Martinkus, pa leanora Stueinskienė juos
CHAKI.ES p. SIKORSKIS.
COMPANY,
CONRAD
sitaręs su parapijos komite- tvarko, narėms išdalino ir
6921 So. Western Avė.
REPubiic 3718; Vakarais Prospect
tu, pasiryžo tą patogumą pati pardavinėja. Pirm. ne
Fotografas
017d.
Studija jungiu pn
turėti jau per Velykų šven-, atsilankius, sus-mą vedė
'iio»< rūšies su mo
KEIK ALI N G A LIET E VAITE
lurniAkomis užlaidu
te3. Taip ir įvyko. Prieš paV centro rašt. V. Galnaitė. Išmis ir
Hollywooil
KN Y GVEDE
šviesomis. D a r h a s
Velykas įdėta geriausios rinkta 5 atstovės seiman.
Reikalinga katalike lietuvaitė
•arantiiotHo
kn.vgvedė švento Kazimiero Ka
medžiagos, “life time” gva-! f
----------pinių otisui. Turi būti priimi, pri
420 West 63rd Street tyrusi knygų vedime, mokanti an
rantuojami, gražūs, “spačia gražiai gyvuoja dvi
gliškai ir lietuviškai. Kreipkitės
Tel.: Biznio - ENGlewood 5883
nish green soft kneelers”. jaunuolių draugijos: skautų
asmeniškai j Kapinių ofisą:
9T
Res.: - ENGlevvood 584d
lllth ir So. Cravvford Avė.
Klebono buvo ypatingas no- | ir šv. Vardo Jr. Skautai tu-i1
t Draugaa“ A cm e telepnoto)
Tel. BEVerley 0021
ras tą nedateklių pridėti ir rijo sėkmingą "buneo" hal., Pcnki broliai Harkless u PeorL% nl, įstoja kariuOmenėn. (Iš kairės pusės): Būreli,
PAKD.YYIMI l (.VZOI.INO STOTIES
jis turėjo trjs priežastis: a) 24 dieną. Sv. Vardo Jr. turi' 31 m . John 25
We,don 24 m . majoras Bittlng(,r, kon8kripcljos direktorius down- •
BIZNIS
1
’
arditoeiu,
išrunduoslu
ur išmainy
Dievo Apvaizdos bažnyčia. šokius kas penktadienio va-1 sUte iuinois;
21 m ir Fred 18 m. amž. Kai John buvo pašauktas kareiviauLL M AKIS - NIW
REBUILT
siu gerai išdirbtų — per 12 metų —
gazolino stotį. Kundasi geroje vie
Per graži laikyti be sumink-, karą po novenos pamaldų. >
keturi broliai 8avan0riais įBtojo.
toje. Atsišaukite
:— 1032-1 South
TYPEVVRITERS
M
enluiu th Avenue.
šlyto klūpojimo, b) page- ! Kun. V. Urba aktyviai jų
_______________________
AND
A D D I N G MACHINES
PARDAVIMUI
rinti žmonėms, ypač senes-' sus-muose ir parengimuose
Tikrai pigiai pirkti ur
mainyti,
FFI v
konišką dieną. Chicagos ma
— SMALL MONTHLY FAYMBNTS —
kų jūs turite?
niems, kurie darbų bei gy- dalyvauja ir jiems vadovauAU MAKKS
2 nauji mūriniai namai po 4 ir
joras Kelly taip pat atsišau
5 kambarius, bua atidaryta dčl paSOLD, RENTED
venimo rūpesčių nuvarginti, i ja, užtad jaunuoliai taip
'žiūrėjlmo aršia dienoje ir Sekmadie
kia į gyventojus. Kviečia AND REPAIRED
nyje, nuo 2 vaiandoa iki G vai. va
c) išlaikyti kompeticiją su gražiai tvarkosi.
Rap.
karo. Randaai gražioj vietoj
priež
mos visos patrijotinės
ir
kaimyninėmis katalikų baž
Mari|U<-ttii Parko.
Brighton Park. Trims mešiaip draugijos ir organiza
3007 ir 3011 VVest 7 lai Street
+ CTAD typewriter
nyčiomis. Parapijonai paten- Chicagoj išvedamo požeMažaa jmokėjimaa.
COMPANY
tams į “U. S. Marines” tapo
cijos dalyvauti šioje demo
CHARLES I*. SCBOMSKIS CO.
ROBUT C GOIDBLATT. M«na|«r
kinti, džiaugiasi ir teikia minio geležinkelio komisio pašauktas A. ir E. Statkų
6921 Ko. Weatern Avė.,
119 W. MADISON ST.
kratijos šventėje.
REPubiic 3713
stambias aukas, štai jų var nierius Ph. Harrington pra
Phone DEAR3ORN 8444
Vakarais PROspeet 017G
sūnus Ernestas, 4446 South
Šios “I am an American” | ūtimatis—frei-oimohitbaiion |
dai: Po $100: S. Skudas, A. neša, kad šiam geležinkeliui
Washtenaw Avė. O, kokį šir Ryšium su prezidento Roc
Šalčius, N. N. šv. Onos dr-m stočių jau pastatyta. Da- dies skausmą paliko tėvams,! sevelto atsišaukimu, kuriuo dienos pagrindinis tikslas
yra pagerbti visus tuos as
ja $50.00. Po $25: Ig. Pikie- bar pradedama statyti 7 sto
sesutei ir švogeriui Petro skirta “I am an American”
menis, kurie naturalizavimoliai, J. P. Rakščiai, P. Ridi tys miesto centre.
šiams. Anot Statkų, nutilo (Aš esu Amerikietis) diena
Lietuviška Radio Įstaiga
ūse MUSTEROLE for
si keliu, arba amžiumi yra
kai, K. Ivanauskai. Po $20:
namai, paliko vien širdgėla minėti gegužės 18 d., sek
M. Sinkevičius, K. Norkai.
palikę šios šalies piliečiais.
ir pasiilgimas
madienį, Chicagoj tą dieną
Po $12: B. Pankauskienė. Po
,
, .
...... Reikalinga siuos akmenis
jvyks atviram ore muzinis-i .......
, ....
1854 W. 47th St.
Mother—Gi ve Your CHILD
Ernestas yra inteligentis- i____ ,,, y;..
_____.
sveikinti ir jiems pabrėžti
$10: ARD 5 skyrius, L. AbThis Šame Expert Care!
kas
piliečių
raliavimas
pieti

