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MŪSŲ MOTERŲ GYVENIMAS IR VEIKLAi
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Ką valgysim per
Velykas?

Kario laiškas motinai prieš Velykas

•

IR

M A D O S

Sonja Pipiraitė

KENTĖJIMŲ DIENOS

"Mamyte, ačiū už laišką! kėčių dygliais suraižytą, krū
Jis buvo nepaprastai malo- tinę ragotine pervertą, tulŠutinta vištiena
O Viešpatie, kaip baisiai staugia vėjas.
nus, bet kartu jaudinantis žim ir actu .girdomą, šauSupiaustyk vištą, nuplo Kaip medžius jaunus lanksto piktos rankos...
ir net skaudus...
kiantį — "Dieve, kodėl mavus užpilk vandeniu, kad ap Širdis silpna aušra nustojo betikėjus —
**Aš puikiai supranta, kad ne apleidai", "Trokštu", tasemtų mėsą. užvožk ir šu Apakino žaibai, apkartino griaustiniai trankūs.
tu išsiilgsti manęs ir Jonu- čiau sakantį, "Tėve, atleisk1
tink; kada bus pusiau sušuko. Tai natūralu. Ir mes ta- jiems, nes jie nežino ką da
tus, tai įdėk vieną siroiaus- Ji nukankinta ir be vilties po kryžiumi suklupus.
vęs ir kitų išsiilgstame ir ro!"... Mamyte brangioji,
tytą morką, 1 supjaustytą Tulžies karčioj i taurė išgerta pilnutėlė.
karštomis maldomis, ašaro- kai tave suspaus nusiminicibulį ir kitko, jeigu yra dar •'O mano Dieve, kodėl mane apleidai.'"' dejuoja lūpos.
mis akyse maldaujame ge- mas, kai motiniškoji širdis
žovių, kaip tai se'arų, pet- O mes iš tolo rankas belaužcm nusiminę.
rojo Dievo, kad greičiau per į suskaudės ir krūtinę grauš
-ruškų, ir t.t., pridėk drus
gale įvyktų,
kad greičiau liūdesys, persikelk savo min
kos ir pipiru pagal skonį ir "Ir išdavė mane. kuriuos aš taip mylėjau.
namo grįžtume, tavo švel timis į Kalvarijos Kalną,
šutink iki mėsa bus suvis Apaštalai ir mokiniai mane paliko..."'
nų balsą girdėtume ir šiltą pažvelgk į po Kryžium liū
minkšta; prie pat galo su Tik motinos su kūdikiais po kryžiumi stovėjo:
globą justume.
dinčią Mariją, palygink sa
tinimo įdėk truputį sviesto "Mamyte, kokie aštrūs dygliai to erškėčių vainiko."
" Mamyte, ši savaite yra vo skausmus su Jos skaus
ir rūgščios smetonos. Jeigu
Didžioji Savaite. Ji perke mais, pilniausiai tikiu, ten
vanduo ant vištos būt labai Kada išniekinta, apnuoginta jau merdėjo bejėgė,
lia mus j senovę, į tuos lai rasi puikų suraminimą.
nusekęs, tai reikia papildyti Dar budeliai beginei josi dėl jos rūbo marga
kus, kuomet Kristus, Dieivo
viriu*, a vandeniu, bet neper- •'Jau mirė!*1 džiaugdamiesi kacą akmeniu sunkiu prislėgė,
"Mamyte, ateina Šv. Ve
Sunos, kabojo prikaltas prie
daug,
kad
nesugadintum Ir iš šalių pastatė po žiauriai budrų sargą.
lykos... Jos primena: po di
Kryžiaus ir,baisias kančias
skonio.
džių kančių ir skaudžios
kentė. Jis nekaltai buvo pri-' ^
^ ajA K r y ^ u s
Kris
O kankinė tėvyne, kada tau auš Prisikėlimo rytas?
Kalakutas
kaltas prie Kryžiaus. Jis dėl ^
, p r i s i k elė! Aleliuja! Pa
Kada iš kraujo pelkių pražys Velykų baltosios lelijos?
mušų kentė. Nežiūrint, kas ^ ^ n u š v i t o ^ ^
švie.
Papiautą kalakutą nerei- O kas nuris tuos akmenis ant tavo kapo paguldytus?
atsitiks karo fronte su mu-. g a i r ^ ^ T o j i ^ ^ ^ e .
'k*'a tjojau darinėt. bet rei- Kada tekėsi, saule, virš kalno Kalvarijos?
mis, mūsų kančių nieks ne- ~ a į r d a b a r V i s k a s y ^ J o
' kia duot jam pastovėti 3
galės lyginti su Kristaus r a B k o i e _ A t e i s c b e ^ fcuriodienas žiemoj, o vasaroj viekančiomis. Mūsų kančios nė je Kristaus pranašingi žo Linksma difvra mums nušvito,Per šventą Atsikėlimą.
' ną dieną arba bent per nakfhtnl- ntvms JrnJrru ntleidimn.
šešėlio neatsvers Kristai1.? džiai visa pilnuma išsipil
ik r-r: itas ka.
Tegu ir mus dztuugsiiiu* ima!
Kėlės Kristus, mirtis krito.
kančių. Tose kančiose mes
kutas, turi būti .plunksnos
dys.-. Ateis Velykos — aAleliuja. Aleliuja. Aleliuja'
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!
randame suraminimą ir viJ- J
nupeštos
nuo krūtinės, nu-'
teis
tį, amžino išganymo viltį.
Pasikėlimas... Šių diegaros ir kulšių. Medavonę;
nų pasaulio kančios, moti-, į ^ nepajėgiate parašyti fldėl
i a e prikimšimo kalakuto reiRandonaaio Kiylina;— t*
Kūdikiai — sūnūs ir duk dėl vištos, prikimšk. užsiūk galinga organizacija, visai nis. ir taip toliau, visados
atneš. Tad, mamyte, ramin- dėstydama detalėmis motiIfariįja, dangiškoji kimės. nes Dievas su mu- niškų jaasmų, rašykite trum terys — šeimai suteikia lai ir kepk pirmiausia l a b a i
žmonijai suteikia pagalbos rasime, kad Raudonasis Kry
Dievo Motina, matydama mis n*žū<?ime Sveikinu ir pai; bet būk, tamsta, su jais l mes ir džiaugsmo, sulaukus
karštame pečiuje.
Kepant! ranką. Apie tai gražiai išsi- žius tenai pirmiausiai ateis
savo sūnų prikaltą prie Kry * " * nezu.ime. Sveikinu ir ^
padrąsina ka- jų atėjimo pasaulin.
reikia dažnai laistyt nuvar reiškia žymi aktorė, Corne- su pagalba, su vaistais, valžiaus Kalvarijos Kalne, ma-l hnk*u gyventi tikrąja ^e^ ^ £ £ £ [ Ji3,
Kiek džiaugsmo suteikia vėjusiais į blėtą taukais.! lia Otis Skinner. rašydama giais. rūbais ir prieglauda,
tydama Jo šventą galvą erš- ; lykų nuotaika!"
Sūnus; * ®: , ^ ,
- _„i; tėvams, kada jie savo šei
Ponia Skinner teigia, kad
Sunką arba dažalą
daryt vienam anglų kalbos motejaučia, kad kovoja uz myli- mos židinyje išgirsta pir
kaip ir dėl vištos. Kalaku rų žurnale (McC3lls — baLf per šią didžiulę organizaciI mų asmenų laisvę, kad kam muosius naujagimio šauks
I ją, kiekvienas iš mūsų gali
tas gali būt prikimštas džio 1944).
(nors reikalingas, keno nor^ mus! Motinos pareiga tėmy
Ji mini trumpai, kur iri išreikšti savo žmoniškumą,
vintomis
slyvomis, obuo
i pasiilgstamas. Negaudamas ti. kad naujagimio nevar
kaip Raudonasis Kryžius aukojant
kuo gausiausiai.
liais, arba kaštanais.
karys žinios nuo artimai sa gintų jo kūnelio pridengi
duoda tą pagalbą. Mūsų gi-, Toliau, ji sako. kad aukoŠctinis iš kepto kalakuto
vų, pasijunta vienas,. tary- mai. Visuomet reikia ištirt:
minaičiai. mūsų mylimi, ku- jant per Raudonąjį Kryžių
Supiaustyk
atlikusį
keptai
įtum išmestas gyvas mėsos verksmo priežastis.
L if-lič1'^'
^^^/^^S^JLl^-^f^^y^^'
\
nes
kalakutą į šmotukus, sudėk rie yra kariuomenėj, yra su- nebus mums skaudu.
! gabalas, ir taip pasijutęs, —
Kada dygsta pirmieji dan j puoduką,
įdėk
šaukštą; raminti Sužeistieji yra pri- duodant toje dvasioje, kad
I pradeda nesiskaityti su sa teliai, kada kūdikis bantfi.
