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vokiečiai

buvo įspėję graikus, jog Vo
kietijos

legijonai

jei

Graikijoj pasirodytų Angli

jos kariuomenė.

Šiandie jau niekam nepaslaptis, jog Graikijoje

didelis

anglų

yra

kariuomenės

Anglija įspėjo
Jugoslaviją
BELGRADAS, kovo 24 d.

1914 metais Vokietija tu

riausybė, pilnai pasirengusi

tartį, sustiprino krašte poli

Argentinai

|v0 vyriausybės

Ša

naktį
ant
lau numetė pereitą
kia paruoštas gabenti Ju Berlyno 10,000 padegamųjų
goslavijos pasiuntinius Vie bombų ir nemažą skaičių

kad

Jugoslavija tinai ir kitoms Pietų Ameri
Dr.
K.
vis dar įstengė pratęsti pri kos valstybėms,
jam
sidėjimą prie ašies, nors Graužinis, perduotų

non, kur turi būti pasirašy

ir

Pasiuntinybę,

reikia labai abejoti, kad ji

Lietuvos

įstengtų išlikti laisva, nors

slu perduoti ją

vokiečių reikalavimai Jugo

Šis Sovietų manievras,

žiūrint
panaudotų
bombų
forma skaičiaus, atakos,
sakoma,
liai įspėjo Jugoslavija,
jog nebuvusios tokios
aršios
pastaroji negali tikėtis, kad kaip šio mėnesio 12 dieną.

tik

Anglija

Sovietams.

pa

stybių

vyrų

nusistatymai

keičias galima suprasti pa

Copyright

Lincoln
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biavimą pasauliniam

moks į Vašingtoną kovo mėn. 23
universi d., vakare.

Yosuke Matsuoka

kare,

pareiškiamas

U. S. PROTESTAS

Žinių Santrauka Anglų Laivas

Amerikon

JAPONIJAI

sukimo nuo ilgametės neu- kiečių kareivius prie bara
tnliteto politikos.
kų, netoli Cherbourgo.

VICHY, kovo 24 d.
—
— Diplomatiniai
BALTIMORE, kovo 24 d.
sluogsniai
Diplomatinio korpuso
var šiandie praneša, jog Turki — Laikraštis The Baltimore
mo tarp Japonijos ir Ameri bombardavimų, kovo mėn. j
du, Amerikos ambasadorius jos prezidentas
Inonu for Sun šiandie rašo, jog auto
kos.
pirmojoj pusėj, kritusi bom
Japonijai Joseph C. Grew, maliai
prane
pranešęs
Hitleriui, ritetingi sluogsniai
--------------ba pataikė į kaimyninį Liepareiškė Japonijos užsienio jog Turkija bus
priversta šę, jog į Norfolką, Va. plau
Tačiau metai bėgo. Mat- tuvos Pasiuntinybei
namą. |
ministeriui Matsuoka griež kariauti,
jei bus paliesta kia Anglijos karo laivas, ku
suoka kilo ir keitės jo poli-f Lietuvos Pasiuntinybės
iš
tą protestą dėl paskutiniuo jos saugumo zona, nors Tur ris bus taisomas ten esan
tinęs idėjos.
mušta
langų,
sugadintas
ju laiku įvykusių
užpuoli kija nenorinti įsivelti į Bal čiose laivų dirbtuvėse.
Pirmiausia
jis
karštai stogas, Pasiuntinybės darže
mų ant svetimšalių diplomą kanų karą.
Laikraštis rašo, jog
šie
ėmė skelbti apie Japonijos Įjg — pieva užversta akmetų.
sluogsniai nepatiekę
laivo
teisės Kinijoj, kurią ji tu- nimis,
plytgaliais,
moliu,
šis protestas
pareikštas
vardo, bet tik pareiškę, jog
rinti išgelbėti “nuo komu- Rasta akmens įkritusio virsąryšyj su Japonų policijos
MONTREAL, kovo 24 d. tai esąs sunkus kruzeris.
nizmo, kuris ėdasi tautos tuvėn. Lietuvos Pasiuntinys
Vienas Norfolk dirbtuvių
(Kinijos)
širdin”;
vėliau Didžiajai Britanijai, p.
B. I aštriu elgesiu su Prancūzi — Aviacijos reikmenų ga
tete. Jis visados buvo nuo Bombos L. pasiuntinybėj
širdus rėmėjas
draugingu
Per vieną Londono iš oro

TOKIJO, kovo

24 d.

notoje

Ar

pareiškiama

sluogsniai įsiti tus pajūrio uostus.
kinę, jog joje pareikšta tas
Blogos oro sąlygos sulai
pat sentimentas kaip ir Bul kė vokiečius nuo platesnių

garijos atžvilgiu.

atakų Anglijoje.
Anglų komunikatas

Kariuomenė paruošta
Šiąnakt vidurnaktį nutrau

kiami visi

leidimai

karei

viams vykti atostogų ir di

dėsniuose miestuose

kariuo

prekybiniu

Prie

Paktas

šiuo momentu svarbu

kuo Jurgutis su

kad

pulk.

šeima

St. mas šaltinis
praneša, jog
laimin- šiąnakt Turkija ir Rusija

jam vandenyne spėjama
ROMA, kovo

24 d.

to reikalauja Rusijos

sau-,

gumo interesai.

Japonija Rusijai gali pažadėti dalį Indijos ir

dalį

Kinijos. Tačiau Maskva ge
rai žino, jog karui nusitęsut

paskelbsiančios bendrą drau Italijos
karo
vadovybėje
Lietuvos Ministras Pran- gingumo deklaraciją.
praneša, jog Vokietijos bom
cūzijai, p. P. Klimas, iš Viši
deklaracija,
sakoma, banešiai pakartotinai apmė
cby išvyko, kuriam laikui į reikšianti, jog Rusija yra
tė bombomis anglų kruzerį
pietų Prancūziją.
pasirengusi padėti Turkijai ir penkis laivus Vallettos uo
materialiai, jei Turkijai pri ste, Maltoje.
Todėl Maskva ir veda pa- reiktų kovoti prieš Vokieti

ji tas dalis gali gauti ir be žadu politika. Ji žada ir vie- jąjaponų malonės.
niems ir kitiems. Rusija tu-

ORAS

pernelyg ri sudariusi sutartį su Vo- keti, jog šį savo pažadą iš
nesaugu pašonėje turėti ga-į kietija ir teikia jai reikia- pildys. Ne todėl, kad Stali
Giedra. Temperatūra pa
lingą Vokietiją. Nesaugiau mo8 žaliavos. Tačiau
tuo nas norėtų Turkijos laisvę stovi. Vakarų vėjai.
ir staigus Vokietijos pralai- pačiu laiku ji žada paramą pagerbti, bet todėl, kad ka
Saulė teka 5:45 vai., sau
mėjimas.
į Turkijai ir, labai galima ti- rą pratęstų.
____ lė leidžias 6:07 vai. . „
Tačiau Rusijai

Kobe pastebėta karo laivas,

kurį

keleiviai

President

Jackson laive pažino

Italijos lydimąjį laivą
trėją.
Laivas

buvo

stovįs prie uosto

pra

neša, jog tik “mažas skai
čius

bombanešių

vokiečių

tepasirodė pereitą naktį An
glijoje

ir

keletą

numetė

bombų rytinėj

Anglijoj”.

Susirūpinę laivais
Tuo tarpu Anglijos admi

raliteto

reiškia

sluogsniai

susirūpinimo Vokietijos Lai

vyno veiksmais. Jie pareiš
kia, jog vokiečių laivai, ver
kią šiauriniam Atlante yra

daug greitesni ir geriau ap
ginkluoti negu daugeiis An

glijos karo laivų.
pareiškia,

Šie sluogsniai

jog šių Vokietijos karo lai

vų

pasirodymas

šiauriniam

Atlante sudarąs Anglijai di

džiausią problemą.
Šių Vokietijos karo laivų
grupės Atlante

gali

skan

dinti iš Amerikos siunčiamą

paramą tol, kol Anglija įs

iš

— to, jog prie Japonijos uosto

ilgiausiai karą pratęsti, nes gaj pasiekė Rio de Janeiro.

vieni

naktį

plomatiniai

Laivas

Patirta,

Kai pereitą

kokie nors galimi anglų vei anglų lakūnai 38 kartą boru
ksmai prieš Jugoslaviją ofi bardavo Berlyną, kiti apme
cialiai nepranešta, tačiau di tė bombomis vokiečių užim

menei įsakyta būti pilnai af
attache mybos direktorius Bell šian pareigūnas pareiškė
nieko
jis tapo griežtu nacionalis- k Balutis ir Pasiuntinybės
siginklavusiai.
Count Tascher de la Page- die praneša, jog Kanados nežinąs apie šiuos planus.
tu, paskui fašistu ir paga- personalas išliko sveiki
ir
Policijai įsakyta pratęsti
rie, kuriam prieš tai japonas aviacijos dirbtuvės pagami
Vakar naktį Romos radio
Iiau provokiečiu.
nepaliesti.
sargybą 24 valandas ir už
taksi
vairuotojas
perlau na apie keturiasdešimt or pranešė, jog “10,000
tonų
drausta visi viešieji susirin
Biuletenis apie Lietuvą
žęs koją.
Anglijos destrojeris” atvež
laivių į savaitę.
Šiandie, 61 metų Matsu
kimai.
Lietuvos Generalinis Kon
Matsuoka, kuris šį protes
tas į Amerikos uostą Ches
oka, vyksta per Rusiją Ber- sulatas Zūriche pradėjo lei
Belgrade skleidžiami paro
tą priėmė prieš išvykdamas
ter. Laivas sužalotas kovo
lynan ir Romon
pasitari- stį biuletenį, kuriame telpa
fletai, kuriais kviečiami
į
TOKIJO, kovo 24 d.
Europon,
sakoma,
nuošir
se su Vokietijos submarinu.
mams.
šias
konferencijas visi apie Lietuvą pasiromasinį
protesto
mitingą
Laikraščiai Asahi ir Yomui- Daugiau smulkmenų
džiai atsiprašęs.
nepa
Romos ir Berlyno spauda džiusieji straipsniai šveica
Belgrado viešajam sode. Mi
“AŠ reiškiu Vilties”, pa ri šiandie rašo, jog Ameri tiekta.
labai garsina. Tačiau iš jų rų spaudoje.
tingas turįs įvykti rytoj. Ta
Biuleteniuose
reiškė Matsuoka, “jog to kos įstojimas į Europos ka
tikėtis kažko nepaprasto ne telpa
pasirodę
straipsniai
čiau policija pareiškia, jog
galima, nes
Japonija pir-! prancūzų ir vokiečių kalbo- kie veiksmai, įžeidžią mūsų rą yra neišvengiamas ir, pa
mitingas būsiąs
išsikirstysak jų Amerika įstosianti į Italų
garbę tikrai sustos”.
miausia turi suvesti sąskai mis. Be nusiteikusio Lietu
tas.
karą arba gegužės ar birže
tas su Rusija ir Kinija, kad vai
Japonijos
Tuo pačiu laiku galima
ilgamečio Generalinio Turkų-Rusų
lio mėnesį, kai tikimasi,
galėtų atvirai išeiti prieš Konsulo, p. Simon, šioje sri
pastebėti žymių jog prieš
kad Vokietijos ofensyvą Eu
Šiandie
Angliją ir Ameriką.
ašį nusistačiusieji
žmonės
tyje daug dirba jo pagelbiropoj pasiektų aukščiausio RAMUSIS VANDENYNAS,
sudaryti
ninkas vice-konsulas p. St.
ISTANBULIS, kovo 24 d. laipsnio.
kovo 24 d. — Apie Italijos bandys užsienyje
Sunkiausia suvesti
sąs- Į Garbačiauskas.
— Neoficialus, bet
patiki
laivyno veiksmus
Ramia “laisvus” komitetus.
jos

Kaitas bus su Rusija, kuriai

Taip pat atakuota Hanove

Dienos atakose šiandie an
nusistebėji glų lakūnai apšaudė kulkos
mas dėl Jugoslavijos nusi vydžiais paraduojančius vo

Preziden

žvelgus į Japonijos užsienio tas, A. Smetona su Ponia,
ministerio politinę karjerą. pakelyje į Vakarus, atvyko
lus baigė Oregon

194 1

“pa

rems Anglijos vyriausybė”. ris ir Kiel, šiaurvakarinėj
Notoje, kurioje pažymimą Vokietijoj ir Den Helder,
apie
Anglijos-Jugoslavijos Laivyno bazė Olandijoj.
draugingumą ir bendradar Apšaudė kariuomenę

tokį

prašymą patenkinti.
P. Respublikos

šiandie

prisidėjimą prie ašies

Grauži- •

atsisakė

dalyvavo

atakose

ir skaičius lenkų lakūnų. Ne

Anglija įspėja

Vy
nepalyginamai naudojant Bulgarijos
švelnesni už
reikalavimus riausybės ir jos pasiuntinio
tarpininkaųįmą, nuėjo
nie
Romunijai ir Bulgarijai.

nis griežtai

sprogstamųjų bombų.
Šiose

ta sutartis su ašimi.

yra

Kaip greit šiuo laiku val

LONDONAS, kovo 24 d. —»

Specialus traukinys

priežas- Lietuvos pasiuntinys Argen

kais. P. Ministras

Laivyno Žygiais

praneša
sukilimus, kai tik įvyks su Šiandie oficialiai
ma, jog
Anglijos lakūnai
tarties pasirašymas.

pavedamas

• darė tam tikrų žygių,

slavijai

Susirūpinę Nacių

cijos ir kariuomenės apsau

Bulgarijos

Neperseniai,

čią klaidą nacių vadai nore-, P^iuntinys

čių šiandie

su

gą prieš bet kokius galimus

rėjo kovoti dviejuose frontuose. Neatrodo, kad tą pa-

BERLYNE 10,000
ANGLU BOMBŲ

— Šiandie Jugoslavijos vy

PREZ. SMETONA
VVASHINGTONAN

žygių nedaro.

Gal būt, dėl šių

XXV

VOL.

pasirašyti su Vokietija

skaičius, bet vokiečiai jokių

tų pakartoti dabar.
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Demokratijos Kiaušinis

RUSAI NEGAVO
LIETUVOS
PASIUNTINYBES

pradės

prieš Graikiją atakas,
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Jon. Vaiva
anksčiau
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TRUMPAI
Kiek

LITHUANIAN

Rusai Sustabdė

tengs sudaryti apsaugą.

Aliejų Naciams

Priešai Siūlo

esant

BELGRADAS, kovo 24 d.
Eri — Aukšti diplomatiniai šiuo

ganiai šiandie pareiškia, jog
pastebėtas Rusija, kuri turi sudariusi

šeštadie-, su Vokietija nepuolimo

Priimt Bilių
VVASHINGTONAS, kovo 24

ir d. — Senatorius Adams, ku

nio rytą ir vakar naktį jis prekybos sutartis, nuo kovo ris priešinosi priėmimui pa
ten tebebuvo.
pirmos dienos uždraudusi ramos
Anglijai
įstatymo,

jūras gabenti Vokietijon aliejų.
šiandie . Senato
posėdyje
1936 metais. Ji tinka
mi
Tą dieną Bulgarija įstojo kreipėsi į senatorius, kad
noms sėti ir jūrininkai spė ašies sąjungon ir Vokietijos būtų priimtas
įstatymas,
Eritrėja paleista į

lioja, jog ji pasiųsta pasėti kariuomenė įžengė Bulgari skiriąs
Anglijos
minų Australijos vandeny- jon.
$7,000,000,000. ,

w

paramai

o 25, 1941
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AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS, ŽYGIAI IR DARBAI
Lietuviai Ir

Svetimtaučių
Draugijos

Net Degtukų Stoka

rius, laikė mėnesinį susirin
kimą. Priduota 20 naujų na
rių mokestis.
K.

Sovietų Lietuvos laikraš
Čiai praneša, kad smarkiai
išsiplėtusi degtukų pramonė. Čia pat sakoma, Kad
degtukų Lietuvoje vis dar
stokoją.
Reikia pastebėti, ,
kad nepriklausomos Lietu
vos laikais degtukų pramonė gal ir nebuvo tiek “išsiplėtusi,” bet užtat degtukų
būdavo. O dabar, matomai,
degtukai, kaip ir visa Lietuvos gamyba, eina “galingojon” sovietų Rusijon.

