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Tomis dienomis Chicagoj
lankėsi mirusio ištrėmime
Paukščiai Iš Užjūrio
ILGESNĖS VALANDOS
Austrijos
imperatoriaus
Karolio I sūnus arkikuniIR MAŽESNIS PELNAS
gaikštis Otto. Keliuose ka
talikų pobūviuose jis turėjo
Negalima Bereikalingų Streikų
paskaitas apie krizę Euro
poje. Arkikun. Otto yra pri
WASHINGTONAS, kovo 16 padaryti kai kurių pasiauko
pažintas vokiškos kilmės
d. — šeštadienį Prezidentas jimų ir pergyventi nemalo
katalikų pasauliečiu vadu.
ATĖNAI, kovo 16 d. —
Rooseveltas pasakė per ra numų, nes Amerika turės
Yra 28 m. amž. Išėjęs aukš
tuosius mokslus garsiuose Visos italų atakos, kurios
dio kalbą, kurioje įspėjo vi dėti visas pastangas, kad ka
ras prieš diktatorius būtų
katalikiškuose
universite paskutiniuoju momentu pra
sus, jog teks šiam kraštui
laimėtas.
tuose Europoje. Dalykus vestos paties Mussolini įsa“Jūs pajusite šių milžiniš
svarsto autoritetingai. Gi-| kymu, nepavyko.
kų
pastangų naštą kasdie
liai susipažinęs su Vokietijos ■ Graikų šaltiniai pareiškia,
niam jūsų gyvenime”, pa
nacių ideologija. Praeitais jog fašistų vadai be jokios
reiškė Prezidentas kalbėda
metais jis • atvyko į J. A. atodairos siunčią savo ka
riuomenę frontan ir tiesiog
mas White House Correspon
Valstybes.
kriminališkai aukoją savo
dents Assn. pietuose. “Jūs
tą naštą taip pajusite, jog
Jis pasakoja, kad Vokieti žmones kovose, kad tik būtų
ji sudarys jums nemaža ne
joje naciai turi įsteigę spe- pravestas nors vienas laimė
malonumų”.
ciales stovyklas, kuriose ga jimas.
besnių palinkimų jaunuoliai Per paskutiniąsias penkias
Mažesnis pelnas
mokinami busimaisiais na dienas Albanijos karo lauke
BELGRADAS, kovo 16 d.
Anot Prezidento, mes turi
cių vadais. Tos stovyklos žuvo bent 15,000 Italijos ka-|
— Patikimi šaltiniai prane 1 me būti pasirengę tikėtis
vadinasi
Ordensburgen. reivių.
ša, jog anglai skubiai reng i mažiau pelno ir darbo žmo
Jaunuoliai apmokomi spor Nemaži graikų nuostoliai
damiesi pravesti prieš vokie nės turi tikėtis ilgesnių dar
tų, jiems dėstoma Hitlerio
čių kariuomenę pietrytinėj bo valandų. Ginklų gamyba
Mein Kampf raštai ir Rosen Iš Jugoslavijos pasienio
Europoj ofensyvą, siunčia [neturi būti trukdoma “berei
bergo ’mythus — kasdieni- pranešama, jog Tepelini apy
Graikijon 300,000 kariuome kalingų streikų ’. Bendrai ši
ninis germanų rasės garbini linkėję esą nemaža nuostolių
karo padėtis negalinti būti
mas. Šis garbinimas mažiau ir graikų kariuomenėje, nors
nes ir 100,000 jau išlaipino
naudojama pelno grobsty
ar daugiau nukopijuotas nuo perviršius italų karių eilėse.
Graikijoje.
mui.
katalikų mištų- ceremonijų. . Abiejuose pusėse kovose
Kariniai
sluogsniai
pareiš

Toliau Prezidentas pareis
Garbinimas atliekamas prie dalyvavo ir aviacija. Graikų
kia, jog anglai planuoja kuo kė, jog prabėgus penkioms
altoriaus, pastatyto pagar pranešimai, sako, jog pasku
greičiausiai sukoncentruoti minutėms po pasirašymo pa
bai nacių herojų Hort-We- tiniosiomis dienomis pašauta
sam pajėgas ir atakuoti vo ramos Anglijai įstatymą jau
ssel, Planetta ir Schlageter. 123 italų orlaiviai.
kiečių Balkanuose, Bulgari buvo siunčiami Anglijon gin
Italai bandę pravesti pen
Vietoje Evangelijos skaito
jos teritorijoje.
klai ir amunicija.
kias atakas prie Tepelini,
ma iš Mein Kampf dalys.
_______
kurios nepavyko, nes italai
Šiuo metu visuose penkiuo Galas pataikavimui
se
Graikijos uostuose -kas
Arkikunigaikštis
sako,fnebuv? pasirengę ir karo
dien išlaipinama vis daugiau Prezidentas pareiškė džiau
kad toksai viešasis katalikų štabas pravedė menkus plaanglų kariuomenės, kuri ap gsmo, jog kongresas patvir
šventų apeigų pašiepimas ir nusRusija
Kooperuos
Vokietijoj Suėmė
rūpinta šimtais tankų ir ki tino $7,000,ŪOO.OOO sąmatą
niekinimas retai kur žino- Roma apie aviaciją
Anglijos paramai, nes tai
tų karo reikmenų.
mas. Ko panašaus nesitikėta
Su Ašim, Roma
Amerikietį
baigė “bet kokias pastangas
Dėl to
Romoje karo pranešimai
ypač Vokietijoje. Dėl
to,
ROMA, kovo 16 d. — In VOkiečių koncentracijos
mūsų krašte pataikavimui.
tekalba apie aviacijos veiks Žurnalistų
WASHINGTONAS, kovo 16
anot arkikunig. Otto, krikš
mus, kuriuose dalyvavę šim
d. — Pereitą šeštadienį atsto formuotieji italų sluogsniai
Ir Vokiečių karinis pasi Baigė raginimus susitarti su
čionybė, ypač katalikybė, ne
tai Italijos orlaivių. Orlai
vų rūmų subkomisija sku šiandie pareiškė, jog galima ruošimas labai suintensyvin diktatoriais; baigė kompro
gali laisvai funkcijuoti tota
BERLYNAS, kovo 16 d. —
viai apmėtę bombomis graibiai priėmė Prezidento Roo tikėtis Rusi jos-Japonijos ne tas. Tai aišku iš to, jog trau misus su tiranija ir užpuoli
litarinėj valstybėj kaip VoVokietijos žinių agentūra
puolimo sutarties ir glaudes kinių judėjimas Bulgarijoj kų pajėgomis”
kietija; kad nacizmas siekia! kų P°zicijas Prie TePelini ir praneša, jog sąryšyj su įta sevelto patiektą $7,000,000,Nors Prūsijos autokratija
000 sumą paramos Anglija? nių ryšių tarp Sovietų ir smarkiai suvėluotas.
krikščionybę išgriauti,
ir ' s,aurę nuo PremetL
rimu šnipinėjant priešo nau
ašies
valstybių.
buvo nepakenčiama, bet mes
Laikraštis Assalto rašo,
programai.
Mačiusieji anglų kariuo
kad nacizmas savaime yra
dai suareštuotas
jaunas
Jie
pareiškė,
jog
netrukus
žinome, jog nacizmas yra
menę žygiuojant per Graiki
pagoniška religija. Rosenber jog italų pajėgos Albanijoje amerikietis laikraštininkas
prasidėsiančios
ar
gal
jau
KAIRO,
kovo
16
£.
—
daug blogesnis”.
ją
į
šiaurę
pasakoja,
jog
ji
gas, nacizmo ideologijos kaskart auga ir tvirtina, jog Richard C. Hottelet.
Anglų karo štabas praneša, prasidėjusios konferencijos,
reiškėjas ir aiškintojas, sa atmušta graikų atakos.
Autoritetingi
sluogsniai jog šiuo metu imperatoriaus kurių išdava bus ne tik ne susideda iš kanadiečių, Nau Vieningumas būtinas.
ko, kad kiekvienas vokietis
atsisakė patiekti smulkesnių Hal'.ie Selassie kariuomenė, puolimo paktas tarp Rusijos josios Zelandijos kareivių ir
Frezidentas pat artotinai
laipsniui
išsižadės
krikščio
anglų.
Kai
kurie
jų
dar
tik
su kūnu ir siela išimtinai
informacijų. Tačiau jie pažy anglams padedant veikia tri ir Japonijos, bet ir rusų kopabrėžė, jog krašto vieningu
nybės ir virs nacizmo religi
pirmą
kartą
žygiuoja
į
fron

priklauso vokiečių tautai ir
mėjo, jog Jungtinės Valsty juose Etiopijos frontuose.
įas šiuo momentų yia būtioperavimas su Romos-Berlyjos kėlėjai.
tą,
bet
kiti
jau
seni
karei

vokiečių valstybei ir pastaro
bės nesančios priešas ir jog
r as.
no-Tokijo karine sąjunga.
viai.
ji tai visa kontroliuoja.
Į “Merry-Go-Round”
ko- jo “šnipinėjimo veiksmai ne VICHY, kovo 16 d. —
Neduokime progos Euro
----------1 liumnoje Drew Pearson ir buvo surišti su žurnalisti Prancūzijos vyriausybė su Vienas Bilijonas
pos ir Azijos diktatoriams
Tankai pirma
Nežiūrint to, nacių vadai1 Robert S. Allen rašo, kad G. ka".
laikė penkioms dienoms lai
suabejoti mūsų vieningu
Patikimi
diplomatiniai
dažnai pasisako pasauliui, Hovvland Shaw, kurs nesenai Autoritetingi sluogsniai pa kraštį La Montagne. Laikraš Naujais Mokesniais
mu”, kalbėjo Prezidentas.
sluogsniai pabrėžia, jog ang
kad Vokietijoje krikščiony- paskirtas J. A. Valstybių reiškia, jog Hotteleto arešto tis sulaikyta, pasak infor
‘Pasaulis žino, jog mes su
HOT SPRINGS, Ark., kobė nepersekiojama. Girdi, valstybės sekretoriui Cordell nereikia laikyti atsakymu į muotųjų sluogsnių, nes buvo Į v0 ig d _ Senatorius Pat lai pirmiausia pasiuntė Grai prantame prieš mus esantį
kijon tankus, prieš orlaivitik suvaržomi tie katalikų Hull pavaduotoju, gyvena Transocean atstovų New perdaug proangliškas.
Harrison, Senato finansų ko
pavojų — ir mūsų demokranius
ir
prieštankinius
pabū

kunigai ir protestantų pašto vienuolinį gyvenimą. Neve- Yorke areštus.
misijos pirmininkas, apskai- klus ir sunkvežimius ir tik Tja pradėjo žygius kad tą
VATIKANO
MIESTAS,
riai, kurie išnaudoja pamo- dęs, 47 m. amž., gimęs prooavojų pasitiktų.
čiuoja, jog apsaugos progra
kslines. O kaip jie iš tikrųjų testantu, bet paskiau priim- BERLYNAS, kovo 16 d. — kovo 16 d. — Pranešama, ma pareikalaus tarp $1,000,- tada pradėjo siųsti kariuo * Anglams ir graikams rei
pamokslines išnaudoja? Jie tas katalikų Bažnyčion. Jis Sąryšyj su pranešimais, jog jog Popiežius Pijus XII pla 000,000 ir $1,500,000,000 tak menę.
iria laivų. Iš Amerikos jie
Kai kurie sluogsniai parei įaus laivų. Jiems reikia or
skelbia Kristaus Evangeliją,! visas laikas svajojo būti ku- anglai jau išlaipino Graikijo nuoja dar kartą kreiptis į sais.
tuo tarpu naciams norėtųsi, nigu. Kas mielą rytmetį eina je 100,000 kariuomenės, ofi- pasaulį, kad būtų sudaryta
Jo manymu, žmonės su škia, jog į Solonikos uostą laivių. Iš Amerikos jie gaus
taika,
šią
kalbą
Popiežius
kad jie skelbtų Rosenbergo išklausyti mišių, į jokius so- cialieji Vokietijos žmonės ty
prantą, jog šiai programai i dar nesiunčiama anglų ka orlaivių. Jiems reikia mais
pasakysiąs
Velykų
sekmadie
pagonišką evangeliją. Dėl to dalinius pobūvius nesilanko, Ii.
pravesti reikalinga pinigų ir riuomenė, nes tai galį iššau to. Iš Amerikos jie gaus
nį.
vokiečių maisto. Jiems reikia tankų
tūkstančiai kunigų ir pasto vakarais visados namie, stuTačiau įtakingieji vokiejis negirdėjęs, kad kas nors kti perankstyvą
ataką.
rių atsidūrę į koncentracijos dijuoja. O sekmadieniais ir čių sluogsniai pareiškia, jog
•r ginklų ir amunicijos ir
būtų pasipriešinęs naujiems
stovyklas ir daug jų mirę, kitomis dienomis lanko kalė- Vokietija negali nesidomėti
Dalinai debesuotas ir Šal taksams.
reikmenų. Iš
Aukšti ašies sluogsniai pa įvairiausių
arba užkankinti. Į nacių spe jimu* veikr pri^^lrudr/t ir ~ng’ų pastangomis isitvirt.in čiau. Galima sniego.
Kokiu būdu ši suma taksų brėžia, jog pirmieji anglų Amerikos jie gaus tankų,
ciales įstaigas piiimami jau labdaros įstaigas. Tai ypatin ti kontenente, kad vėliau gaSaulė teka 6:00 vai., mu1’ n" . ydalv. bus išrinkta sena- kareiviai Graikijoje išlipo ginklų, amunicijos ir įvainuoliai tik tą sąlyga, kad pi gau tikintysis žmogus.
I lėtų kovoti prieš vokiečius. leidžias 5:57 vai.
liausių reikmenų”.
jau ketvirtadienį.
i torius nepareiškė.
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SOV. LIETUVOJE ARMIJA “BUVUSIU ŽMONIŲ
Visi jie su "vilko bilietais." - Negauna jokios yra žodžiais neapsakomas,
pašelpos nors ir mirty, ,,iš bado. - Visiems
Kas
«ali važiuoja ‘kaimą
,
Pas glminea
prikergtas "Smetonininkų vardus. - Ypatin bet ir čia juos dažnai pa
gas žydy įžūlumas. - Su ašaromis parduoda siekia bolševikų kerštas.
Kas išsigelbėjo nors dalį
mi daiktai atsiduria maskoliy rankose.
savo baldų, namų apyvokos

j

Kovo 10 — 30 dd. WaterBalandžio 7 — 13 dd., Šv.
-------------------------------------------------------------------------- būry, Conn. — kun. Mikas
Jurgio parapijoje, Detroit,
Čia rasi vaikų vežimėlių, guma patenka į atsibasčiu- Urbonavičius, kun.
Jonas
Mich. — kun. K. Rėklaitis.
vaikų lovelių, vaikų pa- šių maskolių rankas, nes tik Jančius ir kun. dr. Juozas
Bal. 11 d. iki 13 d. — Šv.
čiužų su batukais, langų jie uždirba daugiau, nekaip Vaškas
Vincento Pauliečio parapijo
užuolaidų, puodų, lėkščių kiti, vietiniai. Taip vykdoKovo 16 — 18 dd. Pittsje, Springfield, III. — kun.
ir t.t. ir t.t.
mas “teisėtas” lietuvių nu
ton, Pa. — kun. J. Vaškas.
J. Kuprevičius.
susinamas, taip turtėja mon
Mūsų
informatoriai net
, Kovo 16 — 19 dd. Lovvell, I
goliškų atsibastėlių
or ų Mass. — kun. Petras Mali- ! Kovo 23-25 dd., Norvvood,
praneša, kad parduodamų
kasta ’
! nauskas.
Mass. — kun. Dr. Juozas
daiktų kainos yra žymiai
f' 11 Iz 1*1 f-11 C 1 c
Kovo 24 — balandžio 6 Pauliukonis.
nes pasiūlos
lU
” ,
Maža ko tėra verta ta tau- dd. — Šv. Jurgio parapijo
^ra Per 1 e es' aiP 18 sa
Tėvyne, o saldus žodi!
vo mantos likučių gyvenda- ta arba ta šalis, kuri mano, je, Philadelphia, Pa. — kun.
mi, “buvusieji žmonės” stu- ka(j vįs tiek neįstengs prieš dr. K. Rėklaitis ir kun. An Mielas gimtosios kalbos gar
se svetimam krašte.
miasi dieną iš dienos- Bet stipresnį, neatsilaikys prieš tanas Ignotas.
kas bus toliau, kai paskuti- galingesnį. Tokia tauta
nis baldas, paskutinis laik- tai vergiško pobūdžio tauLIETUVIAI DAKTARAI
rodis, žiedas, parkeris bus ta, ir ji anksčiau ar vėliau
Tel. YARds 3146
parduoti?
Toks šiurpus turės išnykti ne tik iš valVALANDOS: Nuo 11 iki 12,
klausimas stojasi prieš akis stybių, bet ir iš gyvųjų akai
2 iki 4 ir 7 iki 9
DANTISTAS
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
tūkstančiams lietuvių, kurie čiaus. — A. Smetona
Sekmadieniais 11 iki 12
1446 So. 49th Court, Cicero
turėjo nelaimės patekti
Antradieniais, Ketvirtadieniais