sviesto, puoduką jautienos žiūrėti. Per Raudonąjį Kry- patarnaujame žmonijai, jo•* t
vo veiksmais: pradeda gir-i žengti pirmuosius žingsnius sriubos, jeig6 yra, arba nors žių galima susižinoti su mū- km būdu negali būti skausATSAKYMAS:
Brangi Loreta:
tuokliauti. lankyt nepado ir tarti pirmuosius žodžius virinto vandens, išspausk iš sų mylimais, kurie tapo ne- mas. Toks aukojimas pakerias vietas. Daag motinų !
Aš esu viena iš nelaimiu-, Motina! Juk tai kantru! vietoj verkę, lamentavę, iau tėvų džiaugsmui nėra ribų pusės citrino sultis, įdėk tru laisviais. Mūsų kariai, ku- lia mūsų nuotaiką,
Ir josios žodžiais: 'Give!
Pradėjus vaikščioti ir kal puti pipirų ir sumalto im- rie yra toli už jūrių-marių.
gų motinų, kurios 3 sūnūs i mo pavyzdys! Kodėl jo drą-jžę rankas, geriau kad rašygauna
patarnavimą
per
Rau
Not
till it hurts — for servkare. Paskutiniu laiku pae- šiai nepareikšti savo laiš- tų laiškus savo jauniems Ka-, bėti, jautri kūdikio siela la bieriaus, jeigu yra, apiberk
mė į kariuomenę ir ketvir- kuose vaikams ? Prisimink, riams. Ne tik išsipasakoti' bai jausmingai priima savir duonos trupiniais, pašutink donąji Kryžių, kuris prisi- ing the Red Cross in the
in which it
tą: jauniausią ir paskutini, i švenčiausiąją Mariją, kuri savo širdies sukrėstą jaus-1 visus gyvenimo aplinkumom kokią 15 minutų ir padėk deda didžiai prie jų smagu- šame spirit
mo ir pasilinksniinimo.
serves mankind. cculd never
Nuo vieno, vyriausio, jau 4 alpo nuo skausmų, vienok mą, bet įdomautis jų gyve- reiškinius. Kasdien vystosi ant stalo.
i Tokia tai Raudonojo Kry- ture. It exalts."
metai negaunu žinios. Kiti nugalėjus save, lydėjo savo nimu, juos raminti ir drą- vaiko supratimas.
Kepta žąsis
žiaus pagalba karo atžvilPrisidėkim prie šio kilAtėjus mokykliniam am
rašo. Ypatingai jauniausias sūnelį į Golgotos kalną, ir s^11- 2inajat
» suprantant1
giu.
Bet.
nežiūrint
to
milžinaus
darbo ir mes lietuviai,
Žąsis turi' būti jauna Ir
— beveik kasdien po laišką, ,
. . . . . .
savo vaikų psichologiją, mo- žiui, vaikas žengia plates
T
buvo su Juomi.
ligi Jo ku- .
. ,
, . ., nio gyvenimo kelin. kurį jair riebi, tada ji bus skani ir niško darbo, kurį Raudona- Aukokime pagal savo išgavis mane guosdamas ir pra
., T
.
_
. , _ tina privalo panaudoti isną iš Jos
rankų paėmę ide. . ,
, .,
,
šydamas, kad nesirūpinčiau . .
,
,,
,minti, kun sulaikytų kari praskyrė jo mieli tėveliai trapi, kitaip jos mėsa yra sis Kryžius atlieka, vis tiek lę. NVažmirškime taipgi, kur
jo i grabą. Mariją vedė mo. ,,
.,,
reikalingas pagalbos darbas tik galima, auketi per lieir jam rašyčiau. Aš neži ..
.._ _
-,- v
°uo nusivylimo, nuo stikle- Tėvų auklėjimo įtaka eina kieta. Išvalius žąsį reikia
tinos meile Ta meile buvo ,.
*
su vaikais sykiu mokyklon ją gerai ištrinti su druska namie niekades nėra išveng- tuvių komitetą.
nau tiek žodžių, kiek mano
, r ..
lio, ir nuo viso pasistumec
stipresne uz visas Marijos
_
.
s
L- Narmontaite
Po mokyklos, pasirinku; nuo viršaus ir iš vidaus, su tas. Kur tik atsitiks kokia
širdis iškalba! Kaip man jų
fizines jėgas. Juk ir Mari- J
*
**•
profesiją,
vaikas pamažt piaustyk gerus obuolius j
gaila! Kaip ilgu ir sunku.
jos kūnas alpo, išsekė ašaRašyti yra daug kas. Ka tolsta nuo tčvų, bet jų įdieg-, čvertinius šmotukus, nenu valgyti karštą, arba šaltą. tų miltų, truputį pagruzdink,
Kaip siekiu jų ir apie juos
ros, nutrūko žodžiai, bet j riui įdomiausia išgirsti, kas tasis auklėjimas
prikimšk Taipgi ir vištą, kalakutą, bet neperdaug. tada įpilk i
vaikuose lupant odos, ir
mąstau. Kiek trokštu jiems
visi veiksmai buvo liūdinin- j dedasi namuose, parapijoj, pasilieka amžinai. Kur eis. jais žąsį ir kepk.
dažnai žąsį arba kitokią paukštie tai pora puodukų pieno, drus
gero, ir kiek už juos mel
kai Jos rūpesčio ir prisiri- draugijose; kaip gyvena jo
laistydama
nuvarvėjusiais na galima valgyt karštą ir kos ir pipirų pagal skonį.
džiuosi. Mano visos dienos, šimo, kurio nenutraukė nei draugai, kaimynai, kas at- kur ką nedirbs jaunuolis at
Sudek vištą ant torielkos,
taukais. Dedant ant stalo. šaltą.
visos mintys — su jais. Bet persekiojamos minios, nei| sitinka jo tėvų mieste, kui- jaunuolė, tėvų auklėjimo j ;
užp
lk sunką ir apiberk dra
taka atsiliepia. Juo ta Įta obuolius galima išimt, api Šutinta višta
štai kas su manim darosi: fariziejų panieka, nei bai-l me, ar bažnytkaimy,
bniai sukapotom petruškom
berk cukrumi ir užpilk sun
apkvaišau kaip vištelė. No saus akto įvykdymas. Ma-| Atsiminkite, Kenčianti Mo ka švelnesniu būdu padary
Supiaustyk
vištą
į
šmo
[ (parsley).
ta, tuo didesnis šeimos mei ką. Vieton obuolių galima
riu jiems rašyti ir nepajė
rijos-Motinos stipri valia, tina, kad ne viena kenčiate. lės ryšys susidaro tarp te prikimšt supiaustytom \ šmo tukus, sudėk į puodą arba
giu. Paėmus plunksną noriu
rundelį, užpilk vandeniu, kad
motinų vų ir vaikų. Pagarba tėvams tukus bulvėm.
atsistojo po kryžiumi
už Šiandien milijonai
daug sakyti, bet apkvaišus
Tokiu beveik būdu kepasi
vos mėsą apsemtų, įdėk šmo
mus visas motinas, ir mes sielvartauja. Milijonai grau geruose vaikuose neišdildo
Kepta
antis
nerandu jau kelio ką. galė
tuką supiaustytų. nerūkytų jauni viščiukai ir kitoki
tą įvertindamos ir gerbda žiasi ir rūpinasi Todėl, junę: ma.
čiau rašyti. Tyliu, kenčiu, ir mos, — privalome ieškoti kitę savo skausmą — su ki
Antys labai jaunos ir lie- lašinių, uždengk ir šutink paukščiai.
F. B. de Bii*k vertė: Mo*im
* * *
lankiu prablaivėjimo. Ar jįa Marijos pėdų... susiraminda tų kenčiančių motinų skaus
sios nrtinka kepimui. Gerai koliai mėsa bus m/nkšta.
kada ateis? Ką turėčiau da
Moteris saulė kai ji juo
mos, nu sigal ėdamos; rasti mą, ir aukokite Dievui. Di?- darbe ir maldoje, rasite pa yra imti trupu* i senesnes ir vanduo beveik maž visas iš
ryti, kad galėčiau p r a b l a i - Į ^ _ n e M v y het
^ ^ vo rankoje — visu likimas guodos.
pa-penėtas. Išvalyk, prikimšk garuoja. Tada i š t a r p i n k kiasi, dangiškas kilnumas
vai? Lauksiu patarimo.
į del kurių gyvename.
Geriausias nusiraminimas:
Linkinti Jums viso gero obuoliais arba džiovintomis šaukštą sviesto ant skaura- kai ji liūdi, ir pragaras kai
Lore'a slyvomis ir kepk. Galima dos, įmaišyk į jį pora šaukš ji supyksta.
Kenčianti Motina
Jei tamsta, Kenčianti Mo-darbas ir malda. Melskitės.

