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TurrtDai u Strateginis Manevras Afrikoje
PIJUS XII IR TAIKA

“Mes niekados nenutrauk
sime, darbu ir maldomis, dė
ti visas pastangas, kad pa
greitinti taikos grįžimą pa- 
šauliui”, pareiškė Šventasis 
Tėvas Pijus XII audiencijoj, 
suteiktoj Švenčiausios Trejy 
bės sambrolijos atstovams. 
Priimtųjų grupėje buvo ir 
trys kardinolai: Granito Pig- 
natelli di Belmonte, Maglio- 
ne ir Ascalesi.

Įvertinęs sambrolijos dar
bus, popiežius reiškė gilų su
sirūpinimą dėl baisaus karo 
kenčiančia žmonija ir sakė:

“Esame tikri, kad Kristus, 
Kurs leido iškilti karui, kad 
tuo būdu nubausti netikin
čiuosius ir išklydusiuosius, 
pasigailės pasaulio ir vėl grą 
žins žmonėms tikrąją ir tei
singą taiką”.

PERSEKIOTOJAS
Kokį laiką Kosta Rikoj 

gyvenęs į Mexico City grįžo 
buvęs Katalikų Bažnyčios ir 
katalikų žiaurus persekioto
jas Tomas Carrido Canabal. 
Radikalų laikraščiai grįžusį- 
jį pasveikino kaip “stambų” 
Meksikos vadą.

Mexico City laikraštis Ex- 
celsior apgaili jo grįžįmą ir 
jam teikiamą saviškių pagar 
bą, kurios jis nevertus. Gu- 
bernatoriaudamas Tabasco 
valstybėje Canabal suorgani
zavo raudonamarškininkus 
veikti prieš katalikus.

Excelsior pareiškia: “Jis 
sunaikino visas bažnyčias 
Tabasco valstybėje ir sude-
gino šventųjų statulas, bet pirmadienio bus baigta min- 
jam neteko žudyti kunigų, kštųjų anglių streikai ir dar
nes kunigai buvo išsislaps
tę, arba valstybę apleidę. 
Tai jo nuopelniai!”

Meksikoje jau atslūgę ka
talikų persekiojimai.

LAIMINS PASAULĮ
Vatikano Žinių Tarnyba 

paskelbė, kad Šventas ir Tė
vas Pijus XII Prisikėlimo 
dieną, balandžio 13 d., per ra 
diją laimins pasaulį. Tas 
įvyks 1:00 popiet Romos lai
ku. Chicagos laikas bus 5:00 
ryto. * ‘

Šiuo laiminimu bus pakei
stas popiežiaus kasmetinis 
Prisikėlimo dieną laimini
mas “Urbi et Orbi” iš šv.

Europoje, iš to žemyno gar
siųjų katalikiškų universite
tų žymus skaičius kunigų ir

Petro bazilikos balkono po . . , ,... .. , , _ . rimoii medžiaga rodo, kadmišių, šiemet popiežius Pri- . ,
sikėlimo mišias planuoja tu
rėti sa vo privačioj koplyčioj.

MOKSLO CENTRAS
Amerikos Katalikų univer gtoną toliau tęsti aukštuo-

sitetas Washingtone virsta sius mokslus. Nacionalinėj 
talikišku mokslo centru pa- j katalikų šventovėj — Nekal- 
sauly greta Amžinojo Miesto to Prasidėjimo bažnyčioje, 
— Romos. Siaučiant karui universiteto srityje kasdien

F. D. Rooseveltas 
Imsis Žygių 
Prieš Streikus

WASHINGTONAS, balan
džio 4 d. — Prezidentas Roo
seveltas Washingtone šian
die pareiškė, jog jo many
mu, streikas Allis-Chalmers 
dirbtuvėse Milwaukee pasie
kęs blogos situacijos ir jog 
tuo reikalu kas nors turės 
būti daroma.

Jis pareiškė pareikalavęs 
nedaug laiko, prieš imdama
sis tolimesnių žygių.

Prezidentas šiuos pareiški
mus padarė sąryšyj su Vin- 
son įstatymo projektu, kuris 
leistų vyriausybei perimti 
streikų paliestas" dirbtuves 
Prezidentas pažymėjo įstaty 
mo projekto neskaitęs ir 
jog daugiausia apsaugos rei
kmenų gaminimą trukdo 
streikas Allis-Chalmers dir
btuvėse.
Komunistų darbas

Prezidentas pridėjo jog 
daugelis asmenų Amerikoje 
dalyvauja komunistiniam vei 
kime, nors to nesą galima 
taikinti visiems darbo žmo
nėms.

Toliau Prezidentas taip 
pat tvirtai pareiškė, jog daž
nai streikuose daugiausia 
jaučiamas komunistinis veiki 
mas.

Pabaigoje Prezidentas pa
reiškė turįs vilčių, jog iki

bininkai pradės dirbti.

Camacho Įsakė
Suimti Brolį

MEKSIKO CITY, baland
žio 4 d. — šiandie praneša
ma, jog Meksikos Preziden
tas Avila Camacho įsakė su 
areštuoti jaunesnįjį brolį 
Gabriel. Šis arešto įsakymas 
padarytas sąryšyj su mirti
nu sužeidimu Manuel Cacho, 
Meksikos miesto žymiausio 
brangakmenių pardavėjo sū
naus.

Investigacijos viršinin
kas pareiškė, jog Prezidento 
brolis suimtas gavus iš pre
zidentūros įsakymą ir jog tu

Gabriel Camacho peršovęs 
30 metų Cacho po karštų gi n 
čų.

pasauliečių suvyko į Washin-

laikoma 108 mišios, šiam ti
kslui bažnyčioje įtaisyta 50 
kilnojamų altorių.

Riaušes Prie Fordo

i'l'iauKan ricintJ leiepiiotO)
CIO piketininkai muša užpultą nestreiki ninką ties Fordo River Rouge fabrikų var

tais, Dearborn, Mich. Fabrikai uždaryti, bet užpuldinėjimai nenutraukiami. Praneš
ta, Fordo kompanija gavusi iš teismo “injunetion” prieš CIO streikininkus.

ANGLIJAI 15.000 
OĘJ.AIVIŲ

WASHINGTONAS, ba- 
landžio 4 d. — Oficialieji 
sluogsniai šiandie praneša, 
jog pagal paramos Anglijai 
įstatymą šiuo metu užsakyta 
anglams 15,000 orlaivių, 330 
prekybinių laivų ir apie 5,- I
000 tankų.

Pasak jų Anglija dedanti 
vilčių, jog šie užsakymai bus 
baigti iki 1942 metų liepos 
mėnesio.

Daugiausia orlaivių bus 
bombanešiai ir dauguma tan 
kų būsią vidutinio tipo, be
veik tokie pat, kokie vartoja 
mi Amerikos kariuomenėje.

Milijonas Lenkų 
Darbui Vokietijoj

4
LONDONAS, balandžio 4 

d.— Lenkų sluogsniai Lon
done praneša gavę žinių, jog 
vokiečiai pasirengę kas met 
deportuoti iš vokiečių užim
tosios taip vadinamos gene- 
ralgubernatorinės Lenki
jos bent aštuntą gyventojų 
dalį Vokietijon privereti- 
nie žemės ir pramonėms dar 
bams.

Kvota, pagal vokiečių ke
turių metų planą esantį nu
statyta, 1,000,000 asmenų de 
portacijai.

Lenkų laikraštis Dziennik 
Polski praneša, jog šiuo me
tu vokiečiai iš prie Vokieti
jos prijungtosios Lenkijos 
dalies ajuiškraustė 500,000 
lenkų.

Žinių Santrauka

LONDONAS, balandžio 1 
d. — Šiąnakt admiralitetas 
praneša, jog italai patys su 
naikino du Italijos destroje- 
rius ir vieną anglai nuskan
dino Raudonojoj jūroj.

•
KHARTOUM, Sudanas, ba

landžio 4 d. — Užėmė Erit
rėjos sostinę Asmarą, ang
lai žygiuoja į pietryčius ir 
pakelyje suėmė 3,000 italų 
kareivių.

•
ROMA, balandžio 4 d. —

Italijos karo vadovybė prane 
ša, jog vakar italų lakūnai 
pravedė atakas ant graikų 
kariuomenės linijų Koritza- 
Pogradetz kelyje. Padaryta 
esą nemaža nuostolių.

•
BRUSELIS, Belgija, ba

landžio 4 d. — čia vokiečiai 
išleido naują įsakymą, ku
riuo dar labiau suvaržoma 
laiškų siuntinėjimas. Tai pa 
daryta, kad sulaikyti žinias 
j užsienį apie Vokietiją.

•
BERLYNAS, balandžio 4 

d. — šiandie Berlyno tesi
mas pasmerkė mirti du pran 
cūzus, kurie papilėšė Vokie
tijos pilietį. Teismo sprendi
me pabrėžiama, jog iš Vokie
tijos svečių “tikimasi ypa
tingai gero elgesio**.

ORAS
Dalinai debesuota ir ga’i- 

ma lietaus.
Saulė teka 5:27 vai., saulė 

leidžias 6:18 vai.

VOKIEČIŲ 
KARIAI PER 
TUNISĄ

LONDONAS, balandžio 4 
d. — šiandie Londone pla
čiai kalbama, jog Vokietijos 
kariuomenė Libijoje galėjo 
atsidurti ir per Prancūzijos 
Tunisą, kai tuo pačiu laiku 
karo ministerijoje ir spaudo
je svarstoma anglų pasitrau 
kimo Libijoje svarba.

Vieni kariniai sluogsniai 
įsitikinę, jog Bengasi neteki
mas anglams sudaręs žymių 
nuostolių, kai tuo tarpu ki
ti sluogsniai pareiškia, jog 
žymių nuostolių nepadaryta 
ir jog anglai turėję pasitrau
kti prieš gausingesnį priešą.
Strateginis žygis

Vienas karo ministerijos 
žmogus pareiškė, jog Benga
si netekimas nėra tragingas 
ir jog pasitraukimas padary
ta strateginiais sumetimais, 
kad būtų galima paruošti po 
zicija kitur.

Admiraliteto šaltiniai nie
ko nesako kuriuo būdu vo
kiečiai įstengė sutraukti tan 
kus ir reikmenis Libijoje.

Addis Ababa apsupta
Tuo tarpu gerai informuo

tieji sluogsniai įsitikinę, kad 
į savaitę Etiopijoje ir Eritrė
joje karas turėtų sėkmingai, 
baigtis.

Addis Ababa šiuo metu 
yra pilnai apsupta ir vietos 
gyventojų sukilimams, kurie 
smarkia plečiasi, pasiekus 
sostinę, patys italai pasikvie 
šią anglų kariuomenę.

Šiam karui pasibaigus, di
džiulės ir patyrusios pajėgos 
bus pasiųsta Libijon.
Anglų atakos.

Pranešimai iš Kairo sako, 
jog Anglijos bombanešiai 
pravedė smarkias atakas ant 
vokiečių ir italų kariuome
nių, bežygiuojančių Vidurže
mio pajūriu Libijoje.

Anglų komunikatas sako, 
jog britų lakūnai apmėtė 
bombomis mechanizuotas 
priešo kolonas ir transporto 
linijas Mersa Brega apylin
kėje. Tdip pat pravesta sėk
mingos orlaivių atakos Tripu 
lyj, Libijos sostinėj.

JUGOSLAVIJA 
GINKLUOJASI _

BELGRADAS, balandžio 
4 d. — Jugoslavijos genera
linis štabas skubina fortifi- 
cacijas strateginiai svarbiam 
Vardar slėnyj, nes šiuo metu 
jau laukiama bet kuriuo mo
mentu vokiečių atakų.

Dar daugiau vyrų pašau
kta kariuomenėn ir pasiųsta 
prie svarbiųjų geležinkelio 
mazgų.

Pranešama, jog gal būt, 
rytoj bus paskelbta vyriau
sybes pareiškimas sąryšyj 
su vokiečių reikalavimais.

Jugoslavų komunikatas 
pareiškia, jog Belgradas, ir 
Liubliana, karui iškilus, bus 
paskelbta “atvirais ir negina 
mais miestais”.

Tuo tarpu Jugoslavijos so
stinė Belgradas, kuris yra 
tik 50 mylių nuo Romunijos 
pasienio, kur sukoncentruo
ta vokiečių mechanizuoti da 
liniai ir karo orlaiviai, va
kar naktį pirmą kartą sken
dėjo tamsoje.

Vengrija Nekeis 
Savo Politikos

BUDAPEŠTAS, baland
žio 4 d. — Oficialus pareiški
mas paskelbtas šios dienos 
laikraščiuose sako, jog mi
rus Vengrijos premjerui Te
leki nepasikeis Vengrijos nė 
užsienio, nė vidaus politika

Naujai paskirtasis premje
ras De Bordossy, buvęs už
sienio ministeris, pareiškė, 
jog jis paliks visus buvusius 
ministerius ir pats pasiliks 
sau užsienio ministeriją.

SANTA CRUZ, balandžio 
4 d. — Šiandie išgelbėtieji 
anglai pasakoja, jog kovo 24 
d. vokiečių karo laivas nus
kandino Anglijos transporti
nį laivą Britannia, kuriuo ga 
benta 480 kariuomenės ir ki
tų keleivių.

Laivo keleiviai per penkias 
dienas pergyveno baisių nuo 
tykių, kai jiems matant ryk
liai surijo daugelį jų bendra
keleivių.

Ispanijos laivas išgelbėjo 
77 keleivius.

U. S. Atmetė
Romos-Berlyno
Protestus
WASHINGTOXAS, balan

džio 4 d. — Prezidentas Roo
seveltas šiandie visą atsako
mybę už pasklidusį sabotažą 
užmetė Italijos laivyno ats
tovui ir sekr. Cordell Hull 
trumpai atmetė Romos-Ber
lyno protestus dėl Amerikos 
žygių suimant 30 Vokietijos 
ir Italijos laivų.

Spaudos konferencijoj
Prezidentas pareiškė, jog įro 
dyta, kad didžiuma sabotažo 
Italijos prekybiniuose laivuo 
se padaryta admirolo Rober
to Lais įsakymu. Todėl ir pa 
reikalauta, kad jis būtų at
šauktas.
Laivų likimas

Savo pareiškime, kuriuo 
atmetamas ašies protestas, 
sekr. Hull atsisakė atsakyti 
į Italijos klausimą, kas bus 
daroma su suimtaisiais lai
vais ir koks likimas laukia 
suareštuotųjų jūrininkų.

Vienas žymus laivyno as
muo pareiškė, jog galima, 
kad Amerika palaikytų lai
vus apie 30 dienų ir tada 
persvarstytų situaciją ir nu
tartų kas darytina.