daiktų ir pan., tas velka
skurdo dienas, pardavinėdamas visa tai, kas dar turi
šiokią tokią vertę. Neveltui
Kauno bolševikiškuose laikjie turi mokėti, kaip “ne
naščiuose mirgėte mirga
darbo” klasės atstovai,
šimtai skelbimų, per ku.
aukštesnius mokesčius, ne
riuos ieškoma pirkėjų
kaip visi kiti.
baldams, kilimams,
Pa*
Jiems skiriama didesnė nuo
veikslams, knygoms, in“buvusiųjų žmonių” kate ma, jeigu jie kur suranda
goriją.
kampą prisiglausti. Jų vai dams, radijams, siuvamoms mašinoms, net draNekalbant jau apie tuos kai turi mokėti net už prabužiams, batams, amži į “buvusiųjų žmonių” ka
lietuvius patriotus, kurie džios mokslą ir t. t.
tegoriją.
noms plunksnoms, ir t. t.
yra masiniai sugrūsti • kaokupantų politika tokių
Dar vienas reikšmingai
Jau vien iš šių skelbimų
Įėjimus, išsiųsti nežinia kur žmonių atžvilgiu siekia vipuslapių galima
sužinoti,! reiškiny* Su ašaromis akyį Maskolijos tamsiausius us- sjgko jų materialinio ir dvakiek skurdo, vargo, ašarų se parduodamų daiktų daukampius arba stačiai užu-Į sįnįo nusmukdymo bei su
-------------------------------------dyti, bolševikai yra uaarę gniuždinimo. Kaip matome, ir badaujančių vaikų, mote-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiK
rų bei vyrų slepiasi už lako
minėtą
AKIŲ GYDYTOJAS
okupuotoje Lietuvoje bolše
niško skelbimo, kurių kelis
panašių “buvusiųjų
“buvusių čruonių” sąrašą, vikai
pavyzdžius iš “Tarybų Lie-'
j kuri sąrašą įtraukti vi- žmonių” atžvilgiu laikosi tuvos” mes čia pateikiame:
si tie, kurių tiesioginiai tos pačios negailestingo naiuepalietė CPU žvaigjbos kinimo taktikos, kaip ir pa 1) Parduodama koncerti
ranka, bet umie okupan- čioje Maskolijoje, kur šim nis pianinis — 2,500 Rb.,
tų vis dėlto laiKcini “ne- tai tūkstančių ir net mili- vyr. meškos kailiniai — 800
jonai tokių žmonių baigė
knygoms spinta — 250
pagęidaujama is.”
LIETUVIS
OPTOM ET KIČAI.LY AKIU
savo dienas neapsakomam Rh., parkeris — 100 Rb.,.
SPECIALISTAS
Jeigu toks “buvęs žmo
skurde ir net stačiai išmirė laikrodis — 200 Rb. ir fisSuvirs 20 metų praktikių lino
gus” turėjo kokią tarnybą,
.Mano Garantavimaa
badu. Tokio pat tikslo bol harmonija. Vydūno 17;
Palengvinta akli, įtempimą kaa eatai jis iš jo3 yra paleistas.
u priežastimi galvos skaudSjimo
ševikai siekia ir pavergtoje
2) Parduodama: Rnyg. svaigimo, akių įtempimo, nervuotuJeigu jis tvrėp kitą kokį
skaudamų akių kuritj. Atitaiso
Lietuvoje.
spinta — 700 Rb., raš. sta- -"*5.
’.rumpun gyatę ir toliregyatę. Priron
ižsiėmimą, tai jis iš jo yra
“Buvusiųjų žmonių" kate- 1<» - 200 Rb., radijas “Sa- •
pašalintas.
gorijai Lietuvoje prib'auso ta" - 1.500 Rb.. sofa -j
Bet blogiausia, kad to
400 Rb., 3 palmės, įvairūs mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos.
ne šimtai, o tūkstančiai indai.
. , . Beržų
D - g. 4-2;
>10
kiems
Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vak
Medfiliomis pagnl sutartj.
žmonių. Pakanka L-ueiti į
ov
,
Daugely atsitikimų akys atitaisomos
“buvusiems žmonėms” ne
3, Parduodamas parkeris be akinių. Kainos pigios, kaip
bet kurią raudonosios Lie
duodama jokio kito dar
250 Rb. ir auksinis vyr.
pirmiau.
tuvos valdžios ar miesto
ištaigų, kad tuojau „as!,.- laikrodis - 2,500 Rb. Tvir-'471^^A*land Ave.
bo.

Lietuvos Informacijų Biuras per savo korespondentus patyrė, kad maskolių
alinamoje Lietuvoje gyvena
tie nepriklausomos Lietuvos
valdininkai, valstybės bei vi
suomenės veikėjai ir iš viso
asmenys, kurie yra patekę
į vadinamų

to. Nesinaudodami jokia
valstybės glcba, o priešingi
būdami valstybės visur persekiojami ir skriaudžiami,

DR, VAITUSH, OPT.

tv

Jiems išduotas savo rūšies
“vilko bilietas,” todėl toks
nelcamingasis yra išstum
tas iš gyvųjų tarpo ir jam
prikergtas “buvusiojo žmo
gaus” vardas.

j

j

bėtum, jog
nebeliko tovės ai. 31-1.
ne tik nei vieno neprip tokių skelbimų
klausomos Lietuvos auk tai.
štesnio valdininko, bet ir__
tarp vidutinių ar net že
mesniųjų valdininkų vi
sur priviso naujų veidų,

Tai reiškiąs, kad toks
žmogus neturi jokių tei- tarp kurių didelę nuošimsių.
tį sudaro semitai.
Šie ypatingai
įžūliai ei-į
Kaipo nedirbantis, jis iš
giasi su “buvusiais” žmovarytas iš savo buto,
nes
nemis.
Bet ir iš kitokių
kambariuką gali reikalauti
net kooperatyvų,
tik tie, kurie dirba.
Toks Į
pašalinta šimtai žmonių, ku
“buvęs žmogus” negauna jo
riems prikergtas
bendras
kios pašalpos ar paramos,
“smetonininko” vardas. Tuo
nors jis mirtų iš bado, joks
vardu šalinami visi, kurie
socialinis aprūpinimas jam
nepriklauso naujajai bolše
neegzistuoja. Ligos atveju
vikinės “aristokratijos” kas
jis nesinaudoja jokios me
tai. Tuo vardu, pav., mėto
dicinos pagalba. Ir iš viso,
mi iš visur lauk asmenys,
niekam nepatariama turėti priklausę Šaulių Sąjungai.
reikalų su tokiais “buvu
Kaip gi gyvena visa
ta
siais žmonėmis!” Negana “buvusiųjų žmonių” armi-

yra Sim-

Būkite Malonus
SAVO AKIMS
Tik viena pora akių visam gy
venimui. Saugokit Jas. leisdami
i&ekiAinfn joti jas moderniškiausia
metodą, kuria regėjimo mokslas
gali suteikti.
32 METAI PATYRIMO
pririnkime ūkinių, kurie pašalina
visų akių Įtempimą.

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

PASKOLOS

DR. KARI. NURKAT
(Rurk&itis)

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

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

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

3236 So. Halsted St.

HE8IDENCIJA:

Chicago, III.

Jos. M. Mozeris, Sec’y.

4432 So. California Avenue
0771

6757 So. Western Ave.
Ofiso valandos:
Popiet —- nuo 1 iki 3! Vak. 7 iki 9
Nedėliomis pagal sutartj

Telefonas CANaI 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2202 West Cermak Road

Tel. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 jiopiet ir 7 iki 9 vak.
ir pagal sutartį.

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

DR. A. JENKINS

OR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1853 West 35th Street

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonas LAFayette 3650
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais.

4631 S o. Ashland Ave.
Tel. YARds 0994.
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
___________ Šeštadieniais.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Ave.
Tel. YARds 0994
Res. t«L PLAza 3200
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai, dieną

Tel. YARds 5557

DR. FRANK C. KWINN

2500 West 63rd Street

•
(Kviecinskaa)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Taijigi pagal sutartį.
Ofiso telefonas PROspeet 6737
Namų telefonas VIRginia 2421

1651 West 47th Street
OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 v. vakare
ir pairai sutartį.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARV DRAUGIJOS NARIAI
Res 6958 So. Talman Ave.
Ros. Tel. GROvehill 0617
Office tel. HEMIock 4848

DR. J, J. SIMONAITIS
2423 W. Marguette Road

cj-iAfY'iyji

Ofiso Tel.:
Rezid. Tel.:
VIRginia 1886
PROspeet 3634

(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
Ketvlrtad. ir Nedėliomis susitarus.
I NOW <30 INTO ZE
TRANCE, MONSIEUR SOCKO
SOON I WILL RE CAL L ZE
SPIRITOF YOUR AUNT'S
POOR DEPART EP HUSBAND,
HERMAN, FROM ZET

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

LIGONIUS PRIIMA:
arti 47th Street
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai.
vai.: nno 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
Trečiad. ir Sekmad. tik susitarius.
Seredoj pagal sutartj.

Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct.

175 W. JACKSON BLVD.
.1,

Tel. YARds 2246

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

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

DR. VVALTER J. PHILLIPS
OFISO VALANDOS
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakaro
ir pagal sutartį.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

— namams statyti, remontuoti ar
pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

Tel. CANaI 5969

2158 West Cermak Road

DR. PETER T. BRAZIS

3409 So. Halsted Street
Tel. Yards 3089

3343 So. Halsted Street

2155 West Cermak Road

Tek'fofiias; HEMIock 584»

Atsakančiai ir prieinama kai
na pritaiko akinius.
Kiekvieną dieną randasi:
DIDŽIULĖJE BUDRIKO
KRAUTUVĖJE

DR. V. A. ŠIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Taipgi akinius pritaikau.

PHYSIOIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue

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

ŠIITE A-1820
Home 'Office: Nevvark, N.

DR. F. G. WINSKtJNAS
Trečiadieniais pagal sutartj
Itez, Tel.: HEMIock 3150

Kampas 18-tos
Telefouaa CANAL 0523 — Chicago
OFISO VALANDOS
Kasdien ?:00 a. m. iki 8.30 p. m.
TreC. ir *ešt: 9:00 a. m. iki
7:30 p. m.

mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpes
tingai globojami ir ligi $5,000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame
3'/4%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

OFFICE;

Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet,
1—4 ir 6:30—8:30 vakure

OPTO1IETRISTAI

TAUPYKITE

The Prudential Ins.
Co. of America

3147 S. Halsted St., Chicago

1801 So. Ashland Avenue

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!!

DR. PETRAS
VILEIŠIS,
Atstovas

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

Ofiso tel. CANaI 2345
Ofi-n Vai.: 2—4 ir 7—9

r, -

1

PAS
VILEIŠĮ
EIK!

I.AFayetto

DR. P. ATKOČIŪNAS

HiMiiiiHiiiiiiitiuiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii,

lei Insurance Reik,

Tel.

f F. Marijonų Misijos
Kovo 19 lki 22 d- — švčav
[Panelės Gimimo par., Chica■ ■ Gavėnios Metu
T rz
go, III. - v
Kun. J.
Kuprev'*' tus.
■

Tel. CANaI 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

REZIDENCIJA:

6631 S. California Ave.
Telefonas REPublic 7888

DR. STRIKOL’IS

Ofiso tel. VIRginia 0036
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

PHYSIOIAN AND SURGEON

DR. T. DUNDULIS

4645 So. Ashland Avenue

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISO VALANDOS:
4157 Archer Avenue
, Nuo 2 iki 4 ir nuo 0 iki 8 vai. vak.
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M.
Nedėliomis pagal sutartį.
^Nedėlioinis gagat sutartL^
Office tel. YARds 4787
Tel. CANaI 0257
Namų tel. PROspeet 1930
Rea. tel.: PROapect 6659
Tel. YARds 5921.
Res.: KENvrood 5107

DR. A. 1. BERTASH

DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Rezidencija: 6600 So. Arteeian Ave.
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30 VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

756 West 35th Street
A <

jf

v*

r *

vai. vakuo.

/

Pirmadienis,

3

kovo 17, 1941

PRAŠOME Į
MOSŲ
VIRTUVĘ

MOTINA

AUKLĖTOJA

Moterys

Mūsų

i dažą ir uždengus, kelias mi
nutes patroškinti.
Praėjusios savaitės “Pra I
Duodant į stalą mėsą, api
šome į mūsų virtuvę” sky
pusdubenio
riuje įvyko didelė ir labai pilti padažu,
nemaloni klaida. Per klaidą kraštus papuošti virtomis
buvo įdėta rašinėlis neva morkomis ir petruškų la
apie “zupės” virimą, kuris pais.
Dorovės pamatas yra re-j apdumti žmonių akis, Lai jis
Padažo turi būti nemaža.
priklausė “prof.” Kampinin
ligija—tikėjimas. Tiek ne- neturi jokios vertės arba
ko skyriui, bet ne moterų
padėjus tvirtų pamatų, ne- yra tiesiog veidmanystė, už
puslapiui. Šiuo redakcija at
Raudonieji troškinti
galima pastatyti tvirtų ir kurią Kristus bardavo farikopūstai.
patvarių namų, tiek nejdie- siejus. Ir kadangi toks paLyg vėjo lakinama, įpuo— Tikrai! jis ką tik man sopulio
vargšei žmonai! siPrašo ir skaitytojas ir
gus j vaiko sielą tikėjimo, viršutiniškas pamaldumas lė pas kleboną senyva mo- kirto į ausį!.... Ach! koki Ach! koki nelaimė, kad už motenI puslapio vedėją.
Raudonųjų kopūstų nie
Redakcija.
negalima išlavinti jame tvir dažnai atsitinka, tai dauge-' terėlė, įkaitusi, rusti, bam- aš nelaiminga! Ką dabar tavęs ištekėjau!
kas neraugina. Jie naudoja
tos, patvarios gerovės. Mat, lis žmonių skersomis žiūri į bedama.
jaučia ten aukštybėse, a. a.
Ir štai! dar nebuvau pa-! Virta jautiena ar aviena mi švieži. Gaminama taip:
jei žmogus nori būti doro- pamaldžius artimus, net išMaža ir juoda, kaip va- mano motutė, kuri mane,
smulkiai supiaustome kopū
su svogūnų padažu.
vingas, tai jis nesiliauda- juokia juos, vadindami da-; balas, gyva, kaip žvirblis, taip mylėjo. Tas varas tai baigusi paskutiniojo žodžio,
stus. Į puodą įdedam kiek
mas turi valdyti ir gniaužti vatkomis. Bet mes čia kai-' šneki, kaip šarka, drąsi už- — šiurkštuolis, aš Tamstai kai jis man kirto į ausį!; Padaryti svogūnų padažą, sviesto, sudedam kopūstus,
savo piktus palinkimus. Kū- bame apie tikrą pamaldumą, pult ir atsikirst, atvira ir sakau! jis rėkauja, prieši- man, Buržerolienei! Dar iri t. y. riekutėmis supiaustyti sumaišom, įdedame druskos,
nas vis kyla prieš sielą, že- o tikras pamaldumas yra di'gera, nežiūrint visų silpny-I nas, baras, urzgia, ligi tik antr4 kartą būčiau ga\usi,
svogūnus Sudėti
kad tas žvėris vyro pavyda- x
»wguuu». ouucu pusę svogūno, 3 supiaustymesnioji prigimtis vis ver- dele dorybe, kuri turi gilios bių — tai visa poni Rurze-! pareina namon! Ne! jau ga- le nebūtų ūmai išbėgęs ne-jjuos į Puodelį, pridėti tiek tus obuolius, porą gvaizdižias nustelbti sąžinės bai- įtakos žmogaus gyvenimui, rolienė.
na!
daugiau nebkentėsiu! žinau kur (į smuklę, man sviesto> kad svogūnai nedeg- • kėlių, ir užpilama tiek šil
I
*
są. Tad reikia kovoti ir ko- čia pirmų pirmiausia reikajos vyras — doras, smul nebkentėsiu! nebkentėsiu!
sakė kaimynės). Nebelieka
ir kePli tol- ko1 svo»ū' to vandens, kad kopūstai tik
voti, kol esi gyvas ir visi lingas motinos pavyzdys,
—
Varguole
Buržeroliene!
kus žemdirbys, uolus ir iš
man nieko kito, tik mesti |nai bus visai minksti- Tada iki pusės tebūtų apsemti.
žinome, kokia ta kova yra Vaikas gerai pastebi
jos
Gerai
—
sako
klebonas
ra