Aukojimas Raudonajam Kryžiui
kelia mūsų nuotaiką
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DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS
:

^
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Linksmų Šv. Velykų Šventėse
sveikinu visus savo parapijiečius ir
lietuvius. Mano didžiausias troški
mas greitu laiku matyti Lietuvą laisvą
ir nepriklausomą valstybę.
Tcip pat linkiu "Draugui" ir jo šta
bui sėkmingai platinti Dievo karalys
tę per katalikišką spaudą.

Šv. Velykų Proga Nuoširdžiai
sveikinu Šv. Mykolo parapijiečius,
visuomenes veikėjus, draugus ir pa
žįstamus. Linkiu visiems sutartinai
darbuotis, kaip parapijos darbuose,
taip ir visuomeniniam veikime.

Kun. K. Bičkauskas,

Kun. P. A. Gasiunas

Šv. Pranciškaus parapijos
Klebonas,
Indiana Harbor, Ind.

S v. Mykolo Parapijos
Klebonas

KARĄ LAIMĖT REIKIA DAUG MAISTO
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A3IERIKOS ŪKININKAI
RAGINA3DI DDDINTI
MAISTO PRODUKCIJA
XEW LISBON Wisc
Paskelbta. kad ~ šiais 1944
metais U S vyriausybei b«:
daugelio kitų maisto rūšių
reikia įgyti 5,100,000,000
tuzinų kiaušinių — trimis

^

auginti ir tinkamai prižiū-1kininkai ateinantį pavasari
reti galvijus ir iš viščiuku, j bus įsigiję daugiau kaip
sulaukti geru. sveiku vištų.: tris milijonus viščiukų. Per
KaJp viskas, taip pašarte ir i vasarą viščiukai išaugs višlesalas
f™ P^brangę ir nuo- j telėmis ir ateinantį rudenį
lat Dram
J i n a m i - Ne visi ūki-j ims dėti kiaušinius. Viščiunmkai
5 ^ laimingi turėti j kų auginimas ir .priežiūra
alvi ams
?
J
^ek reikiant nuo i yra reikalinga daug kruopšLINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ!
savos
Pašartės. Dar blogiau j.tumo, darbo ir išlaidų. ŪkiLinkime Visiems Mūsų Kostumeriams ir Draugams!
nuošimčiais daugiau, negu yra su vištomis, kurios.i ninkai to visa nesigaili. Jie
Visiems Mūsų
s -y-_=
! • - : : ; *""* ž i n o ^
reikalingos j aukojasi, nes tikisi ateityje
;
c*
3,800,000,000 svarų viš ie- m o k s l ° pagrindais paruoštų iš to gauti kiek pelno. ŪfcDaugumai Draugų ir Kcslumerių
įjgjj praeitais ^ s 3 - ^ - Ūkininkai patys t o ' n i n k a s iš anksto apskaičiuo
nos
tieį
^0+p:,
,-„ ąąn r ) 0 0 OAO ;...,.
vvza negali raeaminti. sri ja. Jcip ea"i?inea viščiuk'i
kalakutienos. Sako, tokia Pirk^ susidaro dideles išlai- skaičių jis gali išauginti.
4716 S. Ashland Ave. Chicago, I1L
dos
tok
kvo^a nustatyta.
* k a i č i ų ir įsigija. Ap
skaičiuota, kad viščiuką iš3339 South Halsted Street
War Food Administration
Nepaisant ūkininkų
ai- auginti iki višteles amžiaus; j ^ =
(karo meto maisto adminis- manų, jie a r raginami, a r reškia mažiansia 25 svarai Į
JJ^KSMŲ ŠV. VELIKŲ
ŠV£FCW
A. ZALECKIS
1
Ą
traeijft) ^ r M k ^ ' - t e d - A f l K r ^ a g ™ 8 1 9 ^ - <J_rfauojaai±ae*
jnaši;
~
įvairaus
Visiems Šato Draugams ir Kostumeriams
ji supirkinėja daug Kausi 'galėdami padėti vyrlaušy- g ~ į į į į ^ g į į r e i E 4 1,259
ir
nių. Sako, vyriausybei rei- bei. taip kad karo vykdymui svaTy^
I. MARTIŠAUSKAS
kaiinga apie 22,420,000 sva- nieku būdu nepritruktų m a i
rų džiovintų (žinoma, be sto. Savo pastangas visi pa-= Walter C. Brffl, SheboyGERA DIENA TAVERN
Savininkai
kevalų) kiaušinių, žymi da- grindžia tuo, kad karas turi įgan apskrities ūkininkas ;
2320 S. Leavitt St.
Chicago, UL
^
lis ki2 ašinių džiovinti jau būti laimėtas ir tai kuovef- ; kurs augina ir užlaiko daug
Phone
SEEley
3516
^
supirkta vasario mėnesį. Ki- kiausia, kad diktatorių pa-i vištų ir kiaušinius vagonais
Biznieriai MAŽEIKAI, Savininkai
ta dalis tus supirkta šį ko- vergtos tautos tori būt iš- siunčia Chicagon ir kitur,
J?
vo mėnesi. Spauda praneša, vaduotos.
pareiškia, kad Wisconsino ^
kad kiaušiniai- superkami
suoerkami
~- ,
...
. vištų augintojai
ūkininkai
LISKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠV ESČIŲ
užlaikomos
Tinkamai
ir
gerai
apsiskaičiuotų
prieš
vagonais ir siunčiami \ džie prižiūrimos vištos žiemos
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
auginant gausingus viščiuvinimo įstaigas.
metu yra dšslmgos. A:ėjus fcų s k a i ė i u s A n o t j c > š i a n d i e
LISKSMŲ šY. YKLYKi;
ŠYKŠČIŲ
J. JUZĖNAS
Daug kas teisingai pažy- pavasariui jų deslingumas k i s u š i n i ų ^ ^
tuzinas yra
Linkime Visiems Savo KostameriauLS ir Draugams
4008 Archer Ave.
Chicago, IIL
mi, kad šiandie daugiausia žymiai sumažėja. Tad vy- 10 centų pigesnis palyginus
MEAT
MABKET
maistu kovojama už laisve, riausybe dabar skubotai su- \
&
p r a e i t ų m e t ų Vftiwą
TELEPHOXE LAFAYETTE 2111
Maistas karui yra svarbes- pirkinėją kiaušinius. Pava- l e g a l a a 1 Q m ^
^
mošim ų
nis už ginkl-os. Nes kas gi sarį sumažės kiaušinių pro- š i e m e t b r a n g e s n i s
Res. 4935 Komensky Avenue
Paga.
JUOZAS ir STANISLAVA KAUPAI
kariui ginklai, jei jis būtų dukcija. tad bus sunkoka l į a u p a r d u o d a m i
viščrakai:^
4*
Taverna — Gardūs Oėrimai — Gera> Alus
nevalgęs ir išalkęs. Bet yra reikiamus kiekius -supirkti. š i e m e t b u s ž y m i a i
brac.lr^
'•%,
2100 W. 23rd St.
Tel. Canal 0759
teisinga ir tas. kad maisto kad sudaryti nustatytą kvo- gesni. Anot jo, šiemet viš
^
x
produkcijai taip pat pirmo-, tą.
toms lesalo gali pritrūkti.
je
vietoje
reikalingas
maisv/įgeonsino
valstybes
ūkiS/~
P. T.
tas—pašarte ir lesalas. Gal- m n i j a į dabar rūpinasi jsigj'\
vijus reikia šerti, kiaules; t i r e įkiamą kiekį viščiuku.
penėti atitinkamu ėdalu, o, P a s i H l 1 m n i n k k i turi nua
Autoritetas be dvasinių,
vištoms nesigailėti įvairių
vertytir. ne autoritetas.
LISKSMŲ ŠY. VELYKŲ ŠV ESČIŲ
savas peryklas viščiukams,
rūšių lesalo, taip kad jos
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
būtų sveikos ir dėtų kiauši kiti viščiukų įsigija iš did
žiųjų peryklų. Spauda praJ. KODIS UŽEIGA
Besaikė tolerancija yra
nius.
LISKSMŲ
ŠV. VELYKŲ
ŠVKSrlŲ
Šiandie nepigu ūkininkui nešė, kad šit. valstybes ū- liurbiškumo žymė.
Cis
Linkiu Visiems Savo K«>v(urn<»riams ir Draugams

Linksmų Šv. Velykų Švenčių

UNTVERSAL SHOE
STORE

VVILLIAM A. LEW!S

1
1

A. SNOREWICZ

2622 West €9th St.
Tel. Pcospect 6629.

WHOLESALE ML-\TS .S: PiiOVISlO>S
Biznio Tel. YAKds 4700
6522 S. Talman A v c
li> /.. T<]. fiF.MIork (AK'.)
K

Chicago, I1L

V
Jr
^

^

LISKSMŲ

ŠY. VELYKŲ

ŠY ESČIŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

LIXKSMŲ ŠV. I KLYKI,
ŠYKŠČIŲ
Linkiu Visoms Savo Koslnmerams ir Draugams

C. J. PAZNOKAS
Lietuvis Advokatas

KAZYS MACKE-MAČIUKAS

500 E. 88th St.
Stevvart 8**0
USh'SMŲ
ŠV. VELYKŲ
ŠYKŠČIŲ
Linkiu V r v i m S a \ o Ko»»(umarams ir Draugams
GENERAL KRALTUVE
PIJUS PAZNOKAS. Sav.
10707 So. Miehican Ave.
Tel. Pullman 1203

\

__

_.