Turkai Didina 
Kariuomenę

ISTANBULIS, balandžio 4 
d. — Sąryšyj su įtempta si
tuacija pietinėj Europoj, 
šiandie Turkija pašaukė ka
riuomenėn visus vyrus 30 ir 
31 metų amžiaus.

Karo vyresnybė paskelbė 
laikraščiuose pranešimus, 
jog visi vyrai, gimę 1910 ir 
1911 metais turi pradėti ka
ro tarnybą antradienį.

Autoritetingas laikraštis 
Aksham rašo, jog “karas 
Balkanuose prasidės tuo mo
mentu, kai Vokietija mažiau
siai tikėsis. Jugoslavai gali 
pulti italus, kad paliuosuotų 
Graikijos kariuomenę”.

“Vokietijos, Vengrijos ir 
Bulgarijos radio kampanija 
prieš Jugoslavija yra tik po
litinis pasirengimas karo vei 
ksmams”, rašo toliau laikraš 
tis.

Kitas gerai informuotas 
laikraštis Yeni Sabah rašo, 
jog Vokietijai užpuolus Ju
goslaviją “beveik tikra, kad 
būtų įveltos Turkija ir Bul
garija”.

Turkija, pasak laikraščio, 
niekados neatsisakys savo 
pareigos. /
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AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS, ŽYGIAI IR DARBAI
WISCONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS

i kuri dirba parapijai. Pavyz-Kenoshos žinios dy3 kitoms ‘draį;joms, k;ip
Ryt dieną po pirmųjų mi- j reikia pasidarbuoti parapi- 

šių sodalietės turės susirin- jos labui. Vakaro pasiseki- 
kimą. Po sumos įvyks susi mu rūpinosi: Teklė Balčai- 
rinkimas LRKSA. Po pamal- tienė, Stella Hauser, Stella 
dų, popiet 2:30 vai. bus Gy- Holmgren, Marijona Druk- 
vojo Ražančiaus dr-jos su- tenienė, Petras Pilitauskas 
sirinkimas. ir Pranas Gabrėnas. Klebo-

------------ nas ir komisija taria nuo-
Verbų šventinimas ir pro- širdų ačiū.

cesija prasidės 9:30 vai. vie- ------------
toj 10. Didįjį Penktadienį Rytoj vakare 7 vai., para- 
nuo 12 iki 3 valandos popiet pijos salėj bus rodomi judo-į 
bus trijų valandų pamaldos, mi ir spalvoti paveikslai a-i 

_____ _ pie Lietuvą. Tai vėliausi
Nieks iš parapijonų, ku- vaizdai iš Lietuvos prieš ru- 

rie neturi darbo, neateina sams j4 užgrobsiant. Prie 
padirbėti prie seserų namo. to, bus dar rodoma ir karas 
Klebonas pats kasdien pa- Suomijoj. Įėjimas augusiems 
deda dirbti. Klebonas tuo 35c, vaikams 15c. Pelnas

LEDLAUŽIS DARO KELIA TARP LEDŲ
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nori parapijai sutaupyti pi
nigų. Žmonės, kurie nieko 
tam darbui nedavė, turi drą
sos ateiti ir kritikuoti.

Pereitą savaitę Gyvojo 
Ražančiaus dr-ja surengė 
“bunco” ir “card party’r. Sa
lė buvo pilna žmonių, nes 
visas pelnas ėjo pataisymui 
seserų namo. Pelno liko virš 
$200.00. Garbė draugystei,

("Draugas" Acnie telephuto)

skiriamas parapijai. Ledlaužis Sainte Marie laužo milžiniškas ledo lytis Soo sąsmaugoje, Didžiuose Eže-
Paskutinė proga pamaty- ruose’ kad padarius kelią vežti reikalingą rūdą plieno fabrikams. Šis tarp ledų kelio

ti Lietuvą paveiksluose. pralaužimas kas metai vykdomas apie balandžio 15 d. Šiemet tas daroma anksčiau.

Respublikos Prezidentas už- vių su adv. Laukaičiu pry-
r I

dėjo gražų, didelį, gyvų gė- šakyje ir t.t.
lių vainiką ant Nežinomo Po ceremonialo prie Ne- 
Kareivio kapo. Po to, Pre- žinomo Kareivio kapo, Pre
zidentas prašomas sutiko1 zidentas ir Smetonienė, Min. 
nusifotografuoti prie kapo. žadeikio ir juos atlydėjusių 
Vainiko uždėjimo ceremoni- asmenų lydimi, vyko į A- 
jų metu matėsi daugybė merikos Karių Tautines ka- 
žmonių specialiai atvykusių pines aplankyti Amerikos
pažiūrėti šio iškilmingo ak
to. Dalyvių tarpe matėsi 
Lietuvių Draugijos Vašing
tone valdyba ir nariai su p. 
Supeniu pryšakyje, kun. 
Giedra, būrelis specialiai iš 
Baltimorės atvykusių lietu-

įr Lietuvos kariuomenių lei
tenanto Samuel J. Harris 
kapą. Kapo aplankyti atėjo 
ir visi prie Nežinomo Karei 
vio kapo buvę lietuviai.

Leit. S. J. Harris, ameri- 
(Nukelta į 3 pusi.)

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
, Tek CANaI 6122Res G958 So. Talman Avė.

Res. Tel. GROvehill 0617 
Office tel. HEMlock 4848

CR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus.

2423 W. Marguette Road

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 VVest Cermak Rd.

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.
REZIDENCIJA:

6631 S. California Avė. 
Telefonu REPnblic 7868

DR. STRIKŪL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Office tek YARds 4787 
Namų tel. PROspeet 1930

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.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS* 
PRIE NEŽINOMO KAREIVIO KAPO

kestra susidedanti iš apie 40 
žmonių. Lietuvos himnas to
je vietoje ir dabartinėmis 
aplinkybėmis, teikė jaudi-

... Lietuvos Respublikos Pre- šingtone įgulos karys, kuris uant; jSp(įdi. p0 Lietuvos 
vaidino i vieną juo ingą zį(jentas Smetona, šešta- motocikliu važiavo prieš Pre himno
veikalą ir publika daugiau dlenj kovo mėn 29 d 2

Sodalietės ruošiasi vaidin
ti du juokingus veikalus. Tai 
bus balandžio 27 d. Tikietai 
jau parduodami. Pernai jos

prašė. Tad šiemet nutarė du 
atvaidinti./

KAS GIRDĖT WAUKEGANE
Skaitlingai dalyvavo 
laidotuvėse
a. a. kun. Jono B. Klorio 
šios kolonijos lietuviai. Ve
lionis yra buvęs klebonu Šv.

vyks sekmadienį, bal. 6 d., 
mokyklos kambary, 1:30 v. 
po pietų.
Šv. Antano dr-jos 
metinis vakaras įvyks ge-

p. p., uždėjo vainiką ant Ne
žinomo kareivio kapo, Ar- 
lingtone, prie Vašingtono.

Vainiko uždėjimo ceremo- 
nijalas buvo labai įspūdin
gas. Paskirtu laiku, Resp.

sugriežta Amerikos 
zidento mašiną rodydamas himnas. Pagriežus himnus 
kelią. Ten pat prie tilto e
sant pasigirdo vienas po ki-
to 21 kanuolės šūviai — tai 
saliutas Lietuvos Valstybės 
Galvai.

Išlipant iš mašinos Prezi-

DR. KARL NURKAT
(Nurkaitia)

Tel. YARds 5921.
Res.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30
756 West 35th Street

Tel. CANaI 0257
Rez. tel.: PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet 

6 iki -0 vaL vakare

Prezidentas ir Smetonienė, dent4 pasitiko vietinės įgu- 
lydimi Lietuvos Įgalioto Mi- los brigados generolas Gree- 
nistro P. žadeikio, Zadeikie- ir Palydėjo prie Nežinomo 
nės su dukrele, Latvijos į- Kareivio kapo. Tuojau pa
galioto ministro Bilmanio ir sigirčlo Lietuvos himnas. Jį

LIETUVIAI DAKTARAI

gūžės 4 d., Lietuvių audito- Lietuvos bei Latvijos pa- sugriežė įgulos kariška or-
Baltramiejaua parapijos per rijoj išrinkta komisija pra-j siuntinybių personalo, arti- -
13 metų. Per tą laiką nenu- nega) jog bug statomas juo- nosi Arlingtono. Ant tilto i 
ilstančiai darbavosi parapi j£ingas veįjęaias Be to, bus Resp. Prezidentą pasitiko 
jos ir visų lietuvių labui. ' . - I
Ir svetimtaučių tarpe buvo dainų ir muzikos- Enrikas Amerikos kariuomenes Va-
žinomas. Vietos angių laik
raščiai plačiai rašė apie kun.
Klorio mirtį.
Velykinės išpažinties 
eis Šv. Antano draugija ba
landžio 5 d., o Verbų sek
madienį 8 vai. mišiose prie 
šv. Komunijos. Nariai pra
šomi sekmadienio rytą 7:30 
vai. susirinkti į Lietuvių au
ditoriją.

M. DZ I M I DAS
Berghoff Alaus Išvežiotojas

Pristato geriausios rūšies 
Berghoff Alų į Alines, kitas į- 
staigas, piknikus ir t. t.

imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

AKII GYDYTOJAS 
SPECIALISTAS

Atsakančiai ir prieinama kai
na pritaiko akinius.

Kiekvieną dieną randasi:
DIDŽIULĖJE BUDRIKO 

KRAUTUVĖJE 
3409 So. Halsted Street 

Tel. Yards 3089

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
3147 S. Halsted St., Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet,
1—4 ir 6:30—8:30 vakare

TeL YARda 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 So. Halsted Street

Juozas Matulėnas, Jr., 
jaunas, gabus veikėjas lie
tuvių tarpe Waukegan 
Township rinkimuose bal. 1 
d., Progressive-Citizens są
raše išrinktas Assistant Su- 
pervisor. Sveikiname jauną 
politikierių.

Šv. Teresės ligoninėj 
randasi šios lietuvės: P. Ka- 
neverskienė, Mary Kubayko 
(Bukančiūtė) ir M. Motekai 
tienė.

Šv. Vardo
draugijos nariai sparčiai 
darbuojasi, kad išpildyti 
naujų narių kvotą. Mūsų pa
rapijai paskirta gauti 187 
narius iki Velykų. Pageidau 
jama, kad nors vienas iš šei
mynos priklausytų prie šios 
kilnios draugijos. Priesaika 
ir naujų narių priėmimas į-

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

Reikale kreipkitęs pas M. 
Dzimidą, — gausite greitą ir 
sąžiningą patarnavimą.

4138 Archer Avė. Tel. LAFayette 0401

AR JUMS REIKALINGA PASKOLA 
PERKANT SAVO NAMĄ?

MES DUODAM PASKOLAS ANT NAMŲ ANT MAŽŲ 
NUOŠIMČIŲ, SU LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS. 

PASKOLŲ IK TAI PIMO REIKALAIS KREIPKITĖS PRIE

St. AnUmny's Biilding & Loan
ASSOCIATION

1500 S. 49TH COURT PHONE CICERO 412
CICERO

JOSEPH F. GRIRAISKAS, Secretary

VAL.; Pirm., Ketvlr.. Aeštud, B Iki 8 v. t.; Antr., TmMari., B iki A p. p.

DABAR O 1 % A\TT PADĖTŲ 
MOKAME Z pikic.itPINIGŲ

Kiekvieno Taupytojo Taupinlal yra Apdrausti Iki $5,000.00, 
Per Federal Savings and Ix>an Insurance Corp., Wnshington, D. C.

Suiirš 20 metų praktikavimu akių į 
taisyme Ir gydyme 

(.EICVl pkitaikinti akiniai
i pataisys kreivas akis, trumparegystę |
' ir toliregystę,
| palengvins akių Jtemplrną, prašalins 

galvos skaudėjimą, svaigimą ir akių 
karštį.

MOOLKMšK IAI si, TOKI I.IAl'SI 
It.ZAMINAVIMO ItfDAI

Speclalė atyda atkreipiama J vaikų 
akis.
Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia. 

VALANDOS:
10-tos iki 8-tos valandos kasdien. 

Sekmadieniais pagal sutartį.

4712 So. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1373

lllllllllllllillillillllllllilllllllillllllllllllllli v

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokit jas. leisdami 
lšekkAinlnuoti Jas moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali suteikti.
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
vls< aklų Įtempimą.

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

ORIOM ETRI ŠTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-toa
Telefonas CANAL 0523 — Chicago 

OFISO VALANDOS
Kasdien »:00 a. m. iki 8.30 p. m. 

Treė. Ir »e?t: 9:00 a. m. Iki 
7:80 p. m.

DR. F. G. WINSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGEON 
2158 West Cermak Road 

Ofiso teL CANaI 2345 
OfLo Vai.: 2—4 ir 7—9 
Trečiadieniais pagal sutartu 

Rea. Tel.: HEMlock 8150

Tai. YARds 2246.

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal sutartį.

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

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!I

TAI IPYI/ITE mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpes- 
I MUl I IKI I C tingai globojami ir ligi $5,000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame 
314%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

MUSŲ 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.

KEISIUTO SAVINGS and LOAN ASS'N.
Tel. CALumet 4118

3236 So. Halsted St. Chicago, III.
Jos. M. Mozeris, Sec’y.

Telefofnas; HEMtock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 iki 3! Vak. 7 Iki 9 

Nedėliomia pagal sutarti

Telefonas CANaI 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2202 West Cermak Road
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 

ir pagal sutartį.
Res. telefonas SEEIey 0434.

Tel. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos gat Ir 49th Ct
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. 
ir pngal sutartį.

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nno 7—0 vakare 

Taipgi pagal sutartį.
Ofiao telefonas PROspeet 6787Mamą telefonu VO^aia 8421

Tel. CANaI 5969

DR. VVALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS 

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare 
ir pagal eutartį.

Ofiso TeL: Resid. TeL:
VIRginis 1886 PROspeet 3684

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 VVest 35th Street
LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien ano 2:00 iki 8:00 v&L 

Trečiad. Ir Sekmad. tik susitartus.

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė. 
TeL YARds 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė.

___ (2-tros lubos)
TeL MIDway 2880 Chicago, I1L

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ry to, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4631 So. Ashland Avė. 

TeL YARds 0994 
Rez. teL PRAza 3800

VALANDOS
Nuo 10-12 V. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vok. 
Nędėlįo/nis,

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

Gen. Skorupskia

I

pikic.it


Šeštadienis, baland. 5, 1941

OKUPANTAI ATIDENGIA SAVO PLANUS
Tinginiais apšaukiamas kiekvienas, kuris 
pakelia balsą prieš alėjūną-pavergėją.