Naujokų Išleistuvės

Shenandoah, Pa. — Dau
Nevv Britain, Conn. — Pe
gelis Shenandorio lietuvių, reitą savaitę iš mūsų mies
ypač čia gimusių ir augu to virš šimtas jaunuolių iš
sių priguli ir daug darbuo važiavo į kariškas pratybas,
jasi prie visokių vietinių a- tarp jų buvo ir devyni lie
merikoniškų ir kitų tautų tuviai. Miesto valdyba su
draugijų, bet prie lietuviškų ruošė jiems iškilmingas iš
visai nepriguli ir lietuvių leistuves, atstovaujant iškil
tautos reikalams ir garbei mėse kiekvieną tautą. Lie
nepasidarbuoja. Daugelis iš tuvius atstovavo advokatas
jų labai gražiai galėtų ir Tarnas Kubilius. Išleidžiant
jiems reikėtų, nes kaipo biz iš stoties, susirinko tūks
nieriai iš lietuvių pragyve tantinė minia žmonių, kurių
nimą sau daro. Čia yra li- daugumoje tėvai, motinos,
gonbučio moterų rėmėjų seserys ir broliai. •
draugija. Tai draugijai va
dovauja nelietuvės ir nekaMisijos prasidėjo mūsų pa
eaiik^ . Žymią dalį te 3 drau rapijos bažnyčioj šį sekma
gijos sudaro lietuvės. Jos dienį, kovo 23 d. ir tęsis per
daugiausia ir dirba, kada dvi savaites. Visiems gera
kas ruošiama ligonbučio proga pasinaudoti, švento
naudai, bet visą garbę už mis malonėmis, kurias ga
nuveiktus darbus pasisavina Įima įgyti laik’c šv. misijų.
tos draugijos vadovės, net Tad pasinaudokim.
T. M.
nepaminint lietuvių, kurios
daugiausia tam reikalui pa
sidarbavo. Yra čia ir kitas
moterų klubas, kur irgi gal
didžiuma moterų ir mergi
Cleveland, Ohio. — Kovo I
nų yra lietuvės, bet ir šiai
draugijai vadovauja nelietu 15 d., nežiūrint blogo oro, ,
vės, ir už darbus jos sau atsilankė gražus būrys vy-,
garbę pasisavina. Kad tos rų, moterų ir jaunimo į Šv.
moterys nors kiek pasidar Vardo draugijos parengimą,
buotų lietuvių tarpe, tai kurio pelnas paskirtas vė
daug naudos jų darbai at liavos stiebo fondam Stie
neštų ne tik lietuviams, bet bas vėliavai iškelti bus įkas
ir visam miestui. Kitą kar tas prie mokyklos.
Dr-ja dėkoja Kotrinai Viltą daugiau apie tai parašy
kutaičiūtei,
O. Bartuševičiesiu.
Mainierys
nei, A. Vyšniauskui, A. Ba
cevičiui ir K. Obelienui už
I aukas ir visiems atsilankusiems.
Kor.
Cleveland, Ohio. — Sta
sys Gabaliauskas, kuris jau
porą mėnesių kaip važinėja
po Naująją Angliją ir Pennsylvanijos valstiją su pra
kalbomis, Clevelande kalbės
sekmadienį, kovo 30 d., Šv.
Jurgio parap. salėj. Jis yra
geras kalbėtojas.

rri ■ •

•

■ ir

Lietuvių Žinių
Vakaras

Gavėnios MetiKovo 24 — balandžio 6
dd. — šv. Jurgio parapijoje, Philadelphia. Pa. — kun.
dr- K- Rėklaitis ir kun. J. Į
Vaškas.
Balandžio 7 — 13 dd., Šv. I

Listen to
PAIAKintPU'ę
f A LAN II Cw II o

Jurgio parapijoje, Detroit,
Mich. — kun. K. Rėklaitis,
U d. iki 13 d. — Šv.
Vincento Pauliečio parapijoJe» Springfield, III. — kun.
J- Kuprevičius.

Bes 3SJ8 So. Talman Ave.
Kės. Tel. GROvebiU 0617
Office tel. HEMIock 4848

Pametę automobilį
pabėgo

DR. J. J. SIMONAITIS

šeštadienio vakaią polici GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
ja iš Brookfieldo vijosi į
Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus.
Belhvood du plėšikus. Pikta
dariai pametė vogtą auto 2423 W. Marąuette Road
mobilį ir pasislėpė.

DR. STRIKOL’IS

Būkite Malonus
SAVO AKIMS
Tik viena pora akių visam sry
veniir ui Saugokit Jas. teisdami
išei .^minuoti j is moderniškiausia
metodą, kuria regėjimo mokslas
gali sunikti.
32 METAI 1’AIYItr.MO
pririnkime akinių, kurie iMišaiina
visų akių įtempimą.

PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:
! Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliomis pagal sutartį.
i Office tel. YARIs 4787
Namų tel. PROspeet 1930

Dr. John J. Smetana
Dr. J. J. Smetana, Jr.
OPTOM ETRISTAI

1801 So. Ashland Avenue

Juozas Eachunas, Tabor Farm, Sodus, Mich., savininkas,
Kampas 18-tos
atostogaudamas Floridoj turėjo didelio pasisekimo žuva- Telefonas CANAL 0323 — Chicago
OFISO VALANDOS
vime
Okeechobee
ežere. Kaip. matom
nemažų
žuvų
pagavo.
_
...
rr,
. .
..
r-,
ii Kasdien P-00 a. m. iki 8.30-p. m.
J. Baciunas yra West Michigan Tounst Publicity Group • Tree. ir sėst: 9:00 a. m. iki
egzekutyvio komiteto direktorius.
\________ 7:30 p m~________

Komisijos įvykusiame susirinkime nutarta pakviesti
programą išpildyti stipriausias meno jėgas. Programa
susidės iš vaidinimo ir dainų.
X.
_________________________

Kiekviename žmoguje yra
slapta nenuveikiamos gyvybės jėga, nemirštamas amžinos sveikatos grūdas, ku į
ris. tinkamai vystomas, gydo visas žaizdas, kurių gyvenimas mums teikia.

Šv. Jurgio parap. — gegu
žės 1S ir rugpiūčio 31 d.
Šv. Kryžiaus parap. — bir
želio 22 ir rugpiūčio 17 d.
Nekalto Prasid. šv. Pane
lės parap. — birželio 29 ir
rugpiūčio 24 d.

Visų Šventųjų parap. — ge
RAGINA VEIKIAU PRAVESTI 7 BILIJONŲ DOL. BILIŲ
gužės 11 ir liepos 13 d.
Dievo Apvaizdos parap. -•
birželio 1 ir rugpiūčio 3 d.
šv. Mykolo parap. - lie
pos 20 d.
Aušros Varių parap. —
rugpiūčio 10 ir spalių 5 d.
ŠŠ. Petro ir Povilo parap.
— gegužės 4 ir liepos 27 d.
šv. Juozapo parap. — ge
gužes 25 ir rugsėjo 21 d.
Šv. Kazimiero parap. —
liepos 6 ir spalių 12 d.
“Draugo” — rugsėjo 1 d.
L. Vyčių — liepos 4 d.
Labdaringos Sąjungos —
gegužės 20 d.
Šv. Kazimiero Akad. Rė
mėjų — rug.-ėjo 28 d.
Chicagos Provincijos Para
pijų Chorų — birželio 28 d

Kiekviena gerovė turi bū
ti pirma sukurta dvasioje,
VVilliam Knudaen (kairėje), gamybos direktorius,’ ir pirma turi būti manoma, ne
Harold Smith, sąmatos direktorius, ragina senato pakomitetą skubiau svarstyti septynių bilijonų dolerių karinį gu tikrenybėje apsireikš.
Svett Marden
bilių.

fa p

*

Tėvynės maras — tai iš
tvirkusi ir įžūli jaunuomenė,
kurios dienos praslenka te
atruose, smuklėse ir šokių
salėse. — C. Cantu.

Tel. YARds 5921.
Res.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30

756 VVest 35th Street

LIETUVIAI

~ DR. P. ATKOČIŪNAS
MTIDVAT

VADI
_
. KKAl
(Nurkaitis)

DANTISTAS

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

3147 S. Halsted St., Chicago

Atsakančiai ir prieinama kai
Svett Mardcn
na pritaiko akinius.
Kiekvieną dieną randasi:

Vytauto Parke
Piknikai 1941 m.

CIevelanu, O. — Sekma
dienį, bal. 20 d., šv. Jurgio
parapijos salėj rengiamas įdomus ir turiningas “Liet.
Žinių” vakaras.
Gimimo Šv. Panelės parap.
Į rengimo komisiją įeina
Narių skaičius auga
atstovai ir atstovės iš di — birželio 8 ir rugsėjo Z d.
Šv. Antano parap. — bir
Lietuvai Gelbėti Fondo, džiumos Clevelando lietuvių
želio 15 ir rugsėjo 14 d.
Šv. Jurgio parapijos sky- draugijų.

("Draugas"

.... ...................... ........

YU GO SLAV-AM ERICAN
R Q | Q fiROADCAST
Every Saturday, 1:30 to 2:30 P.M.

STATION

WH1P

1480 kilocycles
(First Station on Your Dial)

Featuring a program

ot

Yugoslav Folk Music

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Didesnei Krašto
Meilei

Kalbės Stasys
Gabaliauskas

TT. Marijonų Misijos

DIDŽIULĖJE BUDRIKO
KRAUTUVĖJE
3409 So. Halsted Street
Tel. Yards 3089

Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir Šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet,
1—4 įr 6:30—8:30 vakare

PASKOLOS

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

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!!
mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpes
tingai globojami ir ligi $5,000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame
314%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

TAUPYKITE

MC’SŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS
45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenuskriaudžiant Nei
Vieno Klijento!

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

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

3236 So. Halsted St.

PHYSICIAN AND SURGEON

2158 VVest Cermak Road
Ofiso tel. CANaI 2345
Ofi-o Vai.: 2—4 ir 7—9
Trečiadieniais pagal sutartį,
Kez Tel.: HEMIock 3150

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue

Tel.folnas; HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS: 24 ir 7-9
ir jutgiil sutartį.
Res. teleionas SEEIey 0434.

DR. S. R. PALUTSIS
Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct.
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak.
ir pngul sutartį.

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

DR. A. JENKINS

TRAPI

...don’t rough! Get pica,ant relief from a
cough <luc to a col.l with Smith Brothers
Cough Drops—Black or Mcnthol—5f.

(Lietuvis)
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

Smith Bros. Cough Drops are the
only drops containing VITAMIN A

2500 VVest 63rd Street

Viramin A (Carotenr) raiše* thr rraistance of
muenus membranes of note and throat ro
cold infections, wben lack of resistaace is duo to Vttaaun A dchciency.

REZIDENCIJA:

6631 S. California Ave.
Telefonas REPuhiic 7868

Ofiso tel. VIRginia 0036
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M.
Nedėliomis pagal sutartį.
Tel. CANaI 0257
Rez. tel.: PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Artesian Ave.
VALANDOS: II v. ryto iki 3 popiet
6 iki 0 vai. vakare

DAKTARAI
Tel. YARds 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12,
2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
Sekmadieniais 11 iki 12

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

3343 Šo. Halsted Street

Tel. CANaI 5969

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
ir pagal sutartį.
Ofiso Tel.:
Rezid. TeL:
VIRginia 1886
PROspeet 3534

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1853 VVest 351 h Street

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

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

4631 So. Ashland Ave.
Tel. YARds 0994.
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
šeštadieniais.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Jos. M. Mozeris, Sec’y.

Acme telephoto,

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

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

Tek Cicero 1484

Chicago, III.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VVALTER J. PHILLIPS
DR. F. C. VVINSKUNAŠ DR.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel. YARda 2246
f

Tel. CANaI 6122

MAUK.

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir ntto 7—9 vitknre
Taiitgi pagili, sutartį.
Ofiso telefonas PROspeet 6737
Namų telefonas VIRgima 2421

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Ave.
Tel. YARda 0994
*
Rez. teL PLAza 3200
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v> vak.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vnl. dienų

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

Antradienis, kovo 23, 1941

DBSGBSB ”

HITLERIS PASIRYŽO PALAUŽTI 13-ąją VALSTYBĘ

Lietuvoj Betvarkė Maisto Gaminime
f?

Pirmiau mėsos užtekdavo ir sau ir dar užsienis
gaudavo, dabar ir padai Lietuvai trūksta.
- Sunkvežmai pūva. - Bekonai stimpa.
Buvome rašę, kad bolše
sovchozai ir kolchozai ne
vikai ieško kaltininkų dėl
pajėgia išmaitinti Rusijos
tos visuotinės dezorganizaci
gyventojų.
jos, kuri įsiviešpatavo oku
Bet fabrike netvarka. O
puotoje Lietuvoje genialiojo
tai reiškia, kad į “Maistą”
dezorganizatoriaus — Stali
bus įkišę savo pirštus nauno vadovybėje. Pereitą kar-.....
, . . .
m
ne
tą patiekėme ilgų ištraukų
var °^ai‘ ’ Taa ne
tvarka, matyti, yra tokia
iš bolševikų partijos orga
pasibaisėtina, kad net prino “Tiesos,” kuri užsipuola
’P'1"”., reikė šauktf apie
žemės ūkio komisariatą dėl
žemės ūkio nusmukdymo. Šį
“kenkimą ir sabotažą”, t
kartą tenka didžiajai “Mai
y. ieškoti viską išperkansto” įmonei, kuri
čių trockininkų, bucharininkų ir kitokių kenkėjų,
nepriklausomas Lietuvos
kurie okupuotoje Lietuvo
laikais pajėgdavo aprū
je vadinami — kapitalis
pinti ne tik vidaus rinką,
tais ir dvarininkais.
bet ir pateikti didžiulius
mėsos kiekius Anglijai,
Iš “Tarybų Lietuvos” suVokietijai ir tai pačiai žinome tikrai skandalingų
“visko pertekusiai” sovie dalykų.
tų Rusijai,
“Visi
autosunkvežimiai,
kuri labai mielai pirkdavosi
kurie naudojimui netinka,
maisto produktų iš “buržujų
stovi atvirame lauke ir
nualintos” Lietuvos.
pūva. Padangos, kurių
taip sunku dabar gauti,
Pasirodo, kad ir "Maiste”
nuo tų netinkamų autouž besireiškiantį kronišką
sunkvežimių nenuimamos
maisto produktų trukumą
ir pūva kartu su visais
esą kalti “buvusieji smeto
autosunkvežimais.”
nininkai.” Kaip jau rašėme,

NORWAY
April, 1940

Ar Jaučiatės Nuvargę
—Be Vikrumo?
Skamlu galvę

_ Išpūtę zi,|urlal?

Kuila tik užsikemša Jūsų žurnos 1Spunta viduriai, dvokia kvapus aitrumai!. užkietCJimas, imkite FĖENA-MINT. Ta malonaus skonio liuosuojunti, kramtoma guma švelniai
bet tikrai
liuosuoja vidurius Im
kite
einant
gult.
Ryto
Jausi
te tikrų, palengvinimų ir atgausite
vikrumų
Jaunų i,- „onų „Uliūnai
naudojasi nei,rangiu l 'EEN-A-M INT.
Jis tinka tr jūsų šeimai. Niiuioirklt
EEEN-A-M1NT šiandien.
S P
‘

RITAIN

\ NETHERLANDS
May 10-14, 1940|

L
BELGIUM
May 10-28,

zJftUŠŠIA SlčNĖDp
wirh Germany Z
Aug. 24, 1939; Z
tie wow weok z

l(k

Prekiauja Naktimis
Kaune atidarytos kelios
maisto produktų krautuvės,
kurios prekiauja ištisą die
ną ir naktį. Jos neuždaro
mos nei sekmadieniais, nei
bolševikiškų švenčių dieno
mis. “Tiesa” vieną tokią
krautuvę aprašinėja ir sa
ko: “laikrodis jau rodė 2 1-2
vai. nakties, bet pirkėjų
krautuvėje nemažėjo.” Tai
irgi parodo “prekių gausu
mą.”

tai jis čia supranta Kremlio diktatūrą, kuri darbinin
kus lygiai taip pat negailes
tingai eksploatuoja, kaip ir
“Elta” dažnai deda tokį
kitus gyventojų sluoksnius. skelbimą: “Eltai” reikalin
Stalinas savo paktais kaip gi specializuoti vertėjai iš
tik labiausiai yra prisidė rusų į lietuvių kalbą, turį
jęs, kad šis naujas karas literatūrinio ar žurnalistinio
prasidėtų. O kaip maskoliai darbo stažą.