tvermingas darbininkas, tru
vyrą, kadangi Bažnyčia nc-i>berti šaukštelį miltų ir Troškinama ant lengvos ugsunki. Tai kovai noro ir jė- karštą maldą; jo švelni au
ginamai,
o
tuo
tarpu
jo
akypūtį šiurkštus, kai pavargęs
leidžia visai išardyti mote- Į *PUti kelis šaukštus bulio- J nies apie 2 vai., t. y. tol kol
gų tegalima pasisemti
iš sis jaučia iš pat širdies dug- ir susierzinęs, bet teisingas, Ise “ikstelėjo kažkoks žaibas
rystės
ino’ ar vandens. Pridėti . kopūstai suminkštėja. Į išvieno šaltinio — iš tikėji- no einantį jos balso toną, tiesus ir širdingas.
'
“ Prašom P*Paaak°ti man,
_ Ne Buržerolienėle!
! druskos, pipirų Ir puoduką i troškintus kopūstus būtinai
mo. Jei aš tikiu, kad yra kuriuo ji kalba poterius. ViI kaip tatai įvyko.
atsakė klebonas tikinamai, ĮgerOS rūSščios grietinės, reikia pridėti rūgšties, cit— Kur klebonas? Grei-:
_.x .
,, ,
Dievas, kurs žino kiekvieną sa tai krinta giliai į sielos
— Šitaip, kleboneli. Ma tvirtai kad ir švelniai _ Kai Padažas paruoštas, pa- lininės sunkos, arba acto ir
mano mintį ir suskaito kiek- kertelę ir niekuomet visiš- čiau! Klebonėli! — skamba
...
.
no vyras buvo šį rytą išėjęs Tamsta nemesi savo vyro. imti išvirt» m6s*' suPiau- kokį šaukštą cukraus. Ko
vieną mano gerą pastangą kai neišnyksta iš atminties, po visus kampus astrus bo. /
. , .
. 1
i;
,
u Serą darbų baigti. Jis bu- Tamsta šį pat vakarą grįši |
gabalais, sudėti į pa- pūstai turi būti rūgštelėję.
įr
apgalę,
prie kurio as,i Bet vieno pavyzdžio neuž- beles balsas
| .. . .
»,
vo įssinesęs ^cros uzKancios, pas jį.
| ---------------------------------------- —-------- ~—------- ——■■
— Aš šičia — atsako ne
bekovodamas, artinuos
ir tenka, motina turi ir mokin— Niekados!
dokis viena pati: jeigu ją imdavo raitytis, kaip ankurios aš buvau jam paga
kurį pasieksiu
laimingoje ti vaiką tikėjimo. Tas mo- ramiai kun. klebonas, kurio
— Taip, grįši, po kelių kam kitam PaPasakosi’ P
ir aš gaudavau po keminusi: didelį dubenį pupų,
amžinybėje; jei aš tikiu, kymas turi būti visai ne aukštas ir lieknas stomuo
’
.
.
.
praras
visą
savo
jėgą.
Dalis kartus bėgti prie uzbo
i
.
.
_ . gerą gabalą kepto kumpio, minucių! Tik gerai paklau- ,
~~
. .
kad šis žemės gyvenimas toks, kaip mokykloje. Ne- pasirodė pravirų durų svie.
,
....
.
_.
.
.
bar
gali
Tamsta
ramiai
eino prisipildyti burnos. Pa
F
J J
.
T\.
.x., „ _ , pusę kepalo duonos ir litrą syk! As noriu Tamstai pa- , .
,
tėra kelionė į tikrąją tėvy reikia čia nei plano, nei tam soj. — Kas atsitiko0 Gal
.... .
_
,
.
J
ti
namo.
Viskas
bus
gerai,
sėkos buvo tikrai nepapras
’
. .
.
„ .
.. vyno. Jis grizo si vakarą 7 sakyti vieną paslapt, kuri.
t,
nę, vienas akimirksnis, su tikrų pamokų. Tai, tikrai urnai apsirgo Burzerolis, (
° '
tos. Nuo to laiko, kai aš
ant visados grąžins taiką į
lyginus su amžinuoju gyve- sakant, nėra' mokslas, bet kad taip vėlai vakarą atbėėmiau vartoti tą vandenį,
nimu — tai man viskas pa- oasakojimas,
pasitaikius gai pas mane?
— Noriu valgyti — buvo 'jūsų šeimą. Bet, meldžiamoDėkui, klebonėli! Jeimano vyras pasidarė švelkeliama. O jei dėl savo pri-i progai, apie Dievą, apie jo
— Aš noriu išsiskirt!
pirmasis jo geras žodia. Pie- ji, niekam nepasakok! Po gu Tamstos paslaptis man
palankus geras prisi
gimties silpnumo tenka man galybę ir gerumą, apie tai,
Tie trys žodžiai įkrito,į tU aš dar nebuvau pagami- kiek laiko, kai būsi pada- padės, duosiu dvigubai baž-,
’
’
’ .
riusi
tai,
ką
pasakysiu,
nyčios
reikalams!
Sudiev!
j
ns
S
8
’
e
in
gas.
įs
ainuokartais tą kovą pralaimėti, koJis reikalauja iš vaiko ir lyg kriste krisdami, retikė-! misi: buvau truputį pavėlaPraėjo 15 dienų. Sekma- 3a’ Juok’as ~ rodos, vėl jau
pasiduoti pagundoms,
tai t. t. Tuos pasakojimus mo-jti, beprotiški, į pasipiktinu-' vusi su maluninke, kuri man grįši man padėkoti.
— Ir kas tai dar dalykas, dienio vakarą Buržeroliene nas Pasidarė. Aš dabar lai
tiktai trumpai valandėlei, tina tegu suriša su dienos šią tylą, kurią greit pertrau- pasakojo karštąją PinemuSusizgribęs, tuojau vėl ko- nuotykiais, su vaiko gyve- kė tarškėjimas: tai krūva' šienės istoriją. Todėl aš, klebonėli! prašom pasakyti! I atėjo į kleboniją, pasibeldė m^nSa’ visa’ laiminga ir me
ir įėjo be triukšmo, ramiai, jkados
dėkojusi
voju ir vėl stengiuos kilti nimo atsitikimais, su gam- lėkščių krito žemėn iš nu- kaip ir reikėjo, atsakiau vy- prašom!

Atitaisoma

Auklėjimas Ir Tikėjimas

STEBUKLINGAS VANDUO

1

linksma

ir

nusišypsojusi,

Ser«ai švenč- Motinai' ksd

— Štai kas; poryt, Grab
stebusios tarnaitės rankų! rui:
pamačiusi kleboną, sušuko: Jinai auteikė Salt°j° šalti— Na, na, turėk truputį nyčiose, Tamstos vyras po
— Ką?! Ką sakai?!
- Ach, klebonėli! Tam- iDio vandeniui tokios jėgos!
— Aš noriu iš-si-skirt! kantrybės! Kur taip skubi- Mišių nuvyks į Serą. Tam
Buržerouene sekančiame
sta pasinaudosi tuo ir, pasi- sta man sugrąžinai taiką ir
nies?
Ar suprantat?
— Aš niekur neskubinuos, ėmusi kruzą, nueisi prie Šal laimę; Grabnyčių vanduo iš m®nesyj ištuštino dar vie
I — Na! na! — atsakė kleJis n4 uzboną. Bet paskui jai
bonas, truputį apkvaišęs. —I bet juk jau 7 valanda, o nuo tojo šaltinio; ten prisisemsi ( tikrųjų stebuklingas!
pilną indą vandens. Pasi-į man grąžino vyrą! Bet ga- daugiau nebteko vaikstinėTačiau kliedi Ką reiškia tie ryto 10 valandos....
— Tai tik tiek, miela, su- semtas Grabnyčių rytą, tas vau užtat suvartoti visą uz ti prie šaltojo šaltinio: gili,
negražieji juokai?
. — Tai ne juokai.Tai aiš- gebėjo pasakyt savo žmo- vanduo yra
stebuklingas. boną, kadangi iš pradžių, nedrumsčiama taika į s;vieš
ku ir tikra!
nai, grįžęs?!Koks mielas
Parsinešk jį namon ir pasi- kaip tik aš pasisemdavau į patavo jų namuose.
Prane, parašė Jonas Cal, — Bet....
vyrelis!
įdėk saugioj vietoj. Dabar. . burną vandens, tuoj .pyktis
— Tai nutarta, iraš čia — Ne tai
čia svarbu. Aš tik klausyk!.. Kai grįš vy- mane pagaudavo,
liežuvis mill. Vertė M. V.
nieko nebemainysiu!
dirbau savo darbą, tu ture- ras, gražiai apsisuk aplink-------------------------------------------------- ---------------------------— Bet pagaliau___
jai dirbti savo!
jį! Tegu būna jau parengti Garsinkitės “Drauge” ir patirsite didesnį pasi— Neatkalbinėki! Aš no— Ir dar man prikaišios! i pietūs;
ypač
pasirūpink
sekimą Jūsų biznyje arba profesijoje.
riu išsiskirt!
O aš paskutinėmis jėgomis skania vakariene.
Darbas
Jos žodžiai,
klupdami, jam tarnauju! Na, jau ga- Seroj yra sunkus, oras ten
stengiasi pralenkti kits ki- na, girdi tu, gana! Tai — šviežias, vanduo padeda skil
tą; balsas vis plonyn eina. jau nebe gyvenimas....
viui virškinti, o pušyno kva
—
Bet
ką
tokį
aš
tau
papas tik erzina apetitą. JciKlebonas pagavo vieną ty
los pragiedrulį ir švelniai sakiau? ką tokį padariau gu vyras nesibara ir atroĮSIGYKITE
paklausė, truputį pašiepia- pagaliau?!
do patenkintas, gerai. Bet,
mai, labiau — pasigailimai:' — Už vieną pavėlavimą jeigu jis skundžias kuo iri
MALDAKNYGIŲ
— Ir Tamsta dėl to atė- tu šauki, tu bari, tu nepa- ieško, prie ko prikibti, kuo (ij
greičiau bėk prie stebuk
jai čionai?!
kenčiamai užgaulioji!....
DABAR!
Buržeroliene, ūmai grą- į — Gana, prašau, užten- lingojo vandens, siurbk klūk
žinta į tikrumą, nutupė į ka! Baiki va! Duok ko nors šnį ir laikyk burnoj kuo il
Kainos nupigintos dabar ant populiarios Kunigų
giausiai, kiek tiktai įstengi!
paskirtąją sau kėdę ir pa- užsikąsti — ir galas!
Vienybės išleistos “MALDAKNYGES”:
leido savo trisdešimt pirmąjį
— A! tu manai, kad tai Kai jau nebeįstengsi, nuryk
Gražiais, minkštais apdarais, paauksotais lapais,
šiame mėnesy ašarų antplū- taip ir pasibaigs? Tu mane ir, jei vyras vis dar nesi
("I >i aUKiiM” Acme telephoto)
250 puslapių .....................................................
Filmų aktorė Veda Ann dį (mat, buvo tai jau 31 to iškoneveiki ir nori, kad tuo liauja bambėjęs, kuo grei
Su persiuntimu $1.00.
ir
baigtųsi,
kad
aš
tuo
pačiausiai
imk
į
burną
kluk

Borg grįžo atgal į filmų pro mėnesio diena).
Ta pati maldaknygė, su kietais, gražiais apda
šnį
vandens
.
.
ir
taip
to

—
Aš
toki
nelaiminga!
—
sitenkinčiau?!
O,
ne!
dėkui!
rais, tik .............................................................
dukciją. Prieš porą metų
Su persiuntimu 50c.
liau,
iki
vyras
nurims
ir
kalba
ji
pro
ašaras,
nusiAš
kalbėsiu!
taip!
aš
kalbėautomobilio nelaimėj jos viSias ir daugelį kitų knygų galėsite įsigyti asme
nutils. Tai ir visa mano
sas veidas buvo baisiai su- kukčiodama — vyras nebe- siu!
niškai
kreipdamiesi ar rašydami į:
Ar liausies pagaliau? paslaptis. Aš ją esu girdėžalotas, nosis nuplėšta. Vis- myli manęs: jis mane bara,
kas kaip reikia jai specia- kankina, užgaulioja, nieki- 1 — Tu man įgrisai lig gy- jęs iš vieno seno atsiskyrė“DRAUGAS”
na — čia širdį veriąs kukte- vo kaulo!
Tu esi nedoras' lio. Ji verta tiesiog aukso!
listų atitaisyta,
2334 S. Oakley Avė.
Chicago, III.
žmogus, žiaurus vyras!
tu Už vis svarbiau,
kartoju,
įėjimas — muša..
____________

aukštyn. Eet jei man nėra tos reiškiniais, su šventėDievo, tai kas mane pri- mis.
vers taip save kankinti, tiek
,
. .
(Bus daugiau.)
daugelio malonių daiktų at
sižadėti,
kitiems aukotis?----------------------------- ------ATGAL GRĮŽO
Kam? Dėl ko? Jei nėra jo
kios amžinybės, jei mano
siela pasibaigs kartu su kū
nu, tai viena man terūpi —
kuo linksmiausiai, kuo ma
loniausiai išdienauti
tuos
trumpus metelius, paskirtus
man būti šioje žemėje. Kaip
šv. Paulius sako: “Jei mi
rusieji nesikelia, tai valgy
kime ir gerkime, nes rytoj
mirsime.”

Taip ir daroma. Ir visuo
met ir visur, kai tik žmonė-1
se ima nykti tikėjimas, tuo
jau eina menkyn ir dorovė.
Visa tai apsvarsčius, pir
mutinis ir vyriausias moli
nos darbas turi būti: įskie
pyti į vaiko širdį meilės
Dievui ir išauklėti jį taip,
kad jis būtų pamaldus. Kas
yra pamaldus? Tas, kas no-,
rbmis, visa širdimi mel
džias, noromis vaikščioja į
bažnyčią ir dažnai eina prie
sakramentų. Suprantama sa
vaime, kad visi tie darbai
turi eiti iš sielos gilumos,
kad jais pasireiškia pilna
Dievo meilės širdis. Jei širdyje nėra tikros Dievo meilės, jei pamaldumas
tėra
papratimas arba net noras, SKELBKITĖS “DRAUGE”
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Bead..darbiame lr korespondentams raštų negaili na.
lei nepriiAoma tai padaryti ir n< prisioiu'inmu tani tikę
lul pašlo ženklų. Reda kelia pasilaiko sau teisę taisyti
tr trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypaė korespon
dencijas sulig suso nuožiūros. Korespondentu piašo la
kyti trumpai ir aiškiai (jei galima rašomąja mašinėls).
paliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant pole
mikos ar asmeniškumų
Pasenusios korenpoBdenalhis
laUtrašttn nededamos
— * Entered as Second-Class Matter Marei! 31, 1918 at
Clilcugo, Illinois, l.'nder the Act of March 3, 1879

Airiai
Airių tauta šiandien iškilmingai šven
čia savo patrono šv. Patricijaus šventę.
Toji šventė švenčiama ne tik Airijoj,
bet ir čia Amerikoj. Mat,
airiai savo organizuotumu, apsukrumu
ir ištikimumu savo tautai ir jos tradi
cijoms ir Amerikos gyvenime turi daug
įtakos.
Jų ištikimumas Katalikų Bažnyčiai jų
dvasininkus pastatė Amerikos hierarchi
jos viršūnėse; jų susiorganizavimas ir vie
ni kitų rėmimas ir politiniame ir ekono
miniame gyvenime davė progos įsistiprin
ti ir vaidinti pirmaeiles roles.
Dėl to ir netenka stebėtis, jei airiai sa
vo tautos dieną, savo globėjo šventę ir
čia, Amerikoj, švenčia ir iškilmingai ir
triukšmingai.
Laikymąsis vieningumo ir tautinių tra
dicijų, airiams apsimokėjo visais atžvil
giais — ir moraliniais ir medžiaginiais.
Jų lyg ir įgimtas nusistatymas
laikytis airiu tautos tradicijų, būti ge
ru, ištikimu airiu, nepaisant kur būtum
gimęs ir kokiose sąlygose gyventum,
ir pačiai Airijai daug gero atnešė. Prie to,
žinoma, prisidėjo jų užsispyrimas ir ne
paprastas kovingumas.
Reikia neužmiršti, kad airiai per su virš
septynis šimtus metų buvo Anglijos pa
vergti, persekiojami ir kankinami. Buvo
naikinama jų tauta, buvo skaudžiai per
sekiojama katalikybė, bet dėka jų patva
rumui ir kovingumui, airiai išlaikė ir sa
vo tautą gyva ir katalikybę.
Prie to ir, pagaliau, prie Airijai laisvės
laimėjimo begalo daug prisidėjo Ameri
koje gyveną airiai. Jie prisidėjo savo dar
bu, įtaka, ypač turtu.
Mes, lietuviai, ateiviai dažnai prisibijome perdaug kalbėti apie savo tautos rei
kalus, apie Lietuvą, kad neįgristi, neįsipykti, bet airiai, nors daug jų jau net
nebesuseka, kada jų protėviai yra atvykę
į Ameriką,
didžiuojasi savo kilme ir, kas svarbiau
sia, airių tautos sąjūdį ir pačią Airiją
ne tik moraliai, bet ir medžiaginiai stip
riai paremia.
Ir tai jiems neknekia būti gerais šio
krašto piliečiais. Priešingai, tai jiems daug
padeda* prasimušti į Amerikos gyvenimo
viršūnes.
Šiais laikais, be abejonės, ir airių tau
ta yra susirūpinusi. Ir Airijai tenka per
gyventi tą krizę, kuri visas Europos tau
tas yra palietusi. Nors karas tiesioginiai
jos dar nepalietė, tačiau visus karo sun
kumus jaučia. Nėra, tad, abejonės, kad
tikinčiųjų airių maldos šiandien kyla į
savo globėją danguje — šv. Patricijų,
prašant ir toliau ją globoti ir saugoti nuo
šių laikų pavojų, nuo kurių nė viena tau
ta nėra laisva.