Lietuvos okupantai dabar 
jau nesivaržydami atidengia 
savo planus nelaimingiems 
Lietuvos darbininkams ek
sploatuoti. Kaune buvo su
šauktas net 700 žmonių pa
sitarimas, kuriame dalyva
vo visa naujoji bolševikų 
plutokratija: fabrikų ir įmo-

speeialinių rūbų, nei akinių, 
nei kitų prietaisų. Aukščiau
sios tarybos prezidiumo rei
kalų valdytojas Metrikas nu 
rodė, kad reikią atkreipti 
dėmesį į valstybinių ir pre
kybos įstaigų tarnautojus. 
Pasak jo, “čia viešpatauja 
tikras chaosas.” Toliau jis

nių direktoriai, komisariatų pastebėjo, kad “kartais ža- 
atstovai ir t. t. šiame pasi
tarime ypač teko vad. “dar
bininkų komitetams” fabri
kuose ir profesinėms sąjun
goms. Mat, Lietuvos darbi
ninkai yra pripratę į profe
sines sąjungas žiūrėti kai
po į darbininkų organizaci
jas, kurios turi ginti jų rei
kalus. Tačiau vietinės pra
monės komisaras šumaus- 
kas, profesines sąjungas iš
vadino “dykaduonių advoka
tais.” Pasak jo, profesinės 
sąjungos keliais atvejais už
tarusios “vienavaldžių direk 
torių” skriaudžiamus darbi
ninkus, bet jos tokios teisės 
neturir|?ios. Teko taip pat 
darbininkams, kurie išva
dinti girtuokliais, discipli
nos laužytojais ir t. t. Tek
stilės profesinės sąjungos 
atstovas gėrėjosi, kad kai 
kurių fabrikų direktoriai 
pradėję “griežtą kovą” su 
disciplinos laužytojais. “Di
rektoriai tokios disciplinos 
ir tvarkos ardytojus jau 
prigriebė, kitus net iš įmo
nių pašalindami, tačiau vien 
tokių priemonių nepakanka.
Reiktų, kad jie nebūtų pri
imami į kitus fabrikus dar
bininkams demoralizuoti,” 
pareiškė šis darbininkų rei
kalų gynėjas.” O dabar dis
ciplinos laužytoju ir tinginiu 
apšaukiamas kiekvienas dar
bininkas, kuris pakelia nors 
ir silpną balsą prieš baisiau
sią darbininkų eksploataci-

liavų stoka ir mašinų trū
kumai neleidžia normos iš
dirbti.” Toliau buvo nuro
dyta, kad “darbininkų ko
mitetai” neturį teisės posė
džiauti darbo metu.

Priimtoje rezoliucijoje nu
rodoma, kad “socialistinis 
lenktyniavimas turi būti pa
grindinis metodas aukštai 
socialistinei darbo drausmei 
įgyvendinti. O tas lenktynia
vimas kaip sykis yra prie
monė darbininkus negailes
tingiausiu būdu eksploatuo
ti. Dabar tai bus “pagrin
dinis metodas.”

Kad Pragyventi Vienas 
Dirba Už Du, Tris

“Kauno Audinių” fabrike 
kažkokia Skapienė pradėjusi 
iš karto dirbti net prie še
šių staklių. Daugelis darbi
ninkų ligšiol dirbusios 
dviem, trimis ir net keturio
mis audimo mašinomis, bet 
dabar Skapienės pavyzdžiu 
norinčios pasekti ir kitos 
darbininkės.

Kaip žinoma, pragyveni
mas sovietų Lietuvoje tiek

ją: “socialistines” lenkty
nes, katorginius akordinius 
darbus ir kita. Darbo komi
saras Junča-Kučinskas gavo 
prisipažinti, kad darbinin
kai, dirbantieji prie kenk
smingų darbų, neturi nei

GUBERNATORIAUS AUTOM OBILIS APDAUŽYTAS

(“Draugus" Acme teleptiotoi

Wisconsino gubernatorius Julius P. Heil stovi greta savo automobilio, kurį Allis 
Chalmers fabrikų (arti Milvvaukee) streikininkai apdaužė. Nuotrauka padaryta, kai 
gubernatorius bandė streikininkus malšinti, kad jis darbuojasi už taiką. Netrukus gu
bernatorius buvo priverstas pasislėpti fabri kų patalpose.

Socialistiškai Dirbant Mauručiai Skendo Aluje
“Draugas” T. šoras nupa

sakoja, kaip dirba Prienų 
alaus darykla. Girdi, turtas 
ten nesaugojamas “socialis
tiškai.” Iš “draugo” Šoro 
suminėtų pavyzdžių patiria
me, kad Prienų Alaus da
rykloje dirbama tikrai bol
ševikiškai. “Išpildant užsa
kymą Kaišiadorių miesteliui.
23 statinės alaus buvo nu
vežtos į Mauručio geležin
kelio stotį. Iš čia alų ture- Bolševikų partijos orga- 
jo išvežti 4 vai. popiet, o nas “Tiesa” aprašinėja tokį

ganizacija?” Mes galime 
duoti atsakymą: mitingavo 
ir redagavo telegramas ge
nialiajam dezorganizatoriui 
Josifui Visarionovičiui!

Naujos Rūšies 
"Spekuliacija"

Vaikai Maitina 
Raudonarmiečius.

išvežė ant rytojaus 10 vai.
Tat pastovėjus taip ilgai 
šalty, be jokios priežiūros, 
statinės sprogo ir padary
tas nuostolis siekia virš 
7,000 rublių. Arba kitas pa

labai reikšmingą dalyką: 
“Šančiuose, Sodų ir Suomių 
gatvėse 15-16 vai. labai daž
nai matom grupelėm ir pa
vieniui mokyklinio amžiaus

LIETUVOS PREZIDENTAS PRIE NEŽINOMOJO 
KAREIVIO KAPO

(Atkelta iŠ 2 pusi.)
kietis, Didžiojo karo metu 
tarnavęs Amerikos kariuo
menėje. Po Didžiojo karo, 
nuo 1919 m. rudens tarnavo 
Amerikos Brigadoje, Lietu
vos kariuomenėje. Jis žuvo 
už Lietuvos Nepriklausomy
bę 1920 m. vasario mėn. 24 
d. Leit. S. J. Harris pasek
mingai dalyvavo kovose 
prieš bolševikus, kartu su 
Lietuvos kariuomenėje tuo 
metu buvusiu anglų genero
lu Crozier. Už drąsumą Įeit. 
S. J. Harris apdovanotas 
Lietuvos ordinu. Amerikos 
lietuvių pastatyta jam pa 
minklas 1922 m. liepos mėn. 
20 d.

3). Julius Vasiliauskas, 
buvęs Lietuvos Generalinio 
Konsulato, Vienoje, sekreto
rius, vėliau dirbęs Lietuvos 
Pasiuntinybėje, Berlyne, kon 
suliariniame skyriuje ir bu
vęs Pasiuntinybės Kancelia
rijos viršininkas, kovo mėn. 
30 d. su žmona ir dukrele 
atvyko į Ameriką.

J. Vasiliauskas yra studi
javęs Vienoje ir ten baigęs 
Konsuliarinę Akademiją. 
Laikinai, Amerikoje, apsigy
veno pas brolį Leicester, 
Mass. J. Vasiliauskas nuo 
pereitų metų vasaros gyve
no Šveicarijoje. L. Sp. ž.

yra pabrangęs, o uždarbiai (iVyZjyg Įmonės sunkvežimis 
nustatyti tokie žemi, kad 
darbininkai norėdami page-
rinti savo būklę, stengiasi 
dirbti už du ir net tris žmo
nes. Kaip matome, vargšė 
Skapienė, turėdama grei
čiausia. maitinti didelę šei
mą, dirba net už šešis žmo
nes. Bet ką tokia akordinė 
katorginė sistema turi ben
dro su “socializmu?” Gali
ma įsivaizduoti, kaip tokie 
žmonės, dirbdami už kelis, 
atrodys po pusės metų!

3 savaites be jokios apsau
gos stovėjo pakelyje, prie 
Utenos, įvažiavęs į sniego 
pusnį. Negana to. Vežant iš 
Mauručio geležinkelio sto
ties miežius, maišai nebuvo 
gerai apžiūrėti ir atvežus 
trūksta 10 centnerių mie
žių.”

“Tiesos” redakcija deda 
prie šių bolševikiškos tvar
kos perlų tokį prierašą: “O 
ką darė vietinė partijos or-

“THAT LITTLE GAME” Lntrr-n.tU Cartoon Co., S.T.-By B. Link,
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Ir Kooperacijos Buvo 
Kapitalistinės

Kaune buvo sušauktas ko
munistų partijos ir komunis
tinio jaunimo organizacijos 
atstovų pasitarimas apie 
kooperaciją. Jau iš to fak
to, kad dabartinėje Lietu
voje kooperacijos reikalais 
tariasi bolševikų partija ir 
“komjaunuoliai,” galima 
spręsti, kuriam tikslui tar
nauja bolševikinamoji “ko
operacija.” Per pasitarimą 
kalbėjo tokie naujieji “koop
eratininkai:” bolševikų par
tijos centro komiteto preky
bos skyriaus vedėjas “drau
gas” Šliomkė Maimim ir 
kooperatyvų sąjungos pir
mininko pavaduotojas “to-

Po valandėlės susitelkimo 
prie Įeit. S. J. Harris kapo, 
min. Žadeikis pasakė kalbą, 
kurioje nupasakojo velionies 
nuopelnus Lietuvai, jo žu
vimo aplinkybes. Jis primi
nė kai kuriuos charakterin
gus posakius pasakytus ant 
S. J. Harris kapo jo pamin
klo atidengimo proga 1922 
m.

Po Įeit. S. J. Harris kapo 
aplankymo, brig. generolas 
Greely su palydovu, min. P. 
Žadeikio kviečiamas, atsi
lankė Pasiuntinybėje pra
leisti valandėlę su Respub
likos Prezidentu.

2). Respublikos Preziden
tas A. Smetona numato sa
vo Vašingtone buvimo me
tu padaryti eilę vizitų aukš
tiems Amerikos Vyriausy
bės pareigūnams.

vaikus, nešinus kepalėliais 
pyrago, beslankiojant palei varišč” Popov. Girdi, anks- 
kareivinių rajoną. Tai jau- čiau kooperatyvai buvę pri- 
nieji spekuliantai. Jie, krau- taikinti “kapitalistinės” san- 
tuvėse prisipirkę maisto pro tvarkos sąlygoms, o dabar 
dūktų ir kitų prekių, parda- Lietuvos kooperatyvai būsią
vinėja jas raudonarmie
čiams maždaug trečdaliu

pertvarkomi tais pagrindais, 
kuriais sovietiniai koopera-

brangesne kaina.” Laikraš- į tyvai vadovaujasi Maskoli- 
joje. O Maskolijoje koope
ratyvai tarnauja bolševikų 
partijai. Dabar, kaip oficia
liai skelbiama, ir Lietuvoje 
kooperatyvams bus

tis bara tokių mokinių tė
vus, kurie trukdą vaikams 
lankyti mokyklą.

Ši savaime trumpa žinutė 
pasako labai daug. Pirmiau
sia, kad raudonarmiečiai ne
išleidžiami iš kareivinių, 
nes, matomai, bijoma juos 
prileisti prie žmonių. Antra, 
raudonarmiečiai taip blogai 
aprūpinami, kad jie iš vai
kų perkasi maisto produktų, 
mokėdami net trečdaliu 
brangiau. Pagaliau, ši žinia 
parodo, kokiame skurde gy
vena žmonės, jeigu net vai
kų neleidžia į mokyklą, kad 
tik jie galėtų “bespekuliuo- 
dami” uždirbti vieną kitą 
rublį.

teikia
ma “didžiulė politinė reik
šmė.” Šią mintį dar pabrė
žia oficiozas “Tarybų Lie
tuva,” pagal kurią koopera
cija “galės atlikti tą didelę 
ir pirmaeilę politinę reik
šmę,” kuri jai tenka Masko
lijoje.

Ryšium su šiuo pasitari
mu visoje okupuotoje Lietu
voje vedama akcija už ko
operacijos “išvalymą.” Į ko
operatyvų valdomuosius or
ganus turį patekti tiktai 
“tikrieji darbo žmonės.”

f
NELAUKITE...

. . . rytoj gali būti per vėlu!
Apsidrauskite nuo ugnies. . . namus, 

baldus, automobilius. . . su atsakomin- 
goms kompanijoms, per mūsų Ąpdrau
dos Agentūrą. Nelaimei ištikus, netu
rėsite jokių nemalonumų.

JOS. F. GRIBAUSKAS
INSURANCE

1500 South 49th Court Tel. Cicero 412
WE WRITE UP AND RENEW INSURANCE OP AI.L KINDS.

• Automobile • Pire • Tornado • Furniture • Plate Glass *

Vienintelė Lietuvių 
Wholesale Liąuor 
Įstaiga Chicagoje

Didelis Pasirinkimas 
Naminių, Importuotu 

ir Lietuviškų Gėrimų.
Parduodame 

Tiktaim Tavernams. 
Vai.: nuo 9 iki 5 kasdien. 

Užsakymai Išvežiojami 
Sekančią Dieną.

^z

Lietuvos Žemė
Dirvonuos

Kažkoks J. Kalakonis Lie
tuvos komunistų spaudoj 
nusiskundžia, kad ūkininkai 
neturi sėklos. Ūkininkai ver
čiau sušerią grūdus, nekaip 
pasilaiką sėklai. Esą ir “buo
žių,” kurie tai darą visiškai 
sąmoningai, norėdami pa
kenkti bolševikams. Auto
rius sako, kad “tikimasi” 
sėklų gauti iš kitų sovieti
nių respublikų. Tačiau jis 
pats nėra tikras, kad kitos 
bolševikų alinamos tautos 
pajėgs sėklų duoti, todėl 
“neatrodo, kad būtų tikslin
ga vien kitais pasikliauti.”

Geros knygos yra moky
tojai, patarėjai, džiaugsmas 
ir pramoga. — J. Rimantas

FRANK VIZGARD, Sav.

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

Tel. REPublic 1538—9
J

AR DAUG KŪRO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?,

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij^] 
Sutaupysite Daug Pinigų.

Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:| 
L. Sutaupysite 40% kuro; 
i. Apsaugo gyventoją sveikatą ;| 
5. Padidina namų vertę;
L Taupo namų šilumą;
5. Duoda gerą apsaugą nuo 

gaisrų;
6. Greitai ir lengvai įtaisoma.| 

Apskaičiavimas Dykai!
Si

nmn, DOCK WOPL
CoaKSOADO
FlSSOUl bWLAT1«0 Boabm
CoMmt tn»CoM»e«inOT Boa«m

30im m« OftK Fr

Mam MboMStM m Cuvc Pi

V>u<n« Lavtm

H»a*v Du.1mm Hatv».al>- 
Mamhvv. Conauu tva Parflplname F.H.A. Paskolinimo, 

ar liniokėjlmim.