Nesiranda Vergu

SPAIN LINKED
te exit since aid
we« given Franco
during eivil *or

GIRMANY'S ACQUISITIONS
■b Military Conguest

15 divizijų pagalba “taikiu
Lengvas dabar pasidarė
būdu” okupavo Lietuvą ir redaktorių darbas: spėk iš
Diplomatic Conguest
kitas Pabaltijo
valstybes versti į lietuvių kalbą visą
Vokietijos diktatorius pavergė dvyliką E uropos mažųjų valstybių ir pagaliau priki pakankamai yra žinoma.
tą šlamštą, kuriuo aprūpina
bo prie tryliktosios — Jugoslavijos. Čia jam sunkiai sekasi. Žemėlapiu rodoma Hitlerio
Maskva!
užkariauti ir okupuoti plotai ir palyginami su J. A. Valstybių didumu. Hitlerio kon
trolėje yra apie 872,000 ketvirtainių mailių su 200 milijonų gyventojų. J. A. Valstybės
aHDthahks
gi yra 3,026,789 ketv. mailės.
,

dėl pasidaro, kad viena ran
ka nežino ką daro kita.

Lietuviškai—Angliškas
ir

Likviduotas Lituanisti Patys Vergijoj Ir
kos Institutas
Kitiems Jos Trokšta

Toliau laikraštis klausia:
“O iš kur ir kodėl toks ne
Okupantai sugriovė dar
Gauta žinių, kad Lenino
girdėtai didelis skaičius vieną Lietuvos kultūros įs
mirites sukakčiai paminėti
kritusių bekonų?
taigą. Būtent, komisarų ta Vilniuje buvo surengta “aka
sov. Rusijoje visa atsako- j Kaip matome, “Maiste” įsiAr čia atsitiktinis reiškinys, rybos nutarimu likviduoja- demija.” Kalbą pasakė masmybė už sovietišką betvarkę į gaigj0 ta pati “tvarka,”
ar kieno nors bloga valia?” , mas Lituanistikos institutas, kolis “tovarišč” šitnikov. Iš
tenka “trockininkams, bu- j kaįp įr sovietų Rusijoje, nes
Susimildami, juk “Pravda” kuriame koncentravosi visas jo kalbos paminėtinos šios
charininkams ir smulkia- apje Įaį <jįeną įš dienos rarašo, kad sovietiškuose kol- mokslinis darbas lietuvių dvi frazės: “Mes turime
buržuaziniems kenkėjams.” šo
Maskvos
laikraščiai
tautos praeičiai, tautos kul trokšti, kad antrame impe
chozuose
Lietuvoje visas bolševikų “pravda” ir “Izvestijos ”
tūrai ir kalbai tirti. Šio in rialistiniame kare laimėtų
kaltes turi išpirkti —
1
. . į net Sibire gyvuliai žiemos
Atrodo, kad “laisvoji Lie-! metu paliekami po atviru stituto vietoje'steigiama bol ne kas kitas, kaip tik darbankininkai, dvarininkai tuva pradeda pasivyti kitas 1 dangum, todėl daugiau ševikinė įstaiga
skambiu bininkų klasė. Taikiu būdu
ir smetonininkai.
“broliškąsias” respublikas, Į pusė pastimpa.
pavadinimu “mokslo akade prisijungė Pabaltijo respub
mija.” Jos statutas sudaro likos prie tarybų Sąjungos,
Šį kartą atakos avangar tad tuo reikėtų “Tarybų Lie
de stovi oficiozas “Tarybų tuvos” redaktoriams tiktai Tlkrai’ “Maiste” nėra atsi-, maa maskolių pavyzdžiu, o jų tarpe — Lietuvos TSR,
‘ I jy?___ lliktinis
tiktinis reiškinvs.
reiškinys, no soviftsovie Maskolijoje tokios “akade kuriai sudarytos puikios są
Lietuva” kuri klausia: “Kas, džiaugtis,
tiškos sistemos neišvengia mijos” tarnauja “marksiz lygos socialistinei kūrybai
darosi “Maiste?” AtsakyOficiozas leidžia dar smar- ma išdava.
mo-leninizmo mokslui” sklei plėsti.”
mas labai paprastas:
, kesnius perkūnus. Girdi,
Laikraštis baigia šiais žo sti.
, Sitnikovo lūpomis kalba
“Maiste” liko viskas po sunkvežimiai leidžiami ne- džiais:
okupuotosios Lietuvos valdo
senovei. Niekas nepasi pakankamai - pakrauti, todėl
“
Reikia
pakeisti
fabriko
,,
i
■
m
i
■■
vai. O kai dėl troškimo, kad
genda. Taip atsitikę, vežant
keitė.
vadovybę, pakeisti fahri , LlCfUVOS Llll3l MdSKOllŲ
laimėtų “darbininkų klasė,”
kelis šimtus
kilogramų
Maža to, senos ydos padau važmų iš Kauno į Kalvari ko administraciją, kuri Pgpjęgjg
tvarkytų fabriką tarybine
gėjo, seni blogumai padidė ją. Su dviem tonom anglių
dvasia.”
jo ir įgavo tokią formą, ku buvę norėta siųsti autosunk
Sovietų Lietuvos spaudoje
DĖMESIO, DĖMESIO,
DĖMESIO!!!
ri verčia kiekvieną dorą vežimį į Marijampolę. “Ar Pakeisti ir net pasodinti j įdėtas oficialinis praneši
“Maisto” tarnautoją kelti Marijampolėje
Jils motutės pinavijos.
kaip “socialistiniais
nėra an kalėjimą labai lengva, bet.. mas,
Ir mergytės kaip lelijos.
savo balsą ir sakyti visu glies?” klausia laikraštis. tarybinė dvasia pasiliks!
pagrindais” organizuojamas
Jei svetelį mielą norit pavaišytl,
šaukit Dobrovolskį dešras prista
griežtumu:
Lietuvos linų ūkis. Iš prane
tyt.
Iš
“
Tarybų
Lietuvos
”
ten

Mes, deja, nežinome, ar Ma
Dobrovolskio dešros tai ne mės
Šimo
sužinome,
kad
Lietu

“Maisto” fabrike netvar rijampolėje yra anglių, bet ka ir buvusios “Valgio” ben
galiai.
Bet aukščiausios
rūšies
mėsos
vos
linų
ūkį
savo
tiesiogidrovės,
kuri
laikė
mieste
ka. Ir ta netvarka nėra ko čia rūstauti? Juk sovie
gaminiai.
Jei dar neragavot,
paprasta. Ji turi kenkimo tų Rusijos laikraštįs "Prav restoranus, vadovybei. Gir nėn žinion perėmė maskolių Tai tuojau skubėkit.
organizacija “Zagotlion,” ku Nei vienos minutės nebeatldėklt.
ir sabotažo pobūdį.”
da”
dar šiomis dienomis di, “užteks mums ponų.”
* * *
Tikrai baisu! Bet bolševi rašė,
Šie “Tiesos” ir “Tarybų ri Lietuvoje atidarė savo
Juozas Dobrovolskis kiekviena
valandą jums pristatys geriasikai tikrai galėtų džiaugtis,
Lietuvos” sistematingi užsi kontorą. Pranešime sakoma, sias.
Šviežiausias rūkytas įleSras.
kad net paprastos šluotos
Vaišinkitės vestuvėse, krikštyno
jeigu “Maiste” viskas būtų
puolimai prieš įstaigas bei kad “rinkų klausimu jauno se,
hankietuose Dobrovolskio deš
vežamos iš Leningrado į įmones, kurios tvarko mais ji Lietuvos tarybų respubli romis.
t'žtenka iiašaukti telefonu
likę po senovei. Tuomet
CANai 1712 Ir dešros bus Jums
Maskvą.
Asmeniškai kreipki
“Maistas” būtų galėjęs ir
to produktų gamybą, aiškiau ka dabar yra visiškai ne pristatytos.
priklausoma nuo užsienių. tės j:
toliau teikti beveik neribo- Tai kodėl naujieji “Maisto” šiai parodo, kad bolševikiš

Kišeninis

m,llI°^e about\

Angliškai—Lietuviškas
_.,cC IT!

IOVES

ŽODYNĖLIS
Jame yra 18,000 reikalin
giausių žodžių. Dabar ge
riausia proga pirkti, nes
parduodamas nupiginta kai
na, Galima gauti ‘Draugo’
knygyne dabar; kaina —

tik #1.00

į

“DRAUGA S”
2334 South Oakley Aveu
Chicago, Illinois

LEO NORKUS, Ir.

■

Visą perviršį paims “Zagot
lion” ir padalins visos tary
bų sąjungos linų pramonės
įmonėms.”

tus maisto kiekius ne tik šeimininkai negali anglių kos Lietuvos “maisto fron
Lietuvos gyventojams, bet ir ; vežti į Marijampolę, net jei- te” ne viskas tvarkoje. To
“galingajai” Maskolijai, ku-1 gu ten jų būtų, nes sovietų ’ dėl prireikė ieškoti atgailom
rios
! santvarkoje taip jau kažko- j ožių.

NAPPY
!ne got m*y!

H 'l1

»A5E.ML
T0t^v

Ambrosia & Nectar
BEERS
GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi gėriai
ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nu
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEC
TAR. Sis Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos rū
šies produktų.
Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas I
ištaigas. Visuomet kreipkitės nas NORKŲ, kur gausite
greitą ir teisingą patarnavimą.

12259 W. Cermak Rd.

Orocery & Meat Market
2325 S. Oakley Ave.
(Priešais "Draugo” redakcijos)

Tel. Monroe 0808

KLAUSYKITE! — PATIKS!

Dobrovolskio

By Irv Tirman
. KE7CM Im.ŠM&TIR?

DISTRIBUTOR
OF

ŠALTIMIERO RADIO PROGRAMAI!!
SĮ RYT IR KIEKVIENĄ RYTMETĖLĮ
WHIP — 10.00 vai. ryte — WHIP — 1480 Kiloc.
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Juozas "VVarputas ir jo Kaimiečių Kapeli ja
Kastas Sabonis ir Flemtė (Lakštutė) Balsiutė
Steponas Norkus ir Vėlesnių Žinių Žinovas
Albina Kaspariūtė ir Al James
Kristina Kriščiūnaitė ir Jonas Paredna
Aštuonios NASTURTOS ir Keturi KAVALIERIAI
Juokų Karalius ‘Sank Liu Lujis’ ir Simas Bartkus
Bartkų šeimyna ir Liuliojančios Lietuvaitės
Oktetas su Antanu Kaminsku, Petru Kavaliausku,
Vanda Zabella ir kiti

šaltimieras Radio Advertisers
z

6912 South Western Ave.
Chicago, Illinois
Tel. Prospect 4050
“THE LITHUANIAN HOUR”
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DRAUGAS
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DAILY

034 Suuili Oaklpy Avc.

FRIEND

ChU-Mgo, lllluola

l'uhlishcd baily, except Htiiulays
SubscripUout,. Ono Yrur — >6.00; Six Months —
>8.50; Three Monlhs — >2.00; One. Month — 75c
Europa — Ona Yeur — >7.00; Stx Months — >4.00;
Single Copy — I oents.
AaveruaiL'i ln "DKAU0A8“ brinką best resulta.

DRAUGAS
Išeina ItaadleiK Išskyrus sekmadienius.
Preuumt rttios tvuiua: Junl. Amerikos Valsty hOse;
Melams — >6.00; i'usei Melui — >8.50; Trims M^noaiams — >2.v0; Vienam Menesiui — .7 5e. Kitose valetybėse prenumerata: Metams — >7.00; l'uuei Metui
— >4.uo. l'avieuis numeris — 3c.
hkeibiniŲ kainos prhiunčiainoi pareikalavus.
Entered as becoud-Class Muvler Maieb 41, 1416 at
Chieago, Illinois, L nder ttie Aet ot March 3, 1874.

Reikia Atskirti
Jungtinės Valstybės visu smarkumu
veikia, kad sustiprinti savo apsaugą ir
kad suteikti pagalbą demokratijoms, ko
vojančioms su diktatoriais.
Vykdant tokius darbus, suprantama, kad
krašto vyriausybė su dideliu nepasitenki
nimu žiūri į tuos darbininkų vadus, kurie
sukelia streikus. Natūralu, kad daugiau
sia dėmesio kreipiama į tas dirbtuves, ku
rios turi vyriausybės užsakymus karo me- j
džiagą gaminti.
i
Tačiau darbo žmogui vis tiek, ar jį iš- J
naudoja tos dirbtuvės savininkas, kuris į
šiaip jau gyvenimo reikmenis gamina, ar
tas, kuris valdžios užsakymus turi. Jei
yra išnaudojimas, jis tokiu pat vardu rei
kia vadinti ir tą išnaudojimą šalinti. Jei
geruoju, bendru susitarimu to padaryti
negalima, darbininkas turi imtis tokios
priemonės, kuri jam pačiam yra nema
loni, kuri jam yra nuostolinga, būtent
streikuoti. Bet šiais laikais reikia didelio
dėmesio kreipti ir mokėti atskirti,
ar streikai iššaukiami darbininkų gero
vei pakelti, ar kad sutrukdyti krašto
apsaugos stiprinimą?
Reikia neužmiršti to, kad šiandien šia
me krašte plačiai veikia nacių ir komu
nistų agentai, kurie nenori, kad pramo
nės darbai sklandžiai eitų. Dėl to darbi
ninkų tarpe maišosi ir sabotažninkų, ku
riuos darbininkai turėtų pažinti ir juos
kuo greičiausia vyti iš savo tarpo. Visiems
turi būti aišku, kad šiandien, vykdant ap
sigynimo stiprinimo programą,
nei dirbtuvėj, nei kasyklose, nei šapoj,
nei kur kitur neturi būti sabotažo.

Ir iš viso — neturi būti jokio sabotažo
valstybės ekonominiame gyvenime.
Tai liečia ne vien tik darbininkus. Ta
pati taisyklė turi būti taikoma ir darb
daviams.

Nė darbdavių tarpe neturi būti sabo
tažninkų. Ir juos reikia pažinti.
Kurie iš darbdavių atsisakytų pripažin
ti — National Labor Relations Act, WalshHealey Act, Wage-Hour Law, taip pat nu
sikalstų.
, -

Sabotažninkų neturi būti nė vienoj pu
sėj, nes tikroji demokratija negali būti
vienpusiška.

Ant Dviejų Kėdžių Sėdintiems
Patėmijome, kad nekurie lietuviai, ku
rie dalyvauja Chicagos miesto politikoj ir
turi neblogai apmokamas valdininkų vie
tas, ir šiuo kritišku mūsų tautos gyveni
mo momentu mėgina sėdėti, kaip papras
tai sakoma, “ant dviejų kėdžių”. Įvairius
savo pareiškimus ir pranešimus jie siun
čia ne tik mūsų dienraščiui ir kitiems iš
tikimiems Lietuvai ir lietuvybei laikraš
čiams, bet taip pat siunčia ir lietuvių iš»
gamų, Maskvos satranų šlamštams.
Toks mūsų politikierių nusistatymas ir
“politikavimas” iokiu būdu nesuderinamas
su grynuoju lietuviškumu, su mūsų tautos
tikslais ir siekimais. Tie ponai, lietuvių
pagalba prasimušę aukštėliau politikoj,
turėtų, berods, žinoti, kad šiandien
doram, sąmoningam lietuviui visai ne
pakeliui su lietuviais komunistais, ku
rie taip žemai nupuolė, taip biauriai pa
sielgė, kad net užgyrė Maskvos žygius
prismaugiant Lietuvos nepriklausomy
bę, dar ir šiandien gina Stalino baisų
smurtą.
Lietuviškoji visuomenė, kuri griežtai
protestavo dęl Lietuvos okupavimo, kuri
aiškiai stovi už Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymą, negali pakęsti tų savo biz
nierių, profesionalų ar kad ir politikų, ku
rie nesidrovi vienu 8r kitu būdu paremti
nepriklausomybėm duobkasius.