ko, malonaus būdo jaunikai
romaitienč, O. Vidmantaitė,
At the firrt sign of the Dionne QuinRADIO
SERVICE
tuplets catching cold—their chests and
tis, ypatingai nuoširdus sa nėje Grant parko dalyje
N. N., Dievo Apv. Parap. Į
— REPAIRING —
throats are rubbed with Children’s
Jei
pasitaikytų
tą
dieną
lie

Mild Musterole— a produet made to
STANLEY GAVCUS
vo mamytei, Moterų Sąjun
Rėmėjos, Rožių-Lelijų Klū- i. .
■
promptly
relieve the Dl.STRESS of
Darbas Pilnai Garantuotas
— Parduoti*—
tus,
raliavimas
būtų
nukel

children’s colds and rcsulting coughs.
bas, F. Vaitkaitė, N. N. F. |jg|Įjyįj
gos centro iždininkei. Jisai
The Quints have always had tho
HOUSE or CAR RADIOS
tas į Chicago Stadium.
best of care, so mother—you may be
JUODŽEMĘ
buvo
jos
dešinė
ranka,
nie

Sliuburiai. Po $5.00: J. Kiassurcd of using just about the BEST
produet made when you ūse Musterole.
SUGEDO
RADIO?...
Nuotykis
lenkų
bankiete
1
bušelis
—
25c;
5
buš.
už
kada
jam
nebuvo
sunku;
vi