Mes taip pat parduodame visokiausią stogą ir šiem 
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRE8ENTATIVE

6343 S. Westem Avė. Republic 6051|
War«houM: 9401 80. Stony Ialand Avi, toe



DRAUGAS
Published Daily, except Sundaya 

2331 South t)akl»‘y Ave. Chicago, Illinois
TIIE LITHUANIAN DAILY FRIEND

A membcr of the Catholic Press Association 
Subsrription'l: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three

Months $2.00; One Month —75c. Europe — One Year — $7.00; 
Six Months — $1.00. Single Copy — 3 cents.

Advertising in "Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbčsc: Me
tams $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00; 
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams 
— $7.00; Pusei Metų — $1.00. Pavienis numeris — 3c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

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

Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III. 
Under the Act of Mareli 3, 1879.

Lietuvių katalikų dii nrašvio "tn-augo" lėmėjams ir skaitytojams 
siunčiu > \ . ikinimus ir geriausius linkėjimus!

Jūsų dieni.išlįs ne nenutik pu tarnauja skaitytojams, informuodamas 
apie puirius katalikams įdomius dalykus. Imt nurodo tikėjimo tie
sas, gilta ir saugo jas nuo amžinojo išganymo priešų.

I įaugeriopai tepudaugėja jūsų katalikiško dienraščio skaitytojų skai
čius!

* A.MLETO GIOYANM CICOGNANI,
IJiinlieea Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas

Ne žodžiais, bet darbais...
Su Verbų Sekmadieniu prasideda Didžioji Savaitė. 

Ryt dienos Evangelijos vaizdai ir garbingi ir sykiu la
bai skausmingi. Garbingi, nes matome, kai Šventojo 
Miesto minia, išėjus pasitikti Išganytoją, klojo po Jo 
kojų palmas ir šaukė — “Hosanna Dovydo Sūnui!”

M,inia sveikino Išganytoją, nes jame matė Galingojo 
Dievo pasiuntinį Izraeliui. Nėra abejonės, kad daugu
ma sveikinusiųjų Jėzų Verbų Sekmadienio rytą tikėjo 
Jį esant seniai laukiamu Mesiju, atėjusiu atstatyti Iz- 
raeliaus karalystę. Daug buvo ir tokių, kurie pripaži
no Jį esant Dievo Sūnumi. Kiti sveikino taip sau, kaip 
Didįjį Mokytoją, turintį ypatingą Dievo pasiuntinybę.

Tačiau, gerai įsidėmėkime, kad iš tos gausingos mi
nios, kuri sveikino Kristų Verbų Sekmadienio rytą, tik 
keli tepasekė Jį, kuomet po kelių dienų Jis nešė didįjį 
Kryžių į Kalvarijos kalną. Dar mažiau artinosi prie 
Marijos, Jo Motinos, Jono ir šventųjų moterų, ištikimai 
sekančių Kryžiaus kelius.

Šis yra skaudusis Evangelijos vaizdas.
Jei ir mes tais laikais būtume buvę šventąjame Mies

te, nėra abejonės, kad būtume ėję su palmomis ranko
se pasitikti Kristų ir Jį pasveikinti. Bet, kiek daug iš 
mūsų būtume pasilikę su Juo, kai

Jis buvo teisiamas, budeliams išduotas, niekinamas, 
kai kryžių nešė ir kai skausmingai ant kryžiaus mi
rė, kai Jo šventas kraujas tekėjo ant mūsų nuodė
mingų kūnų?
Į tuos klausimus turi atsakyti mūsų darbai, bet ne 

žodžiai.
Berods, daugeliui tiktų taip kalbėti:
Prikaltasis prie kryžiaus Kristau, nuodėmingo pasau
lio Išganytojau, dažnai mes Tave sekame su paimu 
šakelėmis rankose, bet dar dažniau pasitraukiame iš
vydę Tavo Kryžių...
Mes sveikiname Tave žodžiais, bet nuodėmėmis Tave 

užgauname ir išnaujo kalame prie kryžiaus...
Jei kada, tai šiandien yra didelis reikalas giliai įsi

dėmėti, kas aukščiau pasakyta. Visur pasaulyje krau
jas liejasi, pilna neteisybės, netikrumų, nes milžiniška 
žmonių dauguma, kaip anoji Verbų Sekmadienio mi
nia, tik paviršutiniškai sveikina savo Išganytoją, bet 
nusisuka šalin nuo Kalvarijos Kalno, nuo to tikslo, už 
kurį Jis mirė, nuo tikrosios Jo mokslo prasmės.

Dabar tankomis, lėktuvais ir bombomis griaunamas 
pasaulis, aišku, ir vėl atsistatys, prisikels. Bet jei tas 
atsistatymas ir prisikėlimas paneigs krikščioniškojo 
teisingumo dėsnius, dėl kurių Kristus savo kraują pra
liejo, visos naujo pasaulio viltys ir troškimai apie pas
tovią, teisingą taiką, gerovę ir vėl subiręs, kaip subirė
jo praeityje.

ReležiŲ žvangėjimą girdint...
Milžiniška mechanizuota Vokietijos armija stovi prie 

Jugoslavijos sienų ir laukia iš Berlyno įsakymo pra
dėti baisųjį “blitzkricgą”. Įsakymo via dar nesulaukia, 
nes, matyt, Hitleris vis dar mano, kad Jugoslavija iš
naujo jo ultimatumo punktus persvarstys ir geruoju 
pasiduos, kaip pasidavė rumunai, bulgarai, vengrai. Ta
čiau tokios vilties jau, berods, nebėra.

Tos valstybės, kurios visokiomis prigavystėmis buvo 
įviliotos į Berlyno-Romos ašį, šiandien aiškiai mato 
savo vadų klaidą. Joms juk buvo žadėta laisvės ir ge
rovės, bet tai buvo tušti, apgavingi žodžiai. Kartą leis-

ta naciams įkelti koją j bet kurį kraštą, to krašto žmo
nės tuoj buvo surakinti vergijos retežiais.

Tų retežlŲ žvangėjimas Rumunijoj, Bulgarijoj ir 
dalinai Vengrijoj sakyte sako Jugoslavijai nepasi
duoti nacių pažadams, bet visomis jėgomis ginti sa
vo laisvę ir nepriklausomybę.
Daug pasako ir grafo Pal Teleki, Vengrijos ministro 

pirmininko, tragingoji mirtis. Vokietijos nacių viešpa 
tavimas Vengrijoj jam pasidarė nebepakeliama našta. 
Dėl to ir Teleki, ir Stephen Csaky, ir kiti, tą naštą ant 
vengrų pečių užkrovusieji, įpuolė į baisią desperaciją 
ir jų gyvųjų tarpe šiandien nebėra.

Jugoslavijos žmonės, matydami, kas darosi pas ar
timuosius jų kaimynus, visais galimumais ragins savo 
vyriausybę, kad ji griežtai stovėtų už jų šventas tei
ses, už Jugoslavijos nepriklausomybę. Su tuo žmonių 
ryžtingumu vyriausybė, be abejonės, skaitysis. Ir, ne
paisant, kaip didelės vokiečių jėgos puls mažesnįjį kai
myną, ryžtingųjų ir kovingųjų žmonių valią ne taip 
lengva bus palaužti.

Šiandien viso pasaulio žmonių akys yra atkreiptos į 
Jugoslavijos pasienį.

Dabar,

(“Draugui”, balandžio 5 
d., 1916 m.).

Italijos fronte žada būti 
antras Verdūnas. Austrijos 
sosto įpėdinis paskirtas vy
riausiuoju vadu prieš Itali
ją veikiančios kariuomenės. 
Jau kelinta diena griauja 
smarkūs Austrijos armotų 
perkūnai Italijos fronte.

•
Šeši dideli vokiečių orlai

viai (Cepelinai) užpuolė An
gliją. Jie numetė apie šimtą 
bombų. Vienoje vietoje kilo 
gaisras ir buvo griausmingi 
parako sandėlių sprogimai.

Iš Rymo pranešama, kad 
Kaizeris duos Lenkijai kara
lių, aukštos kilmės Bavari
jos kunigaikštį Leopoldą. 
Austrijos imperatorius su
tinka su tuo.

Amerikos Raudonasis Kry 
žius praneša, kad Turkijoj 
badas. 500,000 žmonių netu
ri duonos.
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Leidus Vokietijos vyriau
sybei, neseniai sugrįžo į sa
vo parapijas Lietuvoje ke
letas lietuvių kunigų, kurie 
buvo paimti į nelaisvę.

Vilniaus miesto vokiečių 
burmistras prie svarstymo 
miesto reikalų pasikvietė ir 
du lietuvius.A •• •%

Vienas garsus Muencheno 
profesorius parašė knygą 
“Naujoji Lenkija”, kurioj į- 
rodinėja, kad Lietuva ir Uk
raina jokiu būdu negali bū
ti įjungtos Lenkijon.

•
Chicagoj fabrikoj “Natio

nal Biscuit Company” su
streikavo darbininkai.

Chicagoj Bridgeporte BLai 
vininkų kuopa surengė pra
kalbas. Kun. Briška nupiešė 
girtuoklių “mėliną nosį” ir 
daug naudingų pamokinimų 
suteikė.

Jungtinių Valstybių Kongresas 324 balsais prieš vie
ną nusprendė daryti tyrinėjimus streikų eigoj tose dirb
tuvėse, kurios gamina kariuomenei arba krašto apsau
gai stiprinti reikmenis. Tyrinėjimus ves kongreso ar
mijos ir laivyno komisijos.

Šis kongreso žygis yra pažymėtinas. Jei tautos at
stovai matė reikalo įsikišti į streikų eigą, reikia ma
nyti. kad padėtis yra labai rimta.

Organizuotiems darbininkams vertėtų į tai atkreipti 
savo rimto dėmesio. Jiems reikia nusikratyti visų ko
munistuojančių vadų, kurie juos dažnai be jokio rei
kalo kursto darbininkus streikuoti ir tuo būdu kelti 
krašte neramumus ir riaušes. Nereikia laukti, kol pati 
vyriausybė tą reikalą paims į savo rankas.

Kongresas, be abejonės, turi informacijų, kad šian
dien apmokami komunistų ir nacių agentai veikia A- 
merikoj, kad trukdyti visus krašto saugumo stiprini
mo darbus.

Bet, reikia manyti, kad kongreso atitinkamos komi
sijos atkreips savo dėmesį ir į pramonės magnatus, 
kurie, gaudami iš valstybės didelius užsakymus,

sau ima didelius pelnus, bet darbininkams moka už 
darbą tokį atlyginimą, už kurį žmoniškai pragyventi 
negali.
Tai neteisinga ir nežmoniška. Tokią padėtį reikia 

tuojau pašalinti. Kol to nebus padaryta, visokiems 
kurstymams niekuomet nebus galo. Dabar, tuoj, kol 
dar nevėlu,

reikia vykdyti krikščioniškasis socialinis teisingumas. 
Tą socialinį teisingumą vykdyti reikia planingai, vy
riausybei, pramonės ir darbininkų vadovybei kooperuo
jant. Kai darbininkai aiškiai matys, kad į jų teisingus 
reikalavimus yra kreipiama rimto dėmesio, kai pajus, 
jog ne jiems vieniems, bet ir darbdaviams yra statomi 
reikalavimai, jie patys šluos lauk iš savo tarpo ir Mask
vos ir Berlyno agentus.

Komunistą planai
Tardant komunisto Harry Bridgcs bilą, iškeliama 

daug įdomių dalykų. Kaip žinoma, tasai komunistas 
jau kelintu atveju mėginama deportuoti, kaipo nepa
geidaujamas ateivis (australietis).

Vienas liūdininkų — Benijamin Gitlow, buvęs Ame
rikos komunistų partijos sekretorius ir Komunistų In
ternacionalo egzekutyvio komiteto nariu, dokumenta
liai įrodė, kad:

komunistai siekia užvaldyti Amerikos darbininkų or- 
ganiracijas; Amerikos komunistai yra pilnoje Mask
vos kontrolėje; Maskva finansuoja Amerikos ir kitų 
kraštų komunistų veiklą; komunistų partijos na-, 
riams, priimantiems Amerikos pilietybę, yra įsakyta 
neprisipažinti esant kotnunistais.
Ekskomunistas Gitlovv ir kiti liudininkai Bridgcs bi- 

loje tvirtina, kad Maskvos diriguojami Amerikos ko
munistai siekia sugriauti šio kraštj demokratinę san
tvarką ir jos vietoje pastatyti staliniškąją diktatūrą.

Ir visuomenė ir vyriausybė, be abejonės, į tuos paro
dymus atkreips savo rimto dėmesio.

Mūsų dienraščio Velykų numeris išeis žymiai padi
dintas. Esame gavę žymių mūsų rašytojų gražių origi
nalių raštų. Tikrai bus ko gražaus ir naudingo pasi
skaityti.

Geri, sąmoningi lietuviai neužmiršta ir negali užmirš
ti, kad Lietuvai Gelbėti Fondo vajus dar tebeina. Kas 
dar nėra to fondo nariu, tuoj tesiunčia bent dolerį į 
fondo centrą — 2334 So. Oakley Ave., Chicago, UL

Didelė Ūkininkams 
Dovana - įstatai 
Rusiškai

“Tiesa” skelbia, kad Lie
tuvos ūkininkai susilaukę di
delės dovanos. O ši “dova
na” susideda iš to, kad į lie
tuvių kalbą yra išversti maa 
koliškųjų kolchozų “pavyz
diniai įstatai.” “Tiesa” savo 
komentarą dėl šios “dova
nos” baigia šiais bolševiki
nio cinizmo žodžiais:: “Lin
kėtina, kad įstatai plačiau 
pasklistų darbo valstiečiuo
se, kad jie būtų tuo žiburiu, 
kuris nušviestų jiems aiškų 
kelią į turtingą kolchozinį 
gyvenimą.”

Artimiausiu laiku mes pa 
skelbsime, remdamiesi pa
čiais sovietų daviniais, kaip 
atrodo kolchozai Maskoli
joje.

Kauno. Kas joj rašoma su
žinosite perskaitę.