Antradienis, kovo 25, 1941

Siuomi mes aiškiai ir atvirai pasisako
me:
nedėsime i savo dienraščio skiltis jokių
Apreiškimas Panelei Šven- mais ir jos gi eitas atsakyraštų, kurie bus parašyti asmenų, tai
kininkaajaneių Maskvos satrapų spau čiausiai, kurios šventę ap- mas ir sutikimas, Angelo
vaikščiojame kovo 25tą die- Gabrielio prašymui.
Koks
dai.
Tokį pareiškimą padaryti mus verčia nea4. buvo vienas pirmutinių skirtingas buvo Jievos pa
tik lietuviškumas, bet ir paprasto žmoniš- Dievo planuose žmogaus iš- sidavimas gundytojui, jokumo dėsniai.
ganymui žingsnių, ir jis ka- sios paikas skubinimasis paKam nėra žinoma, kad Sovietų Rusija, talikams turi neapsakomos siduoti nuodėmei, josios tušjėga okupavusi Lietuvą, visokiais žiauriau reikšmės. Su ta diena pra- čia savymeilė ir išdidus Die
niais būdais žudo mūsų tautą. Tūkstan- ^ta įgyvendinti tam tikrą 1vo įsakymų bei įspėjimų pa
eiai lietuvių inteligentų kenčia kalėjimuo sutVarkymą, kuris laikui be niekinimas. Šis trumpas pa-