P. Amerikos Spauda Apie Lietuvį
Urugvajaus lietuvių susiorggnizavimas
ir veikla tikrai gali džiuginti kiekvieną
sąmoningesnį ir nuoširdesnį lietuvį.
Buvo iau rašyta, kaip gražiai ir iškil
mingai jie minėjo Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo sukaktį, kaip plačiai
tos dienos iškilmes ir jos reikšmę Urug
vajaus didžiuliuose dienraščiuose ir per
radijo išgarsino, kaip nuoširdžiai jie pa
sveikino mus, šiaurės Amerikos lietuvius
Užvakar gavome daugiau žinių apie urugvajiečių veikimą ir taip pat didelį
pluoštą laikraščių, kuriuose daug rašoma
apie dabartinę Lietuvos padėtį.
Pavyzdžiui, didysis Mont.evideo dienraš
tis “EI Dia" savo gražiame iliustruotame
(spalvuotame) skyriuje įdėjo dr. P. baci-

Pirmadienis, kovo 17, IMT

kausko straipsnį apie Lietuvą. Straipsnis
užima net du puslapius ir gausiai ilius- ,
truojamas įvairiais lietuviškais vaizdais ir
Viena po kitos ateina iš
mūsų tautos vadų fotografijomis. Jdedamas Lietuvos žemėlapis ir net Chic’gov Tėvynės vis liūdesnės žilietuvių iškilmių prie Dariaus ir Girėno nios.
paminklo atvaizdas.
Kruvinasis
bolševizmas
Reikia tik pasveikinti urugvajiečių lie
retina ne tik mūsų tautos i
tuvių sugebėjimą taip gražiai ir plačiai
veikėjų eiles, bet naikina ir
informuoti Urugvajaus visuomenę apie
šviesuomenę
dirbusią vai- i
i šiandieninį Lietuvos padėjimą.

Pajudinkim Savo Tautos Atsargą

į

stybinį Lietuvos darbą. Bū

Dėl Mūšy Nusistatymo
Atvykus Amerikon A. Smetonai, mes
padarėme pareiškimą tuo tikslu, kad visiems būtų aišku, kokios yra mūsų sąly-.
gos dėl bendradarbiavimo su kitomis grupėmis ir kokios santvarkos mes norėtume
atstatytoje Lietuvoje.
Tie klausimai mūsų pareiškime buvo la-

kime pasiruošę pakelti
L ..
didesnius nuostolius.
. r • x

dar

nį kolegijos mokslą, reikėtų
tuojau įsteigti kelios dešim

tys stipendijų.

Stipendijas

teikti tik tiems,
baigę

High

kurie bus

School

ir įro

dys pakankamą lietuvių kai
bos mokėjimą.
Lietuvių kalbą

pramoku

mūsų lietuvių jaunimui Ame

. rikoje, kur yra lietuviškos
'
, , ,
.
x .
. . pradžios mokyklos nėra taip

Tikime į Lietuvos pnsi-| 8unku _ tįk „e
nQrą
kėlimą, bet ar pagalvojame Pasitobulinti lietuvių kalbo-!
kuom papildysim bolševizje, būtų galima Kolegijos
mo iščiulptas lietuvių tausuruošti
tos jėgas, kurios bus reika- Stipendininkams
lingos atgimusiai Lietuvai prie Marianapolio kolegijos
ar kitur lietuvių kalbos kur
aU8tiprinti

Prašau Nesijuokti

Po Svietą
Pasidairius

Susitikęs gatvėje

Tarną

Pašelpinį pasveikinau:

Gazieta

“Saulė”

patašė

— Sveikinu, sakau, su pa
gavėniai apdūmojimus “nu- didėjusia šeima.
Girdėjau,
sidėjusios duszios ant pra
sulaukėte naujo piliečio.
sikaltimo savo kūno.”
Pa
— O, jes, — atsakė Pabai aiškiai išdėstyti, tačiau “Dirvos” re-j
Produktį
valstybės sus vasaros metu. Tuoj aus dėsiu jums, tavorščiai, ant šelpinis. — Boisas....
delno keletą ištraukų:
daktonus, rašydamas apie jas savo pas
pradėjus šį sumanymą vyk— Įsi vaizduoju, namuose
darbininkas
per
kelis
mene-,
.
x
.
,
,
,
“Atsimink kad isz dulkiu
tabas, vis dėlto kai kurių dalykų nenorėja
dyti, per keletą metų mes
dabar
dvigubai linksmiau.
sius neparuosiamas. Todel turėtumėm gražų būrį lie- Past°jai ir in dulke8 Pavir‘
suprasti.
— O, jes, visuose kampuolaikas jau susirūpinti žmosi;
Bet tiek dėl to.
l tuviškos inteligentijos, kuri
Jus, patogios ir linksmos i“ dabar Sirdėt balsaiIr
Svarbu, tačiau, kad tautininkų Iaikraš-1 n*W» atgimusios Lietuvos išpasiruošusi
savo jėgas
esate tik dul- kai vienas rėkia' tai kit0
čio redaktorius į mūsų pareikštą norą ma mokslintų darbininkų, atLietuyoa
flaperkoa

tyti, kad naujai prisikėlusioj Lietuvoj ne sargos sudarymu.
t
bebūtų žaidžiama tautos teisėmis ir eina
Ačiū Dievui, turime gra
ma prieš jos valią, štai ką “pažadėjo”:
žios dvasios
ir
turtinga
Mes manome, kad tautininkai prie to

uį

visiškai negirdėt.

j kemis!

• “Galvocziai, filozofai
ir
Jonas Nariunas: — Paša
Lietuvos kūną būtų įpil- kiti, atsiminkite kad ateis
žmonėmis lietuvių
išeiviją' ta šviežio kraujo, o Amerikyk man, kur tu pirmiau
laikas kada žiurkes in jusu
Amerikos jungtinėSe Vai- kos lietuvių prasilavinusiam pakauszius igzes jusu 8me siai susitikai ir susipažinai

I

eina rimtai, sutiks padaryti visuotinus,
rinkimus Lietuvos seimo ir visko ...
i , ,.
.. ,
,
TI . v.
. .
„
, , , .
I stybese. As keliaudamas jaunimui būtų išspręsta jų genįs o tuszcziam pakauszy su savo žmona?
Iki sios vietos Dirvos redaktorius ge
darbo problema.
j je užves savo lizdą!
Jurgis Skiriunas: — Va
rai rašė, bet ir vėl suklumpa, suabejoja, per lietuvių kolonijas ma
čiau didelius būrius prasi
“ Baisu apie tai pamislyt! žiuodamas traukiniu.
nes, girdi:
Nereikia
būti
pranašu,
Jonas Nariunas: — Ir tu
“kokią garantiją duoda katalikai kad lavinusio ir gražaus lietu- kad nuspėti, jog ir po šio
“Varle svecziuosis baltoje
jie nesikėsins užgriebti Lietuvos vai-1 vių jaunimo, kurio žymi da- karo užeis Amerikoje di krutinėję patogios panos, dar iki šiol nepareikalavai
džios į savo rankas, prie ko taip rimtai. lis vis dar nepajėgia, pagal desnė ar mažesnė depresi ėsdama iszperetus kirmi iš geležinkelio kompanijos
atlyginimo už tokią nelai
rengiasi?...
savo išsilavinimą, gauti ata ja, ir darbus gauti, kad ir nūs!
Šis suabejojimas yra visiškai bereika tinkamo darbo.
“Tusztumas, viskas
yra mę?
išmokslintam jaunimui pa
lingas. Lietuvos katalikų vadai, kaip ge
Išsikalbėjus su tuo jauni
tusztumams. Viskas dings,
rai žino ir “D-vos” redaktorius, niekuo mu, jis nesibaido, pasibai čioje Amerikoje tus ne taip
Jonas Kmynas susiranda
svietas persimainys, karalengva.
met nėra išėję prieš daugumos valią. Jie
naują
fletą. Viskas patinka,
gus šiam karui ir Lietuvai
lei ir ciesorei o mirtis ir ju
stovėjo už demokratiją, pasirašydami Ne
Kol gyvavo Nepriklauso
tik girdėt ant antrų lubų
atststeigus, vykti į Lietu
nepralenks!”
priklausomybės Aktą 1918 m., jie pasiliko
ma Lietuva, iš Amerikos at
bent penkių mažų vaikų alaištikimi to Akto dvasiai visais laikais. Mes vą ir prisidėti prie jos su
vykdavo nemažai jaunimo,
Iš Pietų Amerikos gavau sas.
p. tautininkus ir dabar drąsiai galime už stiprinimo. Tai būtų savos
vieni
mokytis,
kiti
baigę
tikrinti, kad tokios pat demokratinės dva- rūšies lietuvių repatriacija,
g romątą,
kurioj
rašoma,
— Kaip čia žmogus gal
mokslus
įsitaisydavo
Lietu

sios laikysis katalikų vadai ir naujai at kuri pakeltų mūsų tautos
kad Stalino tavorščiai
ten gyventi,' kuomet nuo antri,
statytoje Lietuvoje. Jie griežtai stovės už pajėgumą. Amerikos lietu- voje į darbą. Neteko man “ožio balsu” taip bliauna: lubų girdisi toks vaikų ke
nė vieno amerikoniuĮ visuotinąjį seimą, išrinktą slaptu balsavi- j vių jaunimas
gavęs pasi- ,sutikti
x
, _x
“Lietuviški provokatoriai liamas trukšmas? — klau
kuris butų nepa-,,
,
, ,, ,
9 mu ir pasiduos tautos išrinktų atstovų ruošimą Amerikos mokyk- ko-lietuvio,
,
, . x
,
T \
. kelia galvas! Kolonija pri- sia Kmynas boso.
i daugumos valiai. Dėl to nėra ir nebus tose ir jos įstaigose, atneš- tenkintas gautu Lietuvoje
— Taip girdisi tiktai dėl
jokios prasmės “D-vos” redaktoriui įtarti, tų į atgimusią Lietuvą nau ar U'
nių ir tinkamai ‘atsilyginti’
1 kad katalikai “kėsinasi” ir net “rimtai
to, kad ant stryto ramu, —
Be abejo, gaila Lietuvos
jos dvasios ir naujų darbo
už jų juodus darbus.”
rengiasi” “užgriebti” Lietuvos valdžią.
atsakė bosas. — Kai kaimy
inteligentijos,
kurią žudo
metodų.
Toliau tas laikraštis pasisako:
“O, ar žinai, kas per vie nų vaikai ant stryto kelia
Mes Lietuvoje dažnai nu- bolševikai, bet būkime rea
“tikime bus lengva su jais (katalikais
listai — apgailėję žuvusius, ni tie ‘lietuviški provakato- j lermą, tai vaikų ant antrų
— “Dr.” red.) dirbti už Lietuvos ateitį siskųsdavome mūsų įstaigų
riai’ ? — klausia gromatos i lubų lermas mažai begirdėti.
— bet reikia dirbti ne taip kaip iki šiol biurokratiškumu, bet nieko , dairykimės iš kur paimti rašėjas, ir tuojau jis mani
--------------nedarėme tai
biurokratiš- nauJus žmones atsiradusiai
dirbome.
— Ar teisybė, kad panePirmąja šio sakinio dalimi esame visiš kai sistemai pakeisti. Neda- kautoje spragai užkišti. Pa tlumočija:
16
išteki net į Clevelandą?
“
Provakatoriai8
yra
visi,
kai patenkinti. Būsime laimingi, jei kuo rėmė dėl to, kad neturėjo- Judinp savo tautos
— Teisybė.
met nors ir antroji sakinio pusė bus iš me žmonių, kurie mokėtų žmonių atsargas Amerikoje, kurie nešaukia “heil Sta
— Kuo vardu būsimas vy
ryškinta. Jei ligšiol nedirbome taip, kaip paprasčiau ir praktiškiau su galėsime išspręsti tą liūdną lini ” Jiems reikia ‘atlyginti’,
reikia, tai prašome nurodyti, kaip turime tvarkyti mūsų įstaigų dar- mGs« tautos šviesuomenės kitaip sakant juos reikia ras?
dirbti ?
— Jonas Juozaitis.
bų
naikinimo problemą. Į vietą likviduoti.”

Neteks Lietuviškų Laikraščių
Brazilijos lietuvių laikraštis “Šviesa”
praneša skaudžią žinią, kad visi svetim
šalių laikraščiai Brazilijoje turės būti lei
džiami vien tik portugalų kalba:
“Šis dekretas duoda 6 mėnesius laiko
visiems svetimšalių kalba leidžiamiems

— Keista. Juozaičių Chi
Gromatos rašėjas džiau
Visi žinome, kaip gražiai v^eno bolševikų
nužudyto
o
ir sklandžiai dirbama Ame-jlietuvio’ stos šimtai laisvų- giasi tiktai, kad Pietų Ame* cagoj devynios galybės,
rikos bankuose, paštuose ir
bet tauta savo teisių ne rike neveikia Stalino čeką. panelė vyksti net į CleveStasys Gabaliauskas ba reiktų šauktis prof. Kam

vimo įstaigose. Lietuvai at
sistačius bus gražios pro-1

gos Amerikos lietuvių jau-

laikraščiams pereiti vien į portugalų
atgimusios tėvynės
kalbą. Po 6 mėnesių (birželio pabaigo-1 . Jimą atglmusios tėvynės
je) negalės Brazilijos teritorijoje išeitils^ai8ose* ®,uo straipsniu ir

nė vienas ne portugalų kalba laikraštis.

keliu mlntb

Kitaip esą būtų kaput, ar land.

išsižadės.

kituose visuomenės patarna

pininko.

Pašovė 14 Italų

NEWS FACTS \aoMt

OHaiVlU Albanijoj
ATĖNAI, kovo 14 d.