Sekmadienis. Vieni skuba 
namo, kiti, smalsumo vedi
ni, vaikščioja po miestą ir 
apžiūrinėja “kultūringas re
formas,” kurias raudonieji 
“draugai” jau spėjo praves
ti. Žydukai, žydaitės 5-8 me
tų amžiaus traukia įvairiau
siais balsais vienintėlę iki 
tol girdėtą ir pramoktą ru
sišką dainą: “širaka strana 
maja radnaja”.... Skubu į 
Kauno geležinkelio stotį. 
Įsėdu Kanto gatvėj (priešais 
pašto rūmus) į autobusą. 
Dairaus. Staiga mano dėme
sį atkreipia triukšmas už
pakalinėj autobuso daly. Pa
prastai apsivilkęs ir gerokai 
įtraukęs darbininkas stovi 
ant užpakalinės platformos, 
o pro jį grūdasi nusipenėjusi 
žydė su stamboku ryšuliu. 
Kadangi autobusas pilnas ir 
viduje vietos nebėra, darbi
ninkas neturi kur pasitrauk
ti, kad praleistų besiskver
biančią žydę ir nekreipia į 
ją dėmesio. Gi žydė įkyriai 
skverbiasi ir paleidžia ir į 
darbą alkūnes, žmogeliui nu
sibodo tas kibinimąsis, nu
stojęs kantrybės, atsisuka į 
žydę ir drebteli:

— Ar žliba?! Nematai, 
kad autobusas pilnas? Ko 
dabar grūdies kaip turguje?

— Chamas! — atrėžia žy
dė ir vėl alkūnėmis remia
si į svetimus šonus.

— Nusiramink, o ne tai 
pamokinsiu, kaip stumdy
tis, — prakošia darbininkas 
pro dantis ir nusisuka į ją 
nugara.

— Ui, gojus man grąsina! 
Pažiūrėsim! — ir prislenka 
prie jo, rankomis mosikuo
dama jam po nosim.

— Tylėk, parka! Už
čiaupk savo silkėtą snukį ir 
suvaldyk rankas, kad netek
tų gailėtis. Na, ir įkyri žy
dė, — pastebi pusbalsiu.

por svabode, ir mes ne žy
dai, o lygūs piliečiai ir 
jums draugai.

— Atsirado mat draugai! 
Žydas man niekada draugas 
nebuvo ir nebus, — nutrau
kia ją darbininkas.

— Ui, sabotažnik, antiko- 
munist — suspiegia žydė. — 
Dabar mes komunistai jums 
fašistams parodysim..

Balsai eina garsyn ir gar
syn. Visi sužiuro į besigin
čijančius. Apžvelgiu visus 
keleivius. Visi žydai. Na, 
įkliuvo vargšas — pralėkė 
mintis mano galvoj. Bet 
darbininkas visai nekreipia 
į keleivius dėmesio ir skar
džiu balsu rėžia:

— Atsirado mat komunis
tai. Cha, cha!.. Pirmi į ban
kus pinigus atsiimti, pirmi 
atsargas sudarinėti, o dabar 
pirmi jau ir komunistai. 
Čna, cha.. Žinom tokius..

— Malčat! Nachal!.. Paš 
kudnikas! Fašist! Tokiems 
Mickevičiaus gatvėj vieta, —■ 
suspiegia žydė.

— Fašistas, jo.. O kas, 
jei ne žydai susidėjo su fa
šistais? Prie fašistų mums 
dvi skūras lupo, o dabar 
jau kitus fašistais apšaukia. 
Užteks ir jums ponauti. Per 
20 metų gėrėt mūsų krau
ją ir jodinėjot mums ant 
sprando. Atprasit dabar 
vargšus apvaginėt ir turtus 
krauti---- Galėsit pamėgin
ti ant Baikalo žemės kasda
mi duoną užsidirbti, o no 
žmones skriausti. Paprakai
tuokite, ant permainos, ir 
3ŪS---.

Aplink sėdintieji šoka už
stoti nustebusią žydę ir ap
spinta žmogelį, grąsindami:;

— Sustabdyti autobusą, 
atiduoti jam ant milicijos. 
Ai, šoferas! Sustok!.. Mili
cija!...
(Pabaigia bus pirmadienį.),
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' Alia Rachmanova

Studentai, Meile Ir Čeką
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

Išvertė Ant. Pauliukonis

(Tęsinys)

Nenoromis turėjau stebėtis jos puikiais, geltonais 
kaip auksas plaukais ir maloniu veideliu, kuriame spin
dėjo didelės, rusvos akys ir juodi kaip smala antakiai, 
kaip paprastai kad stebėdavausi, jei jos kelias dienas 
nematydavau. ■

Ne, ne į veidą žiūrėk, bet į rankas ir kojas.
As žinojau, kad jos rankos ir kojos motinai sudarė 

daug rūpesčių, nes jos buvo nežmoniškai didelės; Lidočka 
dėvėjo batelius 39 numerio! Be to, jos rankos buvo ne 
tik didelės, bet taip pat raudonos, bjauriai raudonos!

— Alia, ar niekados tau nekilo galvoje mintis, kad 
nei mano tėvas, nei motina tokių rankų neturi?

Aš dėl to tik nusijuokiau ir atsakiau:
— Tačiau tokias galėjo turėti tavo senelis arba se

nelė !
— Ne, mano tėvai abu yra aristokratai, ir tu gali 

dėti savo galvą, kad nei kunigaikščių Dolgorukovų, nei 
Kovalevskių giminėj niekas ir niekados nei tokių kojų, 
nei tokių rankų nėra turėjęs!

— Na, tai sakyk, ką tai turi reikšti?
— Aš ir pati gerai dar nežinau. Tačiau man į gal

vą įstrigo viena mintis....
Čia Lidutės balsas sudrebėjo. Aš pasistengiau ją su

raminti, bet šį kartą vis kažin ko taip nesisekė, nors 
kitais kartais tai visai lengvai pavykdavo.

— Na, sakyk tik, tai kodėl manęs nepriėmė į “didi
kių institutą?” (Rusijoje, mat, buvo tokių institutų, į 
kuriuos priimdavo auklėti ir mokytis tik mergaites “mė
lynojo kraujo” — tikrųjų didikų ir bajorų dukteris.) Aš 
visai gerai žinau, kad mano tėvai ten buvo nuvykę ir 
visaip stengėsi, kad tik priimtų. Kodėl mane slepia nuo 
viso pasaulio? Kodėl aš visuomet turiu būti tik su ta 
“miss?” lr kas buvo toji moteris, kurią aš dar ir dabar 
visuomet tebeatsimenu? Tada aš buvau dar visai mažy
tė, kai kartą atsitiktinai nuėjau į virtuvę. Ten kėdėje 
sėdėjo labai vargingai apsitaisiusi moteris, kuri, kai tik 
mane pamatė, ėmė gailiai verkti ir man įdavė gabalą 
medauninko. Bet aš tada jos išsigandau ir pabėgau, o 
dabar aš amžinai atsimenu tą moterį; ir ką duočiau, kad 
galėčiau savo vaizduotėj gerai atgaminti jos bruožus, 
bet vis niekaip negaliu! Tik vienas dalykas man įstrigo 
į atmintį — tai jos rankos. ... kurios, kaip ir mano....

— Bet, Lidute, kokių niekų tu prasimanai! — sušu
kau aš.

— Tačiau iš tikro čia, matyti, slepiasi kokia nors 
paslaptis! Kol ją sužinosiu, negalėsiu nurimti! —

Sulig tais žodžiais jos veidelis pasidarė piktas; jos 
bruožuose atsispindėjo aiškus mišinys vaikiško libksrriU- 
mo ir rūstumo, pasakyčiau, net tam tikro žiaurumo.

— Beje, aš šiandien vėl kalbėjausi su Petuchova, — 
tarė ji po valandėlės.

— Kur? Kada? — paklausiau nusigandusi.
— Virtuvėje. Miss užsiplepėjo su generolo Voinic- 

kio žmona, o tada ji priėjo prie manęs ir paklausė, ar 
aš kalbėjausi su tėvu, kaip kad ji buvo man vakar pa- 
tariusi. •

— Lidute, kaip tu galėjai su ta Petuchova kalbėti; 
juk ji yra sesuo to revoliucininko, kurį tavo tėvas iš
siuntė į Sibirą. O tavo tėveliai, jei apie tai sužinotų, sa
vaime aišku, užpyktų.

— Aš noriu iš jos sužinoti, ką nuo manęs slepia.
— Bet ji tikriausiai stengsis už savo brolį atker- 

šinti! — mėginau ją įtikinti.
— Gali būti, bet aš jos vistiek visko išklausiu ir 

paklausysiu jos patarimo.

— Kokio patarimo?
— Paskiau sužinosi! — atsakė ji, ir jos veide vėl 

pasirodė pikta šypsena. Tuo tarpu koridoriuj pasigir
do mano motinos ir miss balsai; Lidočka, kaip vijurkas 
susisukusi, klcktelėjo į kėdę ir man šnabžtelėjo::

— Tik duok daug saldainių! Mane vėl nubaudė! Už 
vakar dieną! Matai, aš vakar prie vieno ilgo, juodo po
no, bet kaip jis vadinasi, nežinau, paklausiau tėtį, ar jis 
nėra turėjęs neteisėtai gimusio vaiko!

— Bet, Lidočka! — atsakiau aš išsigandus. — Ir ką 
tu prasimanei? Aišku, kad tai ne pati išgalvojai!

— Ne, taip padaryti man tik patarė Petuchova! — 
atsakė ji šnibždomis ir prisipylė pilnus kišenius saldai
nių. — Na, duok dar šią Marcipano kiaulytę, ir tada jie 
galės mane nors tris dienas laikyti uždarę už neteisėtai 
gimusius kūdikius, temaitindami tik duona su vandeniu 
ir angliškais vertimais!

t-a- .----- J Bus daugiau.)

RIMTIES VALANDĖLEI
Graikai pasižymėjo filoso

fijoje. Jų surastos tiesos, 
tvarkingai patiektos moks
lininkams, ir šiandien tebe- 
sukelia nusistebėjimo. Įvai
riais amžiais, vienoj ar ki
toj formoje, kuri nors nuo 
moriė atgaivinama, ja dau
gelis vėl susidomėja, nes at
pasakota nauju stiliumi, kad 
rodosi visai naujutėlė tiesa.

Bent šiuo žvilgsniu būtų 
teisinga viena nuomonė — 
viskas plaukia,* keičiasi, nė
ra nieko pastovaus. Daik
tuose, gamtoje, moksle to 
negali ir neprivalėtų būti, 
bet žmonių širdyse, troški
muose, nepastovumas neuž
ginčijamas faktas.

Kada Wilsonas buvo ren
kamas prezidentu 1916 me
tais, jis žadėjo prašantiems 
žmonėms, vengsiąs karo Eu
ropoje. Metai praėjo, minios 
nuomonė pasikeitė, patsai 

prezidentas rado reikalą 
skelbti katą. šiandien tas 
pat kartojasi. Nepastovu
mas vėl įvels mūs nelaimėse.

Jonas ir Oria pavyzdingai, 
ramiai gyverio, kol Ona ne
užsimanė įvesti daugiau pa
žangos jųdviėjų gyvenime. 
Pirmais metais kviėsdavo 
visokius svečius. Nebebuvo 
nė vieno vakaro be baliaus, 
ar kokio nors susirinkimo.

Sekančiais metais ji viena 
lankydavo paskaitas, prakal 
bas; svečiai užmiršti. Tre
čiais metais Ona skaitydavo 
begales novelių bei rimtų 
knygų kol ligą įsikalbėjo. 
Ketvirtais tad metais aplan
kė miesto visus gydytojus, 
nors pati tikrenybėje nesir
go.

Jonas galutinai smarkiai 
supyko, kada žmonai atėjo 
noras kasdien mainyti ra
kandus namų kambariuose. 
Grįžęs vieną naktį tykiai li
po laiptais. Kokia jam bai
mė, kada jį už šlaunies nu
tvėrė didelis šuo, kurį žmo
na nusipirko tą rytą. Bėg 
damas nuo šuns griuvo tai 
per kėdę ir per kitą rakan
dą. Ligoninėn pateko savo 
žmonos dėka ir nepastovu
mu.

Rytoj Verbų sekmadienis. 
Šiuo laiku primename iš
rinktos tautos nepastovu
mas. Žydai klausėsi, džiau
gėsi Kristaus stebuklais, iš
kilmingai įlydėjo Jeruzalės 
miestan; už poros dienų ne
garbingai daugelis tos mi
nios išlydėjo Kristų pro mie
sto vartus, kaip piktadarį.

Išrinktoji Dievo tauta ne
pastovumu pasižymėjo visą 
gyvenimą. Jų per daug ne 
kaltinkime; argi mes patys

PAŠALINAMAS IŠ U. S. Dar Daugiau Stalino Saulės
Sovietų Lietuvos spauda 

rašo, kad artimiausiu laiku 
į okupuotąją Lietuvą atvyk
sią “geriausieji” Maskvos ir 
Leningrado profesoriai. Ten
ka pastebėti, kad į Vilniaus 
ir Kauno universitetus jau 

! yra atsiųsta visa «ilė “ge
riausiųjų” profesorių, kurie
dėsto “leninizmo—marksiz-i
mo mokslą.” Tarp jų yra te

kios įžymybės, “kaip tovar- 
iščiai” Svistunov, Kuroje- 
dov, Laptuchov, Koselev ir 
kiti, anot Dr. V. Kudirkos, 
Merzavcevai....

CtrRcurr
!-or Money Bach

Eorcjuičk relief from itching of eezema. pimpletų 
athlele’s foot. acabics, rustu* and other ex- 
tcmally caufuM aki n troublcs. ūse world famous, 
cooliug. antiaeptic. liquid D. D. D. Preecription. 
Greaseless, 8ta»nle». Soothea imta t ton and 
quickly stopa intenae itch.ng. 35c trial bottle 
proves it. oryour mončy back. Ask your 
druggist today for D. D. D. PhescripTION.A

^Itching

CUmuK/ts*’ Acme lelephoto)

Italijos ambasados Wash- 
ingtone karo laivyno atašė 
Alberto Lais. kuriam U. S. 
vyriausybė liepė apleisti A 
meriką. Sakoma, jis susek
tas turėjęs sąryšių su sabo
tažu italų laivuose, esančiuo
se U. S. vandenyse.

i ne panašiai elgiamės. Taisy
dami nuodėmingą gyvenimą 
žadame geriau prisilaikyti 
Dievo įsakymų, bet už die
nos ar valandos vėl blogą 
darome. Laimingi, kad Die
vas toks gailestingas, kad 
atleidžia mūsų silpnybes ii 
nepastovumo reiškinius.

A.b.c.j.

KLAUSYKITE! — PATIKS!