APREIŠKIMAS

^VIPT A

jokai. Visuose monopolių už
puolimose geležinėmis laz
kinama viskas, kas lietuviška, uždaryta i
domis daužė, tiktai tą deg
visos lietuviškos įstaigos, organizacijos. sinj žm0niJ°8 Pad«l- Nusi-l tingumą tarp pirmosios ir
tinę, kurios nebegalėjo sumokyklos, atimama lietuvių nuosavybė, net žeminančiai Nazareto tarnai antrosios Jievos ir mums
siandie pasiprašė
mano talpinti į maišus ir nunešti
ūkininkas nebesiskaito savo žemės savipasirodė arkangelas Gab- padeda aiškiau suprasti šios
ninku.
I riebus,
Marijai pranešti šventės pamokymus.
delno Virvytis. Ką jis nori į artimiausią girią, kur per
To viso akivaizdoje, matant baisias Lie- linksmą žinią, kad ji iš visų
Nėr žemėje
skaistesnės Pasakyti, sužinosite tik per-, bombardierių gerkles tuotuvos žmonių kančias, Amerikos lietuvių moterų išrinkta būti Išga- gėlės, nei danguj gražesnio ska^?- Taigi, prašau.
jau buvo perkošta. Bet kuokomunistų spauda džiaugiasi, užgirdama nytojo Motina.
Vadinasi, papuošalo už Mariją Dievo
Pašenavotas profesoriau! met kazokai užklupo gaudykruvinus mūsų tautos budelių žygius. Kas pats dangaus Karalius tei- Motiną, šios šventės apsvar- Sugrižes iš Kalifornijos nu- ti, tai palikę daug nesuvariš lietuvių drįsta ką nors bendra turėti ję^si paprašyti šios nuolan- i stymas turėtų sukelti mu- , sPrendžia,u parašyti groma- | totos “amunicijos’’ visi nėrė
su Maskvos satrapais, tokius reikia skai- jjj08 tarnaitės tapti Jojo Sū-'myse didesnį pasitikėjimo.
ne aP^e Kaliforniją, ale į Ameriką ir čionai apsiskeltyti arba neišmanėliais arba lietuviais, ne-; naus Motina.
‘
:
----- -------Pasiųstąsis i Dievo gailestingumu ir ge- 'aP^e Lietuvos
senas---------ir nau-1 be save idėjos “mučelninvertais lietuvių visuomenės pasitikėjimo Į
, , ............
. ,
...
.lx. _
jas rokundas.
kais.” Ir dabar kai_
kurie
ir net lietuvio vardo.
angelų kumgaikstis gavo jo-1 rumu ir didesnę vilų Jo pa
Jei kada, tai šiandien nebėra reikalo sė- 8ios įtikimą, kurs buvo iš- , žadėjimuose. Kilnios mūsų
^viete
“ek keblu^> liežuviu teršia kitus ir saudėti ant dviejų kėdžių, nes klausimas yra reikštas mums visiems ge-'atpirkimo paslaptys turėjo ,
J
galvočius, kad kia ura už kupčiaus Stalino
visai aiškus: geras, doras, sąmoningas iie- rai žinomais žodžiais: “Te- i savo pradžią Švenčiausios i ,r
žiausias
arz ocius, sveikatą. Jiems pabėgus, ne
negalėtų
ištlumočyti.
Daleis-, kalti valstiečiai turėjo sutuvis, pasipiktinęs Maskvos smurtu, smer gul man daros tavo žodžiu.” Panelės Apreiškime.
Aukštindami Dievo ypaty- k^me’ žmogus, rodos, men- mokėti nuostolius. Priklodui,
kia okupantus ir jiems parsidavusius lie Šv. Tomas Akvinietis savo
garsiame
veikale
apie
“
Ap1
bes
ir dėkodami Jam už mū-Įkas Dievo sutvėrimas, o mūsų valsčius turėjo sumo
tuvius komunistus ir griežtai stovi už at
gavimą Lietuvai laisvės ir nepriklausomy reiškimo Šventę,” pažymi sų atpirkimą, mes visuomet I k^ek ^auS trubelių visame kėti 950 rublių, kitas netoli
bės.
faktą, jog Dievas norėjo turime taipgi gėrėtis ir pa- sviete pridaro, kiek nekaltų 1,000. Tie žulikėbai, apsi
*
*
*
šaukė,
kad Marija laisvai bendra- sidžiaugti Marijos nepapra- į bėdą nuvaro ir jis gabaus ginklavę lazdomis,
Jungtinių Valstybių sekretorius Cordell
r. „
.
,
...
. .
. ? darbiautų su Jo surėdymais, stomis malonėmis ir išauk-Į mučmasi Per V1S^ gyveni-Į kad gerina vargšų žmonių
Hull rekordą sukirto: toj svarbioj poziciJjs
prašy.! štinimu
kurį prisimename | m4-..Tiesa’ nevisi būna bl°-; būvį. Gerina, tiktai atbulai.
joj iŠbUVO iŠtiSUS aštuonis metUS. Nė Vie |
- |
.. ."
_ I tri Vra Hantr jmnnin ir
Toksai gerinimas panašus
nas valstybių sekretorius tiek nėra ištardos sutikimo. Šv. Tomas toje prakilnioje
Panelės •
navęs. Septynis metus yra išbuvęs sekre
dar prideda suraminančią Švenčiausios
Apreiškimo darančių, aie daugiau tokių, raiteliui, kuris vietoje arklį
kurių visas gyvenimas pa- laikyti pažabotą už apinastorium Willi.am H. Stewart prie prez. Lin
mintį, kad Dievo Sūnaus Įsi- šventėje,
Su karšta meile ir pamal- į naudojamas tam, kad dary- Į rį0) sėdi atbulai ir laiko
kolno ir Andrevv Jackson.
kūnijimas esąs dvasinis Diedurnu
prisiminkime tą svartrubelius ir visokius ne-! už uodegos. Ar taip sėdė------------vo susituokimas su žmogiš!ka prigimtimi'.i".kad Mari-bią
.. dalį, kurią .Marija
.. sūlo, sutikimus. Viso to galima Į damas jis gali toli joti? Atjos laisvai pareikštas sutiki- se nupuolusios žmonijos at- išvengti, jeigu žmogus pa-jbulas darbas ir destrukcija
• Atvykus į Ameriką Lietuvos preziden.
....
. ,
. . A o ,
.
v mas, Apreiškimo metu bu pirkimo darbe. Mes dėl to mislytų. kad jo tikslas yra niekur nepadaro naudos,
tui A. Smetonai, lietuvių katalikų laikras.
čiai maždaug vienodus pareiškimus pada vo> nevien JOS asmeniskas ir meldžiame Dievą, per Ma- ne trubelius daryti, bet nau Bet vargą tai, šiur, padaro,
Betj Daleiskime, ir dabar Licrė. “Darbininkas” savo 23 nr. rašo:
sutikimas, bet ir visos žmo- riją, kad “Mes, kurie iš an- dinS4 gyvenimą vesti.
gelo apreiškimo esame su- kas tau! Ožiška puikybė ne- tuvoje baisa vikai, ir kiti
“P. Smetona, kaipo džentelmonas, be nijos pritarimas,
abejo puikiai supranta, kad jam dabar
Štai, tat Dievo neapsako- žinoję Kristaus Įsikūnijimą, leidžia- nei pamislyti apie naktiniai valkatos, labai bal
tenka vaidinti tik pereiginis vaidmuo, mos Apveizdos
surėdyta, per Jo kančią ir kryžių 3U- tokius gyvenimo reikalus. šiai šaukia, kad jie svietą
Kitais žodžiais, jis yra tarsi tiltas, jun- kad moteris, kuri pirmiau silauktumėm garbės atsikel Vien tiktai griauti tikslu, lygina, nes ponus naikina.
giąs buvusią Lietuvos valstybę su būsi- prisidėjo prie nelaimingojo ti iš numirusių. Per Kristų kad padaryti daugiau nege Šiur, ponus naikina, bet
rūmų.
ubagus gamina, žinote, kad
maja, jei tokią mums pavyks atsteigti. žmogaus nupuolimo, dabar mūsų Viešpatį.
Kai kurie griežtai jį pasmerkia už tai, |.taip garbingai prisidėjo prie
V. G. J. Raitelis.
Jūs, tavorščiai, gerai at dabar visoje Lietuvoje vien
kad pabėgo nuo bolševikų vergovės. Jam; jo atpirkimo.
simenate, kad 1905 m. Lie žydiški kamisarai yra ponai.
girdi, reikėjo vyriškai pažiūrėti prie
tuva ir gi pergyveno daug Kiti visi paversti ubagais.
šams į akis ir rimtai prieš užgrobimą
šį kilnų įvykį majestotiš- į
bėdų. Mylinti savo šalį
ir Nuo naujos rūšies pono ga
protestuoti, neatsižvelgiant į tai, kas jo kai aprašo Šv. Lukas. Skai- < ■ , ,
i. .
jos kalbą dėjo visas galimas bnfia gauti tiktai bizūno galaukia. Tai vargiai būtų buvę tikslu. Jį tydami šią dalį nuo angelo
pastangas,
kad
atgauti į
katėjimą arba kulką. Tai
galima kritikuoti, kad laiku nepermatė apreiškimo “Sveika, malo
atslenkančios katastrofos ir nesudarė nės pilnoji,” iki Panelės
spaudos laisvę. Bet kiti, pa ir viskas.
kur nors užsieny paralelės valdžios, ku
tiek
Bet, tavorščiai, nereikia
Buvome rašę, kad Kaune sivadinę socialistais,
Švenčiausios paskutinio su
ri, katastrofai įvykus, būtų ėjusi Lietu
įsteigtas “marksistinis lėni-, pridarė visokių šposų, kad perdaug nusiminti. Po aud
vos vyriausybės pareigas. Bet jį smerk tikimo “Tegul daros man nistinis universitetas,” ku- daug ir visai nekaltų žmo- ros užviešpataus ramybė.
ti, kad susidariusiose aplinkybėse pabė pagal tavo žodžiu,” mes ma
ris veikia sekmadieniais ir nių pateko į kalėjimus. Pri- Tie, kurie dabar džiaugiasi
go, rodos, netenka. Jei jis būtų į bolše tome daugel dalykų liečian
klodui,
kad
ir monopolių įš kitų nelaimių, turės nuvikų nagus pakliuvęs, tai jie būtų jį pri čių Apreiškimą, kurių svar kurio uždavinys “sustalininvertę rezignuoti (tokiuose darbuose bol bumą iki šiol gal pilnai ne ti” valdininkus. Sausio 26 d. bombardavimas. Kam to rei liūdimą. Jų darbas nesu
ševikai gerokai įgudę) ir galų gale bū įvertinome. Pirmiausia mū šiame “universitete” buvo kėjo?- Mislijate, kad bom- lauks Dievo palaimos. Rau
tų likvidavę, tuo būdu oficialiai likvi sų dėmėsis atkreipiamas į laikomos keturios paskaitos/bardieriai blaivybę platino? donoji flegė padabinta, kuduodami ir Lietuvos valstybę. Laimė, Marijos nusistebėjimą ange-t kurių tiktai viena lietuvių No sir. Visi monopolių dau- ju ir piautuvu, nesulauks
Virvytis.
kad bolševikai to neatsiekė. Dabar Lie lui pasirodžius. Šis nusiste- i kalba, o tris likusias laikė žytojai buvo pasižymėję pi- ilgo amžiaus.
tuvos nepriklausomybės legalumas pil bėjimas yra visų šios švenmaskoliai: Laptuchov,
nai išlaikytas, ir mums daug drąsiau ii tės pamokymų paslaptis. Svistunov ir Košele v. Jie vi-!
lengviau prieš jos užgrobimą protestuo Švenčiausią Panelę žinoma s* rekomenduojami kaipo
f>y GEORGE
ti. Tuo būdu p. Smetona paliko jungti
mi tarp buvusios ir būsimos Lietuvos nustebino Angelo apsilanky- “Lietuvos komunistų partimas ir besiklausydama jo Jos centro komiteto lektovalstybės.
“Jei tik tokį vaidmenį p. Smetona no žodžių josios nusistebėjimas riai.” Kodėl ši partija vadiri suvaidinti ir jį suvaidinęs džentelmo vis didėjo. Savo giliame nu- Į narna “Lietuvos,” o ne MasITAUY.
niškai pasitraukti, palikdamas būsimą sižeminime ji negalėjo sa- kolijos, jeigu ją atstovaują
Lietuvos santvarką visos tautos, ne vie ve įsivaizduoti kitaip, kaip Svistunovai ir Koselevai
KUIGI
«
nos tik partijos valiai, tai istorija jam kad paprasta Dievo tarnai- ' niekam nesuprantama.
pripažintų stambų nuopelną, kurs ge tė. Iš karto Mariją perėmė J
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būtų gražus atpildos aktas. Stovint to
ša, kad tekstilės fabrikams
kioj atsakingoj viešumoj, gyvenimo sva sižeminimą su Jievos išdidu įsakyta gaminti tiktai tarp
jonės turi pasitraukti ir užleisti vietą mu, Marijos gerą nusimany 6 ir 7 rūšių medžiagas. Tas
MRS.CLEM DAVIS.
pareigos balsui”.
mą su Jievos paikumu, Ma pats laikraštis praneša, kad
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i ar pamatęs kokį šešėlį, pra- kėjimu; tas tikėjimas jį aprasdavo drąsą ir visą jį pe- švietė ir teikė jam aukščiauAl. Rachmanova.
rimdavo baimės šiurpulys sios sankcijos.
Lietuviui
dėlei tariamųjų dvasių. Ar-. Bažnyčia atstodavo dabartikliavagis nebijos nakčia lauž nių laikų universitetą, teatRomanas
tis į kūtes, praeinant gi pro rus, pramogas. Ji buvo jam
II Tomas
kapus, ar vaidyklų vietą, ne- vienintelė kultūrinė įstaiga,
Išvertė Ant. Pauliukonis
pasigailės desėtkais kryžių kurioje ugdė savo dvasią,
padaryti ant savęs iš bai
Lietuvis dvarui ir rusų
(Tęsinys.)
mės.
' valdininkams
nepasitikėjo
,T
.
. .
. .. .
ir jų vengė atsimokėdamas
Šiandien po valgio draugas Vladimirovas, prieš eida
Nors žmones buvo įspėja®
. .
, ,
...
. uz jo ignoravimą,
mas į biurą, jai įsakė:
mi kunigų, kad netikėtų vi,
— Tania, pasistenk viską kaip reikiant sutvarkyti. Į
,.
. .
...
Pasitaikydavo, kad valssokiems prietarams, tačiau ...
J
...
... . ,
tiecio sūnus buvo leidžiamas
Po darbo pas mane ateis draugė Mironovą! Taip pat nau-l
įssizadeti jų negalėjo ir slap
, ,
......
i mokslus, bet retai.
jai pervilk lovas!
tai tikėjo.
„ ,
, ,,
Kadangi rusų mokyklos
Daugiau nepasakė nė žodžio, užtat kalbėjo akimis:'
Zuikis per kelią
buvo persisunkusios rusų
tos akys žiūrėjo į Tanią su tam tikru pasiryžimu ir šau
Vieną kartą, važiuojant 'dvasia, universitetai gi nikė į kovą; Tania ir pati puikiai žinojo, kad jis nori rėk
ti, siusti, daužytis, kad tuo būdu galėtų išlieti tai, kas
man plačiu keliu, vežikas hilistiška, tai mokslus einą
slepiasi jo viduje, kas kyšo už to sunkaus vos besu val
sustabdo arklius ir klausia: lietuviai persiimdavo modomo įtūžusios žvėries žvilgsnio. Tačiau ji neatsakė nė
“Ar bevažiuosim toliau?” kykl4 dvasia, ar tapdavo be
žodžio, tik, kai jis išėjo, viską, ką reikėjo, atliko su di
i Kodėl nevažiuoti? — klau ideahi subjektais. Jie liau
džiai įtakos neturėjo, nes
džiausiu sąžiningumu. Uždengė stalą, naujai apvilko ant
siu.
buvo nutolę nuo liaudies; be
klodes, ant spintelės pastatė vazą su pora gėlių. Kitai!
“
Ar
nematėt
—
atsako
—
, oor*
to spaudos trūkumo sunku
Tvirtai sučiaupė lūpas, o iš krūtinės, rodės, iššoks so•
.
.
' Draustis ................
Acme tplephoto)
Slaugė Eleanor Barbier (kairėje) teikia pirmąją greitą pagalbą Francis Cayou, 7 F
buvo paveikti plačiajai mi
panti širdis.
ni.
amž.,
kai
berniuko
susirūpinęs
tėvas
Frank
Cayou
stebi.
Sis
berniukas
yra
vienas
Tikėta,
jeigu
važiuojant
nįaj
Viską kaip reikiant sutvarkiusi, gerai nežinojo, ką
iš 175 vaikų, susirgusiųjų nuo nuodingo maisto vyriausybės mokykloje, Omaha Indijo- zuikis perbėgs skersai ke-,
toliau veikti. Pradėjo neramiai po kambarį vaikščioti, i nų Rezervacijoje, Macy, Neb. Sakoma, visi pasveiksią.
lio, tai kelionėj turi ištikti
Laikui bėgant, atsirado
Ieškojo paguodos ir pagalbos, pagalbos sau ir jam. Ne
kokia nelaimė. “Čerai”, pik- daugiau išmokslintų kaimiejautė jam jokios neapykantos, taip pat ir jai, priešingai, >
Meškuitis tos akys, nuo kurių gyvu- či4 sūmL tarPe kuriU ne va
greičiau jo gailėjosi; gailėjosi ir pati drauge kankinosi. 1
liai nukenčia ir kiti pana-,nas liko įtikimas lietuvių
Ir Taniai pasirodė, kad ji jau seniai, seniai gyvena že
Lietuva Netolimoje Praeityje
šūs prietarai turėjo žmonių dvasiai. Jie tatai davė pramėje ir kad ta begalinė metų virtinė yra ne kas kita,
tarpe pilną tariamąją galią, džią lietuvių laikraščiams,
(Atsiminimai^
kaip nepabaigiamas gailestis j.r užuojauta. O ta Mirono
kuriuos pradžioj leido PrūLietuva savo laiku buvo pasaulėžiūroj. Jų natūralūs į jo namus, tuomet tų dva- Prisirišimas prie bažnyčios suose, vėliau Lietuvoj. Tuo
vą su jos vyru — nors jis buvo ir daug už ją vyresnis —
Natūralūs lietuvių tikėji- pačiu laiku smarkiau praper ištisus šių nebūsią, jeigu gi neis ir
tėra tik du maži, išdykę vaikai, kurie patys nežino, ką garsinga religingumu. Len- religingumas
kų duotas lietuviams epite- šimtmečius spėjo persisunk- bliaus, tuomet jos bus tenai mas, krikščioniškojo mokslo data liaudį judintk žadinti
nori daryti....
i apšviestas ir pakeltas j ant- .* miegOi jai veiku Kadan.
Tania nuėjo į savo kambarį, kuriame stovėjo senas, tas “Svvięta žmudž” i šven- ‘ ti ir virsti krikščioniškai ka apsigyvenusios.
Meška išmokinta darė gamtines aukštybes, apėmė gi anais laikais laiavamanis.
apdaužytas pijaninas. Jos akys užklydo ant pageltusių ta Žemaitija) pilnvi atitiko talikiškąja dvasia. Lietuvis
visur ir visame mato dva- .taip, kaip jos ponas norėjo, jųjų visą gyvenimą tiek vi- kog dyagįos grOvė tik ką
apsitrynusių gaidų, iš kurių skambindavo dar jos mo tiesą.
Šiandien
Lietuvos
veidas
sios Pradus- Jam bau^u bu-j Ūkininkas, bijodamas piktų! dujinį, tiek viršutinį. Apra- įpradėjo aav0 darbą ir buv0
tina, gyvenusi už ją laimingesnį gyvenimą. Tania pra
dėjo jas vartyti; pati nežinodama gerai ką, paėmė kaž yra žymiai pasikeitęs sulv- vo nakties metu eiti P61* miš’ dvasių> žinoma, prašydavo, somais laikais tuo tikybiniu atgargi( kad neįžeisti kau
kus, ar nežinomas vietas ne kad jas išvarytų iš namų. gyvenimu lietuviai ir atsi- į
kokį dalyką, atsisėdo prie pijanino ir pradėjo skambinti.
ginant ją su prieškarine jos dėl žvėrių, ar piktų žmonių: Apgavikas, padaręs tam tik- žymėjo. Kaimiečiai jeigu nei
(Nukelta į 6 pusi.)
Tai buvo senas romansas apie meilę, rožes, lakštingalas
išvaizda. Nelengva yra su
Bet, vos pridėjusi pirštus, po pirmųjų taktų, vėl liovėsi I prasti istorinio asmens, ar pavojaus, bet iš baimės dva- ras ceremonijas dažnai su- visi, tai didelė jų daugumaiBftsl turtin
skambinusi. Ką čia — lyg gali tokia meilė būti? Seniau, tautos senovės dvasią; šimt-l šių, kurios gali pasirodyti, rištas su rūkymais, veda anais laikais ne ką daugiau
gesnis lr lai
mingesnių. —
kai dar buvo gyvi jos tėvai, — gal tokia ir buvo; ma mečio, ar kelių dešimčių me- Visokių rūšių vaidinimasis mešką į vidų. Meška šį kar- buvo matę, kaip savo bažTurėsi
tą ramiai eina į namus. Ū- nyčią, parapiją, ar vieną kityti, taip mylėjo vienas kitą tėvas su motina... . Bet, o,
UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.
tų tarpas daro žymų pakei- buvo tai ne kas kitas, kaip kįnjnkagdžiaugiasi apvalęs tą turgų miestelį. į juos ne
tai buvo visai kitas, skirtingas, pasaulis. Ir žmonės tąsyk
timą iau les žmogaus psi- ipso sposai, uz a jų įjo namug nuo dvagįų jr duoda turėjo įtakos nei dvarai, nei
buvo visai kiti. Tanios meilė vyrui su tomis rožėmis ir chikoj. Dar sunkiau yra pa: ta vakaro, ar nakties ^u,
mo_
yaldininkai Jie buyo
lakštingalomis neturėjo ko veikti; tai buvo meilė, pilna žinti liaudies dvasia, kuri (eiti pro salį vaidyklų vie- kegtį
jiems gyetimi jr yengt}ni
or CHICAGO
skausmo ir kentėjimų.
2202
W.
Cermak Rd., Cldcago
slepiasi kaimų ir užkampių (tos. Žmogus, papildęs savi-.
Kaimiečio vienintelė mokykBet Tania žinojo, kad ir jos vyras kankinosi, žinojo, įzoliuotam gyvenime. Gyve-, žudystę laikomas buvo pik•Caaal
8887
Tikėjimas į dvasias buvo
didžiaugiag autoritetas ir
Mokame
3>/j%
Dividendų
bent buvo įsitikinusi, kad kančia, kuria norėjo užgauti nimas gi, koks jis bebūtų, tosios dvasios apgalėtu, tai visuotinas* Bažnyčios pamo- bra iaugia yieta buyQ Baž'
Ben.
J.
Kazanauskas,
Sec.
jai širdį prasidedamas su šita Mironovą, jam pačiam vir lieka gyvenimu turinčiu sa- palaidoto pakaroklio (Lietu- kinti žinojo, jog toks tikė. jQg mokglag tampriai TURTAS 01 000,000.00
to kančia ir kad nebus tokios akimirkos, kurią jis ne vyje begalo įvairumų, pilnumoj savižudystė pasitaiky- jimas yra vien prietarai, ta- gutapo gu lietuyio gielog ti i| VIRM r
’
galvotų apie savo žmoną. Kodėl taip viskas susidėjo, kad slėpinių ir savybių. Kas yra davo vien pasikorimo būdu) čiau natūraliu tikėjimu dvaji dėl savo meilės turėjo tiek prikentėti, ir kodėl, kodėl, gyvenęs Lietuvoje prieš ke-. vieta būdavo visos apyiin- šių bijodavo,
nepaisydama visko, kas ligi šiol įvyko, negalėjo nei ant lias dešimtis metų, pasako, kės pabaisa. Tikėta, kad neDrąsus, diktas vyras, kujo pykti, nei jam keršyti, bet visuomet galvodavo tik jog Lietuva pamaldi; bet laimingoji “dūšelė” neduoda ris nebijodavo miške susi- ž {f N Y G O SI KNYGOJ
apie tai, kaip galėtų jam padėti, kad jis nebesikankintų? toli gražu ne visi jie lietu- ramybės žmonėms. Natūra- tikti su meška, išgirdęs te- (jj
•
•
Tania pradėjo skambinti kitą romansą. Jį kadaise vių religingą gyvenimą yra liu tikėjimu jie visur matė nai keistą paukščio balsą,
taip mėgdavo skambinti jos motina. Nors ji buvo jau pažinę, į jį įsigilinę ir jų esant dvasią
i
seniai mirusi, bet tonai tebegyveno: jie gyveno tame psichiką supratę, šios dienos Koya ga prictarai9
DOCIOR’S amazing liqud
keistame, bekūniame pasaulyje, kuris versdavo ją verk lietuvio veidui mesti nauji'
CIKAT SUCCESS FO3I
ti ir išlieti visą sielos skundą. Tačiau šiandien Taniai per bruožai, senesnieji gi nusiVyskupo Valančiaus kuni- . SKIN TROUBLES
. Mftsų knygyne dar galima gauti pasirinkimą lietuviškos
literatūros ir poezijos rinkinių. Dabar komunistę valdžiai
skruostus nenusirito nė viena ašara — ir dar geriau, nes trynė; užtat, tematant nau- Sams buvo įsakyta visomis
(eaternsl'y caused)
užkirtus kelią lietuviškų knygų spausdinimui, LIETUVIŠKA
ir taip ligi šiol pakaktinai prisiverkė.... tų ašarų buvo josios Lietuvos gyvenimą, priemonėmis kovoti su žmoKNYGA pasidarys retenybė. Įsigykite savo kopijas, kol
jų dar lieka.
net per daug....
•
PRA1SED
sųnku kad ir netolimos praprietarais, ypač buvo
FM*
Pamažu nuo klavišų nuleido ant kelių rankas; tačiau eities lietuvį suprasti.
kreipiama dėmesio į taip va‘2- -•
COAST
LITERATŪRA
akių neatitraukė nuo gaidų ir ryte rijo dainos tekstą:
Turėjau progos Lietuvos dinamus meškavedžius. Ap‘
TO
JONO BILIŪNO RASTAI, Tilžė, 1913 m. 150 pusi... $1.00
Kai užeina šiurpi gyvenimo vilnis,
COAST!
liaudies tarpe gyventi, dau- gavikas įsigijęs iš SmarŽEMAITES RAŠTAI, I t., Vilnius, 1914 m. 390 pusi........ $1.00
O krūtinėje, rodos, sprogs iš skausmo širdis,
LIETUVIŠKOS PASAKOS, II t., surinko Dr. J.
giau, ar mažiau orientuotis gonės Akademijos — vieNo matter what you’ve tried with.ut
Basanavičius. 260 pusi......................................................$1.00
nuccetm
for
unnii;ht
ly
eurface
pimpiai
Iš mano lūpų
jos nuotaikoj jau nuo “Auš- tos, kur seniau meškas dreblemiehes and ximilar ekin irrit at Jom,
PRAGIEDRULIAI, III t., Vaižganto, 290 pusi............... $1.00
hore’s an amaziriely gurcessful docSkrenda gaivinanti karšta malda. .. .
VAIŽGANTO RAŠTAI IV t.. (Vilniaus ir Kauno laikoros” laikų. Pats esu kilęs iš siruodavo, mešką, vedžioda
tor'a formula—powerfully doolhing
i
tarpis — 1918-1921 m.), 240 pusi................................ $1.00
Limtiil Žemo—which quickly relieves
Kokia tada šiuose širdinguose žodžiuose
itrhinK soreness and atarta riaht in to
Lietuvos kaimiečių, užtat tu vo
per kaimus ir varyV. KRĖVĖS RAŠTAI, I t., Sutcmose-Pasakos ir Dainos. $1 00
help naturp promote KAST healinit.
VARGO MOKYKLA, Literatūros. Pasiskaitymai, 175
Atsiranda šventa, didi galia,
rėjau galimybės ir progos davo iš apsėstų namų pik
30 ypars continuoua aurress! Let
puslapiai ................................................................................. $1.00
Zemo’s 10 different marvplnualy eff«cKoks šventas, paslaptingas žavumas
ti-e ingrediente Help YOL'R skin.
jųjų gyvenimą pažinti. Ma-i tąsias dvasias. Įvykdavo g:
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI — Pr. Žadeikis, I t,
Also ointment form. Severe rasos
(1914-1916 m.) .................................................................. 7fi«
Suskamba šiais brangiais tonais ...
may need Extra Strength Žemo.
no rašto tikslas ir bus neto- tas šiuo būdu.
MAŽIOSIOS LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI —
Kodėl motina taip šitą dainą mėgo? Ar ir jos gyve limos senovės lietuvių reli-j Meškavedys, atėjęs į ūkiPrabočių Anūkas, Iliustruota, 130 pusi........................ 75c
nime buvo sunkių valandų?
gingojo gyvenimo vaizdą nu- nįnko namus, siūlydavo išEILF.RAŠCIAI
Ir jos sielą užliejo švelnūs pralėkusių dienų atsimi piešti.
tirti, ar nėra jo namuose
SU BALTU NUOMETU — J. Augustaitytė-Vaičiūnienė,
nimai. Atsivėrė giedri kūdikystės vartai, kai viskas bu
225 pusi........................ ........................... .. ........................... $|.00
Senovės lietuvių
; Pytųjų dvasių. Jis aiškindavo taip aišku, paprasta, gera. Atsiminė savo mažytę ba’
VAINIKAI, Naujesniosios Poezijos Antologija, Paruošė
religingumas
vo, jeigu meška ramiai eis
• K. Binkis, 230 pusi..............................................................$1.00
are sure to be
tą lovelę, tamsiai rausvą liepsnelę, spinksinčią prieš Die
JAUNOJI LIETUVA. MAIRONIS, 130 pusi............................. 50
just what you vvant—
PADANGĖSE, Juozas Sakalas ir Dasaitis, 125 pusi........ .50
Taip, anais laikais Lietu
vo Motinos paveikslą, motinos veidą, kaip ji, pasilenku
| KRISTIJONO DUONELAIČIO RAŠTAI, Sutaisė
light,
delicious
and
of
si prie savo dukrelės lovutės, kad gerai miegotų, dar< va buvo religinga, religinga lemon Juice Recipe Checks
J. Šlapelis, 90 pusi ................................................................. 50
fine texture.
> TĖVYNĖS KELIAIS, Liūdas Gira, 65 pusi............................. 35
ant jos galvutės šventą kryžiaus ženklą. Bet ką daba gi natūraliai — krikščioniš
Rheumatic Pain Quickiy
Ii RUDENS AIDAI, A. Jakštas, 100 pusi..................................... 35
stiff.r tf'.m rbrumaiii, •ritin
Dnubl»Te«teH •Hmihle Actisn
pasakytų motina, jei žinotų, koks likimas ištiko jos dūk kai, būtent, jos siela atjau- tuII oryou neariti*
I GAMTOS PRILYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal
p»in,
try
įhit
limpi.
•
»-»-•.
I inr»pen«ive
home
recipe
ihit
KC UKING
k,
Dr. R. Van der Meulen ....................................................... 35
i».n(. i«»day.
<«c Mix
• p^kan
otthouiniult
.„ .
relę? O, koks Tanios^sielą dabar užgulė ilgesys, kaip j cianti Aukščiausiąją Buty- | Compotind
MEILE, M. Gustaičio, 1914 m.......................................................25
it wtth i ųuart
£cow.«'»stcot ■Hį'iitot
BRĖKŠTA, M. Vaitkus, 1915 m...................................................25
pasiilgo tų seniai nuskambėjusių dienų, tylaus, šviesaus bę, kuri apima jos visą gy-,
U»c only one Itvel teatos
°.nly j./ o'o'en
jaukučio savo kambarėlio, šnypščiančio virdulio, kuris venimą, visas vietas. Su ..
//
//I
w»tk«R
4A
hours
—
someirtbri
overapoonful to a cup of
atjautimu
rišosi be obrjined.
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tyliai ant stalo niūniavo savo dainelę, visos tos ramybės Būtybes
aifted flour for most recipes.
”
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Nauju Žmonių Fabrikas
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visa bažnyčia alsuoja karš
Žvilgsnis j praeitį
ta, galinga malda, jos gi gar
sas siekia paties dangaus,
nes gieda visi ir visi iš šir
dies. Šventą dieną kaimuo
se sumos metu absoliute ty
la ir ramybė. Tą momentą hains, naujiems žygiams.
net vaikams draudžiama
žaisti.
.Bus daugiau)