REAL ESTATE & GENERAL
INSURANCE BROKER
PASKOLOS MORGICIAMS

2346 W. 69th St

=?

Remkite katalikišką spaudą, nes ji kaip
blizgantis kardas kovoja už tiesą.

Prospect 3140

CHICAGO, ILLINOIS
^

-f

Vieningai dirbkime už Lietuvos nepriklausomybę

r

mmmsmgmmm
^įa^įfe^Sir&Eį

v^smim

)

£eltadieniz. Eai

S a.. 1944

D?EN"RAšTIS DRAUGAS, CrTTCAGO, I L L I N O I S

r^

1

BALIONAI SAUGO TRANSPORTO IŠKĖLIMĄ

^

1

^s

Šventų Velykų Šventėse
sveikinu savo parapijiečius, draugus
ir pažįstamus ir linkiu, kad kartu su
prisikėlusiu Kristumi kiekvienas prisikeltumem kilnesniam gyvenimui.
"Draugui" ir visam jo štabui linkiu
sėkmingai skleisti Kristaus idėjas lie
tuvių tarpe.

Šventų Velykų Švnčių Proga
Sveikinu
savo parapijiečius, gimines, draugus
ir pažįstamus ir linkiu, kad Prisikėlusis Kristus suteiktų gausios palai
mos visuose darbuose.

Prelatas M. L. Krušas

Kad priešo lėktuvai neužatakuotų transportinių laivų, kuriais į pažymėtas vietas ,
Šv. Jurgio Parapijos
atgabenama kariuomenei maistas, amunicija, vaistai ir kitokios reikmenys ir iškelia
Klebonas
ma, virš uosto paleidžiami j orą milžiniški balionai, ši nuotrauka iš Solomon salų.
^ J (Acme-Draugas telephoto)

Argentinos Lietuvių Pareiškimas
Šv. Velykų Švenčių proga,
Nuoširdžiai sveikinu visus draugus,
pažįstamus, o ypatingai čikagiečius,
su kuriais teko taip ilgai darbuotis.
Visiems pažįstamiems, kaip Čikago
je, taip Ir už Čikagos ribų linksmo
A 11 e 1 i u j a !

K"fl A^Debnis - Pedži
6812 So. Washtenaw. A ve.
Chicago, 29, HL

Linksmą Šv. Velykų Švenčių

FRANK J.
CHRISTENSON
— ADVOKATAS —
4905 W. 14th St.

L
<?

Ryšyj su S.T.R.S. (Sovie dabar ir Sovietų Aukščiau
tų Rusijos)
konstitucijos sioji Taryba žada suteikti
pakeitimu, Lietuvai išlais Lietuvos ' 'Sovietiškai res
vinti Centras
Argentinoje publikai" teisę vesti nepri
vasario 14 <L vienbalsiai klausomą užsieninę politiką
priėmė atatinkamą protes- j ir organizuoti savo kariuo
tą prieš Sovietų
Rusijos menę.
nuolat kartojamas pretenPrieš šitas STRS preten
zijas j Lietuvos kraštą. Tas zijas į mūsų žemę mes iš
protestas ispanų kalba bu-' kilmingai protest u o j a m e
vo pasiųstas visiems svar- drauge su visa lietuvių tau
besniems čionykščiams laik, ta. STRS, bendradarbiauda
raščiams.
m a t a d a su nacistiniu Rei
Žemiau paduodamas bio chu, jėga į .ivergė Nepa
pareiškimo lietuviškas tek- klausomą Lietuvą 1940 m.
stas; ispaniškas tekstas bu birželio 15 d., sulaužydama
vo paskelbtas
dienraštyj visas savo sutartis, kurio
mis buvo pasižadėjusi "be
"Los Principios.''
lat&žainĮ ~ pripažinti" LaetuLIETUVIAI N E N O R I N E I
vos 'Valstybes
savaraifkisKOMUNISTŲT N E I NACI
kumą ir
nepriklausomybę
ONALSOCIALISTŲ
su visomis iš tokio pripaži
Mums, laisvėje gyvenan nimo einančiomis juridinė
tiems lietuviams, visai ne mis sėkmėmis ir gera valia
svarbu, kokias teises mano visiems amžiams atsisakė
suteikti STRS savo respub-' nuo visų Rusijos suvereni
likoms, tačiau mes negalir teto teisių, kurių ji yra tu
me neprotestuoti viso civi rėjus lietuvių tautes ir jos
lizuoto pasaulio akivaizdoje teritorijos atžvilgiu." (Lie
prieš STRS nuolat kartoja t uvos Taikos Sutarties su
mas pretenzijas vel paverg STRS I str.) (
ti Lietuvą. Ir maršalas Sta
linas savo kalbose žada "iš- 1 DIDYSIS SMURTAS
- i
Kai Lietuvą okupavo keli
laisvinti brolius lietuvius."
ir sovietų spauda kalba lyg šimtai tūkstančių raudono
Lietuva priklausytų STRS sios armijos, kad pasiteisin
kaipo jos nedaloma dalis, o ti šį savo smurtą, STRS
flagrantiškiausiu būdu su
falsifikavo lietuvių tautos
IŠRINKU
valią, pravesdama n e v a l d ė
mokratiškiausiu būdu" rin
kimus į 'liaudies seimą."
Faktūnai gi tuomet Lietu
voje viešpatavo baisiausias

Cicero, Illinois
%>

Linksmų Šv. Velykų Švenčių

Linkime Visiems Savo Draugams ir Pažįstamiems

MR. and Mrs. FRANK D. KAY
TEISĖJĄ

1539 South 50th Avenne

VICTOR A. KULA
Begotais Demokratą Kandidatas
už
ASSOCIATE JTDGE
Chic&gos Mmucipal Teismo

INSURANCE BROKER
Phone: Cicero 1116
Cicero, Illinois

J?

Remkite ir platinkite "Draugą", nes jis ir
jus remia ir kovoja už kilnius idealus.

Juozas Čužauskas
Šv. Baltramiejaus Parap.
Klebonas
Wąukegan, Illinois

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkiu Visiems Savo Kostmneriams ir Draugams

J O H N PAKEL
NAMŲ STATYTOJAS
6816 S. Western Ave.
Chicago, III.
Telefonas GrovebilI 0306

I

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkiu

Laike rinkimų kampani
visiems lietuviams,
jos, bolševikai niekur nepra
sitarė, kad šis "seimas"tu
draugams ir
rėsiąs prašyti prijungti Lie
tuvą prie STRS ir ją sovietizuoti. Tik po rinkime
pažįstamiems
Maskvos emisarai atidengė
ADV. ANTANAS
savo kortas ir pareikalavo,
OLIS
iš tų "atstovų" kai kuriems
^
4>
grasindami teroro priemo- J}
^
nėmis. padaryti tokius nu
tarimus vienbalsiai. ' Liau
dies seimas" posėdžiavo tik
LINKIU VISIEMS LIETUVIAMS, DRAUGAMS
vieną kartą. Laike t o poseIR VISIEMS SAVO PAŽĮSTAMIEMS
(Nukelta į 4 pusi.)