ŠALTIMIERO RADIO PROGRAMAI!!
ŠĮ RYT IR KIEKVIENĄ RYTMETELĮ 

WHIP — 10:00 vai. ryte — WHIP — 1520 Kiloc.
* Juozas Warputas ir jo Kaimiečių Kapeli ja
* Kastas Sabonis ir Flo~utė (Lakštutė) Balsiutė
* Steponas Norkus ir Vėlesnių Žinių Žinovas
* Albina Kaspariūtė ir Al James
* Kristina Kriščiūnaite ir Jonas Paredna
* Aštuonios NASTURTOS ir Keturi KAVALIERIAI
* Juokų Karalius ‘Sank Liu Lujis’ ir Simas Bartkus
* Bartkų Šeimyna ir Li ui jojančios Lietuvaitės
* Oktetas su Antanu Kaminsku, Petru Kavaliausku, 

Vanda Zabella ir kiti.

Šaltimieras Radio Advertisers
6912 South Western Avė. Chicago, Illinois

Tel. Prospect 4050 
. “THE LITHUANIAN HOUR”

f
Vldumilcsėlo Ofisą.-' Atdaras Sekmadieniai nuo 11 iki I vai. Popiet.

DŽIAUGKIS NATŪRALIA IR 
GRAŽIA IŠVAIZDA!

Budriko Velykinis Išpardavimas
GERŲ BALDŲ, PARtOft SEtŲ, MIEGAMO KAMBARIO SETŲ, LOVŲ, p 

PEČIŲ; MATRASU KLĖJANKIŲ, ELEKTRIKINIŲ LEDAUNIŲ.

............................. • jT' -y,

?
) <i j

< ...

2-jų šmotų parlor setai, vertė $79.50, po

2-jų šmotų setai, vertė 160.00, už ..................

9x12 Karpetai, vėrtė $35.00, po ...................... .

9x12 Klejankės, po.....................................................

Gera Maliava, po ........................................................

$49,50 
$98.50

................................ •••; $19.50

..................... $2.95, $3.95, $4.95

.............97c *aL lr po $1.48 "ž gaL
Kadangi BUDRIKO Furnlturė Annčx -Warehouse persikelia j naują vietą, jūs 

pirkdami dabar turite progą sutaupyti 30 nuošimčių nuo dolerio ant rakandų, 
radijų, skalbiamų mašinų, šaldytuvų, ant lengvų išmokėjimų ir prekės yra 
palaikomos iki jums jų reikės.

Joseph F.
3409-11 S. Halsted St.

udrik, Ine.
Chicago, III.

Dėl teisingo pataisymo jfisų radijo ir pritaikinimo ant. naujų bangų, pašaukite Bu
driko radijo ekspertą: YARds 3088. Per trumpą laiką patarnavimas už $1.00.

BUDRIKO WCFL. 1000 kil. nedėlinis radijo programas nuo 5:30 vak. Budriko Interna
tional Radijo programas: “Songs of the lsland" WAAF, 950 kil. nedėliomis nuo 4:30 P. M.

Gaminanu* Fleitas tiktai iš 
dantistų receptų.

(iii Pienų Išmėginimui. Jei 
nebūsite .pilnai patenkinti, tai 
siiui ų/.ini;.nie kiekvienų įmo
kėtų eenlą.

* viitftVtl*isBK Taisome Ir perdirbame senas 
PI.KITV pleitas. — Mėnesiniai mukes-

G. P. Johnson, Pica čiai. 1 dienos patarnavimas.
V M.ANDOS: 
Tolimesni Ofisai:
Kasdie Iki 8 vai. v

Vldiirm. Ofisas;
Kasdien Iki 6 vai. 
Antrad Ir Ketvirtad. 
Iki 7-tos vai. vak.

,Df MAUK I
IseTeeth

A.A.A. Dental Laboratories
INl-OKPl .KATEI.

lli.lilaai.la Piritu Gaminimo laboratorija Pasaulyje

1555 Milvvaukee Avenue — Tel. AltM. 5550 
202 Sootli State Stris-t — Tel. »VEB. 1630 
4831 Irving Fark Itouli-vard — Tel. FAL. 4227
So. Sfck-----404 E. 47tli St. — Tel. ATI.. 6880

Nortb Skle — 4731 Broailaay.
f

KNYGOS! KNYGOS!

..Mūsų knygyne dar galima gauti pasirinkimą lietuviškos 
literatūros ir poezijos rinkinių. Dabar komunistų valdžiai 
užkirtus kelią lietuviškų knygų spausdinimui, LIETUVIŠKA 
KNYGA pasidarys retenybė. Įsigykite savo kopijas, kol 
jų dar lieka.

LITERATŪRA
JONO BILIŪNO RAŠTAI, Tilžė, 1913 m. 150 pusi........$1.00
ŽEMAITES RAŠTAI, I t„ Vilnius, 1914 m. 390 pusi........ $1.00
LIETUVIŠKOS PASAKOS, II t., surinko Dr. J.

Basanavičius, 260 pusi. . ................................................$1.00
PRAGIEDRULIAI, III t., Vaižganto, 290 pusi............... $1.00
VAI2GANTO RASTAI IV t., (Vilniaus ir Kauno laiko

tarpis — 1918-1921 m.), 240 pusi................................ $1.00
V. KRĖVĖS RAŠTAI, I t., Sutemose-Pasakos ir Dainos. .$1 00 
VARGO MOKYKLA, Literatūros Pasiskaitymai, 175

puslapiai .................................................................................. $1.00
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI — Pr. 2adeikis, I t,

(1914-1916 m.) ................................................................... 75c
MA2IOSIOS LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI —

Prabočių Anūkas, Iliustruota, 130 pusi........................ 75c

EILĖRAŠČIAI
SU BALTU NUOMETU — J. Augustaitytė-Vaičiūnienė,

225 pusi......................................................................................$1.00
VAINIKAI, Naujesniosios Poezijos Antologija, Paruošė

K. Binkis, 230 pusi. ..,....................................................... $1.00
Į JAUNOJI LIETUVA, MAIRONIS, 130 pusi................................50
’ PADANGĖSE, Juozas Sakalas ir Basaitis, 125 pusi................... 50

KRISTIJONO DUONELAIČIO RAŠTAI, Sutaisė
J. šlapelis, 90 pusi ..................................................................50

£ TĖVYNĖS KELIAIS, Liūdas Gira, 05 pusi............................ 35
L RUDENS AIDAI, A. Jakštas, 100 pusi.....................................35

GAMTOS PRILYGINIMAI. LIETUVIŲ DAINOSE, pagal
Dr. R. Van der Meulen ........................................................35

MEILE, M. Gustaičio, 1914 m....................................................... 25
BRĖKŠTA, M. Vaitkus, 1915 m.........................................................25

"DRAUGAS"
2334 S. Oakley Avė. Chicago, 111.
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IŠ KELIONĖS Į MEKSIKĄ
Didelė atmaina perėjus sieną. - Keliu virš 
debesų. - "Stop": karvės, ožkos. - Be pipiru 
nėr valgio. - Į turgų su meksikiečiais. - 
(domi katedra.

Kotrina Simonaitienė
Kelias į Meksiką yra ne- jis, o ne moteris ant asilo? 

seniai išlietas. Ima apie še- Jis šiaip atsakė: “Ji neturi 
šias dienas pastovaus va- asilo”. Matyt, tas meksikie- 
žiavimo. Kada nebuvo šio tis nežino mandagumo, ar- 
kelio, keleiviai naudojo asi- ba yra didžiausias tinginys, 
lūs ir vežimą. Imdavo kelis Kalnuose gyvena indėnai, 
mėnesius pažymėtai vietai Dažnai sutinki vaikutį, ro- 
pasiekti. Traukiniai dar ir dos, nedaugiau septynių ar 
dabar ne visas Meksikos da- aštuonių metų, kuris siūlo 
lis pasiekia. parduoti kepaluką duonos,

„ , . Ut . ! paukštuką, arba kokį gražųKada pas mus saltls ir , ,„ , . akmenuką. Ir kaip jie mokasniegas, Meksikoje vasara ... A., . . , . ,. , ... . , siūlyti! Keletą sykių buvomir karščiai. Palmos ir spyg-, * . , , ,.. x. , . .. austoje, kad padaryti nuo-liuoti augalai žiemą ir va- „ , x. . ... ... traukas tų vaLzdų. Mergai-sarą žaliuoja. Vaismedžių . .. .. , ... , . tęs prašo amerikonų saldai-sakos vaisiais nulinkusios. . . ...m . . nių, o vyrai amerikoniškųTemperatūra mažai maino- . A .... . . „. .., , x - cigaretų. “Gracias, graciassi, tik naktys gerokai atves- ,L (aciu, aciu) dažnai kartoja,ta. Miegoti smagu. Daug Ii- „ . . ,v. . . A . Be ispanų žodynėlio, sun-.gonių važiuoja pietų link i , ,r, , x ku butų buvę viens kitą su-Meksiką sveikatos pataisyti.
Prie USA ir Meksikos šie- P1**8 * 

nos viskas peržiūrėta, in- ’ Vienas miestas nuo kito 
spekcija padaryta. Čia pat yra retai arčiau kaip 50 my- 
mainomi pinigai. Už vieną lių.
USA dolerį gaunama 4 pe- Važiuojant pro kalnus 
sus ir 80 centavų. (Tai yra gamtos grožį sunku plunks- 
4 doleriai 80 centų). na išreikšti. Medžių, gėlių,

~ .. . . lapų spalvos įvairiausios.Pervažiavę sieną ir iva- . , , .v. x 'Ant kalnelių pastatyti kryžiavę i Meksiką, tuojau pa-.................. , . . , ,. . ziai, ant didesnio kalno kop-imateme didelę atmainą, ,x x , lyteles. Net didesni viesbu-kaip keli šimtai metų atgal. ... . , , . 1........ , . .. ,. ciai turi koplytėlės. Kur tikMeksikiečių namukai siaudi- ...... ............ , . Meksikoje važiavome, visurniai. Kiti iš akmenų pasta- _ , . .. ’x. , .. , - x- mateme bažnyčių. Bet, matyti arba iš molio krėsti, x x ... , .. x 1 tyt, pastaraisiais laikaisšiaudiniu stogu. i , , . , _ ,vandalai padare daug nuos-
tolių kai kurioms bažnytė
lėms. Dabar Meksikoje yra 
ramu. Katalikai nepersekio
jami.

Mexico miestas viduryje 
aukštų kalnų. Gyventojų du 
milijonai, žiema jame pra-

Arklių mažai matyti, tik 
kareiviai arkliais joja. Vien 
asilai. O žemė dirbama jau
čiais.

Per kelis šimtus mylių 
važiuojant į didįjį Mexico 
miestą, kelias eina pro vie
nus kalnus. Vingiuoja aukš i sideda gruodžio mėnesyje ir 
čiau ir aukščiau, kol pasie- tęsiasi 6 savaites. Tai ir vi
ki aštuonis tūkstančius pė- sa žiema, 
dų virš Pacifiko vandens ly- Meksikos valgis yra pipi-
gio. Daug žmonių serga va
žiuodami pro tuos kalnus.

Vieną ankstų rytą užva
žiavę ant aukšto kalno įva
žiavom į debesis. Prieš save 
galėjome matyti netoliau 
kaip 10 pėdų.

Ant kelio reikia būti la
bai atsargiam. Dažnai atsi
tinka, kad koks gyvulys iš 
krūmų iššoka ant kelio. Daž
niausiai ožkos. Vienoj vie
toj matėme suvažinėtą avi
nėlį. Dideli ir juodi paukš 
čiai ore laukė progos nutūp
ti ant jiems paruoštos au
kos. Valdžios yra uždraus
ta šiuos paukščius naikinti, 
nes jie suėda visokias išma
tas.

rais karštas. O jų kava vi
sai neskani, čia daugiausiai 
geria šokoladą. Mes negalė
jome priprast prie jų val
gio. Buvom pasiilgę lietu
viškų kilbasų, kopūstų ir 
barščių.

Dienos laiku saulė labai 
karšta, dėl tos priežasties 
meksikiečiai dėvi dideles ke
pures. Jie taip pat turi per
simetę ant vieno peties mar
gą skepetą. Atėjus vakarui 
ir vėsesniam orui, šia ske
peta apsisupa. Moterys dė
vi skepetas ant abiejų pe
čių, arba mažytį su vysčius 
į skepetą neša ant nugaros. 
Našlės dėvi juodą skepetą. 
Merginos, kurių tėvas ar

Tada gatvėse mažai gyvu-1 
mo, nes laikas praleidžiamas Į 
poilsiui. Devintą valandą Į 
pietūs. Vandenį gėrimui vi-1 
suomet turi pirma išvirinti. 
Žalias nėra saugus.

Toliau nuo miestų du sy
kius į savaitę esti vieši tur- 
gai. Juose daug gyvumo, 
daug linksmos muzikos, vi
sokių valgių ir daug derė- 
jimos.

Važiuojant į šį turgų, ma
tėme vyrus, moteris ir vai
kus einant keliu taip pat į 
turgų parduoti ar išmainy
ti ožką, vištas, ar ką kitą. 
Kiti užsidėję krepšį, pilną 
pyragaičių, ar kiaušinių. Ki
ti nešė ant galvos puodą 
vandens. Sunku suprasti, 
kaip jiems toji našta nenu
krinta. Kiti užsidėję ant pe
čių ilgą, stiprią šaką, (naš
čius), ant kurios abiejų ga
lų pakabinti puodai vandens.

Kad pamatyti įdomiausias 
miesto vietas, reikia samdy
tis vadas, kurie kalba an
gliškai ir ispaniškai. Labai 
sunku svetimoje šalyje ne
mokant vietos kalbos.

Pirmiausiai aplankėme ka 
tedrą. Ji yra labai didelė ir 
sena. Pastatyta penkiolikta
me šimtmetyje. Pradžioje ji 
buvo indėnų valdovų rūmai. 
Vėliau, kada misionieriai at
vertė indėnus į katalikus, 
rūmai pakeisti Dievo na
mais. Aplink visas katedros 
sienas yra altoriai. Pačiam 
katedros viduryje didysis 
altorius, kuris susideda iš 
šešių mažesnių altorių. Vi
si altoriai auksu išmušti.

Visos bažnyčios Meksiko
je priklauso valdžiai ir yra 
jos priežiūroj. Bažnyčių 
daug, bet kunigų mažai. 
Meksikoje nėra kunigų se
minarijų. Kunigai atvyksta 
iš užsienio. Valdžia paskyrė 
vieną kunigą keliems tūks
tančiams žmonių ir daugiau 
neįleidžia. Kitose bažnyčio
se mišios laikomos sykį į 
mėnesį, ar rečiau. (Meksi
koje jau atidarytos ir vei
kia šešios katalikų kunigų 
seminarijos. — Red.).

Skersai nuo katedros ran
dasi Meksikos prezidento 
rūmai.