—

ArtMMMtf, comm.

kad Amerikos Anglų šaltiniai praneša, jog

JESSE MAkViN, AN OFFICE
MANAGER WAS DISCHARCED
BY MiS EMPLOYER FOR COMING
TW0 DAYS LATE - HE SAYS HE
OVERSLEPT / INVEST1GATION
PROVED THIS TO BE TRUE /

Ką darys kitos kolonijos, mes

nežino- l’ptuvių visuomenė
susini- vakar kovose virš Klisurosme. Tos, kurioms rūpi propaganda, kaip; pintų savo jaunimo paruo- Tepelini regijono pašauta ke

j

vokiečiai, italai, anglai, kurių
Iaikraš- Šimu atgimusios
Lietuvos turiolika Italijos orlaivių ir
čiai turi didelį tiražą ir daug
rėmėjų, įstaigų tarnybai!
skaičius sunkiai
sužalota,
manome, leis juos ir toliau, nes jiems
Dabar klausimas, kaip tą Nežuvęs nė vienas anglų or-

nesunku samdytis redaktoriai.
Mažesnėms kolonijoms jau bus žymiai
sunkiau. Kalbant dėl lietuvių laikraščių,
atrodo, jų likimas šio dekreto jau nu
spręstas. Mes negalėsime mokėti algos
brazilui redaktoriui, o veltui niekas ne
dirbs. Jei ir dirbtų, mes nesukonkuruo-

lai vis.

jaunimą paruošti?
1. Savaime

PLATINKJTb “DRAUGĄ”

suprantama,

Graikų

pranešimai

iš

kad valstybės įstaigų darbui fronto, sako, jog per pasku-

reiks gerokai prasilavinusių tiniąsias septynias dienas Al

žmonių, kurie jei ne univer- banijoje išsklaidyta penkios
sitetą, tai bent kolegiją bū- italų divizijos.

sime braziliškų laikraščių, ir senesnieji ty išėję, ir turėtų bent vie-

gįe graikų pranešimai sa-

tautiečiai vistiek nesupras tų, kas por- nų metų darbo praktikos ko, jog nuo vakar dienos
t.ugališkai parašyta. Todėl nebebus nė kurioje nors Amerikos vie- Mussolini yra Albanijos so-

tikslo lietuviškų laikraščių leisti.”
ši žinia tikrai nemaloni. Lietuvių, žino
ma, ir kitų tautinių grupių žmonėms Bra
zilijoj užduodamas didelis smūgis. Netu
rint savos spaudos ir veikimas bus žymiai
apsunkintas. Nors, tiesa, ir be to, kiek

šo pobūdžio įstaigoje?

tyS

^lua va^us išleisti aųkštes- nešimą apie situaciją.

2. Pakankamai

mokėtų

žodžiu ir raštu lietuvių kaibą.

stinėj Tiranoj ir jog jis Ro-

mon grįžtąs rytoj.
Sakoma, jog kartu su Mu-

ssolini Albanijos atvykęs ir

Kad palengvinti neturtin- maršalas Badoglio, kuris vė
girdėti, svetimšalių veikimui daromo, klifl- Slel»8 loviams savo ga- liau padarysiąs karaliui pra

g

EATH VALLEY'’) SCOTT, FAMOUS
CALIFORNIA GOLD
----------RROSfeCTOA'l!
AECTOR iŠ BROKE.

WALTEM

HE SAYS HE 0WES MONEY FROM NEW YORK
TO CHiNA
A HE WAS ONCE WORTH
MILUOMŠ /

/

t

✓T"

s

P. T.

Naujų Žmonių Fabrikas
Romanas
II Tomas

Išvertė Ant. Pauliukonis
--------

.

(Tęsinys.)

Ona Ivanovna tokio sprendimo laukė, vis dėlto, iš
girdusi tą baisų žodį iš gydytojo lūpų, sustingo vieto

je, tartum gyvatės įkirsta, ir išplėtusi akis pažvelgė tie
gyvenimas su

4

veidą. Koks jai gražus pasirodė dabar

mis! Koks jis buvo brangus, nes jai dar viena buvo li

kę: geresnių dienų viltis! Bet dabar ir ši paskutinė vil
ties kibirkštėlė sudužo....

viskam galas!

— Bet prašom nenusiminti! — mėgino ją suraminti

gydytojas, žvelgdamas savo maloniomis akimis. — Tai

Per pasaulinį karą, deja,
Buvo šiurpi ten kraujo sėja,
Padanges raižė vien gaisrai.
Per penkmetį naktį, dieną
Patrankos spraudė šviną, plieną —
Kovų aidai gaudė mišrai.

ateiti tuo pačiu laiku rytoj — nieko nelaukdami imsimės
darbo!
' ‘
I
-- Ponas daktare, bet aš turiu tris mažus vaikus! — I

>

atsakė Ona Ivanovna ir taip gailiai pažvelgė jam į akis,
tarsi gydytojas būtų galėjęs vienu rankos mostelėjimu

vėl padaryti ją visiškai sveiką.
— Jūs turite vaikų? — nustebo gydytojas. — Tokiu j
atveju turite būti labai atsargios, nes šios stadijos liga 1

' labai lengvai užkrečiama!
4

Kapais nukloti didieji plotai,
Į juos atgulė patrijotai —
Jauniausieji tautų žiedai.
Kovota už laisvę ir tiesą,
Už teisingumą ir už šviesą —
Taip tvirtino tautų vadai.

nes

laukiamajame

dar

sėdėjo

daug

pacijen- I

tų ir jis buvo labai pavargęs.

Ona Ivanovna išėjo į gatvę. Tuo tarpu visai sute
mo; dangus stirksojo tamsus,

per jį vienišas

juodas,

plaukė šaltas mėnuo. Ore kabojo lengva šalna. Pegali-

nės desperacijos jausmas, rodės,

krūtinę.

susprogdins

Vaizdavosi, tartum eina per kažkokią bekraštę,

1

šaltą,

kaip ledas, erdvę tokia pat vienų viena, nežinodama, nei

kur, nei ko, kaip ir tas vienišas mėnuo viršuj.
•
I
Kad kiek, būtų ant kažko užlipusi. Tai buvo įsimy- |

Lietuva daug ilgai kentėjus,
Maskolių grandines dėvėjus,
Po karo pakilo laisva.
Atgijo Vytauto didybė,
Garsi prosenolių narsybė
Ir tautai tekėjo aušra!

vampyras buvo prisisiurbęs prie mergaitės. Ji taip nu

taikė, kad galėtų eidama paskui
►

girdėti viską,

ką jie
,

šneka.

— Mieloji, — išgirdo balsą. — Bet kokia tai meilė?
Jei tu taip nedarysi, kaip aš noriu, tai tu manęs nemyli!

Ona Ivanovna pastebėjo, kad mergaitė nuo tų žo
džių

krūptelėjo,

tartum

gavusi

smūgį

paskum

knutu,

prie jo dar daugiau prisiglaudė ir ka’žką šnibždėjo į au

4

suko į šoninę gatvę, kartu nusivesdamas ir ją.
Ona Ivanovna skubiai nubėgo paskui porelę; jei tar

tum kas kalte kalė į galvą, kad turi išgelbėti šią liekną,
malonią mergaitę, turi jai viską paaiškinti, kad tas vy

ras su kailiniais ją tik pražudys. Jau buvo beveik juos
pavijusi, bet į galvą toptelėjo viena mintis, ir ji sulėti

no žingsnius: o kas man darbo? Juk jos vis tiek neiš

gelbėsiu! Ji ir taip pati pražus — jei ne šiandien, tai
rytoj, jei ne nuo to, tai nuo kito. Atsiminė, kaip Vita

lius Vladimirovičius ją pirmą kartą pabučiavo į kaklą,.
ir pagalvojo,

kad jis, matyti, tokiu pat būdu bučiavo

ir Ninelę! Kokia tai keista ir baisi jėga, kuri žmones
apakina, kad jie užmiršta ir protą, ir gailestį, ir garbę,

žodžiu, viską sukrauna jai po kojų?
4

Vitalius'

ko

Dėl

Vladimirovičius ją metė? Kaip tai ir kodėl taip atsiti-

ko? Viskas žuvo tuo pačiu momentu, kuriuo jis nusto
jo ja kaip moterimi domėjęsis. Kodėl viskas taip keis-i

tai sutvarkyta? Išnyko, kaip dūmas, visi planai ir pro
jektai, kaip ją žadėjo mokyti ir drauge džiaugdamasis |

per gyvenimą žengti. Vadinasi, viskas prasideda tik nuo
ten ir visur vyrauja tik lytinis patraukimas? Bet juk

►

ji buvo ne tik moteris: ji buvo taip pat žmogus! Ir jis;
yra žmogus! Tad ar negalėtų jis savęs nugalėti, pasi-l
imti gerai į nagą ir šiam reikalui eikvojamą energiją

nukreipti kita linkme? Bet kokia kvaila: kodėl tik dabar

tai atsiminė? Juk jau viskas žuvę, viskas, viskas!

O,

greičiausiai, taip nebūtų įvykę, jei ji nebūtų taip leng

V

vai sutikusi persiskirti! Bet juk šiais laikais viskas leis
ta. Juokinga, tiesiog keista mintis — valkiotis paskui si-'
joną bobos, kurios nebemyli, kada tuo tarpu gali leng
viausiai susirasti kitą — ir jaunesnę ir gražesnę. Tiesą

pasakius, mes juk ne taip blogai sugyvenome, jis taip
pat mane mylėjo — bet dabar viskas sudužo, kaip mi

<

ražas, išnyko visi ryšiai, nebeliko jokios priedermės, ir
viskas strimagalviais nudardėjo į gyvenimo bedugnę------

.

__ —.

(Bua daugiau.)

.

.

. t

• • r

Laukta sunkiųjų daug vargų

Lietuvai sviedė mirtimi.

Pusmečiu vyliai užtaisyti
Laisvąją Lietuvą praryti,
Į talką judos pakviesti.
Gaujos raudonųjų paskliejo,
Kai banga Lietuvą užliejo —
Barbarų tikslai atsiekti.
•

•

*

Nūn Lietuvą valdo satrapai,
Savieji judos ir kacapai,
žjįoneliai spaudžiami badų.

mi. Jie dar viliojami viso
kiomis pagundomis,

prieš

kurias

žmo •

silpnesniems

nėms bendrai yra labai sun
ku atsispirti. Tuos, kuriuos

ap

persekioja,

bedieviai

šmeižia, kankina

ir

žudo,

reikia laikyti didvyriais, ku

rių nuopelnų net sunku įver

tinti. Persekiojami, krikščio
nys dėkoja Dievui už savo

vidinę ir išorinę laisvę. Vi

soje Sovietų Rusijoje žmo
pasiilgę

nės neapsakomai

Išganytojo.

prisiekia,

Jie

kad tol, kol jų krūtinėse gy
vastis plazdės, jie neišsiža

Dievo.

Tai

ir

savo

matydami, di

jai pripažino, kad neįmano’ ma ginklu įveikti beginklių
krikščionių dvasios, nes piie
i nas yra per minkštas sužeisI
ti krikščionių sieloms. Krikš

j čionybė teikia moralę, kuri
Į suvaldo mirties baimę,

su-

: valdo blogiausius instinktus.

(Tęsinys 6 pusi.)
Vasario šešioliktoji diena
Mūsų tautai yra amžina —
Nepriklausomybė — šventa.
Kas metai lietuvis ją minės,
Niekados jos neišsižadės,
Nes tautos krauju nupirkta!

TAUPYK!
UŽTIKRINTĄ

atspausdino Misijonierių misijos atliekan

E. Dūringo, švedų “Draugi- čios didžiausią uždavinį. Ne

jos šventam Raštui Sovietų paisant karo ir nepalankiau
riaus,

rių

sekreto šių sąlygų, misijonierių dar- I

tikinčiųjų

Naujojo

Pasak Dūringą,
švento

egzemplioriai

Rašto

ukrainiečių,

rusų ir lenkų kalbomis sklei
Rusijoje, nors, kaip žinome,

Šventasis Raštas
pavojingiausia
režimui knyga

laikomas
komunistų i
ir yra už-i

draustas platinti ir skaity į

liaus faraonai į visas mo
kyklas įvedė ir privalomai
įsakė

dėstyti ateizmo

dievybės)

pamokas.

komunistai

įsitikino,

(be
Patys
kad

naikinti krikščionybės. Visi
tie

persekiojimai

krikščionimis pavertė
tuos, kurie anksčiau

gerais
net

buvo

atšalę, ar net atvirai nusi

statę

prieš Kristaus mok

slą. Persekiojimų pasėkoj vi

sa Rusija pavirto kankinių

kraštu.

Už tat kryžius ir

Kristus ten niekuomet ne
buvo gerbiami tiek kiek da
bar.

TURTAS ^1000,000.00
VIRS r ’
’

susirinkime

gyvenimą sovietuose.

Testamento

2202 W. Cermak Rd., Chicago
Canal 8887
Mokame 3i/2% Dividendų
Ben. J. Kazanauskaa, See.

misijonie

pranešimą

draugijos

RYTOJŲ-

OF CHICAGO

Švedų laikraštis “Svenska, ir meilės pasiilgusias mases.

Rusijoje skleisti”

Būsi turtin
gesnis ir lai
mingesnis, —
Turėsi

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
Md LOAN ASSOCIATION

KANKINIŲ KELIAIS

persekiojimais negalima iš
Pagiežos ir smurto pritvinkę
Priešai Maskvoj susirinkę
Tartis savo ateitimi;
Ten tie viliugiai budeliai
Be niekur nieko savavaliai

se srityse krikščionys per

sekiojami, kankinami, žudo

džiausi krikščionybės neigė

ti. Vietoj Šv. Rašto, Krem

Vokiečių ir, Maskvos tironų
Lietuva suremta iš šonų,
Neturinti jokių draugų.
Vargšė pasijuto bejėgė,
Sunkumai krūtinę jai slėgė —

; kaitimas! Ypatingai rytinė

Nors būtų gili praraja.
Vaduoti kraštą jis sugebės
Ir. Dievas Geriausias jam gelbės,
Jam padės ir išeivija.

džiami karo belaisvių tarpe
Atėjo valanda ta skaudi,
Kiek sopulinga, tiek apmąpdi
Ir pražūtinga kiekvienam
Patrankos iš naujo prabilo,
Europoj kitas karas kilo —
Nėra kur dingti žmogui gyvam.

mam
“Didžiausių laisvių”
krašte tai yra baisus nusi-

dės savo tikybos

Stokholme apie

Kad žaibas trenktų iš dausų.

geliją, tas uždaromas kalėji

Juk Vytauto Didžiojo ainys
Nebus savo žemėj kalinys,

Morgondagen”

Bet sena Europa nerimo,
Daugiur buvo pilna ūžimo,
Tik trūko karo debesų;
Tik trūko priešams susimesti,
Svetimon žemėn įsiveržti,

galėdavo

Šv. Raštą. Kas dalina Evan

Visus tautaeudžius sukruš
Į geležinio vilko nasrus,
Arba Nemunėlio vagon.
Ir brangaus Vilniaus padebesuos
Trispalvė iš naujo plevėsuos.
Grąžinta gilion pagarbon.

Ilgiau kaip per dvidešimts metų,
Vengdama politinių verpetų,
Lietuva žygiavo pirmyn.
Tamsumas šalyje vis dilo,
Žmonių buitis žymiai pakilo,
Šaly viskas ėjo geryn.

Nepaisant ponėjančių raugo,
Nepriklausoma tauta augo
Gėrybėmis ir kilnumu.
Religiniai ryškiai gyvėjo,
Nes žmonės Dievulį mylėjo
Sau įgimtu nuoširdumu.

dar prieš metus

susirinkti maldai ir platinti

Visus raudonuosius išklos!

Nors paskiau kaimynas viliugis
Vilnių atplėšė. Bet šis smūgis
Visgi nepakirto tautos.
Lietuvis ryžosi budėti,
Su tuo priešu nesusidėti
Dėl šalies ramybės šventos.

sį ; vyriškis paskubino žingsnius ir nugalėtojo eisena pa

čia ir tokius asmenis, kurie

Nė Maskva kacapų neapgins —

Tautos narsūnai susibūrę
Istorinį Vilnių atkūrė
Ir garsiuosius Aušros Vartus.
Karštos maldos siųsta į dangų
Už atlaimėtą Vilnių brangų
Ir žygius atsiektus kitus.

Kaimas ėmės daugiau skaityti,
Griebėsi labiau gerbti Vytį
Ir garbingus tautos vadus;
Žemės ūkis plačiau klestėjo
Ir pramonė kurtis pradėjo,
Lauždama pirmuosius ledus.

jus. Jau persekiojimai lie

Lietuvis maldingas ir kantrus,
Jis geraširdis, tačiau jautrus,
Nekęs sau daromos žalos.
Pakilęs jis kaip įsismagins,

Įėjusi porelė, kuri susiglaudusi ir tyliai tarp savęs kuž- •
dėdama iš lėto styrino priešais ją.
Pilnu neapykantos i
žvilgsniu Ona Ivanovna pasižiūrėjo į vyrą, kuris kaip'

ta prieš Kristaus išpažinė

Daininga Lietuva nutilo,
Negirdėti trelių iš šilo,
Miškai kacapų nu teršt i.
Gedulas blausia brangią šalį,
Visi vien slankioja nubalę,
Bet anaiptol nepalaužti.