Ir
gubernatorius
Green
iš

MORE than an ordinary “salve” —
kai, M. Bankevičiai, N. N.,
vvarming, soothing Musterole hclps
$1.00;-10buš.-už
$1.50
št.
Paul
(Minnesota)
len

sada
visame
patarnavo.
Tai
leistu
atsišaukimu
ragina
up local eongestion. Also made
J. Lukošaitė, J. Bužaitė, K.
Šaukite Yards 4693 break
in Regular and Extra Strength for
Pcrkrau.sto Baldus, Vežioja Auglį
those preferring a strongvr produet.
Gaižutis, P. Smitas, J. Šo kai surengė bankietą pagar- buvo tėvelių paguoda. Visa- valstybės gyventojus minėti
Kreipkitės prie;
nor, N. N. E. Balčiūnaitė, ėjusiam sportininkui
Br. da buvo gyvas: žiūrėk, čia prezidento paskelbtą amerir?
S. Oželiai, O. Zdanevičiūtė, Nekorskiui. Šis sportininkas muziką praktikuoja, čia su
M. Kavaliūnaitė. O. Augai- pirma pasižymėjo, kaip žy-( jaunimu kokį veikalą mo- kad sektųs naujose aplinky-Į 110 So. Ridgeland Avenue
U'crtli, III. Tel. Oak l.atvn 193-J-l
tė, K. Radavičienė, D. Rup mus futbolininkas, o dabar j kinas, tai anekdotais mamy- bėse ir sveikas pargrįžtum.
To iš širdies linkiu. O Statšys ir N. N. $2. Kleb. kun. plačiai žinomas kaip risti- j tę palinksmina ir t.t.
kas.
Bankieto
metu
Br.
Nešiuos
žodžius
rašančiai
bukams ramintis, nes, aš ma
Martinkus visiems dėkoja.
len-' vo taip pat labai geras. Ne- nau, kad Dievulis gražins
Aukos šiam gražiam tikslui korskis savo kalboje
WHOLESALE
kams taip pasakė:
i užmiršiu tavęs, Ernestuk, sūnų sveiką ir linksmą.
LIQUOR
tebeplaukia.
DINING ROOM SETS — PAR
— Už parengimą labai dė- prašysiu Gerojo Dievulio,
M. P.
ĮSTAIGA
LOR SETS — BEDROOM SETS
— KUGS — RAllIC.S — REkojų, bet kad nebūtų nesu
FR1GERATORS — WASHERS —
MANGELS — STOVĖS.
sipratimų, iš anksto pareiš- Jr
*11 Narlonally Advertlaed (tema.
% Bai. 27 dieną įvyko ARD j<įU) j<a(j nesu lenkas, o esu
Išvežlojame
SKOLINAME PINIGUS
po vist)
o skyr. regularis sus-mas. lietuvis. Tiesa, lenkiškai pra
Chicago
Kam reikalinga pinigų ar baigias morgičius, sko
Atsilankęs kleb. kun. A.
tačiau esu lietuvis.”
liname pinigus ant pirmų morgičių, 5% nuoš. procento.
Martinkus dėkojo rėmėjoms Gražu, kad minėtas sporAtsišaukite ypatiškai arba per Laišką sekančiai:
už teiktas aukas: $10 dėi!Uninkas drąsus ne tik rungREMKITE
SENĄ
JOSEPH
VILIMAS
and
COMPANY
FACTORY REPRESENTATIVE
METCVIŲ
minkštų klauptukų ir $5 dėl tynėse, bet ir kasdieniniame
DRAUGĄ
6753
S.
ROCKWELL
ST.,
TEL.
HEMLOCK
2323
N. KANTER, Sav.