(Bus daugiau.)

Susirinkimai
Marąuette Park. — Šv.

Barboros draugija eis “in 
corpore” prie šv. Komuni
jos Verbų sekmad., 8 vaL 
ryto. Narės prašomos susi
rinkti laiku.

Ateinantis susirinkimas a- 
tidėtas į antrą pirmadienį 
mėnesio, t. y. baland. 14 d., 
7:30 vai. vakare, parapijos 
kambaryje. Valdyba

Town of Lake. — Moterų 
Sąjungos 21 kp. susirinki
mas įvyks sekmadienį, bal. 
6 d., 1 vai. popiet, parapijos 
salėj. Visos narės prašomos 
susirinkti. Valdyba

Town of Lake. — ARD 2 
skyriaus susirinkimas įvyks 
sekmad., balandžio 6 d., 2:30 
vai. popiet, parapijos salėj. 
Visos narės prašomos susi
rinkti. Valdyba

West Side. — Aušros Var
tų vyrų ir moterų dr-jos su
sirinkimas perkeltas nedėlią 
anksčiau. Velykų dieną sus- 
mo nebus. Taigi, prašoma 
narių atsilankyti balandžio 
6 d., 1 vai. popiet, parapijos 
salėn. Valdyba

Brighton Park. — Šv. Var 
do draugija pakvietė daly
vauti “in corpore” šv. Ko
munijoje 8 vai. mišiose Ver
bų sekmadienį. Kuopa kvie
timą priėmė ir ragina visus 
narius susirinkti į parapijos 
salę prieš mišias. LEO

Simono Daukanto draugi
jos mėnesinis susirinkimas 
įvyks balandžio 6 d., 12 vai. 
dieną, Chicagos Lietuvių 
Auditorijos svetainėj. Susi
rinkimas svarbus. Kiekvie
nas narys būtinai privalo 
atsilankyti. P. K., sekr.

Spalvotų paukščių yra į- motina mirę, dėvi juodą šil- 
vairiausių: didelių ir mažų. ku išmegstą skepetaitę.

LitUn. to

PALANDECH’S 
YU60SLAV-AMERICAN 

RADIO BROADCAST
livery Saturday, 1:30 to 2:30 P.M.

STATION WH1P
1480 kilocycles 

(Flrat Station on Your Dial) 

Featuring a program of

Yugoslav Folk Music

įvyks sekmadienį, balandžio 
6 d., 1 vai. popiet, parapijos 
svetainėje. Narės malonėki
te susirinkti.

A. Laurinaviclie, rast.

Brighton Park. — šv. Ka
zimiero Akademijos Rėmėjų 
6 skyriaus susirinkimas įvy
ks sekin., balandžio G d., 3 
vai. p. p., mokyklos kamba
ryje. Prašomi nariai skait
lingai susirinkti, nes susi
rinkimas svarbus. J. R.

Lietuvių Keistučio Pašal
pos Klubo mėnesinis susi 
rinkimas įvyks balandžio G 
d., Holly wood svetainėj, 2417 
W. 43rd St. Mėnesiniai mo
kesčiai bus priimami nuo 11 
vai. ryto.

Helen Chapas, rast.

Radio
BUDRIKO RADIO 
VALANDA

Oro Teatras, Verbų sek
madienį, balandžio 6, nuo 
5:30 iki 6:15 vakare, daly 
vaujant geroms, artistiš
koms jėgoms ir Budriko di
džiulei orkestrai, duetams, 
chorui ir žymiai solistei 
Onai Juozaitienei. Bus išda 
linta $25.00 dovanų klausy
tojams už patarimus ir at
siųstus laiškus.

laupykite Vartotus 
Pašto Ženklus

Ar norite prisidėti prie 
tikro misijonieriško darbo*' 
Taupykite vartotus pašto 
ženklus? štai lengvas ir vi
siems prieinamas būdas, ku
ris neša misijoms didelės 
naudos, o bendradarbiams 
gausių nuopelnų.

Šioj srity daugiausia ga
li pasidarbuoti tie, kurie 
dirba krautuvėse, bankuose, 
ofisuose ir panašiose vieto-! 
se, kur kasdien pereina 
daug pašto.

Nuplėšdami pašto ženk
lus, saugumo dėlei, malonė
kite apie patį ženklą palikti 
apie pusę colio (ar mažiau) 
popiero,

MISSION CLUB,
Hinsdale, Illinois.
Marian Hills Seminary,

Nuo balandžio 15 dienos

(ĮUINTUPLETS
ūse MUSTEROLE for

CHEST COLDS
Mother-Give Your CHILD 

This Šame Expert Care!
At the tirst sign ut the Dionne Quin- 
tuplets catching cold—their chests and 
throats ure rubbed with Children’s 
A/iM Musterole — u produet made to 
promptly relieve the DISTRESS of 
children’s colds and resulting coughs.

The Quints huve always had the 
best of care, so mother—you may be 
assured of using just about the BEST 
produet made when you ūse Musterole. 
MORE than an ordinary “salve"— 
viarining, soothing Musterole helps 
break up local congestion. Also made 
■ n Regulur and Extra Strength for 
those preferring a stronger produet.

Asthma Mucus
Coughing, Gasping

Thanks to a Doctor’s prescription called 
Mendaco, thousands now palllate terrlble re- 
currlng attaeks of choking, gasping, cough
ing, wneezlng Bronchlal Astnma by helplng 
nature remove thlck excess mucus. No dopes, 
no smokes, no lnjectlons. Just tasteless, 
pleasant tablets. The rapid, delightful pal- 
llattve action commonly helps nature brlng 
welcome sleep—a "God-send.” A prlnted 
guarantee vrapped around each package of 
Mendaco lnsures an lmmediate refund of 
the full cost unless you are completely sat- 
lsfled. You have everything to galn and 
nothlng to lose under this posltive money 
back guarantee so get Mendaco Irom your 
druggist today for only 80c. * r

Budriko WCFL, 1000 k., ra-1 Nėra jokios gėdos, jei žmo 
dio programos bus permai- , gus per nenumatomas ap- 
nytas laikas: bus vieną va-. linky bes neturtingas pasi- 
landą vėliau. Pranešėjas. I daro. Svett Marden

•ART, IND. LAIDOTUVIŲ DZRBKTORIAI

KELNER - PRUZIN
•arlanilaa Patarnavimai — Moterla patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

Matėme būrį aiškiai žalių 
papūgų ir pulką laukinių žą
sų. Taip pat yra daugybė 
erelių.

Sykį turėjome sustoti ant 
kelio, nes karvė žindė ver
šiuką. Turėjome daug bėdos

Bažnyčioje tik amerikone 
dėvi skrybėlaitę. Vietinės 
moterys visos dėvi skepetai
tes.

Nemačiau nei vienos ispa
nės ar meksikietės trumpais 
plaukais. Visos ilgomis ka-

kol jie pasitraukė. Toliau somis.
pavažiavus kita karvė gu- Meksikoje niekas nesisku- 
lėjo ant kelio. Dar daugiau bina. Jų priežodis yra “Vi- 
buvo bėdos. J sados yra rytojus“. Pusry-

Vienoj vietoj sutikome I čiai valgomi devintą valan- 
meksikietį palengva jojantį dą. Arbatėlė pirmą valandą, 
ant asilo, gi jo žmona šalia | Nuo pirmos iki trečios vai. 
žygiavo. Klausiame, kodėl visos krautuvės uždarytos

So. Chicago. — Saldžiau
sios širdies Jėzaus draugys
tės nariai eis “in corpore” 
prie šv. Komunijos Verbų 
sekmadienį mišiose 8:30 vai. 
ryto. Visi nariai malonėki
te dalyvauti. Rast.

UNIVERSAL
RESTAURANT
Suteikiam Patarnavimą 

Vestuvėms, Krikštynoms ir 
kitokiems Bankietams 

Linksmas Patarnavimas 
Visiems

756 W. 31st Street
A. A. NORKUS, Sav. 

Tel. Victory 9670

TYPEVVRITERS
ADOING MACHINES

— SMALL MONTHIV VAVMINTS— 

AU MAKIt

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED
-UBMAl TSASS-M AUOVAMC! —

jlCTAD typewriter w IHK COMPANY
KOtUT C. OOIMIATT.

m W. MADISON ST.
Bridgeport. — Draugijos

Šv. Petronėlės susirinkimas |_»t|matis-free-demqnstkation~

Eledrolysis Clinic
Plaukai ISnaiklnaml 
Nuo Veido Ir Ran
kų Ant Visados.

GREITAI IR 
BE SKAUSMO 

TREATMENTAI
TIKTAI ............ 50c

Valandos 6 ▼. v. — 8:30 v. v.

Aron and Aron
3962 Fifth Avenue

Kampan Crawford and Harrlnon
Tel. KEDzie 7810

VISOSE MIESTO DALYSE

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS
Laidotuvlii Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAOE AVENUE

Tel- YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE

Tel. LAFayette 0727

Radto Programas — 10:00 vul. antradienio Ir SeStndlenio rytais. 
IS Stoties WHIP (1520), su P. šaltimleru.

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
H NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS

PRIEINAMOS KAINOS
NUOŠIRDUS PATARNAVIMAS

Venetian Monument Co.
527 N. VVestern Avė. Tel. See. 6103

J. LIULEVICIUS 
4348 S. California Avė. 

Tel. LAFayette 3572 
I. J. ZOLP

1646 West 46th Street 
Tel. YARds 0781-0782

P. J. RIDIKAS 
3354 South Halsted Street 
Skyrius: 710 W. 18th St. 

Visi Telefonai: YARds 1419
ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. Western Avenue 

Tel. GROvehill 0142

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

4704 So. Western Avenue 
Tel. LAFayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue 

Tel. YARds 4908

LACHAWICZ IR ŠONAI
2314 West 23rd Place 

Tel. CANal 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULlman 1270



šeštadiehis; haland. 5, 1941

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Cieeros Žinios gių Dievo malonių dienomis 

Sekmadienio ryte eis prie 
Ciceriečiai vėl pergyveno šv. Komunijos in corpore 

liūdnas dienas taip netikėtai draug. Dievo Motinos Sopu- 
a. kun. J. Klorio, lingos, Apaštalystės Maldos,

Jikacijas. šios draugijos ge- 
, rovei nenuilstamai darbuo-! 
jasi gerb. kun. E. Abrama- j

vicius.

Darbdaviai turi 
mokėti j bedarbių

Verbų sekmadienį per su
mą parapijos šv. Grigaliaus

netekę a
kuris per aštuonis su vir- L. Vyčių 14 kuopa ir Nekal- “~m“ y“ ""į"“ c‘h'„r'i8uį 
šum metus uoliai darbavosi to I rasldejimo 1 an. švenč. atsl|ankyU ,
šv. Antano parapijoje. Skait mergaičių draug.
lingai dalyvaudami laidotu

choras eis bendrai prie šv.

vių apeigose pasimeldė už 
velionio sielą ir atidavė jam 
paskutinę pagarbą. Daug 
dvasios vainikėlių — šv. mi
šių paaukojo už jį.

Rengiamasi prie Didžio
sios Savaitės ir Velykų iš

mą ir dalyvauti 
dvasinėj puotoj.

bendroje

Pašaukti kareiviauti 
lietuviai

Iš Marąuette Park ir apy
linkės balandžio pirmomis 
dienomis pašaukti kareiviau 
ti šie lietuviai:
Drafto boardas No. 24.

CLASSIFIED ■ CLASSIFIED
PIRKITE PIGIAI PUIKU KEIK.y

Ijiliul pigia kaina puraiduoilu keiuaa 
urna preKinia bufetas geroj padėtyje 
ir turi būti parduotas greitu laiku. 
Tai tikras bargenus. Kreipkitės j: 
2334 So. Oakley Avė., šaukite CANaI 
NOKI.

PAIEŠKOM AK VYRAS
Paieškomas vyras valyti klojimus 
(carp* is) ir baldus (furniture). 
Kre.,.Kitės prie 4147 N’<‘. Kedzie A- 
venue.

P AI EftKt >.M A MOT! RISK f:
Reikalingu m, :•-įškė namų prižiū
rėjimui. &.........v: INI). sMMMl irl.ii
kreipkitės pi lė. 1117 N. kedzie \te.

PARSIDUODA BIZN1AYAS 
NAMAS

Auksinė proga purslduoda mūrinis 
namus, krautuve ir 3 Metai. J ry
tus nuo ( niou Avė. prie Ifctli St. 
Namas gerui apšildomas. Pardiius in
giai arba mainys ant lotų. Kas no 
ute gerai pelnyti, rašykite arba ma
tykite:

JOSEPH VII.IMAS,
11753 S. Rot kiteli St.

PAsKI TEN IAI BARGENAI
• II kambarių uutijn moderniška mū

riu? reakleneija
• 9 lietų laitai gružus namas
• I fletų mūrinis namas su krautuve
• 2 lietų mūrinis nuimi I -u krūmine 
W lu ll. gerus niūriu.s namas ■»

Sle bargenui randasi gerose . vie
tose Marųuette Parke, ir parsi
duoda labai žemomis kainomis. 
Arl.it priims teisingus mitinus. 
Taipgi turime ir daugiau gerų ba.r- 
genų ir visokių lotų. Statom nau- 
jus moderniškus namus pagal 
žmonių reikalavimus. Kant yra 
malonu Įsigyti gerų namų ar už
dirbti pinigų rašykite ar matykite:

joseph vii.IMAS,
6735 S. Rockvvell

BARGENAI MARŲUETTE PARKE 
IR APYEINKfiJE

Mūriniai bungalovvs, kainos nuo 
I45OO ir aukščiau, 6 duflečiai $65a0 
ir aukščiau, 14 ketnrflečiai $11,500 
ir aukščiau. 7—10 Getų $21,500 ir

PARDAVIMI I ’IAVERNAS
Taverno biznis išiliiui.ia per 7 

motus, tuo paties savininko ir ran
dasi Marųuette Parke arti kroeln- John Kalis ir Michael F. K° Taipgi yra 2 apsigyvenimo kam

bariai.
K. .1. MAUKE,
234« \V. HUtll St.

Tel. Prospect 3110

PARSIDUODA IIAKDUAKE 
IR PAIMT ATUltAS

Gerai, iftdirbtoj vietoj, unt plačios 
gutvčs parsiduoda Hurdware Ir l’uint 
Stora.*!. Tai nepaprasta proga tinka
miems asmenims, nes reikia greit 
parduoti dėl svarbios priežasties!

Kreipkitės prie:
2215 U. Cermak Ril.