Linksmų Šv. Velykų Švenčių

t

LYG ELGETOS

4*

ADVOKATAS

teroras; visi spaudos orga
nai buvo paversti komunis
tiniais, visos lietuviškos or
ganizacijos uždarytos,
du
tūkstančiai žymiausių lietu
vių buvo sugrūsti j kalėji
mus prieš pat rinkimus ir
tik vieni komunistai turėjo
laisvę veikti. Rinkimams
buvo išstatomas tik vienas
komunistų sudarytas pagai
Maskvos emisarų
nurody
mus sąrašas iš tiek kandi
datų, kiek turėjo būt išrink
ta atstovų. Tokiu būdu to
vadinamojo liaudies seimo
sąstatas jau iš anksto buvo
Maskvos emisarų nustaty
tas. Nors rinkimai buvo pri
valomi, faktinai juose daly
vavo tik^l6-187o, o bolševi i
kai dar prieš tai. kai buvo
baigti rinkimai (jie buvo
vienai dienai pratęsti dėl
lietaus ir labai mažo bal
suotojų skaičiaus) jau pas- cy
kelbe Londone, kad balsavo
95.51%. Nuo t o laiko bolše
vikų propaganda visur skel
bia ši melą, kaipo lietuvių
tautos valios pareiškimą. Į

Kun.

i

Yra labai draugiškas Lietuviams,
uilaiko net Lietuvį Bailifa—Jus
tina Antanavičių, kuris gyvena
1719 Enen St.. tel. Anmtage 3857.

Primary —BaL 11 d-, 1944
Election:—Lapk. 7 d., 1944

Prabėgo vasaros, pralėkė dienos saulėtos.
Ir mūsų gyvenime vargai jau pėdsakus išmynę
Ir nebus jau čia daugiau mums vietos.
Ir nebos čia mūsų tėvyne.
Ir ta. jaunyste lyg bite nuo žiedo,
Lyg plaštakėle iš lankos vasaros rytą
Taip greitai skuba, taip greitai rieda
Kažin kur į kitą žemę. j pasaulį kitą.
Ir einam mes ir skubam lyg elgetos
Ir anom dienom dar mojam ranka sudievu.
Savargom gal ir rankomis pūslėtom
Ir lūpomis kartojam vardą Dievo.
Į žemę tą, kur nevysta lauko kmynas,
Į Tavo pažadėtą amžinąjį miestą,
Mūsų gyvenimas, kaip tas arimų linas,
Tavo rankoj užgimsta. Tavo rankoj užgesta.
Ir irbitnpaTn mes ir vėl pakilt mėginam,
\ z
Smėly paliekam prakaito lašus i r pėdas kietas.
O viltis širdyje, o gerai mes žinom,
Kad ir bedarbiui ir elgetai pas Tave bus vietos.
Juozas Lipeika

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
— DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS —

4605-07 So. Hermitage Avenue
Tel.

YARds 1741—1742

•
4332-34 So. California Avenue
Tel. LAFayette 0727
AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ

4*
Pirkite pas tuos biznierius, kurie
skelbiasi "Drauge"

.

DIFXRAŠTIS DRAUGAS. CKIGAGO, ILLTN'OIS
r*=

=^i

Argentinos Lietuvių
Pareiškimas
(Atkelta iš 3 pusi.)

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
linkiu visiems savo parapijiečiams,
draugams ir pažįstmiems. Per šias
šventes prisiminkime savo maldose,
kad Dievo Apvaizda saugotų mūsų
brolius, draugus, ir pažįstamus kovo
jančius įvairiuose frontuose.

PLEKATAS LAIMĖJĘS PIRMA VIETA

NAIKINTOJAI

=^

r^

BONOS

džio buvo perskaitytos Mas
kvos padiktuotos rezoliuci
jos, p r a š a n t prijungti Lie
tuvą prie STRS ir apie jos
sovietizaciją ir
paskelbtos
kaipo "vienbalsiai"' priim
tos, nors faktinai
ats'ovų
balsai nebuvo skaityti, c
priešingai — pašaliniai asmenj^s buvę atstovų
tarpe
drauge su jais balsavo. Tai j
buvo tipiškas lietuvių tau-į
tos valios
suklastojimas,
kokį bolševikai praktikuoja.'
LIETUVOS

Šeštadienis. Bal. S d., 1944

Linksmų Šv. Velykų Švenčių

tarinfr^ei

linkiu
visiems savo parapijiečiams, veikė
jams, draugijoms ir pažįstamiems.
Sveikinu taip pat "Draugo" štabą ir vi
sus katalikiškos spaudos platintojus
linkėdamas jiems k o geriausi o pasise
kimo.