gėlių Velykoms. Taipgi už- gyvenime nebijo pasisakyti,
J
634-3 So. VVestern Avenue
MUTUAL LIQUOR CO.
kvietė rėmėjas dalyvauti pa- kas esąs.
Telefonas REPUBLIC 6051
4707 S. Halsted St.
Tel. BOULEVARD OO14
ir tą dvasią yra įskiepijęs
savo
vaikuose.
Antanas
Žvirblis paeina iš Lietuvos,1
10 Savaičių Prenumerata Siūloma
Ukmergės apskričio, Liduo-į
Tai Buvo Dideles ir
UŽ VIENĄ DOLERI
kių parapijos ir Rimeišių
Rez. Tel. VICTORY 2499
DOMINIKAS KURAITIS, Sav.
Gražios šeimos Galva!
kaimo. Velionio žmona VikAnksti, sakmadienio ryte, Į l°r’ja (Ališauskaitė, paeiVARTOTŲ KARŲ
AGENTAI:
1:30 vai., Kunigo Kazimie-'na
Pacio Lietuvos kraJonas Rodi nas
SKYRIUS:
Štai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams:
806
West
31st Street
Jonas
Jasinskas
ro Žvirblio, Dominikono, tė- lo
Užsisakykite dešimčiai savaičių “susipažinimui “Draugą”
Chicago,
III.
Ant. Labanauskas
velis mirė staiga, Brooklyn,
Dominikonas, Tėvas Žvir- už vieną dolerį.
Telefonuoklte:
H. Rajcwskl
Tik pamanykite, už vieną dolerį naujiems skaitytojams
N. Y.
blis nuolankiai prašo savo
VICtory
16 9 6
“
Shorty
”
dienraštis “Draugas” siunčiamas per dešitmts savaičių
Kunigas žvirblis sušilau- draugų, pažįstamų, bei rė — tai yra, 60 laikraščio numerių už vieną dolerį!
kė tokią žinią vakar ryte ™jų prisiminti tėvą savo
Šiomis dienomis “Drailgas” yra žymiai sumodernizuo
Šv. Kryžiaus parapijos kle- maldose. Jis iš anksto reiš- tas, patobulintas ir visais atžvilgiais pagerintas. Tai gi
bonijoje, kur jam tenka šiuo ^ia nuoširdžią padėką tiems čia yra puikiausia proga padaryti didelę malonę prietelaiku baigti misijas.
kurie prisidės prie maldos li&ms, giminėms ir draugams — užsakykite jiems “susi
pažinimo prenumeratą” už vieną dolerį. Pasinaudokite ju
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA
už jojo tėvelio sielą.
A. a. Antanas Žvirblis bu-i
biliejaus proga!
vo tikrai giliai tikintis tė- Laidotuvės įvyks ketvirTai tikras bargenas ir visiems naujiems skaitytojams
vas ir auklėtojas, nes jam tadicnĮ, Gegužės 8 d., 1941 puikiausia proga pradėti dienraščio “Draugo” skaitymą.
Nauja Vieta:
teko išauginti septynius vai- m<’
va^
Apreiškimo
Užsakymus siųskite šiuo adresu:
907 ĮVEST 35TH STREET, CHICAGO
kus: tris berniukus ir ke- bažnyčios, Brooklyn, N. Y.
"1
DRAUGAS"
•
turias mergaites. Reikia pa Taigi tą dieną prisiminkite
Telefonas: LAFayette 2022
,, ■ ... ,bu- jojo
stebėti, jog a. a. žvirblis
J J sielą* savo maldose. XX.