Lietuva Netolimoje
Praeityje
(Tęsinys iš 5 pusi.)
dies tikybinės nuotaikos ir
kadangi pradžioje liaudis ne
siorientavo tos srovės idė
jose, tai Bažnyčios autori
tetas pasiliko savo aukštu
moj žmonių akyse. Ką ku
nigas pasakė iš sakyklos,
tai šventas žodis. Kunigas
kaimiečiui buvo artimiau
sias ir ištikimiausias pata
rėjas; jo žodis nusverdavo
ne tik dvasios reikaluose,
bet ir kituose.
Pamokslų klausymas
Pradžioje mažas nuošim
tis teskaitydavo laikraščius,
užtat uoliai klausydavo Baž
nyčios pamokslų, net nai
viai tikėdavo jų žodžiams,
kai kunigui retorikos dėliai
tekdavo pasakyti kad ir fan
tastiški dalykai. Pavyzdžiui,
klebonas sužinojęs apie įvyk
dytą parapijoj vagystę ir
painformuotas apie įspėja
mus vagius iš sakyklos skel
bia, gavęs Dievo raštą, ku
riame pranešama apie papil
dytą tokią ir tokią vagystę
ir įsako vogtus daiktus grą
žinti; kitaip, sako, sekantį
sekmadienį bus vagių pa
skelbtos pavardės, pranešti
vardai. Vagis sužinojęs apie
skelbtų Dievo raštų, nieko
nelaukdamas, slaptai grąži
na savininkui pavogtus daik
tus.

Bažnyčiai turint aukštą
autoritetą ir pilną pasitikė
jimą, jos pamokinimai darė
gilios įtakos žmonių sieloms.
Jie klausėsi, gyvai tikėjo,
savo gyvenimą ir sąžinę tvar
kė pagal girdėtą mokslą. Ne
be to, kad neatsitiktų kai
kur iškrypimų doroje, ar įgimtų silpnybių, >bet tuose
pačiuose nupuolimuose ati
taisymo ieškodavo tikyboj.

Nusidėjai prieš dorą, lieki
apylinkės gyventojų
pa
smerktas, turi daryti atgai
lą, Dievą atsiprašyti. Su
gautas vagystėj neturi kur
akių padėti: visi tave seka
pasibaisėjimo akimis.
šeimyniškam
gyvenime
neištikimybės nepasitaiky
davo ir, jeigu kokioj para
pijoj tas atsitikdavo, tai
plačios apylinkės pasipikti
nimui nebūdavo galo. Viso
blogo buvo vengiama dėl
nuodėmės baimės ir prasi
kaltimo prieš Bažnyčią.

Pagarba tėvams
Stebėtina tas, kad gerb
davo ir paties žmogaus žo
dį, ypač gi tėvų. Tėvas prieš
mirtį padalina savo turtą
vaikams, žemę paprastai pa
lieka vyresniajam sūnui, ki
tiems pasako, kiek turi gau
ti pinigais, kiek gyvuliais ir
kiek kitų dalykų. Po jo mir
ties ginčų, paprastai, nekil
davo, bet vaikai šventai pil
dydavo tėvo valią. Tėvo žo
dis turėjo daugiau galios nei
šiais laikais testamentai,
notarų aktai, ar teismo
sprendimai. Vaikai buvo mo
kinami vyresnį pagerbti,
samdininką - tarnautoją, ar
tarnautoją nevalia jiems bu
vo vadinti vardu, sakysim,
Petras, Elena, ar kaip ki
taip, bet garbingu titulu:

" i
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Milė kovo 24 d.. 1941, 2:00
ryte, sulaukęs pusės umz
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Kre
tingos apskr. Kulių par.. Kar
klėnų kaimo. Amerikoje išgvvilto 27 metus.

vai.

Oyveno 513h S ’l *111111 Imi 11 \ w.
M ir, Kovu 23 d. 1941. 1 vai.
pil. p., HIllullkUH p u si -s a 111 ž
Gimė Lietuvoje
Paliko did-1 i.um
nuliūdimilūki- ris:
Mari,vyrą Jurg).
Jobus, ii Tilli, K ūgly u Aulom la I ki u .i i -Is
sūnus: Jurg).
l.oilis. .linui n • luozapu ir daug
gini nu ų. diaugu II pa z,.- la lu ll.
Kūlius |»;iš.i r\(>1 ;is Kccni.r jiiid
Sons
J 1 s - 4 Su. Kr,lz.il- Am-.

Paliko dideliame nuliūdime:
brolj Antaną. s<- erį Barborą
ir jos vyrą Leoną (indus ir jų
šeimą ir kitų giminių ir daug
draugų ir pažįstamų: o Lietu
voje paliko 2 seseris, liną ir
Mareeią ir jos vyrą Stanislovų
Hikmwl<-z ir kitų giminių.

• (|x> pirmu tyru Poškienė)
Lietuvoje panaikintos lig
Kūnas pašarvotas koplyčioj!'.
1 ,;l l-lol ll\ės I yl s Ti - , ia-1 - .
Mirė kovo 23 d., 1941, 5:17
19884 S. Miehigaii Avo. Lai
šiolinės valstybinės taupo
Kovo 2U <1. is k< pKėios 9 vai.
vai. ryto. sulaukus pusės amž.
dotuvčs įvyks |» liktini., kovo 28
r\lo bus atlv. čl. 1 ! SI. Galis
Gimus Shamokin. l'mma.
d.,1941 Iš koplyčios 8:30 vai,
mosios kasos, į kurias žmo
pai a pijus I- /. y v ii, kurioj,- )■
ryto Ims atlydėtas į Visų šven
Palike dideliame u,muilinu-:
vyks giiliilingos 1 filiui Idos UŽ
tų par. Iiažynčlą. kurioje įvyks
vyrą Benediktą; 2 sūnų. Joną
nės mielai nešdavo savo
*o -amablil bus
\ i dilinės sii-la
gedulingos pamaldos už velio
ir marčią Veronikų ir Vincen
niilydėla į š\. Marijos 1,apims.
nio sieli,. I’o pumaldų liūs nu
____________________________________________________ - sutaupąs. Į Lietuvos valstytą ir marčių Aibių; 3 se.seris
lydėtas į šv. Kazimiero kapines
penn ylvanljoje, Aliną Goduliu
Nuoširdžiai kMiėlaim- visus
brolis, sesė, pastarieji var- stebindavo visus. Motinų binių taupomųjų kasų vietą
ir jos šeimą, Mary Miller ir jos
gilium s. ii ra ilgus- g,-.s ir pažįsNuoširdžiai kviečiame visus
B gimines,
šeimą ir Murgaret Bigrys ir jos
tanius dalyvauti lu idot IIMSr.
draugus ir pažįstamus
dai turėjo tą pačią prasmę, svarbiausiu rūpesčiu buvo atėjo maskoliškosios, kurios
šeimą; brolį Antaną; giminai
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę Vyr a<. Dukterys ir
čius Jurgį ir Prancišką įSvarkokią turi šiandien žodžiai: savo vaikus išmokinti kate-j dabar rinks Lietuvos žmoSūnui.
lius, jų sūnų kun. Mykolą švarNuliūdę:— Brolis, Seserys,
ij ir dukteris Julių, Antoinetbtngcriui ir Giminės.
tamsta, gerbiamasis, gerbia- j kizmą ir privesti prie pir- nių pinigus ir siųs MaskoLai-lol u viij d ri-ktorius
Bis-- 1
te ir Josephlne ir daug kitų gi
I-,d. 1 •rospri-t
■
\ii.r and Sons.
minių. draugų ir pažįstamų.
Iziid. direktorius J. K. Ktimoji.
mosios šv. Komunijos ir į- lijon. Bet galima iš anksto
3 S 10
deikis. tel. YAItds 1741.
Kūnas pašarvotas namuose:
rašydinti juos į minėtas bro- pranašauti, kad maskoliai
1343 So. 50th Avė., Ciceroj.
Visur su Dievu
Laidotuvės įvyks ketvirtad.,
lijas. Vaikas su rąžančiu ir nedaug ką surinks, nes ir
kovo 27 d Iš namų 8:00 vai.
Mes, lietuviai, neleisime PLATINKITE IR REMKITE
ryto bus atlydėta į šv. Antano
Visas gyvenimas ir darbai škaplierių laikomas pilnu šiaip žmonės velka badmipar. bažnyčių, kurioj įvyks ge
paminti švenčiausių savo
dulingos pamaldos už velionės
rišami su tikyba. Kelionėj kataliku.
rio gyvenimą iš mokamų atsielų. Po pamaldų bus nuly
teisių. Mūsų broliai nebus
dėta į šv. Kazimiero kapines.
Nėra jokios gėdos, jei žmo
sutikus savo žmogų (kai- Pamaldumas bažnyčioje
lyginimų, turint galvoje pra
Nuoširdžiai kviečiame visus
vergai
ir
neis
baudžiavos.
gus per nenumatomas ap
mietį), ar atėjus į svetimus
gyvenimo brangumą.
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
namus nepasakyti “Garbė
Šventadieniais nueik į baž ________________________
Ne šiandie, tai ryt, o keršto linkybes neturtingas pasi
Nuliūdę: Vyras, sūnui. Mar
Jėzui Kristui”, ar, einant nyči$ sumai, rasi ją pilną
valanda išmuš.
daro.
Svett Marden
elis, Se crys, Krolis Ir Giminės.
pro šalį dirbančio, netarti žmonių ir tai besimeldžianlaiid. direktorius Antanas B.
Petkus, tel. Cicero 2109.
“Dieve padėk”, laikoma ne-l či^; DauS
nemoka skaiBARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
dov.anotina storžievyste. Ū- tyti, bet bendroj maldoje
kininkas pradedant laukuo-1 dalyvauja visa savo siela ar
KELNER - PRUZIN
••riauaiM
PaUrnarimM — Moteria patarnauja
se sėti, šeimininkė įkuriant
giedodamas, ar atydžiai J
Phone 9000
620 W. 15th Avė.
krosnį peržegnos lauką ir klausydamas giesmių ir garMATEUŠAS RUSZEWICZ
ugnelę. Kalbant bet kokiais siosios maldos. Jų akys įMirf kovo 23 (i . 1941. 1:05
reikalais tarp savęs, nepa temptos į kunigą, laikantį vai. popiet, sulaukęs pusės amž.
Gimęs l.ieluvoje. Kilo iš Jos
JONAS KARALIUS
mirš Dievo, užbaigiant kal mišias ir jo akciją. Nepa vainių miesto. Amerikoje išgy(Gvvmo adresu 535 W. 32 St.)
v<
no
38
metus.
bą žodžiais “Kaip Dievas prastai malonų vaizdą su
Paliko dideliame nuliūdime:
M.,ė Kovo 22, 194 1, 4:211 vai.
2 dukteris. Apoloniją Jugielodaro
besimeldžiantieji
per
po pil t. kniaukęs pusės amž.
padės”, ar kaip kitaip. Šven
vvicz ir žentą Krank, ir Jadvy
Gimęs l.ieluvoje, Vilkaviškio
PASKUTINIS
gą:
sūnų
Stanislovą:
3
anūkus:
apskr.. I’ajvonių vaisė.. Trilau
tina laukus, namus ir kitus mišias. Jeigu negiedama, tai pusbrolį Stanislovą Witkicwicz
kių kaimo.
kitas gimines.
Paliko dideliame nuliūdime
daiktus, kad Dievas palai pusbalsiai kalbama ražan- ir Velionis
PAGERBIMAS
gyveno su draugu
moterį Brigytą (po tėvais į)aBltautu.
3221
No.
Natchez.
nisevičiutė), dukterį Marijoną
mintų. Pašventintos bažny- i c'us’ ar atydžiai skaitoma
Debruuskienę ir žentą Stanislo
Kūnas pašarvotas koplyčioje,
čioj žolės laikomos, kaip komaldaknygės. Kaimiečiui 1735
vą; aliukus Caro! Ir Joną; duk
Wabansia Avė.
terį Isabelle; brolį Antaną ir
laidotuvės
įvyks
ketvirtad.,
kie vaistai. Poterius rytais, Perskaityti vieną, kitą kny- kovo 27 d. Iš koplyčios 8:30 v.
brolienę Oną Ir jų dukterį Allice; Svogerj Leoną Daniševibus atlydėtas j Sv. Myko
vakarais teapleisdavo “pas- g°s laP^ būdavo sunkiau* ryto
čių ir jo šeimą: o Krooklyn. N.
lo parap. bažnyčią, kurioje jY., švogerką Stelių Prankaitiegedulingos pamaldos už
................ /IĮ -4^
kutintai” tinginiai ir maži nei Pradalgę varyti, ar mal- vyks
nę ir jos vyrą Vincą; pusbrolį
velionio sielą. Po pamaldų bus
Simoną
Švedą
ir
šeimą;
ir
daug
nulydėtas
j
švento
Kazimiero
vaikai. Nieks nedrįsdavo ne- kas kaP°ti- Užtat matai iš
*
Uiti; giminių ir pažįstamų Lie
kūnines.
tuvoje paliko tris brolius Pet
persižegnoti prieš valgį, ar maldaknygės besimeldžianNuoširdžiai kviiečiame visus
rą. Juozapą, Kazimierą ir jų
gimines, draugus ir pažįstamus
šeimas.
po valgio. Įeik į bet kurią
ir &ausiai prakaituojantį dalyvauti šiose laidotuvėse.
Velionis priklausė prie Tei
Nuliūdę:—- Dukterys, Sūnus,
sybės mylėtojų dr-jos ir prie
grįčią, ar seklyčią, tenai pa- dėlei įtemptos atydos į mal- Zeutt's, Anūkai, Pusbrolis ir Gi
Chicagos Lietuvių dr-jos.
Kūnas pašarvotas Stanley P.
matysi ant sienos eilę švenir skaitymo vargo. Gie- minės.
Mažeikos koplyčioje, 3319 So.
laid. direktorius T-achawiez
Lituanica Avė.
tųjų paveikslų, bet nerasi dant &iesmes “Pulkim ant, ir Sūnal. tel. C A Nai 2515.
JOHN F. EUDEIKIS
Laidotuvės įvyks Trečiadienį,
kitokių, jei bent iš Ameri- kelhi” ar “Šventas Dieve”,
Kovo 26 d., 1941 m. Iš kop
lyčios 8 vai. ryto Ims atlydėtas
i šv. Jurgio parap. bažnyčią,
kos atsiųstas fotografijas --------------------------------------kurioje įvyks gedulingos pa
artimųjų. Važiuok per kai-1
maldos už velionio sielą. Po
W0Lk STUDIO
pamaldų Ims nulydėtas į šv.
1945 West 35* Street
AMBULANCE Dieną ir Naktį
mus, pamatysi beveik kiek-;
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
'~7Ae
Jfcfrs/
vienam kieme prie kelio kry
gimines, draugus ir pažystamus
MOSt
dalyvauti šios.> laidotuvėse.
žiu dažnai liaudies ornamen-,
Nuliūdę Moterį-., Dukterys,
MODKRN
• 4605-07 fcOUTH HERMITAGE A VEN U E
Žentai. Broliai. Aliukai, švns’-eCOMPLE1E
tika papuoštą. Daug kryžių į
riai, šiogerka, Itiisbrolis ir Gi
ADVANCED PHOTOGRAPHY
Tel. YARDS 1741-1742
minės.
sutiksi ir laukuose, užtat
I.OHEST POASIBLE PHK ES
fjvldotuviu Direktorių- Stan
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
ley P. Mažeika, Tel
YARds
PHONE LAFAYETTB 2X13
visai teisingai svetimtaučių
Tel. LAFayette 0727
1138 and 1139.
turistų Lietuva pavadinta
Bailio Programas — 10:00 vai. antradienio ir šeštadienio rytais,
iš Stoties WHIP (1480 kil.), su P. šaltimieru.
kryžių kraštu. Jokia Euro
PLATINKITE “DRAUGĄ”
pos tauta negali pasigirti
Ali MAKIS-N(W»i KIB uu, |l
liaudies meno religinių dar
TYPEVVRITERS
belių gausumu kaip Lietu
A D D I i) G MACHINES
va. Religija — jų siela, gy-; Likę wet feet and fatigue. drafts weaken
KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
—
IMAll
MONTHIT PATMINTtbody resistance so that germs assoeiated
venimas ir menas.
with colds may get the upper hand. Help
AU MAKli
DIENĄ IR NAKTf
VISOSE MIESTO DALYSE
Nature to over.ome such germs on throat
SOLD, RENTED
Mirusiems pagarba
suriaces by gargling with Lišterine AntiAND REPAIRED
ii iii