Lietuva buvo paskelbta |
"pilnateise sovietiška res
publika,*'
bet lietuviai jojei
Dievo Apvaizdos
Visų Šventų Parapijos
jokių teisių neiurėjo. Lais-,
Parapijos Klebonas
Klebonas
ve,
nepriklausomybe,
viską
s
\
rc
J?
L.-:
buvo nuo jų atimta: viskas,
=^i
Amerikos katalikiškųjų pradžios mokyklų sodalietes \t£
Jr
kas lietuviams brangu, nie
kinama; viešpatavo neapsa (8-to skyriaus mokines) buvo paskelbusios kontestą patkomas t e r o r a s ; 15,000 ge riotimani-religiniam plakatui nupiešti. Kontestui prisiųsta
riausių lietuvių patriotų su virš 500 piešinių-plakatų. Šis laimėjo pirmą vietą. (NCWCg r ū s t a j kalėjimus, k u r jie i Draugas)
buvo žia-oriausiai kankina
mi ir žudomi; 45,000 lietu vą, mes drauge kreipiame
NEPAVYKO
pasaulio
vių ištisomis šeimomis, at- viso kultūringo
Prancūzų poetas Riehepin
skirant v y r u s nuo žmonų, dėmesį į tai. kad STRS, kuri
savo
laiku
sulaužė
visas
su
\
mėgdavo,
išmetęs burnelę,
vaikus nuo tėvų, buvo deportuoti j Sibirą, j Kazaks- Lietuva sudarytas sutartis, rasti žmonių, kurie jo nepa
linkiu savo parapijonams, draugams
taną ir k i t u s Rusijos užkais i dabar aiškiausiai laužo At žįsta ir krėsti pokštus. Kar
UNKSMŲ ŠV. VELYKŲ
ŠVENČIŲ
lanto
Deklaracijos
dėsnius,
tą
jis
užėjo
i
nuošalią
laik
pius. Rasti dokumentai įro
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
ir pažįstamiems. Tegu Prisikelusiš
do, kad bolševikai planavo nes atsisako pripažinti Ne-1 rodžių parduotuvę ir pradė*
li-vor u "I r.et ru-< v - ' ; L: rriklausomą Lietuvą, kūną i'o t^rmišknoiii diaVktuKristus suteikia ištvermes, kaip gyve
ji jėga buvo pavergusi.
—Gergiamas pone, kokios
tuvos gyventojų, o jų vieto
Šia proga mes taip pat čia mašinos tamstos lange 9
nantiems Amerikoje taip ir-kenčian
je buvo pradėję
apgyven
pareiškiame, kad
Justas
—Tai laikrodžiai, — buvo
dinti rusus, mongolus ir ki
Paleckis, kurį Maskvos emi jam atsakymas.
tiems pavergtoje Lietuvoje.
t u s ištikimus bolševikus.
sarai pastatė "Sovietiškos i
kam jie reikalingi'
Šitokių žiaurumų pasėko
-*——_
—Jie rodo laiką.
je visa lietuvių t a u t a masi
Phone CANAL 8972
lietuvių y r a laikomas tik
—Tikrai? Seniai jau apie
niai sukilo prieš bolševikus
Šv. Kazimiero Parapijos
savo taaitos išdaviku ir aklu tai girdėjau, bet man nesi
vos
tik
kilo
k
a
r
a
s
t
a
r
p
vo;
CHICAGO, ILL.
Klebonas
bolševikų įrankiu.
norėdavo vis tikėti. Kiek %i
kiečių i r rusų, išvijo bolše-j
Chicago Heights, m .
Lietuvai
Išlaisvinti
kaštuoja
tokia
mašinka?
/?
vikus
iš
Kauno,
Vilniaus
ir.
^
^
Centras Argentinoje:
—Kainos įvairios: 509.
kitų
miestų
ir
1941
m.
bir
^
^
Sekret. Gilvydis.
^ i
t
•
200, 100 frankų i r už 50 fr.
želio 23 d. paskelbė atsta
LISKSMŲ ŠV. VELYKŲ
ŠVENČIŲ
Pirm.
Ig.
Padvalskis,
galima gauti laikrodį su ga
LISKSMŲ ŠV. VELYKŲ
ŠVENČIŲ
tytą Nepriklausomą Lietuvą
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
rantija.
dar prieš tai. kai užėmė
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
—O ar duosite atspaus
Lietuvą vokiečių kariuome Suomijos finansų
dintą mašinkos naudojimo
nė. Ši'uo sukilimu, laike ku
&Š
rio krito 4.000 lietuvių ir
ministras Sfokolme būdą.
JUZEFINA BALSEVIČIENĖ
JONAS IR MARIJONA ŽURKAUSKAI
—Tas nereikalinga: laik
buvo sužeista virš 8.000.
STOKHOLMAS, bal. 6 —
HARDWARE IR MALIAVŲ KRAUTUVfi
Ankštos Rūšies Bučerne ix Groserne
lietuvių t a u t a parodė tikrą Laikraštis Afton Tidningen rodis reikia paprastai kas
2325 S. Hoyne Avenue
Tel. CANal 6850
, savo valią ir pasiryžimą a t šiandien pranešė, kad dr.. dien užsukti rakteliu.
1957 West 23rd St.
Chicago, Dlinois
gaivinti savo nepriklausomą Vaino Tanner, Suomijos fi-1 —Rytą, ar vakare?
—Tai vis tiek pat, tačiau
valstybę ir nuo t o pasiry nansų ministras ir socialde
žimo niekada neatsisakys. mokratų vadas, atvyko į ponui patarčiau užsukti ry
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ
ŠVENČIŲ
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ
ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
Stokholmą. Ši žinia kaip tik tą.
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir D r a u g a m s
LIETUVA S I E K L \ LAIS
/
—Tai
kodėl?
rišasi su gandu, būk Suomi
VĖS IR NEPRIKLAU
•
—Nes vakarais tamsta
Kazimieras ir Elzbieta Tamanauskai
ja nori sužinoti apie galimySOMYBĖS
monsieur
Riehepin,
papras
bes paskolai iš Švedijos jei-j
LIETUVIŠKA UŽEIGA
Ir Sūnus Casimir
Dabar lietuviai
visomis gu suomiai priimtų rusui tai būnate girtas...—atsake
ANTANAS IR MARUONA RUPŠIAI
prieinamomis
priemonėmis siūlomas taikos ?ąlygas, ku juokdamasis laikrodininkas
IR SUNŪS ANTANUKAS
kovoja ir prieš nacius, nes rios, sakoma, reikalauja di
4358 So. YVestern Ave.
Lafayette 2310
2224 So. Leavitt St.
Chicago, IllinoU
jie nepripažįsta Nepriklau delius reparacijos mokes
Chicago, Illinois
Kančia — tai didvyrio
4>
J? somos Lietuvos, bet niekas čius.
mokykla. — Maironis.
iš lietuvių nelaukia ir rau
^ i
= ^ i
PAKEIS ŠUNIS
donojo teroro grįžimo. Lie •
tuviams lygiai nepriimtinas
nacių Neuordnaung, kur jie
būtų tik tarnais vokiečiu
seniorų, kaip ir bolševikų
"rojaus." kur jie būtų ma
siniai terorizuojami ir de
portuojami j Sibiro sniegu?.
Lietuviai nėra rusų "'broliai." o visai atskira taut^
kurią rusai tik per amžiu^
Linkime V Lsicmb Savo Kostumeriams ir D r a u g a m s
skriaudė, ir išnaudojo. TaTp
pat didžiumoje katalikiška
lietuvių t a u t a nieko bendro
Linksmų Šventų Velykų Švenčių
neturi ir nenori turėti su
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
JONAS PAKEL
ateistiniu bolševizmu.
Ofiso Vedėjas ir Iždininkas
Lietuvių tau* a niekad ne
pripažino
ir nepripažins nei
Paskolos lengvais termais
Alaskoje ir kj! <se šiaurės vietose, kai esti daug sniego,
nacių nei bolševikų okupa
2433 W. 69th Street
Chicago, I1L
3 ' . ; dividcntai mokama ant padėtų pinigų
cijos ir visada kovos už Ne susisiekimas ir r< ikmenų iš vietos į vietą pristatymas atConter Arteaian Ave.
priklausomos Lietuvos at liekamas šunimi- pakinkytais j rogutes. The Pour Wheei
6816 So. Western Ave. Grovehill 0306 statymą, remdamasi tautu Drive Co. pranc i. išradus tam tikrą motorą, kuris varys
Tel. Prospect 6940
p
yra
varomas
automobilius.
Karui
p2rogutes
taip,
ka.
apsisprendimo
principu...
Padėti pinigai iki $5,000.00 apdrausti
VVM. DANTO, Prop
PROSPECT 6940
Protestuodami prieš boV sibaigus tuojau •us pradėta gaminti sakomieji motorai
Free
Delivery
Federalės Valdžios Agentūros
sevLkų pretenzijas \ Lietu- ( Nuotraukoj sma^ .lai \aiiuojama. motorinėmis rc 6 'uttmis

Kun. A. Mariinkus

LOVC °t

L

wm l

Kun. J. Šaulinskas

Linksmų Šv. Velykų Švenčių

-TRIKRYL'S DEPT. STORE
2110-14 W. Cermak Rd.

atdusxas

J

t

V

Linksmų Šv. Velykų Švenčių

Chicago Savings and Loan Ass'n.

MODERN MEAT MARKEI
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DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLTNOIS

•O^

T£VŲ TRAPPISTŲ NAUJAS VIENUOLYNAS

—šarras ir kalmukai suor- $
^
ganizuoti į puskarines gru
pes. Tai atliko jų vadai, pa
sisakę esą Jengis chano ai
niai.
Kai kurie žinovai tvirti
na, kad ir totoriai yra mon
golai.
Istorijoje
randame, kad
hunų mongolų
žymiausias
vadas buvęs lAttia a r b a E t linkiu visiems Nekalto Prasidėjimo
linkiu
zel. Jis buvęs ne vien hunų
vad?s, brt ir jų karalius.
parapijos nariams, draugijų vadams
savo parapijiečiams, prieteliams ir vi
Sostą užėmęs 434 metais
ir uoliems rėmėjams. "Draugui" ir vi
Kristui gimus. Iš pradžią
siems "Draugo" skaitytojams. Ken
jis sostu dalinęsis su savo
sam jo štabui linkiu pasisekimo jųjų
broliu Bleda. Sakoma, pas
čiantiems lietuviams pavergtoje Lie
kiau
jį
ne
tik
pasalinęs,
bet
darbuotėje, kad "Draugas" būtų nuo
tuvoje, linkiu ištvermes sulaukti ge
ir nugalabijęs. Attila kara
liavęs iki 453 metų ir tuo
latinis lankytojas kiekvienoje šeimoresnių laikų.
trumpu laiku jis daug ža
los padaręs senajam pasau
liui. Hunų gaujoms vado
Šv. Petro ir Povilo
vaudamas jis užkariavęs di
Nekalto Prasidėjimo
Parapijos
Klebonas
delius Europos plotus—nuo
Parapijos Klebonas
4>
Kaspijos jūros iki Reino ^ =
=^i
upes. Hunai buvo puslauki- j (y
LINKSMŲ
ŠV.
VELYKŲ
ŠVEXCIŲ
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ
ŠVENČIŲ
niai, barbarai. Sakoma, patLinkiu Viskius Savo Kostumeriams ir Draugams
Linkime Visiems Mūsų Kostumeriams ir Draugams!
įsai Attila didžiavosi, kad
Į jis esąs "Dievo rykšte." Kai,
SS*
. kurie istorikai sako, kad
taip nebūta ir Attilai tas
BRIDGEPORT CLOTHING CO.
VINCENTAS IR ONA PAUKŠTIS
''Dievo rykštes" vardas neAL. PETRAUSKAS, Sav.
HARDWARE, PAINTS, VABNISH, GLASS
^Netoli Conyers, Ga., ant apleisto 1,465 aksrių ūkio, atitinkamas
Trappistų vienuolių kongregaciją įsteigė ketvirtą vienuoPaskiau iki 13-ojo šimt3310 So. Halsted St.
Yards "332
Chicago, m .
2714 West 47th St.
TeL LAFayette 1237
lyną Amerikoje. Viršuje didelis klojimas — tai naujo vie- m e č i o p r a b o s
mongolai ^
nuclyno rūmai, o apačioje patys vienuoliai statosi sau b u v o a p r i m e i r a p i e jų žy
&
" ^
<!r
altorių Mišioms šv. laikyti. Naujam vienuolyne apsigyve- g ^ n § r a g ^
Y r a daug
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ
ŠVEXCIŲ
no 21 vienuolis. (NCWC-Dra>ugas)
pasakojimų, bet jų- tikrumas
Linkime Visiems Mūsų Kostumeriams ir Draugams I
nepatvirtintas. Tik 13-ojo
JS£Ė
šimtmečio pradžią Jengis
chanas mongolus užkariavo
J. & J. PHARMACY
Einant karui pastaruoju
Mongolija užima apie 1,- ^ P ^ j o visomis pusėmis
Aukštos Klases Vaistinė
metu mūsų spaudoje dažnai 875,000 ketv. mailių plotą. 1 ^ . ^ * ___ „ „ J _ 2 , "
i—
JOSEPH AZUKAS, R. P h .
buvo vartojamas žodis "nu- Bet gyventojų nėdangiausia. kitko su gausinga savo ka
TeL PROspect 4363
2557
W.
69th
St.
nas." š i s žodis buvc taiko-1 Išorinėje Mongolipge—apie riuomene j i s įsiveržė Gru- ^
^
r r a n o B ir per Kanftasą—piemas volriečiama kaip epite- 7 5 0 , ^ 0 mongolų ir amej J g " ^
^divTnet <ir
LIXKSMŲ ŠV. VELYKŲ
ŠVEXČIŲ
tas. šiandie gi spaudoje daž 1100,000 kitų tauiybių, tarpj
—* į f į K n ^
T
Linkiu
Visiems
Savo
Kostumeriams
ir Draugams
nai vartojamas žodis <mcn- kurių d a u r ą m a s kinų i r ru-j ^ ^ g e n e r o l u
M u k u t
LINKSMŲ
ŠV. VELYKŲ
ŠVENČIŲ
golas" ir tas taikoma Rosi- sų. Vidurinėj Mong-lijoj yra 1 užkariavo visą šiaurinę KiEB
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams __ jos bolševikams. Žodis"mon ! apie 2023,000 gyventojų,;iniją.
golas" tačiau negali įžeisti i korių tarpe yra 60 nuošimSakoma, Jengis chanas
CHAS. WERTELKA
nei rusų, nei bolševikų, nes čių kinų, o kiti mongolai.^
^ . _
^
. _
PRISTATYTOJAS AUKŠTOS RŪŠIES
juose yra da-ug mongoliško Mongolijos centre yra žinocivilinis s d m i n i a t r a t o r i u s .
SALDAINIŲ
kraujo. Vieni ir kiii s u m o n m a s didis Gobi tyrynas.
Nuo Juodosios jūros iki TyTeL LAFayette 3713
4558 S. Waslitenaw Ave.
golais krauju
giminingi.
Mongolų giminę sudaro
suaaro ^ ^ v a n d e n y n o užkariau- _
Ys
Hunai yra primityviai mon- penkios svarbiausios šakos:, tlQca k r a š t u o s e jis sukūręs - y
C E N T R E L L A GROSERNE IR BUtERNE
golai. Hunų vardu mongolų i . š a r r a s (kalkas, naimans. ^ ^ ^ administracijas ir! f?
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ
ŠVEXČIŲ
2500 W. 45th S t
Chicago, III. giminė jau išnykusi. Bet c r d o s ir kiti) rytinėj Mon- j o s išsilaikiusios kol jis gy
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams *
mongolai gyvuoja ir jie pla- golijos daly; 2. Kalmukai;
veno.
Tel. LAFayette 2561
čiai išsišakoję.
(eleutai, turgutai, durbatai'
=S Mongolai y r a Azijos gy- ir kt.) vakarinėj Mongoli^
ventojai. Mongolijos kras- jos daly, Zungari ir Astra'%
URŠULE LAUMNIENE IR ŠELMA
Jr
tas yra ruimingas. Jis yru chan: 3. Sibiro mongolai
LINKSMŲ
ŠV. VELYKŲ
ŠVENČIŲ
tarp Sibiro. Kinijos ir Tibe-j (buriatai abiejose Baikalo
BUČERNĖ m GROSERNE
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
to.
Mongolija
nominaliai, ežero pusėse; 4. Tibeto mon
(LKFSB) Mūsų korespon
4601 So. Paulina St.
Phone: Yards 7176
priklauso Kinijai. Bet Kini- golai (tangutai. sokpas ir dentas praneša iš Portuga-Į %
iže
4>
j a ten neturi balso. Viena kiti) šiaurrytiniam Tibete: lijos, kad ten visdi eilei ž y - ' ~ ^
:
EDWARD MISIUS, Sav.
^
didžiausia Mongolijos dalis,' 5. Afganai mongolai (haza- mesnių asmrnų buvo padą
LIXKSMŲ ŠV. VELYKŲ
ŠVEXČIŲ
EDWARD'S ELECTRIC SHOE REPAIR
I vadinama Išorinė Mongoii-i rai i r aimakai) šiauriniam linta knygutės apie 15 LieLinkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
SHOP
; ja, yra respublika. Kita - Afganistane.
I tuveje sušaudytų
kunigų
WALfERŠ TAILORS & CLEANERS
5018 West 16th St.
Cicero, Illinois
Iki 18-ojo šimtmečio mon j (anglų kalba) ir kad sfcaiVidurine Mongolija skaitosi
4* autonominė valstybė ir pa- golai buvo įsigalėję. Ir ka- j čiusieji parodė didelį atjauSHOP
:
^ skutiniais laikais yra sovie-Į da j ų galybė sutriuškinta,itimą Lietuvos kančių. ' L i t h
LADIES' AND GENTS GARMENT CLEANED,
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ
ŠVEXČIŲ
tinės Rusijos 'globojama."i Kinijos valdiniai mongolai,uanian Bulletin" ir "LitbPRESSED AND R E P A I R E D
,
' m n i ^ r Situation" mūsų kcM
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
Phone Canal 8889
809 West 19th Street
respbndėnto taipgi perduoxX•GGJ.
dama į Britų instituto skai-i ^
tykią. Mūsų korespondentas!^
^
KAMARAS MOTOR SERVICE
rašo, kad Portugalijoje gy
venimas vėl darosi kiek nor- j
ALL KLNDS O F REPAIRING — OVERHAULING
maJesnis. Pirma buvo pa-,
2620 W. 141 h St.
Tel. LAFayette 8903
sunkėjęs susisiekimas
dėl
manevrų. Veik viskas buvo
:
^
t>f
mobiliraafea. Matyt, PortuLIXKSMŲ ŠV. VELYKŲ
ŠVENČIŲ
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ
ŠVENČIŲ
i galija nebuvo tikra, kokią
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
reakciją vokiečiai parodys
dėl Azorų salų. Kadangi vis
kas praėjo ramiai, tai ir gy
IG. IR ONA PAURAZAI, Sav.
ANTANAS KALIKAS
venimas sunormalėjo. Lan
gai dar yra aplipyti popieMOTERŲ IR VYRŲ KRIAUCIUS
2942 W. PershinS Rd.
Chicago, I1L
r
n
i
s
ir
miestuose
—
lyg
yra
4554 So. Paulina St.
Chicago, HL
TeL Lafa.\ ctte 4888
aptemdymas. bet vien tik
Tel. Yards 2»56
^
tramvajai važiuoja su mė- ^=—
^
lynais stiklais. Portugalijo- į spekuliantų veikimas padą- aliejui, sviestui. Yra sunkuje anksčiau jokio sunkumo rė. kad ir Portugalijoje į- mų ir dėl duonos, tačiau į'\ H60CB X? VCO *BT 6WN BKS"? C0t*tt 8f G«* Wi
Remkite ir platinkite "t$raugq"/ nes jis ir
10,000 0OON0S OF AA^AtUNlTlON, 5 0 DEPTU 80MBS ANO
nebuvo su maistu, - tačiau vestos maisto kortelės mui-i vedus
korteles,
nesimato
MEBBE'
TWO
0Q
THCtt
a.OC<
BUSTERS.'
"
• šių metų nrastai dj&rliros ir' lui. ryž:a:cF. makaronams, maisto trūkumo.
jus remia ir kovoja už kilnius idealus.
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Kun.

Kun. A . Briška

M . Švarlis

J>

MONGOLIJA IR MONGOLAI

^V

1

JURGIS IR ELENA
KWAINAUSKAI

Portugalijoje apie
Lietuvą

i

i

J

J

JAMES TAVERN

M

1
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Linlcsmų Šv. Velykų Švenčių

Velykų Šventėse Sveikinu

Linkiu visiems savo Parapijonams,
Draugams, Prieteliams, dienraščiui
"Draugui," jo visam štabui ir visiems
"Draugo" skaitytojams. "Draugas" ke
liauja iš namo į namą platindamas
Dievo karalystę. Todėl tesiranda
"Draugas" kiekvienoje šeimoje.

visus parapijiečius, parapijos rėmėjus
ir geradarius.
Nuoširdžiai linkiu visiems gausios
Kristaus palaimos, visuose jū darbuo
se, "Draugui" ir visam jo štabui kuogeriausio pasisekimo.