Ir jis nulydėjo ją ligi durų, neleisdamas jai toliau |

aiškintis,

je auga dienomis. Čeką siun

Savo sąžinės laisve girias,
Jaunimą išdievinti spirias,
Kai žmogėdžiai gaudo aukas;
Liepia vaikus savaip auklėti,
Pratinti Staliną mylėti
Ir dar laižyti jam rankas.

tokia pat liga, kaip ir visos kitos. Sifilį galima išgydyti,;

tik reikia sąžiningai vykdyti gydytojo įsakymus. Prašau

Kankinių skaičius Rusijo

Kunigus nuo altorių varo
Ir mokslo įstaigas uždaro,
Išblaško Lietuvos vadus.
Lietuvį su lietuviu piudo
Ir melstis bažnyčiose kliudo,
Maskolina žmonių vardus.

*

•

garsiau.

Atimta žemė, visas turtas,
Žmonelių prakaitu sukūrtas,
Dorotas ilgiausiais laikais.
Grobiais naudojasi banditai —
Maskvos žudikai stalinitai,
Virtę išalkusiais vilkais.

Taip neseniai tauta atgijus,
Pažanga kitas pasivijus
Ir vilčių buvus kupina.
Tik, štai, Maskvos garsūs žudikai
Ir mūsieji jų pakalikai
Supuolę užgrobė aną!
*

visais rūpesčiais, skausmais ir nelaimė

jonierių pagalbos drąsiau ir

Neturi kuro, tušti puodai,
Svirnuose be grūdų aruodai
Ir pagalvoti net graudu.

Brolau, skausmas veržia krūtinę,
Audra širdyje begalinė,
Lietuva brangi pavergta!
Gaujos azijatų užplūdo,
Čekos agentai žmones žudo,
Tauta vaitoja prislėgta.

—-

------

siai daktarui į

bas žengiąs priekin. Dirva
misijoms darosi vis plates' nė ir masės šaukiasi misi-

KALINY

NEBUS SAVO ŽEMSJ

%

Al. Rachmanova.

4
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DRAUGAS

Pirmadienis, kovo 17, 1941

Krikščionybės

šviesa,

taikos ir meilės evangelija,

vis giliau skverbiasi į taiko3

LMskos Knygos Dabar Retojo
Ir Taipgi Braigeja!!!
Komunistams užgrobus Lietuvą ir visas jos įstai
gas, lietuviška knyga pasidaro retenybė. Dar ga
lima gauti pasirinkimą knygų mūsų kalboje “Drau
go” knygyne. Čia paduodame tik keletą pavyzdžių:

PO £1.00
Sparnuoti Lietuviai — Darius ir Girėnas, parašyta
Petro Jurgėlos. Įdomus, gausiai iliustruotas mūsų
tautos herojų gyvenimo ir žygių aprašymas. 380
pusi. Kietais, dailiais apdarais.

Dieve, Pasigailėk Mūsų!, išversta Petro ir Kasto
Jurgėlų. Didžiojo Karo mūšių ir gyvenimo šiurpi
apysaka. Tai antra “All Quiet On The Western
Front” novelė. 400 pusi. Kietais apdarais.
Misijonieriaus Užrašai, išversta Tėvų Marijonų. Įdomūs, juokingi, graudūs, pamokinanti nuotykiai
iš misijonieriaus kelionių po Ameriką. 200 pusL
Kietais apdarais.
Lietuvių Kalbos Gramatika, parašyta Kun. Dr. Jo
no Starkaus, Marianapolio Kolegijos Profesorius.
Ypatingai skiriama Amerikos lietuviams. Patobu
linkite savo kalbos žinojimą. 200 pusi. Kietais apd

Šias knygas galima įsigyti Draugo ofise. Siun
čiant užsakymus per paštą, pridėkite 5c už kiek-

vienos knygos persiuntimą.

“Drangas”, 2334 S. Oakley Ak..
Chicago, Illinois

1

DKKttftAS

(i

Pirmadienis, kovo 17, 1941

Gyveno Garden Avė., Ha
Žvilgsnis į praeit) turi
milton, Ohio. '
mus sustiprinti, turi sužaPūkis Jonas, sūnus Jono. dinti ir pakelt! m0s« ener- paj|„ ŽenklUS
Atvykęs Amerikon 1909 in., giją, musų darbingumą, mu
STANISLOVAS
Ar norite prisidėti prie
gyveno Coles, III.
sų pasiryžimą naujiems dar
KUNDROTAS
tikro misijonieriško darbo?
Radžiūnas Kostas (Gust bams, naujiems žygiams.
WASHIŲGTON. — Pre daug vargo, kadangi neleng
flyvono
833 W. 35th Place
(Sąrašas Nr. 118)
Rogers). Gyveno Chicagoje.
Vygandas Taupykite vartotus pašto
lato William R. Arnold, 1J. va rasti tinkamas vietas.
Mirė Kovo 15 <1.. 1941. 10:3h
r>te, sulaukęs 53 m. amž.
Giminės ir pažįstami oku Jam yra laišku:: iš Vokieti
ženklus? štai lengvas ir vi viii.tliliięa
S. kariuomenės katalikų ka Pamaldos sekmadieniais tu
I .lel il\i> c. I<i-dailiiu
Kcilatnh, kainu'.
siems prieinamas būdas, ku apskr.,
pelionų viršininko, nurody rimos rekreacijų patalpose, puotoje Lietuvoje ir užsie jos.
Amerikoje IAgyveliu 31 m.
Mes, lietuviai, neleisime
Paliko ili.leliauie luilliiilime
ris neša misijoms didelės
mu, žemesnieji kongreso rū teatruose, arba kitose salė ny ieško savo giminių ir
moterj Aleksandrą (po lipais
Ieškomieji asmenys arba paminti švenčiausių savo
Bulkeviėiūlę); 3 dukteris Ele
mai sutiko pripažinti reika se, kokias tik galima gauti. pažįstamų Amerikoje. Ieško juos pažįstantieji yra pra teisių. Mūsų broliai nebus naudos, o bendradarbiams
ną ir Ktunhduvą; 3 pusseseres
Marijoną Paulauskiene ir los
įgausiu nuopelnų.
lingus fondus pastatyti 604 Pamaldoms ypač nejauki mieji asmenys yra:
vyrą Vytautą tr Tik b, Kamin
šomi tuojau atsiliepti. Rei vergai ir neis baudžiavos. Į
skienę ir jos vyrą Prancišką
koplyčias kariuomenės sto atmosfera rekreacijų patal
Balkus Andrius Jonas, ki kalas svarbus ir skubus.
Šioj srity daugiausia ga iŠ Cleveland, Ohio; Svogerj Jo
ną Butkevičių ir kitą giminiu,
pos, kur šeštadienių vaka lęs iš Genionių km., Trakų
Ne šiandie, tai ryt, o keršto li pasidarbuoti tie,
vyklose visoj šaly.
draugą ir pažjstanią: n Lietu
kurie
Lietuvos Konsulatas
voje brolį Aleksandrą ir kitas
rais
turimi
šokiai,
o
ryto

Žemesniųjų rūmų karinių
apskr. Paskutiniu laiku gy
valanda išmuš.
gimines.
dirba krautuvėse, bankuose,
30 No. La Šalie St.
Kūnas pašarvotas Antim > M.
išlaidų skyrimo komiteto jaus dieną ten reikia turė veno Chicagoje.
(lener. Stanaitis i ofisuose ir panašiose vieto Phillips koplyčioje, 3507 So.
Chicago, Illinois
I.iiuanieo Avė. laihlotnvčs japklausinėjamas
prelatas ti pamaldas.
vyks antradienį, kovo Ik d.,
se, kur kasdien pereina
Joffe Bencijanas, Abraoiš koplyčios 8 vai. ryto Ims
Kongreso atstovas Louis
Arnold sakė:
atlydėtas i šv. Jurgio parap.
daug pašto.
mo-Simono sūnus, kilęs iš
bažnyčią, kurioje jvvks gedu
“Paskutiniais metais ka C. Rabaut iš Michigano vai
lingos
pamaldos
už
Velionio
Vilniaus. Amerikon atvykęs
VIENŲ METŲ SUKAKTUVĖS
sielą. Po pamaldi] bus nuly
Nuplėšdami
pašto
ženk

pelionai skundėsi, kad reli stybės, minėto komiteto na
dėtas j šv. Kazimiero kapines.
1918 m. Gyveno Winnebago,
Nuoširdžiai kviečiame visus
lus,
saugumo
dėlei,
malonė

ginės programos kariuome rys, giliai įvertino prelato
gimines, draugus ir pažįsta
Wisconsin.
mos dalyvauti laidotuvėse.
kite apie patį ženklą palikti
apie
nėje vykdymas jokiu būdu Arnoldo aiškinimus
Nuliūdę Moteris. Dukterys,
Kubekaitė, vardas nežino
Piism-surys, šlageriui, Brolis ir
apie
pusę
colio
(ar
mažiau)
neįmanomas, kadangi netu koplyčių reikalingumą ka
(■lininės.
mas. Kilusi iš Trakų apskr.
laiidotuvią direktorius An
| popiero.
riuomenei.
“
Religija
yra
rima atitinkamų
patalpų,
tanas M. Phillips. Tel. YARds
Kurtautas
(Kurtoftas)
4908.
ANGELINA KANAPACKAITE
toks dalykas, kurio Ameri
būtent, koplyčių.”
Kada susidarys keletas
Juozas, gimęs Kaune. Ame
Jis nurodė, kad katali ka šiandien labiausia reika rikon atvykęs pirm Didžio
Persiskyrė su šiuo pasauliu Kovo 13 d., 1940 m., sulaukusi
svarų pašto ženklų, siųskite
32 metų amž. Buvo palaidota Sv. Kazimiero kapinių skiepe.
kams su pamaldomis yra linga,” pareiškė Rabaut.
Relieve
juos “4th Class Mail” šiuo
jo Karo. Gyvenęs “DolvilPaliko dideliame nuliūdime motiną Oną, po tėvais Mackaitę,
iteh Fast
^Scratchint
adresu:
orNontjBjci
tėvą Stanislovą, du brolius: Stanislovą ir Bronislovą ir jų
la”(?) mieste, Illinois valst.
Forquick reliei kom itehing of ec» ma, pimples.
šeimas, dvi seseris: Rozaliją Christian ir jos šeimą ir Ste
athlete’s foot, seabies, rashes and other exTaipgi buvo žinomas kaipo
Kankinių Kelias
ternally caused skm troubles. ūse world-famou',
MISSION CLUB,
faniją ir daug kitų giminių.
cooling. anti9eptic, hquid D.D. D. Prescription.
Juozas Rimkevičius,
Greaseless, stainless. Soothes irntation and
(Tęsinys iš 5 pusi.)
Marian Hills Seminary, quickly stops intense itehing. 35c triul bottle
Gedulingos pamaldos už a. a. Angelinos sielą jvyks Antra
proves it, oryour money back. Ask your
i Mikalauskas, Dr. Anta
druggist today for D. D. D. PRESCRIPVION.
dienį, Kovo 18 d., 1941 m., Gimimo Svenč. Panelės parap.
Hinsdale,
Illinois.
Nenuostabu, kodėl bedieviai l
nas. Gyvenęs Kaune, Klai
bažnyčioje, 68th ir VVashtenavv Avė., 7:30 vai. ryte. Po pa
ir laiko krikščionybę di
maldų kūnas bus perkeltas iš kapinių skiepo j šeimynos
pėdoje ir Berlyne. Praeitais
mauzolejų
Šv. Kazimiero kapinėse.
džiausia kliūtimi savo akci-i
metais atvykęs Amerikon.
•AKY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
jai. Maskvos satrapai deda
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
Podribonis
Bronislovas.
Gausingi ir stiprūs Lietu
KELNER - PRUZIN
mus dalyvauti pamaldose ir kūno perkėlimo apeigose.
visas pastangas, kad su če
Amerikon atvykęs 1910 m.
S«rlatuiM Patarnavimai — Moteris patarnauja
kos ir “bezbožninkų”
pa vos Nepriklausomybės pa
Nuliūdę
liekame:
Phone 9000
620 W. 15th Avė.
galba pagautų visus krikš skelbimo sukakties minėji
Motina,
Tėvas,
Broliai
ir
Seserys
mai Chicagoje ir kitose lie
čionis į savo spąstus.
ALL HAKES-NEW... REBUILT
Kūno prekėlime patarnauja laidotuvių direktorius Alhert
tuvių kolonijose įmetė Sta
Šie dalykai reikia įsidė
TYPEWRITERS
V.
Petkus, Tel. LAF. 8024
lino bernus ir vergus despe
mėti ypač šiuo metu, kad
racijom Jie dabar nežino ką
A D D I ii G MACHINES
užsienių komunistai pasako
—
SMAIL
MONTHIT FAYMINTS—
daryti ir kaip savo bosui ir
ja pasakas apie sąžinės lais
PASKUTINIS
tėvui išsiaiškinti. Mat, jų SOLD, RENTED
vę Rusijoje. Mes lietuviai,
PADĖKONĖ
misijos virto burbulais, ir AND REPAIRED
PAGERBIMAS
gerai žinome, kokia ta lais
— ŪMIAI flAMM *UOW*MC —
pasirodė tikroje formoje ir •va ■ „imi, <*••■ om.iiti „nr-aucim,, •«•■■■),„
vė. Nebuvo dar jokios tau
TYPEWRITER
biaurumoje.
*STAR ?OMPAN Y
tos istorijoje tokio despo
Per vasario 16 d. minėji
tiškumo. Nebuvo dar kraš
JOKCBAS ŽVINGILAS
1(9 W. MADISON ST.
Phone DEARBORN P444
kuris mirė kovo 8 d., 1941 m. ir tapo palaidotas kovo 10 d.,
to, kur būtų draudžiama mus, lietuviai kalbėtojai ir
o dabar ilsis Kalvarijos kapinėse, Garyton, Ind., amžinai nu
Dievas garbinti, kur būtų laikraštininkai iškėlė didžią
tilęs ir negalėdamas atidėkoti tiems, kurie suteikė jam pas
draudžiama religinė litera- i sias šunybes ir numaskavo
kutinį patarnavimą ir palydėjo jį į amžinybės vietą.
Mes, atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimą iš mūsų
tūra, kur būtų draudžiama jo agentus. Žmonės dabai
tarpo, dėkojame mūsų dvasiškam tėvui kun. kleb. Juozapui
pradeda
juos
uiti
ir
maskolj
žmogui galvoti kaip jam pa
Kišeninis
Marčiui, kun, Juozapui Mačiulioniui, M.I.C. ir kun. Juozapui
tinka. Bet tokia tiranija iš berniais, bei kacapais va- I
Kuprevičiui, M.I.C., kurie atlaikė įspūdingas pamaldas už jo
Lietuviškai—Angliškas
sielą. Kun. Mačiulioniui taipgi esame labai dėkingi už tikrai
augo dabar Kremliaus šešė dinti. Tad, kai kurie iš Mask
ir
gražų ir suraminantį pamokslą, kurį pasakė prie šios progos.
vos
teliukų
yra
labai
susi