i

i

Laidotuvių Direktorius

Bee"‘naDRAFT? r
jargie Lišterine

Gi mirusiųjų atminimas
koks širdingas, nepamiršta
mas! Santykiavimo su jais
nepertraukia lietuvis iki sa
vo mirties. Meldžiasi už juos
kasdieną, prašo kunigą pa
simelsti bažnyčioj. Jį riša
su mirusiųjų sielomis gyvas
tikėjimas. Jis dažnai mato
mirusius sapne, nerimastauja, kai jie nepasirodo. Daž
nai daroma atminimai su
puota ir malda.
Kiekvienas katalikas su
reta išimtimi yra šv. Ra
žančiaus ir taip vadinamos
Škapliernos brolijų narys;
tiek rąžančių, tiek škaplie
rius laiko ant kaklo paka
binęs dieną ir naktį. Netu
rėjimas tų brolijų ženklų

septic at the first symptom of an irritated
throat or an oncoming cold. This pleasant
precaution.taken promptly and freąuently,
may spare you a long, unpleasant siege.
t.ambert Pharmaeal Co., Sf. Louis, Afo.

Kilis germs
assoeiated with colds
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

TYPEWRITER
COMPANY

■ OtOlT C. OOIMIATT.

1(9 W. MADISON ST.

Phone DEAR3ORN

P444

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

l^USTIMATIS— FREE —dimonst«atioinJ

I
PAMINKLAI
TIKRAI MENISKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYBE

Prieinamos

Kainos

“MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA Už SAVE“

Venetian Monument Co.
527 No. Westem Avė.

Chicago, III.

gaukite Tel. — SEELEY 6103

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

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

P. J. RIDIKAS
3354 South Halsted Street
Skyrius: 710 W. 18th St.
Visi Telefonai: YARds 1419

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue
Tel. YARds 4908

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

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 West 23rd Place
Tel. CANal 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULlman 1270

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

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

/
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
iš Labdariu Veikimo

Misijos ir 40 Vai.

Cicero. — Labdarių 3 kp. AlI-JU-ti
susirinkime raportas iš cen- **"®’**"*
tro parodė, kad labdariai daMarguclte Park. — šv.
bar gražiai darbuojas, kad Panelės Gimimo parap. bažnaujam ūky viskas pavyz- nyčioj baigėsi misijos - ir
dingai tvarkoma, kad ūkis sekmadienį prasidėjo 40 vakyla visu smarkumu, viso landų atlaidai. Jie prasidėjo
kiais reikmenimis. Dabar per sumą, kurią atlaikė kun.
labdarių ūky galima gauti Pr. Lukošius. Pamokslą papieno, kiaušinių. Viskas pir- sakė misionierius kun. J.
mos rūšies ir prieinamomis Kuprevičius, MIC. Per sumą
kainomis. Taipgi pranešta, gražiai giedojo muz. B. Jakad senelių prieglaudos sta nušausko rūpestingai vedatyba bus pradėta, kaip tik mas didysis parapijos chooras atšils; kad bus pąskir- ras. Girdėjome dainininką
tas maršrutininkas, kuris Urboną puikiai giedant sovažinės po lietuvių koloni lo. Po sumos procesija. Bažjas rinkdamas aukas prieg- nyčia pilna žmonių.
laudos statybai.
Vakare mišparai. Juos lai
Lietuvių tarpe yra daug ,(5 kun A Deksnya, kun
geraširdžių, tik reikia jiems Barauskui ir kun B Gri.
dalyką perstatyti, tai tuo- niuj asistuoJant. Pamoksią
jau atsiras stambių aukoto- pasak5 kun A MartinkuSi
jų Labdarybės reikalams.
Diey0 Apvaizdos parap. kle.
Daug kalbėta apie 30 d. uonaa
gegužės, kuomet Labdarių
i
Sąjunga daro rinkliavą prie
Atlaidai baigsis šį vaka-!
Sv. Kazimiero kapinių
ir r*l iškilminga procesija. Bus
pikniką Vytauto parke. Nu- daug svečių kunigų. Klebotarta kreiptis į Kapinių Di- nas kun. A. Baltutis, vika- j
rektoriatą, kad tą dieną nc- r,J
kun. P. Lukošiaus iri
leistų naudotis svetimtau- kun. St. Petrausko padčdačiams ant kapinių nuosavy- mas> rūpinosi, kad ir misibės. Visą tą biznį gali lab- Jos
atlaidai būtų gausindariai užimti; Labdarių vei- £ai lankomi. Tas rūpestinkėjai gali vėliavėles ir kito- Sumas nebuvo bergždžias,
kius daiktus pardavinėta. v*s4 laiką ir rytais ir vaBūtų didelė parama Labda- karais pilna bažnyčia.
K.
rių Sąjungai. Kapinių direk j 1
toriatui perstatyti tą daly
ką išrinktas atstovas.
Nutarta šiais metais ren
gti viešą rinkliavą Cicero
Bridewell ligoninėj mirė
mieste gegužės mėnesį, šiam
policijos pašautas praeitais
darbui išrinkta komisija.
metais paroliuotas iš PonBeje, susirinkime patiek
tiac reformatorijos automo
ti raportai iš Federacijos
bilių vagis Bruno Berk, 21
skyriaus ir Marijonų Ben
metų amžiaus.
dradarbių seimo; Raportai
Praeitą penktadienį šiau
priimti su pagyrimu.
A. Valančius rinėj miesto daly policija jį
vijosi ir, bandžiusį vogtu
Kiekvienas kovotojas ei automobiliu pasprukti, pa
jo
damas kautis pirmiausiai tu šovė. Su juo važiavęs
ri apsiginkluoti tvirta va sėbras pabėgo.
lia, drąsa ir tikėjimu laimėBruno Berk už automobi
ti, o paskui jau kalaviju lių vogimą buvo įkalintas.
Tuomet laimėjimas bus jo Paroliuotas jis iš naujo pra
pusėj.
Bjtegeidis,
dėjo užsiimdinėti tais vogiŽemaičių kunig. maįs
į

\

Mirė policijos pašau
tas parolininkas

(■'Draugas"

Acme telephoto)

Armijos skridikas Įeit. Craven Rogers iš lėktuvo su parašiutu nusileido į medį, Hempstead, N. Y. Skrindant vytiniu lėktuvu sugedo motoras, tai jis ir išoko su parašiutu. Lėktuvas netolies nukrito ant vienų namų ir sukėlė
gaisrą.
_____ ______ _____________
sako, tik nuotrupos. Klerkai
tad reikalauja trumpesnių
darbo valandų ir pagrindi
nio (mažiausiojo) 25 dole
Kėli šimtai klerkų (balta- rių savaitės atlyginimo.
apykaklių darbininkų) prie
Firmos partneris Harri
statomų municijos fabrikų
Elwoode, arti Jolieto, reiš son Smith sutiko pasitarti
kia nepasitenkinimo gauna su klerkų išrinktu komitetu.
Vadinasi, klerkai organimu atlyginimu. Jie bando
jungtis unijon ir iškelti sa- zUojasivo reikalavimus kompaniPenkių aukštų namuose,
112 So. Franklin gt., gais
jai.
Fabrikus stato Sanderson ras padarė iki 20,000 dol.
and Porter kompanija. Žy nuostolių.
mi dalis darbininkų, ypač
kvalifikuoti amatininkai, žeriasi gražius atlyginimus, o
klerkams mokama, kaip jie

Municijos klerkai
nepatenkinti

Jei Insurance Reik,
PAS
VILEIŠĮ
EIK!

SOOTHE W0RKED EYES!
MAKE THIS SIMPLE TĘST TODAY

T

KAS AMERIKA STUMIA
KARAN .

Brighton Park. — Atsi
žvelgiant į bažnytinį ir pa
saulinių koncertų šioj pa
rapijoj pasisekimus praeity,
ir į skaitlingą publikos atsi
lankymą, parapijos choras
darbuojasi, kad rengiamas
bažnytinis koncertas verbų
sekmadienį, balandžio 6 d.,
vakare, Nekalto Pras. Pan.
Šv. bažnyčioje pralenktų vi
sus buvusius.

Dr. Paul
Hutchinson,
Christian Century žurnalo
bendradarbis
redaktorius,
FARMOS EINA
“American First” masiniam NAMAI,
BRANGYN!
susirinkime sekmadienį paPaskutini
Danieliai — 3S namai
reiškė, kad J. A. Valstybės
visokio liktumo. .Marąuette Purk
apylinkėje.
pasuko karo kelian, kurį nu
Tuipgi siūlome naujus namus tr L,itiesė “Committee to Defend iaoiue
senus. A pskaitliaviinas veltui.
Pastatymo kainos:
America by Aiding the All| 2-jų fletų
mūrinis namas, po 4
įes.
; kaiubui'ius ......................................
|5.95U.
15 kambarių mūr. bungalovv. . $ i.soO.
Jis pažymėjo, kad tas ko 4 kambarių niur. buugulovv . . 43,950.
aialome ir didelius namus.
mitetas visados yra šalies I, Taipgi
l'uslorojuin Paskolas ant Lengvų
lAinokėjmų.
administracijos priešakyje
Maži nuošimčiui.
su karo propaganda, taip
Turime visokių mainu,
kad administracijai nėra rei i K reip'iiti s pas:
kalo perdaug rūpintis, nes CHAS. P. SUROMSKIS CO.
692 L So. VVestern Avė.
ji randa išgrįstą kelią ir be
TELEFONAI;
didelių pastangų gali juo Office KEP. 3713; Vak. 1'ltO. Ot7«
žygiuoti.
Anot Hutchinson, kad rei
1 AK IŠKA S DAV IMU
kia laukti naujų įvykių, kai PAKDAY1MI
DL ON KEPYKL A
J- A. Valstybės siunčiamus
Parduosiu arba išrauti uosiu Duonos
Bizni, su namu arba atski
i Angliją ginklus saugoti Kepimo
rai. Biznis gerai išdirbtas per 34 me
Esu 7 2 metų senumo ir noriu po
pristatys karo laivus.
To lus.
ilsio. i'ardui m.o arba rundavimo sųlygos prieinamos. Jei kas norės, iš
reikalauja minėtas komite- mokinsiu
duonkepio darbų. Antrašas
ir biznio vietos:
Luthtik
tas. Karo laivų naudojimas tuviniuko
(atstovi tt, 28<I3 Euieralil Avė., CIlicugo,
Illinois.
reiškia įsikišimą karan.
Jei J. A. Valstybių vyriau
sybė ir toliau laikysis šiandienio savo nusistatymo, tai
pasibaigus karui susilauks
skaudžios ir ekonominės ir
ūse MUSTEROLE for
finansinės krizės, kuri gali
nušluoti demokratiją, sako
Hutchinson.

Varg. Justas Kudirka kas
trečiadienį ir penktadiėn
Į
mokina chorą ir solistu?
bažnytinių kūrinių. Čia pa
minėsiu keletą: “Regna Terrae” — Curto, “Raudamus
te” — Bagioli, “Jau Tu Ei
ni kentėti”
Naujalio,. “ABizeto, “Avė
gnus Dei”
Maria” — Bach-Gounod
Arr. by Parka, sopranui soio ir chorui, šis sunkus kūrinys bus pirmą kartą išpildytas lietuvių bažnyčioje.
Be savųjų jėgų, pakviesta žymūs svečiai. Todėl malonu priminti ne tik brightonparkiečiams, bet ir kitų
kolonijų lietuviams, bei muzikos mylėtojams, jau
iš
anksto rezervuoti tą dieną,
nes Brighton Parko choras,
kaiP visuomet, žada pateikti
Publikai dau« malonumo'
Vamzdis

Western Union darbi
ninku suvažiavimas

At the first sign of the Dionne Qnintuplėts catching cold—their chests and
throats are rubbed with Children's
lilild Musterole — a produet made to
promptly relieve tho DJ3TRESS of
children’s rolds and rcsulting coughs.
The Quints have always had tho
best of care, so mother—you may be
assured of using just about the BEST
produet made vvhen ynu ūse Musterole.
MORE than an ordinary “salve”—
warming, soothing Musterole helps
hreak up local congestion. Also made
in Regular and Extra Strength for
tht.se preferring a stronger produet.

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER

SPREADS! SLICES! TOASTS!
MELTS PERFECTLY!

OINING HOOM SETS — PAK
LOK SETS — IIEIIKOOM SETS
— KIOS — KAIIIOS — IIEEK1GEKA I OltS — WAsHEKS —
MANGELS — STOVĖS.
All N’atJonnlly Adirrtlacd Itema.

GREITAI IR
BE., SKAUSMO
TREATMENTAI
TIKTAI ........... 50c

Aron and Aron
Crftwford

and

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenue

3962 Fifth Avenue
KaniiK^M

175 W. JACKSON BLVD.

Mothcr—Give Your CMILD
This Šame Expert Care!

‘

. • * ♦f •

Valandos 0 v. v. — 8:30 v. v.

Murinę is alkaline—pure and įentle,
economical, too. Try Mųrme today.

CHEST COLDS

as milk itselfl

Plaukai
Išnaikinami
Nuo Veido Ir Ran
kų Ant Visados.

HFFTPF.

QUINTUPIETS

.this cheese
food that’s digestible

Electrolysis Clinic

The Prudential Ins.
Co. of America

PAKDAVl.MI I NAMAS
4 fhtui po 5 kambarius,. (lt roj vi 
loj. Arti bažnyčios,, mokykloa ir gul\ įkurtų linijos,. KuikIom $1hu.<k, i mčm aj. I .aitai pigi kaina Lietuviui Ima
i duodu imt nuolaida.
Kreipkllfa pilu
navininkų ant 2-1 ro aukšto iš uzpaI kalio. IO7&3 sondi H altu-h Air.

Morrison viešbuty turi su
važiavimą Western Union
darbininkų atstovai. Ši or
ganizacija priklauso Ameri
kos Darbo federacijai.

OR. PETRA8
VILEIŠIS,
Atstovas

EYtS OVERWORKEDT Do they smart
and hurn? Murinę brings quick relief.
Try two drops of Murinę night and
morning and whenever your Eyes are
irritated and reddened or feel t <d.

CLASSIFIED

Rengia Bažnytinį
Koncertą

Telefonas REPUBLIC 6051

llarrlaon

Tel. KEDzie 7810

SITTE A-1820
Home Office: Newark, N. J.

/>£ EVes

RESIDENCIJAr

4432 So. California Avenue
Tol.

SOOTHES • CLEANSES

LAFayctte 0771

bOMINIKAS KURAITIS, Sav.