Dievo Apvaizdos
parapijos žinios

r

į

Sūnų į kariuomenę
palydėjus

Asesu
Amerikietis"
diena Chicagoje

— UMKAl TUM* AUOWAMCI—

•Ut lltuuvt CMIt OMI-VIAt NffV.BACNIMI •UAIAMVH

(JUINTUPLETS

MEISTAS

Garsus sportinin
kas - drąsus

CHEST COLDS

Stanley Gavcus

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER

V

ALEX ALESAUSKAS & SONS

JUBILIEJAUS PROGA

Kunigo Žvirblio
Tėvas Mirė

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS

MILDA BUICK SALES

2334 So. Oakley Avė.

vo visais atžvilgiais puikus
patriotas ir uolus katalikas

1 ■
PLATINKITE

“DRAUGĄ”

Chicago, Illinois

arba šaukite CANaI 8010

Pirmadienis, geg. 5 d., 1941

DRAUGAS

skalbyklos savininkas, 1421
W. Harrison St. buvo išvy
kęs į Floridą atostogų ir
sustiprinti sveikatą. Dabar
jau grįžo namo ir eina savo
pareigas, ši skalbykla išim
Gamtos istorijos Fieldo mo buvo labai menkas. Šian
tinai surišta su tavernų ir
muziejus yra Grant parke. dien yra kas kita. Per 20
restoranų aptarnavimu plo
Gegužės 2 dieną minėta jo metų jis žymiai praplėstas.
vime priejuosčių, rankšluos
įsteigimo 20 metų sukak Visa eilė naujų dalykų iš
X D. G. prelatas M. L. čių ir staltiesių.
statyta. Siunčiamos į visas
tuvės.
Krušas gavo iš Lietuvos laiš
X Ben Trakšelis, 4620 S.
pasaulio
dalis
ekspedicijos
Pats muziejus yra apie 48
ką, kuriam pranešama, kad
mirė Kauno Kunigų Semi- Rockwe11 St- Jau vS1 Prie
metus senas. Jis įsteigtas padaugino eiles brangintinų
1893 metų pasaulinei paro eksponatų iš gamtos istori
narijos prokuratorius kun. Mvo darbo. Mat, prieš kurį
dai Jackson parke. Bet jam jos. Lankytojas šiandien ga
Petrošius. Sirgo labai trum- laik» « <Urbe elektros srovė
pai. Mirė Kaune, palaidotas buvo pritrenkusi iki sąmopastatyti atitinkamesni rū li pamatyti antropologijos,
Žvingiuose
nės netekimo. Ligoninėj dak
mai Grant parke ir į šiuos botanikos, geologijos ir pa
tarai rado lūžusius kelis šonleontologijos didelių įdomy
atkeltas 1921 m. geg. 2 d
X
Juozapui
Globiui,
3961
kaulius. Ben Trakšelis dirba
Taigi, gegužės 2 d. suėjo bių.
So.
Campbell
Avė.,
šiemet gatvėkarių kompanijoj už
Direktorius maj. Gregg
20 metų, kaip jis yra šiuose
sueina 10 metų, kaip jis šioj meisterį.
naujuose rūmuose ir pava sako, kad per dvidešimtį
vietoj nuo ankstyvo ryto iki
metų muziejų aplankė dau
dintas Fieldo vardu.
X A. D. Kaulakis ir St.
vėlyvo vakaro siuva ir taiso
giau
kaip
25
milijonai
asme

Jackson parke muziejaus
vyrų ir moterų drabužius ir Gapšys, savininkai Progresą
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Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij^J
Sutaupysite Daug Pinigų.
Laikui bėgant, Jūs vistiek insnliuosite savo namus, nes:
*
1. Sutaupysite 40% kuro;
2.
Apsaugo gyventojų sveikatą :|
Fanui ImuTiM B
3. Padidina namų vertę;
4. Taupo namų šilumą;
mono

DOCK WDpL

Cold-Msker, big grocery bm.
Pamatykite visus geriausių išdirbysčių Elektrikinius

šaldytuvus — su 5 metų ir 10 metų garantija.

Co.KSo.n.

mm

5.

Duoda gerą apsaugą nno
gaisrų;

6.

Greitai ir lengvai įtaisoma.]
Apskaičiavimas

Dykai!

Parūpiname F.H.A. Paskolintum*
ar UmokAJImua.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir sient
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS

JOS. F. BUDRIK
FURNITURE HOUSE

3409-11 South Halsted Street
Telephone: YARDS 3088

ANNEX, 3417-21 South Halsted Street

CHICAGO REPRE8ENTATIVE

6343 S. Westem Avė.

Republic 605]

WarahooM! 9401 So. Stony Ialand Ava, t*.
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Nedėliomis, 4:80 valandą po piet.