lyje, kuri meta biaurią dė
Angliškai—Lietuviškas
Dėkojame šv. Mišių aukotojams, kurių buvo gana daug ir
mę ant visos dvidešimtojo rūpinę ir išsigandę, kad di
taipgi Tretininkėms ir kitiems, kurie dalyvavo atkalbėjime
šv. rožančiaus prie velionio karsto.
amžiaus civilizacijos, rody džioji karvė jiems neužtrūkŽODYNĖLIS
Dėkojame visiems, kurie prisiuntė gėlių vainikus, t. y. gi
tų.
Nes,
esą,
jeigu
Litvinodama baisų terorą, vergiją,
minėms, kaimynams ir fabrikų darbininkų grupėms; taipgi
AMBULANCE Dieną ir Naktį
vą
nukišo
į
užpečkį
už
per
priespaudą. Kaip Romos
Jame yra 18,000 reikalinvisiems, kurie žodžiu arba raštu pareiškė mums užuojautą.
imperijos laikais krikščio menką melavimą, tai lietu sriausių žodžių. Dabar ge
Dėkojame graboriams, Lach ir Stilinovich, kurie Bavo geru
višką
išgamiuką
gali
ir
į
ir
mandagiu patarnavimu garbingai nulydėjo jį į amžinastj,
riausia proga pirkti, nes
nys vaitodavo žvėrių ilčių
4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE
o
mums
palengvino perkęsti nuliūdimą ir rūpesčius.
parduodamas nupiginta kai
draskomi, taip jie vaitoja ir “surpaipę” įmesti.
Pagalios, dėkoiame visiems, kurie paguodė mus nuliūdimo
Tel. YARDS 1741-1742
dabar — deja, jau ne ketur Kai svetimos valstybės na. Galima Brauti ‘Draugo’
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
valandoje ir visiems, kurie dalyvavo laidotuvėse.
Tel. LAFayette 0727
O
tau,
brangusis
vyre
ir
mvlimas
tėveli,
no
visų
šios
žemės
kojų, o dvikojų žvėrių, kurių bernai arba agentai prade knygyne dabar: kaina
vargu, skausmu tesuteikia Viešpats amžiną džiaugsmą ir atilsį.
Radio Programas — 10:00 vai. antradienio ir šeštadienio rytais,
vardas čekistai, iltyse. Visi da nervuotis, tai, žinok, kad
Nuliūdę lieka: Žvingilų Šeimyna iš Gary, Ind.
iš Stoties \VHIP (1480 kil.), su P. šaltimieru.
tik $1.00
smerkia ir šlykštisi senovės kas nors yra negerai: arba
krikščionių persekiojimais. viena, arba kita valstybė
“DRAUGA S*’
XX amžius neatsilieka nuo ruošiasi juos imti į nagą.
2334 South Oakley Avė
maskolberniai,
Nerono, o gal net jį pra Lietuviški
Ch i ca iro. Illinois
matomai, ką nors nujaučia
KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
lenkia.
ir todėl šokinėja, kaip į uo
DIEN£ IR NAKTĮ
VISOSE MIESTO DALYSE
Rusijos krikščionims, ku
Excess Acids and polz^nous wastes ln your
degas įkirpti. Net ir antros
( lood are removed cnlefly thru 0 million tlny
WOLk
STLUIO
rie beginkliai yra atiduoti
ilcllcate Kidney tubes or fllters. And non1945 West 35"' Street
rrzanlc and non-systemlc dlsorders of ths
vaikystės žiliai nervingai •
Kidneys or Bladder may cause Oettlng Up
Kremliaus despotų ir jų pa
FA e
ZZAfAZma
Uights, Nervousness, Lei Palns. C.reles Unšūkauja ir kažin ko ieško,
■ er Eyes, Dlzziness, Bsckache. 8wollen
Aukles, or Burnluu Passates. In many such
taikūnų valiai, viso civili
■ ases the dluretlc actlon of the Doctor’s prebet surasti nebegali.
i riptlon Cystes helps the Kidneys clean būt
zuoto pasaulio giliausia už
excess Acids. This plūs the palllative work o;
Vargšai parsidavėliai ar
ąlez may i-a-’byou fee, likę a new
------ Jur
-----------Į erson
ln
Try C»« •••: under
uojauta. Žmogėdros negalės
the įjusru
k u..ijomba neišmanėliai — jau tur
p'rte.y sutl
i . Jose
amžinai viešpatauti. Ir ant
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
a< e.-uRg.”
.•IX .'OU.
būt vaizduojasi jiems Judo RHONF I.AFAYFTTE 2*13
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
Volgos krantų patekės lais
Iskarijoto likimas,
vės aušra, o tada iškankin
ANTANAS M. PHILLIPS
P. J. RIDIKAS
V. Sirius
7TM
tos krikščionių lūpos dėkos
3354 South Halsted Street
3307 Lituanica Avenue
Dievui už laisvę ir ištvermę
Skyrius: 710 W. 18th St.
Tel. YARds 4908
Visi Telefonai: YARds 1419
kankinimų metu.
Liaten to
LACHAVVICZ IR SŪNAI
ANTHONY B. PETKUS
Jokia imperija nenugalėjo
TIKRAI MENISKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYBE
2314 VVest 23rd Place
1410 South 49th Court
krikščionių, neįveikė žmo
Tel. CANaI 2515
Tel.
CICERO
2109
Prieinamos Kainos
gaus dvasios ir neparklup
42-44
East 108th Street
6812 So. Western Avenue
dė Bažnyčios,
nepasieks
Tel. PULIman 1270
Tel. GROvehilI 0142
“MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA UŽ SAVE“
šėtono tarnai
nelaimin- I
S. P. MAŽEIKA
J. LIULEVICIUS
Every Saturday, 1:30 to 2:30 P.M.
goję Rusijoje.
j
3319 Lituanica Avenue
4348 S. California Avė.
I
Tel. YARds 1138-1139
Tel. LAFayette 3572
STATION WHIP
Kraujais plūstantiems mū
1480 kilocycles
ALBERT V. PETKUS
I. J. ZOLP
sų broliams Rusijoje tegul
(First Station on Your Dial)
527 No. Westem Avė.
Chicago, III.
1646 West 46th Street
4704 So. VVestern Avenue
būna skiriamos mūsų mal
Featuring a program of
Tel.
YARds
0781-0782
Tel. LAFayette 8024
Saukite Tel. — SEELEY 6103
dos ir mūsų giliausia užuo Yugoslav Folk Music
jauta.
(Š-)

laupykite Vartotus

Lietuvos Konsulato
Čikagoje Ieškomieji
Asmenys

Vyriausybė parūpins 604 koplyčias
kariuomenės stovyklose

A. f A

Skaitytoju Balsai
Maskolberniai
Neriasi Iš Kailio

AU MAKIS

ROilRT C. 0OLMLATT.

į

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvin Direktorius

Kidneys Mušt
Clean Out Atids

Ą|»' \\

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

11> PHOTOGR U’HY

l.<)WEST I’OSSIBI F. 1*KI< ES

j

PAMINKLAI

RALANDECH’S
YUGOSLAV-AMERICAH
RADIO BROADGAST

Venetian Monument Co.

i

e
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Tresh Gets "Expert" Attention

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Prieš 600 Metu
“Tėvynė, kodėl mane kankini? Kodėl man nei sapne
ramybės neduodi? Ko gi tau
reikia? Juk tu dabar laisva, it radasta žydi. Ten kryžiuočiai, ten lenkai, ten rusai prieš tavo pulkus išdidų
kardą nulenkia. Lietuva! tu
laisva, tu graži, tu garbinga Bet kodėl gi tu mane
kankini?” Taip kalba Didy
sis Kunig. Gediminas, Vil
niaus įkūrėjas pažadintas
nepaprastai įspūdingo sap
no, kurį sapnavo Panerių
kalnuose po didžiosios me
džioklės.
Šio nepaprasto sapno išsiaiškinimą Chicago lietuviai galės sužinoti atsilankę į Gedimino 600 šimtų
metų mirties sukaktuvių pa
minėjimą, kuris rengiamas
27 d. bal., Sokol svetainėje.
Paminėjimą rengia Chica
gos ir apylinkės katalikai
bendromis jėgomis, Federa
cijos Chicagos apskr. ir
Lietuvos Vyčių Chicagos
apskr. chorui vadovaujant:
Tai bus labai didingas ir
įspūdingas parengimas.

Iš LGF1 Skyriaus
Veikimo

lioni8, V. Katkevičia, John
C LA S S I F I E D
Herman, S. Warapnickas,
PAllDAVIMll GHOSERNfi
M. Sriubas, V. Brazaitis, 1 ’ursid uodu Gronernė ir Dellcateaaen NAMAI, FARMOS EINA
BRANGYN!
Krautuvė. I’igi kaina. Turi parduoti
Petronėlė Grigonis, J. Bra-i u priežaatieu ilgos, mi w. 32mi st.
Paskutini Bargenai — 38 namai
zas, L. Gotovvtt, O. Šiupevisokio didumo. Mnrųucttc Park
1SKANDAV1.M I I lt E CREA.M
apylinkėje.
kas, S. Martišauskas, Mrs.
PAKI.Olt
Itsiranduoja aiHkrliuinė, su vitiuis Jnytė, Z. Pocius, J. Davidaus- rrngiiuulM. Biznis gerai išdirbtus per Taipgi statome naujus namus ir tr.l23 metus. Arti lietuviškoH bužnyėioH. some senus. Apskaitliavimus veltui.
Mary Dusin.
Ant kumpo. I35M Ko. EaiiTicId Al*a,-tutymo kainos:
vtiiue, t<*l. Y litriniu 5977.
2-jų fintų mOrinis namas,
po 4
Anksčiau skelbta $625.00.
kambarius ....................................... $.'>,959.
& kambarių mūr. bungulow. . $4,bU0.
Viso — $725.00.
REIKALINGOS .MOTERYS
4 kamburių mūr. bungulow.. $3.950.
Reikalingos prityrusios moterys Kor
Liet. Nepr. Dien. K-tas tuoti sena poplerą. Turi būt prity Taipgi statome ir didelius namus.

Bridgeport.
L. G. F. 1
skyrius
vienas veikliauPustorojam Paskolas ant Lengvų
Jo nariai darbuojasi su
rusios. Kreipkitės:
ISmokėjmų,
THOMAS PAPER STOCK, <’<>.,
viltimi, kad tėvynei išauš
8HO \V. BvmBVMB Avė.
Maži nuošimčiui.
arti Halsted Ir Iiivision
Turime visokių mainų.
Prieškariniai
skaistus rytojus. Didis darKreipkitės pas:
bo nuopelnas priklauso veiPAIEŠKO KAMBARIO
susirinkimai
Moteris palinko kambario prie lie- CHAS. P. SUROMSKIS CO.
kėjams, bet nemažesnis ir j
| tuvi.škos
Šeimos.
Pietų
Chicagos
6921 So. YVestern Avė.
/dalyje, arti Cottuge Grove gatvekuaukotojams. Jie aukojo sun
TELEFONAIšaukite:
“Keep America Out
of rių linijos, TKlanglc
Office REP. 3713; Vak. PRO. 0176
398 1
kiai uždirbtus dolerius, ta
War” organizacija Chicagoj
intencija, kad Lietuva būtų
PARDAVIMU NAMAS
vykdo kampaniją masiniais
Dailus, 3 pagyvenimų mūrinis na
laisva trumpiausioje ateity
mas Murųuettc Parke, 6634 S. Mupsusirinkimais, kurie nukreip PARDAVIMU AR 1ŠR ANDAVI.M II lewood.
Mūrinis, apšildomas guradžius 4 karams. Krcinkitčs pas sa
je.
DUONKEPVKLA
ti dėti visas pastangas, kad
vininką belsmonto flete.
Parduosiu arba išranduosiu Duonos
Tam kilniam darbui pasi
J. A. Valstybės neįsiveltų Kepimo
Biznį, su namu arba atski- I
rai. Biznis gerai išdirbtas per 34 medarbavo O. Aleliūnienė ir A.
karan Europoje, arba Azi i tus.
Esu 72 metų senumo ir noriu poDienraštis “Draugas” —
1 ilsio. Pardavimo arba randąvinio są
Stočkienė surinkdamos au
joje.
lygos prieinamos. Jei kas norės, iš visiems prieinama mokykla.
mokinsiu duonkepio darną. Antrašas
kų iš geraširdžių lietuvių,
savininko ir biznio vietos:
I.udvvik Skaitant “Draugą” galima
Gotovvtt, 2803 Emeiald Avė., Cldeugo,
Po $5.00 aukojo šio skyr.,
Illinois.
daug išmokti, daug sužino
Pavogta daug
pirm. A. Budrys ir M. Mi
ti.
niat; po $2.00: A. Phillips,
aspirino
laidotuvių direktorius, J
Mike Tresh, Chicago White Sox catcher who was hit by Pepper
Edward Stachnik,
4540
Martin
’s bat in Sunday’s west coast All-Star gante, being attended by
AR DAUG KURO SUDEG1NAT ŽIEMOS METU?
Andrišiūnas, A. Obelienė, J.
Jean Phillips, movie actress in “ Nurses Don’t Tell,” at Pasadena, Cal.,
No. Western avė., pranešė
Mozeris, M. Paulauskas. Po
hospital.
[Acme Telephoto.]
Vartodami ROCK WOOL Namų Insulaciją]
policijai, kad iš jo troko pa
šl.00: B. Steponavičius, M. I
vogta 17 dėžių su aspirinu
Sutaupysite Daug Pinigų.
Kadziauskas, P. Balčiūnas, J
gindami laisvę, daugiau ko- nas, J. Radauck, R. Andre- vertės 1,022 dolerių.
Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:|
J. Račiūnas, J. Ramančiovotume prieš visus — ka- liūnai, St. Kunickas, K. Gri1. Sutaupysite 40% kuro;
fionctk DOCK WOQL
nis, A. Pocius, M. Daugelie-j
capus, kurie vergijon paė- gonis, J. Butkūnas, J. Bu
2.
Apsaugo gyventojų sveikatą ;|
nė, F. Shimkus, J. Shimai-Į
UNIVERSAL
me mūsų Lietuvą ir kanki- kauskas, S. Janush, B. Šlio3. Padidina namų vertę;
Boaasi
tis, J. Bučinskas. Viso $30J
na jos gyventojus. Kovosi- gerienė, M. G. Lukash, Al.
4. Taupo namų šilumą;
RESTAURANT
tn
Aukos perduotos Lietuvai
5. Duoda gerą apsaugą nuo
me, bet nežūsime.
Gedvilas, Joe, Joseph AshMavo Wx»Ome Fr
Vestuvėm, Krikštynom tr kito
Gelbėti Fondui. Visiems nuo
gaisrų;
kiem Uankiciam Suteikiam Pa
Į darbą, brangūs lietu-Į mont’. F’ K Macke’ John
tarnavimu.
Pum» Boa»o6 m Lavtm
širdus
ačiū.
6. Greitai ir lengvai įtaisoma.|
Be to, dalis programos
Linksma. Patarnavimaą Visiem*
viai, kol mūsų širdis plaka Jakaitis» J. Bacevicis, A.
bus pašvęsta ir šių dienų įLietuviai iš senovės pasiApskaičiavimas Dykai!
Hiavy DuittnwoMA7iwiAL>tėvynės meile.
.Barsčius, K. Vilkevičius, S.
.0,756 W. 31st Street
vykiams atvaizduoti. Šioje žymėj° sav0 karžygiškumu,
1‘arūplOJinie F.H.A. Paskolinimus
Nevėžio Banga ir M- ZolPai’ A- Gudaitis, J.
ar Lšmokėjlmus.
A. A. NORKUS, sav.
programos dalyje bus daug Sinant tėvynės laisvę prieBender, G. Zadukis, J. DraMes taip pat parduodame visokiausių stogų ir sienų]
Tel. Victory 9670
įdomumo ir juoko, nes sce- ^ams užpuolus. Matome iš
gūnas, B. Lapšinskas, N.
dengimo
medžiagų.
noje pasauliui piršis trys ®io PavYzdžio. Garsioji PiDubois, E. Norgaila, J. Ben
broliukai-diktatoriai: Hitle- lėni* tvirtovė buvo apgulta
.
ALEX ALESAUSKAS
der, A. Zymont, V. BrusęCHICAGO REPRESENTATIVE
ris, Musolinis ir Stalinas, i kryžiuočių,
,
, .šios tvirtovės į-|
kas, F. Vinslau, N. E. CukCONRAD
6343 S. Westem Avė.
Republic 6051|
Taip pat bus ir koncerti- Su os vadu b»™ Margis. Ma
(Sąrašas Nr. 5)
tern, Ona Zdanis, F. Milius,
i
Fotografas
Waiehonse: 9401 So. Stony Island Avė., tai.
nė programos dalis, kurią tydami, jau nepajėgią at-j Cia seka papildymas anks L Milius S Pazeckis P
Studija. įrengta pir
mos
rūšies
su
mo