Rez. Tel. VICTORY 2499

AR DAUO KŪRO SUDEGfNAT ŽIEMOS METU?|

Vartodami ROCK WOOL Namų Insufacij^]
Sutaupysite Daug Pinigų.
Laikui bėgant, Jūs vistiek insnliuosite savo namus, ne«:|
1. Sutaupysite 40% kflro;
DOCH WOPL
CoRKMAfJO
2. Apsaugo gyventojų sveikatą :|
CoM**tt t«G>MRMtVMHBoAM« 3. Padidina namų vertę;
SorrW)e»-$)iM m CmskFt 4. Taupo namų šilumą;
5. Duoda gerą apsaugą
tUveMboa
m Cu«c h
gaisrų;
Kama BaaaM «• L*VfW
6. Greitai ir lengvai įtaisoma

VARTOTŲ KARŲ
SKYRIUS:
806 Wcst 3lst Street
Chicago, III.
Telefonuokite:
VICtory 16 9 6

AGENTAI:
Jonas Kodinas
Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas
H. Rajewskl
“Shorty”

Fiaaoo t Irsmatiko Boams

duo

H*rr SuitmHanvuuammvv Conesrvv. tn.

M

.

Apskaičiavimas

Dykail

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO KEPRESENTATTVE

6343 S. Westem Avė.

Republic 6051|

ftarehooM: 9401 So. Stony Island Ava. tat.

f

VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

Parūpiname P,ILA. FaakoUnimaa
ar UmokčJImua.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir menų|
dpngimo medžiagų.

Janina Frostowna, prima balerina, kuri dalyvaus ope
roj “Baisus Dvaras”, statomoj kovo 26 Civic Opera House.

MILDA BUICK SALES
Nauja

Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

ko-o 25, 1941

n n s tr p

V. Chic. apskr. choras ren
gia DLK Gedimino mirties
600 m. sukakties paminėji
mą, vakarienę nukėlė į ge
X Aušros Vartų parapi gužės 4 d.
jos salėj dar nėra buvę tiek
X Apie dr. Alek. Jenkins
žmonių, kiek buvo praeitą
namus Brighton Parke su
sekmadienį per bankietą nau
ka garnys. Bile dieną žada
jam kleb. kun. J. Dambraus
palikti dovanų. Dr. A. Jen
kui, MIC., priimti-pagerbti.
kins gyv. adr. 4450 S. WashDaug svečių buvo ir iš kitų
Dienraštis ‘Draugas’ šven porterių ir korespondentų po
tenaw Ave., o ofisą turi 2500
kolonijų, o TT. Marijonų
čia 25 metų jubiliejų pirma visą Ameriką. Užsieny še
W. 63rd St. Daktaras ir
šiose valstybėse yra įsteig
Bendradarbių skyriai at
dienį, kovo 31 d.
jo žmona yra pavyzdingi lie
siuntė net delegacijas pa
Per tą šimtmečio ketvirtį ti “Draugo” biurai, kurie
tuviai, rėmėjai kilnių dar
sveikinti ir dovanų įteikti.
“Draugas” atsistojo pirmo teikia necenzūruotas žinias
bų.
je vietoje lietuvių tautos sar iš pavergtos Lietuvos.
X DKK (Draugo Kores
X Labdarių Sąjungos kp.
gyboje. Per tą laikotarpį jis
pondentų Klubo) susipažini
Iš to viso galima matyti,
Brighton
Park praeitą sek
nuveikė milžiniškai daug vi- kad pilnas pažinimas ir semo bankietėlis įvyks sekma
madienį buvo surengus va
sose lietuviškumo srityse. kjmas iietUviškojo gyvenidienį, kovo 30 d., Rowan
karą su gražia programa. Į
Be "Draugo” vargiai Ame.jm0 n5ra įmanomas
dienTrees Hotel (500 W. Englevakarą buvo atsilankę Ig.
rikos lietuviai būt sukūrę raščio “Draugo”. Susipažinwood St.). “Draugo” kores
Sakalas ir S. Šimulis, kurie
tiek stiprių organizacijų, į- kime su “Draugu”. Jis jums
pondentai, negavę dar pa
labdarių rėmėjus pakvietė į
steigę tiek lietuviškumo ži- patiks.
( "Draugus" Acme telephoto)
kvietimo, bet norintieji da
dinių — parapijų, pradžios
Staiga pakvaišęs William M. Evans (dešinėje), 25 m. amž., peiliu sužalojo savo uoš- lyvauti tame vakare, prašo DLK Gedimino 600 m. mir
Skaitydami
ir
remdami
ir aukštesnių mokyklų, iš „n
„
...
vę, savo dviejų metų kūdikį berniuką ir savo pasimetusią žmoną Nedrą (kuri matoma mi “Draugo” telefonu pra ties sukakties paminėjimą,
raugą
,
garsmdamies
jakajrgje su kūdikiu. Tragedija įvyko Berwy ne, III. Uošvė ir kūdikis mirė. Žmona sveika
bai. 27 d., kurio dalis pelno
sivystę taip sėkmingai biz
nešti Ig. Sakalui.
skiriama ir Lab. Sąjungai.
nyje, sudėję tiek milijonų me, jūs ne tiktai sau didelį >. ta. jjs pats taip pat susižeidė. Uždarytas ir kaltinamas žmogžudyste.
malonumą
ir
naudą
padary-1
________________________________________________
_
____________________________
X Gimimo Panelės Šv.
dolerių tautos reikalams.
X Archer Laundry savi
site,
bet
ir
paremsite
vieną
bažnyčioj
šiandie vakare bai
Švęsdamas savo sidabrinį
giasi keturdešimtė. Varg. B. ninkė Kalvaitienė, šiomis
gyvavimo ir veikimo jubilie iš reikalingiausių lietuvių
dienomis išvyko atostogų į
Janušauskas pakvietė visus
jų, “Draugas” šiandie yra tautos ramsčių.
Floridą. Priklauso Moterų
muzikus padėti chorui gie
didesnis, įdomesnis ir gra Jubiliejinis “Draugo” nu
Chicagos aldermenų tary
Policija
areštavo
John
Es
Są-gos 20 kp. ir sulyg išga
Prie municijos fabrikų
žesnis. Jis kasmet progre meris bus siunčiamas vi bos juridinis komitetas nu statymo Elwoode, arti Jo- posito, 28 m. amž.,
kurs doti iškilmingus mišparus. lės darbuojasi.
suoja ir stiprėja.
siems, kurių adresai bus pa sprendė vykdyti piliečių ap lieto, priimami į darbą ama kreipės į People ligoninę pra
X Kaip praneša mūs ko
X Bridgeporte mirė Sims
“Draugo” štabas suside tiekti administracijai.
klausinėjimus dėl sumany tininkai su aplikacijomis tu šydamas suteikti jam
pa respondentas iš Berlyno, vo
da iš rinktiniausių žurnalisTad, gerbiamieji, siųskite mo vasaros laiką Chicagoj ri paduoti savo rankų pir galbos. Jis pašautas į deši kiečių iškraustymas iš Lie ! (Šimkus), adv. J. Bordeni Bagdžiūno žmonos brolis.
tikoj jėgų mūsų tautoje. Re- savo prietelių adresus, o ad- pratęsti vienu mėnesiu il štų nuospaudas. Šitas nuo nę koją.
tuvos greit baigsis. Su ki
dakcijos štabą sudaro pla- ministracija pasiųs jums giau, įėmus dar ir spalio spaudas patikrina policiniai
Iš minėtos ligoninės poli tais iš Lietuvos yra išvykęs | Pašarvotas laidotuvių direk.
'Phillips koplyčioj.
čiai žinomi žurnalistai: Leo- “Draugo” 25 metų jubilie- mėnesį.
autoritetai ir
federaliniai cija areštuotąjį paėmė į įr jėzuitas tėvas Kipas. Šiuo
nardas šimutis, Petras Tu- jaus numerį dykai. SkamSumanytojas aid. Duffy agentai.
Bridewell ligoninę, o iš te- laiku yra išvykęs Italijon,
.
nai į Stanton policijos nuo- bet vėliau grįš į Berlyną iriRcldlO
masonis, Ignas Sakalas, kun. binkite: Canal 8010 arba ra- pareiškia, kad tas reikalas
Andai tarp tų darbininkų
Juozas Prunskis ir Jonas šykite šiuo adresu: “Drau- skubotas. Reikia duoti lai
atrado vieną prieš dvide vadą. Pasisakė, kad jis pa- paskui į Lietuvą. Tėvas KiVaizdelis “Keista žmona”. —
Pilipauskas. Be to, suorga- gas”, 2334 So. Oakley Ave., ko pasitvarkyti geležinkelių
šimts metų pabėgusį iš In šautas per kilusius barnius, pas Lietuvoj buvo plačiai
Jaunuolių kvartetas. —
nizuota rinktinė armija re- Chicago, III.
ir autobusų kompanijoms ir
diana kalėjimo ūkio. Žmo Nurodė pašovėją, kurio po žinomas.
“Gimnazisčių” duetas. —
kitoms įstaigoms. Jei pratę
gus vedęs, turįs vaikų, tuo licija kol kas dar nesurado.
X Kun. dr. A. Maliauskis, Dėdė Vaitekūnas. — šposai.
simas bus pripažintas, kom
jau areštuotas ir grąžintas
buvęs ‘Draugo’ redaktorius,
Šiandie, 7 valandą vaka
panijos turės apsirūpinti
kalėjiman.
gerai pažįstamas Amerikos re radio klausytojai užsinaujais tvarkaraščiais.
Remkite Lietuvišką lietuviams, šiuo metu sun- I statę radio ant stotieg WG
Dabar susektas kitas tos
rūšies vyras 31 m. amž., Jo
Žyduką
kiai serga. Nežiūrint to, iš Eg turės smagią valandėlę
Praeitą ketvirtadienį
lr
seph Zettle iš Chicago. 1932
jo atimta Kauno-Aleksote besiklausydami dainų, mu’NATHAN
šeštadienį filmą buvo rodo
metais jis iš vieno farmerio
jo pasistatytieji namai ir zįkos> šposų, misterijų ir
KANTEB
Chicago
Civic
Opera sios Dievo Motinos noveną. ma išimtinai kunigams
ir
So. Dakotoj pavogė vežimą
apgyvendinti kitais žmonė pranešimų bei patarimų.
House šio kovo 31 ir balan-. Iškilmingas Mišias laiko šios seserims vienuolėms.
Visi
MUTUAL
su dviem arkliais. Nuteistas
mis. Taip pat išardytos iš
džio 1 d. pirmąjį kartą bus, novenos įkūrėjas kun. James mačiusieji žavingai kalba
LIQUOR
kalėti ir po 8 dienų pabėgo
i savo namų ir vienuolės šir- Programoj dalyvaus Brigh
rodoma garsinė filmą vardu'R. Keane, O.S.M., kurs ne- apie šią filmą. Prelatai paCO.
ton Park jaunuolių grupė.
3
dietės.
“The Eternal Gift” — Am seniai iš novenos vykdymo reiškia, kad katalikai ir vi iš kalėjimo. £u žmona ir
Wholesale
“Gimnazisčių” duetas, bus
dviem vaikais atvyko į Chi
žinoji Dovana.
vadovybės dėl nesveikatos si kiti arčiau susipažins su
4707 So.
X Dievo Apvaizdos para- Į vaizdelis “Keista žmona”,
Filmą yrd iškilmingų Mi pasitraukė. Jam asistuoja Mišių liturgija ir jų pras cagą ir čia prasigyveno kai
Halsted St pijos kleb. kun. A. Martin- artistas “Dėdė” Vaitekūnas
po karpenteris kontraktošių liturgija. Jos aiškinto du broliai kunigai Hugh ir me.
TeL Blvd
kus ir parap. komitetas pa- ir kiti. Be to, radio klausyrius. Jo kaimynai pasakoja,
jas, kurs atvaizduotas filmo- Frank Calkins, O.S.M.
Po šios premjerės filmą
0014
rodė pavyzdingą vieningu- tojams bus naudinga išgirsje, yra garsus oratorius, au Be to filmoje dalyvauja bus nacionaliniai paskirsty- kad jis visą laiką buvo ne
mo supratimą. Parapijos ti apie Peoples krautuvės
torius ir filosofas prelatas apie 1,800 vyrų, moterų ir ta ir gal negreit Chicagoj tik kaipo pavyzdingas dar
metinei vakarienei buvo nu- j priešvelykinį
išpardavimą
bininkas, bet ir kaipo šeimi
Fulton J. Sheen iš Ameri vaikų, novenos lankytojų bus matoma.
statyta balandžio 27 d. Bet namams reikmenų, kurias
ninkas. Praeitą gruodžio mė
kos Katalikų universiteto.
Didesnė filmos dalis nu
CONRAD
(kadangi tą dieną Federaci- dabar galima nusipirkti dinesį jis nuvyko į Elmwood
Filmą pagaminta pastan traukta Our Lady of SorGarbė žuvusiems už tėvy
Fotografas
jos Chicago apskritis ir L. dėlių pinigų sutaupymu.
Studija (rengta pir
gomis kunigų servitų, kurie rows bažnyčioje, Jackson nę ir garbė tėvynei, kad yra ir tenai greitai gavo darbą.
mos rūšies su mo
Jis areštuotas ir, matyt, derniškomis užlaido
vykdo nuolatinę Sopul ngo bulv. ir Albany ave.
kam už ją žūti!
mis ir Hollywood
bus grąžintas į So. Dakota šviesomis.
Darbas
valstybę atlikti ten kalėji Garantuotas.
mo terminą.
.“THAT LITTLE CAIHE” Interaat’lCartooaCo.,W.T«—By B. Link Į
420 West 63 rd Street

PIRMADIENĮ "DRAUGUI" SUEIS
DVIDEŠIMTS PENKI METAI

PAKVAIŠĖLIS UŽMI ŠĖ UOŠVĘ IK SAVO KEDIKĮ; SUŽEIDĖ ŽMONĄ

APLINK MUS

Iškilmingas Jubiliejaus Paminėjimas
Atidėtas Iki Rudens Kovo 31 d., 1941 m.
"Draugui" Istoriška Diena

Vykdys apklausi
nėjimus

KITAS DARBININKAS
PAKLIUVO

f

Pašautas į koją;
sulaikytas

VISI SUSIDOMĖJĘ "THE ETERNAL GIFT" FILMĄ

Pirmąjį kartą bus rodoma Chicago Civic
Opera House.

IBARGUTIvf

SU POLICIJA ATNAU
JINTI DARBAI
McCormick Works fabri
kuose vakar su policijos pa
galba atnaujinti darbai, ku
rie streiku buvo nutraukti
vasario 28 d. .
International
Harvester
kompanija iš teismo
gavo
“injunction,” nukreiptą prieš
streikuojančius darbininkus.
Uždraustas masinis piketavimas. Leista prie kiekvienų
vartų turėti tik po 10 piketininkų.
Savo rėžtu kompanija per
laikraščius pakvietė į darbą
darbininkus, kurie nori dirb
ti.
Vakar fabrikų vartai ati
daryta. Neįvyko jokių sui
ručių, nes buvo sutraukta
daug policijos. Nežinia, kiek
daug darbininkų grįžo.

Tel.: Biznio - ENGlewood 5883
Res.: - ENGlewood 5840

RADIO LAIKRAŠČIO H! OI

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI
GREITAI PALENGVINAMI

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

Nekentčkite bereikalingai raumenų
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių
pasiekė nepaprastą palengvinimą
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su
Pain-Expelleriu. Sis sensacingas linimentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bonkučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę
Pain-Expellerio. Reikalaukite PainExpelkno su inkaru ant dėžutės.
LITHUANIAN IBS

UNIVERSAL
RESTAURANT
Suteikiam Patarnavimą
Vestuvėms, Krikštynoms ir
kitokiems Bankietams
Linksmas Patarnavimas
Visiems

756 W. 31st Street
A. A. NORKUS, Sav.
Tel. Victory 9670
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SICK,
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Then Read WHY
Lydia E. Pinkham’s
Vegetable Compound Is
Real“Woman’s Friend”!
Romo women suffer severe monthly
pain (cramps. backache. headache) due
to female functlonal dlsorders while
other’s nemes ten d to become upset and
they get eroti, res tiese and moody.
So why not take Lydia E. Plnkhsm’s
Vegetable Compound made especie/Jy
to help tired. run-down, nervous women to go smlling thru “diffleult day* ”
Pinkham’s Compound ccntalns no oplates or hablt-formlng Ingredients It

ls made from nature’s own beneflrisi
roots and herbą — each wi»h it* own
epecteJ purpose to HELP W0MEN.
Famous for over 60yesrs—Pinkham’s
Comnound ls the best knovrn and one
of the mosf effectire "eoman'i" to n ica
ohtai nahle. Tr it t
,

y