Kun. V. Černauskas

Kun. Ign, Albavičius

Šv. Juozapo
Parapijos Klebonas

Sv. Antano Parapijos
Klebonas, Cicero, IU.

^fc-

4>

^=

<F

r?
O jūs zuikiai, zuikiai, k a d a jūs liausite savo šposavimą!

j pasikeičia. Tą visą pri-aJo
l-ž-moti ir iigocio prižiūrėto-1
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
i įa. ir patsai il-couis. Būti
1
rep:'klausoma T.
t a i žmoLinlriu Tisffms Saro fCostameriams ir Dmvgams
| gaus gyvenimo brangus iI dealas. Netekus valios ir neSTANLEY CLEANERS
; priklausomybes, t a i iš žmo
S. ŠIMULIS, sav. — CLEANTNG & DYE1NG
Rašo DK. RAČKUS
gaus palieka tik pusžmogis Jr
4204 Archer Avenae, CMcago
TeL CANal 5474
2150 So. Hoyne Ave.
i Ligonio prižiūrėtoja bei a r
'C
#
i timieji privalo pagelbėti Ii
^ :
^s'LIGONIO
PRIEžIvRA
(18)
jant.
visokios
liūdnos
min-'
? r n }-ji ir r>atįmauti jam tik
Jr
Ligonio prižiūrėtoja d e d a į t y s S k v ^ ^ 1 i _ ^ £ ° ™ L 5 . į | * » * ' k a d i š P a t a l ° a t s i k e l o t a i silpnina ligonic tų žmogumi, o ne posžmogiu.
visas savo pastangas, kad
ligonis greičiau sveiktų. kad nervus i r širdį, t a i taršc
.„ ligonio moralę bei sveika Daktaro atsakymai į
komažiau kentėtų
tą. Reikia viską daryti, kad klausimus
veikiau stiprėtu. Už tai toji
t i k liguuij'iietiūobddzia^rtrt:
mielaširdystes angelas iie
Atsakymas A. L. — Spal
tik ligonj tinkamai valgydi tegul klausosi radio, tegul vinis aklumas (color blindką n o r s narplineja,
tegul
na, jį apšvarina, j a m vais--7 uc ~^-^
-~» * •
skaito literatūrą, tegul lan- i ness)
!T" . nėra liga, bet dauge-

SVEIKATA...

BRANGUS TURTAS

^

LINKSMŲ
VELYKŲ SVEIKINIMAI
YARDS 4800
LEADER LAUNDRY

v
:

J
^

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Visiems Lietuviams Balsuotojams

tus paduoda, j o skaudamus
~ . .
sąnarius masažuoja, jam pa,
, .
guodžia,
suramina,
j
o
dva
galvę papurena, įam nuolat
sią. sustiprina.
. -, Tai yra
. . neiš
.
pasakytai svarbu.
patarnauja,
bet taipgi i\ pa-

.
. '** ~J>
. ; h s užsigema tokiais, log neko JĮ draugai bet tik tokie ; , . . , - _ .
-,
,
~
~'gali atskirti raudonos spalk ū n e moka kaip suraminti i
„ ,.
m i .
.
.. ,
. . „
I vos nuo žalios, i r 1.1. Tokie
Sveikiname Visus Lietuvius
i r pralinksminti žmogų. Vi-1 r_ - ,- , - * -&
,
,
.
^
žmones
negali
būti
nei
sosu
vuoklių i r pesimistų ištolo j f e r į a i ą n e į k o r : d u k t o r i a i S (
CONGRESSMAN
neprileisti prie ligonio. Oied- n e į ^ į ^ ^ į s - ^ ^ ^
ŠVENTOMIS VELYKOMIS!
noje dienoje reikia nunešti k i t o s e scftyge
^
jie y ^ j
karšinčių ten k u r saulės talentingi
ir
Ligonio moralę (nuotai- spinduliai spindi.
Atsakymas V J — Tai
ką) reikia būtinai palaikyLigoniui reikia pagelbėti tiesa, aspirinas kenkia širDemocratic Ward Committeeman
ti. Ypač nejuokai k a i su- reikia patarnauti, bet nerei- įfo^ ( 2 ) Kadangi galvos
3326 So. Halsted Street
21-mo Wardo
serga vienintelis šeimynos kia perdaug pataikau:i. Ne- skaudėjimas savaimi nėra
CHICAGO. ILLINOIS
duondavis-maitintojas. Daž- išmintingas
pataikavimas Uga, o. tik kurios nors ligos
Užsitarnavęs Lietuvių paramos, nes daug y r a nuvei
nai daktarui tenka matyti gali ligonį tik fšpaikintL I r I simptomas, t a d nežinant
kęs Lietuvos i r Lietuvių labui, prašo Lietuvių, kad
iš ligonio akių ašaroms rie- patsai ligonis turėtų susi- priežasties negalima jokių
palaikytų jo kandidatūrą.
Jr
I dant ne todėl, k a d skaus- j-rasti. ksd iš ligos patalo I vaistų patarti. Virš 400 jvai
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ
ŠVENČIŲ
V £ L IŠRENKANT
Išnirime Visiem* Saro Kostumeriams ir Draugams Jf\ mai jį suremia, bet todėl atsikėlus reikia būti nau-1 rių ligų bei negalavimų yra
^ kad jam rūpi "kas jo bran- dingu žmog-ua::, o ne kokiu j priežastimi galvos skaudėS v**
1
gią šeimynėlę maitins"., t a i •'kapriznu nenaudėliu', jimo.
Dėl tos priežasties daktaras a r sulepšėjusiu
"darnioje'
21-mo Wardo Democratic
JULIJONAS ir BIRUTĖ AKAVICKAI
vengia ligoniui pasakyti kaip d u " .
Sakoma, k a d pata»e
Mūsų pareiga y r a remti
Grosernė ir Generaline Daiktu Krautuvė
Ward Committeeman
ilgai teks sirgti, i r kiti a"- ymogus dažniausia p r a r a n i a spaudą, kuri gina ir propa2053 W. 23rd S t
Chicago, Ulinois
(Re gula ris Demokrato Partijos Kandidatas)
timieji neprivalo užduoti ii- savo stiprią vaU>... Po i'goe guoja katalikų opiniją.
CHICAGO. ILLINOIS
goniui rūpesčių ir jį nervin- ligos
Jru m žmogaus ne tik pajė- j
Antrad., Bal. 11 d., 1944 Rinkimuose
jy
ištesėsi,
pasveikęs
ligonis
^ :
ti. Jei gali, tai pažadėk pa- š a s . betLINKSMŲ
i r būdas dažnai'
Platinkite
"Draugą"
ŠV. VELYKŲ
ŠVENČIŲ
į^~ galbą
bus t air
u bent
dėkingiausių
drau- _ ^Linkiu
vieną rūpestį
_ _ ^ _ _ _Msiems
^ _ _ _ _ _Savo
_ ^ _ _Kosrumeriams
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ^i_r _Draugams
__^______ ^
tir
^ nuo
gu. jo galvos atimk. Jei žodį
r?
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
pasveikęsligoniams j
Chroniškiems
kai tenka net keletą mėne
ROCKWELL PHARMACY, Inc.
Linini Visiems Snrn Ko-t'im?risims ir Draugams
sių pasirgti, pasidaro bai
G. BENOSIUS, R. Ph.
siai nuobodu. Nuobodumas
2557 \V. 71st St.
Chicago, Dlinois
'&S
tai antra liga. Nuobodžiau-i
Phone Republic 10255

A. J. SABATH

PROGRESS PRINTING
COMPANY,

•

A. J. SABATH

FRANK MICKAS

FINE CUSTOM TAILORING
Snits Made To Order

4146 Archer Ave.

Chicago, I1L

Phone Lafayette 9066

\ :
Balsuokit už Antro
Pasaulinio Karo Veteraną

S FRANK M.
FORAN
Demokratų Kandidatas
Sanitarv District Trustee

J
Remkite katalikišką spaudą, nes ji kaip Antrad., Bai. 11 d., 1^4
X tiktai prie jo varblizgantis kardas kovoja už tiesą. ĮI Padėkit
do taip duosit j a m 3 balsus.

\-.

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linlih. Visiems Sa^o Kostumeriams ir Draugams

1INKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkinv Visiems Savo Kostumeriams i r Draugams

I. KODIS UŽEIGA
2622 West 69th St.

JOHN'S BARBER SHOP
Men'sį Ladies, and Cnildren's Haircutting
FLORIAN I R JOHN WALENTYN
Savininkai
4652 S. VVestern Ave.
Chicago, Dlinois

Chicago, minois

TeL Prospect 6629
^

jus remia ir kovoja už kilnius idealus.
\

L