išpildys Vyčių choras, va. mušti priešo liepė sukurti, čiau skelbtų aukų, kurias Karapikas’ R P. Pikturna,
derniškomis užlaido
dovybėje muziko J. Saurio.
lr s“dctl btangmos.us patrijoti„gieji lietuviai su- p. j Poniška, Juoz. Mikšiu, mis ir Hollywood
šviesomis. Darbas
Į tų darbą įtraukta visų j “antras.
.dėjo Lietuvos Neprikiaus0- B Nenartonisį1 V. Paukštis, Garantuotas.
kolonijų veikėjai-os, kurie, | Įsiliepsnojus laužui, vadas mybės paskelbimo sukak- j ukanis, Maggie Pitke- 420 West 63 rd Street
pasiskirstę pareigomis, po sušuko: “Vyrai, verčiau ant ties minėjime 32 W. Ran-Įwich
Shimkus, St. Tun-i
Tel.: Biznio - ENGletvood 5883
kolonijas darbuojasi platin- laužo gyviems dievams pa- dolph St. auditorijoj.
Po kelis, Mike Polinski, P. StaBes.: - ENGlevvood 5840
dami to didelio parengimo siaukoti, negu priešų vergo- $5.00 aukojo: Pranciškus ir ražinskaitė, A. Normant, Al.
FURNITURE
tikietus, renka sveikinimus vėn patekti”. Pats kalaviju Petronėlė Kayriai, Kazys žalpis, U. Gudas, R. Mateprogramos knygon, kuri bus pervėrė širdį, krisdamas ant Shukis, V. Bernotas.
i kūnas, A Butelis J StoliRemkite Lietuvišką
gana didelio formato ir įdo- laužo ir jį pasekė visa įguPo $2.00: Dr. ir žmona ckįS) p. Platkauskas, Paul
DININO ROOM SETS — PARLOK SETS — BEDROOM SETS
Žyduką
mi. Patartina mūsų biznie- la. Kryžiuočių pulke buvo Atkočiūnai, Povilas Shau- Dusjn> j Grumbinas, K Pa— RŪGS — KAD IOS — RKFRIGEKATORS — WASMERS —
riams ir profesionalams pa- belaisviu senelis belgų gra- lietis, J. Staradum.
MAN GELS — STOVĖS.
NATHAN
sigarsinti joje. Tai bus at- fas Jis tarė: “Sudegdami
AU NaUonaUy Advertlacd Items.
Po $1.50: G. DambrausKANTER
Vytauto Parke
mintina knyga.
parodo mums, kad mes ne- kis, dr. P. Vileišis.
MUTUAL
Lietuvių visuomenė pra- šame verti juos paimti į bePo $1.00: A. S. Knizin, Piknikai 1941 m.
LIQUOR
šoma įsidėmėti dieną, įsigy-l laisvę”.
Šv. Jurgio parap. — goguFrank Vassel, Jos. V. MocCO.
ti iš anksto tikietus ir skait- Gyvas pavyzdys mums, įkus, St. Petraitis, J. Sprai- žės 18 ir rugpiūčio 31 d
Wholesale
lingai dalyvauti. Lietuvytis kad mes dar daugiau bran-ltis, A. P. Pushis, T. Aleliu- I šv- Kryžiaus parap. — bir
FACTORY REPRESENTATIVE
4707 So.
želio 22 ir rugpiūčio 17 d.
6343 So. Western Avenue
H&lited St
Nekalto Prasid. Šv. Pane
TeL
Blvd.
“THAT LITTLE GAME
-THICK-SRULLED
lės iparap. — birželio 29 ir
0014
rugpiūčio 24 d.
VA/AuJ pi M)"<OU ticMTT
tAtėH \F
Gimimo Šv. Panelės parap.
SĖT ME A "TAtV
•
SotAEBovyf
NovxJ FoO. THE FlFT.ETH
— birželio 8 ir rugsėjo 7 d.
tLSt OPEHS
*<o\) T
WtA>
TiM^fUSTEN,
—
,.
Šv. Antano parap. — bir
4ou KHou) N
\
\F SOJHEBoctf ELSE'OPENol
VAAt) A PfcVR
želio 15 ir rugsėjo 14 d.
VKcrtvfc
AMt> 'You TioMT’BUT7BR"
DOMINIKAS KURAITIS, Sav.
OF BlGtVCS
Rez. Tel. VICTORY 2199
Visų Šventųjų parap. — ge
A
OF
L <>WOUVt3
Tyarovu 'Eca Aaiav l
gužės 11 ir liepos 13 d.
"tvAn.ouJ 'et*
TJORT HAHG OM \AI\TH'EI'A
AGENTAI:
VARTOTŲ KARŲ
Dievo Apvaizdos parap. —
Mot T>nM ?
Jonas Rodi nas
SKYRIUS:
birželio 1 ir rugpiūčio 3 d.
'f
Jonas Jasinskas
806
West
31 st Street
Šv. Mykolo parap. — lie
Ant. Labanauskas
Chicago, III.
pos 20 d.
H. Rajewski
Telefonuokite:
Aušras Vartų parap. —
“Shorty”
VICtory 16 9 6
rugpiūčio 10 ir spalių 5 d.
ŠŠ. Petro ir Povilo parap.
— gegužės 4 ir liepos 27 d.
Šv. Juoząpo parap. — ge
gužės 25 ir rugsėjo 21 d.
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA
Šv. Kazimiero parap. —
liepos 6 ir spalių 12 d.
“Draugo” — rugsėjo 1 d.
Nauja Vieta:
L. Vyčių — liepos 4 d.
Labdaringos Sąjungos —
907 WEST 35TH STREET, CHICAGO
gegužės 30 d.
Telefonas: LAFayette 2022
•Šv. Kazimiero Akad. Rė
mėjų — rugsėjo 28 d.
CORKBOAOD

FtMKMS lKWLATtMO Boa»B»
CoHFtt JiioCoM»o«ino«

Sorrtboo-30im

Gmtc Fy

Aukos Lietuvos
VadaVIITlUI

WHOLESALE

BROKER

ALEX ALESAUSKAS & SONS

elk

lot

MILDA BUICK SALES

Chicagos Provincijos Para
pijų Chorų — birželio 28 d.

V

1

Plrttiadienls, kovo 17, 1941
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DAUGIAU KAIP VIENAS MILIJONAS
DOL. NUSUKTA ŠELPIMU
Illinoiso generalinis pro- .
kuroras Barrett paskelbė,
kad 1934—1936 metų laikotarpiu daugiau kaip 8,000
asmenų iš valstybės sukty
bėmis išgavo apie 1,100,000
dolerių savo šelpimui, kurio
nebuvo reikalingi.
Illinois Emergency Relief
Komisija turi rekordus. Da
lis tų žmonių apie 360,000
dol. grąžino. Bet kiti yra
kalti apie 740,000 dolerių,
Komisija turi jų pasirašytas “promisory” notas. Tačiau iškolektavimas neįma
nomas.
Tos stambios sumos šel-

pimas išgautas įteiktais ne- I
teisingais pareiškimais ir iš
pradžių tas reikalas mažai
buvo paisomas. Didelis nuošimtis tų žmonių turėjo
darbą ir ėmė šelpimą. Kiti
ėmė šelpimą, kurs jiems vi
siškai buvo nereikalingas.
Generalinis
prokuroras
užvedė tyrinėjimus, kokiais
sumetimais tos suktybės ga
lėjo įvykti ir paskiau buvo
pakenčiamos.
Jis ypač norėtų patirti,
gal kartais šios suktybės
turi kokį nors sąryšį su po
litinėmis mašinomis ir rinkimais.

Suimta 3 jauni
kriminalistai

J. A. Valstybės
išmokės karo
išlaidas

Chicago avė.
nuovados
policija turi arešte tris jau
Nevv York Enąuirer laik
nus kriminalistus: Chester
Bujnowski, 22 m.,
John raščio leidėjas ir redaktoZinsmeister, 22 m., ir Rus- rius William Griffin Chicasėli Holbrook, 24 m. amž. goj kalbėjo apie karą.
Jo nuomone, jei naciai
Visi trys kas mielas vaka
Angį iras važinėjo
vogtu au- ' greitu laiku neįveiks Anglitomobiliu ir užpuldinėdavo j j°s’ karas prasitęs ilgą laipraeinančias moteris, iš jų i k4
tada J. A. Valstybės
atimdami rankinukus (pini-Į i8^kiš karan.
ginęs). Jie išpažino, kad kas
Niekas negali žinoti, kaip
vakaras tuo būdu pelnyda paskui karas baigsis. Tik
vo 40 iki 50 dol. Pasisakė, yra žinoma, kad J. A. Vaikad prieš rankinukų atėmi stybės turės užmokėti visas
mą daugumą moterų reikė karo išlaidas: savo, Anglidavo parblokšti ant šali jos ir kitų sąjunginių vai
gatvio. Kai kurios jų aukos stybių.
tokiu būdu sunkiai sužeis
tos.

Bujnovvski pasisakė, kad
jis buvo nuolatinis vogto
automobilio vairuotojas iri
budėtojas. Jis sako, kad į
policiją jie pakliuvo dėka
Holbrooko žioplumui, kurs
visas laikas spyrėsi būti an
truoju automobilio vairuo
toju, bet nemokėjo kaip rei
kiant automobilį valdyti.
Penktadienio rytą dviem
sėbrams miegant tas Hol
brook pasiėmė automobilį
ir leidosi gatvėmis mokin
tis važinėti. Už neatsargų
važiavimą jis suimtas ir iš
davė kitus du savo sėbrus,
kurie vienam viešbuty sau
ramiai knarkė ir kuriuos
policija užklupo.
Sakosi, kad plėšimais įgy
tus pinigus jie praleizdavo į
tavernuose.

Apvogta
parduotuvė

Policijai pranešta,
kad
x
,
vagių apvogta Ben Franki-lin parduotuve,
x
5760 Mil.waukee - ave. Pagrobta 300
dol. pinigais ir apie 250 dol.
vertės žiedų.
• i £
j

KARALIENE SALMONŲ FESTIVALIJI

Nori pasilikti
įkalinta
Areštuota Globė Paper
Box Company kasininkė ir
knygvedė Miss Lee Schuman, 33 m. amž., už išeikvojimą tos firmos 3,000 dol.
Areštuotoji išpažino, kad
ji tai praleido arklių lenktynių azy ose.

Penktadienį ji pašaukta
teisman, bet byla atidėta į
kovo 27 dieną.
Jos brolis ir kiti namiškiai prašė teisėjo sumažin
ti laidą už jos išlaisvini
mą iki bylos nagrinėjimo.
Tačiau kaltinamoji atsakė,
kad ji nori pasilikti kalėji
me. Sakosi jai gėda išeiti
švieson tokią negarbę pa
darius savo namiškiams.

X Aušros Vartų parapi
jiečiai ir kitų Chicagos ko
lonijų kun. J. Dambrausko
bičiuliai, ar turite įsigiję bi
X Viktoras Pilipauskas, lietą į jam rengiamą pagerb
sočikagietis, išvyko į Nevv ti bankietą kovo 23 d. para
Orleans ir Floridą porai sa- pijos salėj (West Side). Jei
vaičių atostogų. Jis yra pa- dar neturi, tai įsigyk kaip
rapijos choro ir Šv. Vardo galima greičiau, nes beliko
dr-jos narys.
tik kelios dienos. Neatidė* Keturakieng |r Vaice- liok> padaryk tai šiendien

APLINK MUS

kauskienė,

Vartų ar rYt°j-

Aušros

parapijos darbuotojos, sun. gv Baltramiejaus pakiai serga. Stumbrienė, taip rap w.aukegan, III., sodaliepat žinoma parapijos veikė- tės ’ balandžio 27 d. rengia
ja, jau šiek tiek gerėja.
“Amateurs shovv”, Lietuvių

Auditorijoj. Komisijos pirmininkė yra Stella Lulis,
naras: EmilY Kučinskas, He
^en Jakaitis, Helen Jonaitis,
Marion Jonaitis. Kovo 16 d.
sodalietės “in corpore” eis
prie šv. Komunijos 9 vai.
mišiose.

X AKD North Side skyrius vajaus vakarą rengia
kovo 30 d., parapijos salėj.
Bus atvaidinta “Motinos
Diena”. Programoj dalyvaus ir Šakar-Makar choras

X Vestpulmanietė Roza-f
Kol kas ji liko uždaryta.
X G. Runeliūtė, veikli
Kalbama, kad bylos metu Įnja Rimkienė sunkiai sirBridgeporto lietuvaitė, gyv.
jos namiškiai pasiryžę ją Sus ir gulėjus ligoninėj jau
3331 So. Union Avė., jau nu
vaduoti pasiūlymu jos iš grįžo namo. Linkime jai vi
pirko savo mamytei bilietą
C'Uraugus" Acme teleptioto)
eikvotą sumą firmai grą siškai sustiprėti.
į DLK Gedimino 600 metų
Linda Johnson, radijo ir krutomųjų vaizdų žvaigždė, žinti.
X Vestpulmaniečiai: Jus mirties paminėjimą, kuris
parodo kaip korektingai reikia pagauti salmonas (žuvy
tas (Bush) Poška, Paul Le- rengiamas balandžio 27 d.,
tes). Ji ruošiasi salmonų festivalui, koks įvyks Escanaba,
Policininkai baigė onas, Ed. Marcinkevičius iš- Sokol salėj. Gražus pavyzMich., balandžio 19 d. Ji bus festivalo karalienė.
vyko į Dėdės Šamo kariuo- dys mergaitžmSi kurių dar
R.
Kryžiaus
kursus
Nesenai
Nevv
Yorke
fe

menę
karinę prievolę atlik- ]
Vyriausybė bando
gyvos mamytės. Suteikite
deralinis teismas nusprendė,
ti.
Chicagos policijos depar
motutėms džiaugsmą pasekkad vyriausybė neturi tei
UZgrODtl CJYVGSilGS
X Vilniaus įkūrėjo DLK damos Genovaitės pėdomis.
sės savinties mirusio žmo- tamento 5,000 policininkų
apdrauda
gaus paliktos gyvasties .-.p- bai«ž 10. savaičių Raudono Gedimino 600 metų mirties Tikietų galima gauti pas O.
draudos, jei yra pažymėta, jo Kryžiaus greitosios pa sukakties minėjimo tikietus Aieliūnienę( 3257 So. Union
Chicagos federaliniam dis
galbos kursus. Šią savaitę West Pullman platina Karo-i
ir g Petrauskaitę 839
trikto teisme vyriausybė iš kam tas nalikta.
įvyks jų galutini kvotimai. lis Raila. Minėjimas bus ba-j
kelia bylą vienam advoka
landžio 27 d., Sokol Hali, W’ 34th PL
Teisingumo departamen
tui, kurs turi užtraukęs mo- tas sako, kad tenai prieš palikta apdrauda. Tad su 2345 So. Kedzie Avė. Ruo
kesčių už pajamas mokėji- vyriausybę sprendimas iš gyvo žmogaus apdrauda ga šiama nepaprasta progra- PLATINKITE IR REMKITE
mą, tikslu pasisavinti jo gy- neštas ryšium su mirusiojo li būti visiškai atvirkščiai. ma.
J
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.
vasties apdraudą, nepaisant
to, kam ji užrašyta. Teisiųgurno departamentas- tvirti- W
J
na, kad gyvasties apdrau 1
da yra žmogaus nuosavybė
taip, kaip personalinė nuosavybė ir vyriausybė pirmo......
.. .
x . IB
Ji
turi
teisę
is
to
sau
atsiJ
v
imti’ kas Jai Priklauso, jei lu
TAIP! TAI YRA TEISYBĖ žmogus yra jai, vyriausyibei, skolingas.
• *
į
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MARCH REMOVAL SALE
KAD BUDRIKO RAKANDŲ ANNEX-WAREHOUSE

F1ARGUTIT

3417-21 South Halsted Street, turės išsikraustyti,
dienų šiam dideliam išpardavimui.

Lieka tiktai

60

RADIO LAIKRAŠČIO 94Į METAI
ĮSTEIGTAS CHICAGOJE 11 BAL.-APRIL, 1932
Jis aptarnauja Chicagos ir apylinkės Lietuviją.
Tai vienintelis VAKARINIS lietuvių radio laikraštis
visoj Amerikoj, leidžiamas 9 sykius į savaitę.
Sekmadieniais — 1-mą valandą po pietų.
Kitomis Dienomis — 9:30 vai. vakare.
Penktadieniais ir Šeštadieniais — 7-tą vai. vak.

W H F C -

(1420 Kilocycles)

KAD šis puikus $125,0000 stakas
rakandų, radijų, pečių, šaldytuvų,. ir parlor setų turės būti išparduotas
nepaisant kokiomis kainomis — sutaupyti kraustymo išlaidas.

KAD šis išpardavimas sparčiau eitų,
kainos ant visų rakandų dabar yra stebėtinai sumažintos.

KAD sutaupysite nuo 30 iki 40 nuošimčių

“THAT LITTLE GAME”......... The

Li’l Cutup

ant moderniškų, stipriai padarytų parlor setų, miegamo kambario se
tų, gasinių pečių, šaldytuvų, karpetų, liampų.
Sutaupysite daug pi
nigų dabar perkant rakandus ir taip namams reikmenis.

KOVO MENESIO IŠPARDAVIMAS DABAR TĘSIASI

3417-21 SOUTH HALSTED STREET

CHICAGO, ILL.

dale Budriko naujos, gražios krautuvės su mėlynu frontu.

Telephone: YARDS

3088

Leidžiamas žymus radio programas iš stoties WCFL, 970 kilocycles,
vakarais nuo 5:30 iki 6:15 valandos.

nedėlios