Tel. CANaI 2501

Illinois valstybės darbo 
direktorius M. P. Durkin ra
gina darbdavius, kad jiems 
jau laikas už šių 1941 metų 
pirmąjį ketvirtį sumokėti 
kontribucijas į valstybės be
darbių kompensacijos fon
dą (Unemployment Compen- 
sation fund). Kas darbda
vių to neatliks iki balan
džio 30, paskui bus mokama 
bausmės vienas nuošimtis 
kas mėnesį už nesumokamą 
sumą.

Prie šio fondo sukėlimo 
prisideda visi darbdaviai 
(darbininkų samdytojai), ku 
rie savo darbavietėse turi

Tumas.
Drafto boardas No. 21.

A. Maskolūnas, Albert R.
Kinas, Robert A. Narsutis, 
Edvvard A. Paustis, Bruno 
J. Grinius, John V. Petkus, 
Anthony J. Kasputis, Anton 
Pelis, John J. Lickus, Casey 
8. Pocius, John Deksnis, An
thony J. Klimas, Joseph J. 
Zabrauskas, Raymond J. 
Kalinauskas, Paul I. Jasai
tis, Felix J. Budrik.

Praėjo ramiai Cieeros mie j 
sto pareigūnų rinkimai, ku- p , • r:nLę:mįę J 
riuose dalyvavo ir šios ko- ■'ylOJ llfllvjlfllvj Į 
lonijos lietuviai. Rinkimus "Rjinrn nflrtv” 
didele balsų dauguma laimė- J " '
jo demokratų partija. Marųuette Park. — Rytoj,

---------- balandžio 6 d. 2 vai. popiet
įvyks rengiama “bunco par
ty” Nekalto Prasidėjimo Šv. 
P. Marijos seserų naudai, 
adresu 6624 So. Talman av. 
(Basemente). Rengimo ko
misija prie šios pramogos 
rengėsi didžiausiu uolumu

Sekmad. gegužės 25 d. Lab
kilmingų apeigų. Palmių Sek darių 3 kuopa žada turėti 
madienyje šventinimas pal- Į **taS day Cicero mieste. Rū 
mių bus 10 vai. ryte. A. Mon pinamasi gauti leidimas, bet 

svarbiausias rūpestis suor
ganizuoti didelį skaičių rin
kikių. Labdariai kreipiasi į 
vietines mergaičių ir mote
rų draugijas ir kviečia pri-

deika su šv. Grigaliaus cho
ru uoliai ruošiasi papuošti 
šias apeigas gražiu giedo
jimu.

Ateinantį sekmadienį 
vai. p. p. įvyks iškilminga 
užbaiga misijų anglų kalba. 
Du dijocezijos misijonierių

Draugijos narių 
dvasinė puola

Cicero. — Draugystė Šv.

— platino bilietus, rinko do- šešis, arba daugiau, darbi- 
vanas, vienu žodžiu, dirbo į ninku. Per metų ketvirtį jie

sidėti prie šito kilnaus dar-; kartu nuo sumoka po 2.7 nuošimčių už Motinos Dievo Sopulingos
31 širdų ir kilnų. visus darbininkams išmokė-bo.

Mažai dar šios seselės ži- tus atlyginimus bei algas.
nomos, vienok atsiranda ge- 

Vajus naujų narių į Šv. raširdžių, kurios pasiauko- 
pasakė visą eilę gražių pa-Į Vardo draug. tęsiamas. Jau ja, surengdamos panašias 
mokslų. Daug parapijos jau- daug parapijos vyrų ir se- pramogas. Ištikrųjų, labai KaiP žinoma, is surinkto
nimo naudojosi šitomis bran nesnių ir jaunų išpildė ap- gerai daro. r110 fondo mokama pa-

k šalpa darbininkams, kurie

Darbininkai 
prie šio fondo.

neprisideda

eis “in corpore” prie šv. Ko
munijos Verbų sekmadienį, 
balandžio 6 d., 7:30 mišiose. 
Visos narės kviečiamos su
sirinkti į parapijos svetainę 
7 vai. ryto, o iš ten eisime
m corpore

F PROGRESS KRAUTUVE
$ Atdara Nedėlioj nuo 10 iki 4 vai. pp. 

DIDIS PRIEŠVELYKINISM

•♦4 IŠPARDAVIMAS
Kainos Specialiai Sumažini os—Lengvi Išmokėjimai

h i

/1•

v

• V 5-1

v*

Taigi, vardu rengimo
maloniai kviečiu ne„ ne dėl savo kaltės netenkaJmisijos, maloniai Kviečiu ne ,

vien tik vietinius, bet ir iš Idarbo ir kaiP USai neSaii
gauti kito darbo. Pašalpa 
mokama tik per 16 savai
čių ir kas savaitė išmoka-

. . . .. ,. ma jam žiūrint jo apturėtokiek išgali. į „, J , . , . , .
Apart žaidimo, kiek teko uzdarbl0' bct nc dauSlau 

kaip 16 dolerių.

kitų kolonijų viršminėtų se
selių prietelius atvykti į šią 
pramogą ir prisidėti kas ir;

X girdėti, maloni komisija ir
BĮ

1911 metų mados gražiai padaryti 
miegamų kambarių setai

Pasirinkimas nuo ............................... $39 50 $195.00

Visokių rūšių gražiausi modeliai parlor
setai, pasirinkimas nuo.................... $32 50 ****

Brcakfast setai, nuo ........................... $12 50 ’*** $55.00

(■asiniai pečiui, nno ........................... $29 50 $129.90

Console Radios, nuo ........................... $19 50 ***’ ^^9.50

Midget Radios, nuo ........................... <£g $Q iki $39.50

Gerųjų išdirhyseių
Refrigeratoriai, nuo ...................... $98 50 $298.00

l/engvi Išmokėjimai Pritaikomi Visiem.

Imame senus dalykus — Duodame didelę nuolaidą.

(!) 3222-24-26 So. Halsted St., prie 32 gat.
Krautuvė atvira Nedėliom nuo 10 vai. ryto iki 4 popiet

I<i

į bažnyčią.
Raštininkė

X S. Straukas, “Draugo' 
spaustuvės darbininkas nu
vykęs į Rockford pas savo 
gimines ir turėjo progos su
sieiti su savo senais drau
gais ir pažįstamais, kurių 
buvo nematęs apie 15 metų. 
Jis dėkingas visiems už prie
lankumą, ypatingai Moterų

MAINYSIU NAJMJi
Marųuette Parko 2 fletų mūro 

Dailių nialnyalu unt pigesnio bilo 
kur.

GROvehilI 1965

PARSIDUODA KEISAS 
(CASE — PREKINIS BUFETAS)

Parduodamas keisas, prekinis bu
fetas turi 96 inčius ilgio, 2 4 inčius 
pločio ir 4M Inčius aukftčio. Kaina 
tik $15.n0. Kreipkitės Į

K. SAT A ar A. SKIRIU,
4358 So. Fairfleld Avė.

Tel. Vir. 9577

STANLEY GAVCUS
— Parduoti*—

JUODŽEMĘ
1 bušelis — 25c; 5 buš. už 
$1.00; 10 buš. už $1.50

Perkrausto Baldus, Vežioja Anglis
Kreipkitės prie;

Stanley Gavcus
110 So. Ridgeland Avenue
Wortli, III. Tel. Oak Eavvn 193-J-l

TAUPYK!
Būsi turtin
gesnis ir lai
mingesnis. — 
Turėsi

rengėjos turės skanių gėri
mų ir užkandžio.

Gavėnios laikas — atgai
los darbas; taigi, būkime rezultatai esti geri. Bile ko- šes, per kurias rado progos į j 
gailestingi kilniems tikslams, kiu reikalu pasiskelbk ‘Drau apie “Draugo” reikalus pa 
o Aukščiausias laimins mus go’ “Classified” skyriuje. įkalbėti. Atlankęs choro re
visus.

Pasimatysime sveiki po 
adresu 6624 S. Talman avė.

Pažįstamas

Vargšo padėka
Cicero. — širdingiausiai 

dėkoju “Draugui” už paskel
bimą mano vargšo atsišau
kimų, o skaitytojams už au
kas. Aplankydamas Tarulis 
aukojo $1.00. Iš Chicago 
šlckienė aukojo apatinių dra 
bužių. Iš Westville, III., ga
vau laiškelį su auka $3.00.

Meldžiu, kad V. Dievas vi
siems geradėjams teiktų svei 
katos ir gausių malonių.

Šv. Velykų proga prašau 
lietuvių aukelių pasigydy- 
mui.

J. Lapinskas, 1414 S. 50th 
Ct., Cicero, III.

UŽTIKRINTA RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
2202 W. Cermak Rd., Chicago 

Canal 8887
Mokame 3į/2% Dividendų 

Ben. J. Kazanauskas, See.Smulkūs “Drauge” skelbi
mai nedaug kainuoja, bet Sąjungos 9 kuopai už vai- I TURTAS di nnfl 000 OO

lltotai nati onri Kilo lrn- z.__ _______ i_____________________________’ , imta.

peticiją,

VIKA

$4500 ir aukščiau. 17 medinių ka- 
tidžių. Kainos nuo $2700 ir aukš. 
ir namai galima pirkti unt lengvų 
išmokėjau). Kreipkitės pas:

CHAKI.ES b. Sl RO.MSKIS, 
COMPANY,

(1921 8o. VVestern Avė.
ItElNiblie 3713; Vakarais Pioepect 
047 0.

PARDAMMUI NAMAI
Storas ir 3 fintui, medinis namas 

ant cementinio pamato, beisinontas 
ir mūro namukas šalia. Randasi 
Bridgeporte gero. ’-ietoJ. Kaina tik 
$3950. Jniokėt $1500.

Storas ir b xu...>>. namas. Ran
dasi Bridgeporte prie dviejų biznio 
gatvių krosingo. Kaina tik $6800. 
{mokėt $2000.

2 Storai ir 3 fletal, Marųuette 
Manor. Namas kaip ir 'unijas. ltc- 
civeris atiduoda tik už $10,5»0.

13 fl. apartamentas, ge-oi vieloj. 
Rendų neša j metus virš $6000.00. 
Kaina nuo rceiverio $23.50”.

2 fl. po 5 kamb. mūru namas, 
apšildomas ir garadžius. Randasi 
Marųuette Parke arti garsiosios gat
vės 69th Sl. Kaina šiandien $x,xoO. 
Del platesnių informacijų kreipkitės 
pas;

K. J. MACKE-M.VTUKAS 2346 VV. (lillli St. 2-ros lubos
Tel. Prospect 3140 

Gurbe žuvusiems už tėvy
nę ir garbė tėvynei, kad yra 
kam už ją žūti!

vpI HpafA Fpilrslfl
MOTERYS, MERGINOS! J skaityti “Draugą”. Visur

buvo maloniai priimtas. Ro-Jūsų Grožis —
Mūsų Specialybė

— Modemlšklausl J rengimai —

— Patyrusios Grožio Specialistės —

— Prieinamos Kainos —

— Lietuviška (staiga —

Marty’s Beauty 
Shop

6321 S. WESTERN AVĖ. 
Tel.: REPubiic 9202

Marty Rucllla, s&vlninki

LEO NORKUS, Ir.
DISTRIBUTOR

OP

Ambrosia & Nectar
BEERS

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi gcrit| 
ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nu 

Įsprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NLC| 
PAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos rū 
Sies .produktų.

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitatl 
|Įstaigas. Visuomet kreipkitės cas NORKŲ, kur gausit*] 
greitų ir teisingą patarnavimą.

12259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 080J

ckfordiečiai pareiškė noro 
dažniau ir artimiau su ‘Drau 
gu’ draugauti.

Tauta be energingų, su
manių, pasiaukojusių vadų 
yra pasmerkta žūti.

Pulk. Plechavičius

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

I

DINING ROOM SETS — PAK
LOK SETS — BElUtOOM SETS 
— RŪGS — RADIOS — RE- 
FR1G ERA I OILS — WASHERS — 

MANGELS — STOVĖS.
Ali Nattooally Advertiae-d Itema

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenue
t Telefonas REPUBLIC 6051

WOIK STLI1IO
1945 Wrs» 35* Street

MOST

’adi \med puot(m:wa»»h

i mu ksi pohsiri » rmt es
PMOST I 4FAVKnT M t

Rez. Tel. VICTORY 2499

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 West 31 st Street 
Chicago, III. 

Telefonuokite: 
VICtory 16 9 6

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

JOOTęOOC

CHAKI.ES
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KRYŽIAUS KELIAS, ARBA ŠVENČIAUSIA 
PASAULYJE GATVĖ "DRAUGE" BUS 
ATVAIZDUOTA PAVEIKSLAIS

Didžiąją Savaitę "Drauge" tilps penkiolika 
nauju paveikslu iš Sv. Žemės

PREZIDENTO SCNUS KARIŪNAS
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Ateinančią Didžiąją Savai 

tę “Drauge” tilps 15 naujų 
paveikslų iš Šv. Žemės, ku
rie atvaizduos Kryžiaus Ke
lią, arba Švenčiausiąją Gat
vę Jeruzalėj. Kasdien, pra
dedant antradieniu ir bai
giant penktadieniu, dienraš
ty tilps po keturis paveiks
lus. Tie paveikslai šiemet 
nutraukti ir atgabenti į A- 
meriką. Niekur kitur nebu
vo naudojami. Paveikslai ne 
tik paįvairins dienraštį, bet 
daug padės skaitytojams la

biau susikaupti Kristaus 
kančios apmąstymams.

Gavėnia kiekvieną katali
ką ragina labiau susirūpin
ti savo sielos reikalais, šie 
paveikslai padės skaityto
jams pakilti nuo žemiško pa 
šaulio į dvasinį.

Skaitytojau! Jei žinai, kad 
Tamstos kaimynas ar pažįs
tamas, dar neskaito “Drau
go”, paragink jį nors Di
džiąją Savaitę užsisakyti. 
Tikrai, jis pamėgs “Drau
gą” ir Tamstai bus dėkin
gas.

«*»

C’OrauKiui" Acme trleplioto)

Kariūnas Franklin D. Roosevelt, Jr., prezidento sū
nus, įeina į naikintuvą Mayrant, Bostone. Jis paskirtas 
tarnybai šiame laive.

X Ryt vakare Gimimo Pa
nelės Šv. parapijos salėj, 
Marųuette Park, bus gražus 
vaidinimas “Marija Magda
lena”. Pradžia 8 vai. Niekas 
nesigailės nuvykęs pamaty
ti to vaidinimo.

X Bernardas Kvietkus, 
žinomas jaunimo tarpe vei
kėjas, buvęs L. Vyčių 36 kp. 
(Brighton Park) pirminin
kas, susižiedavo su Ona Jan
kus iš Dievo Apvaizdos pa
rapijos.

X L. Vyčių 36 kp. šią sa
vaitę turėjo iškilą (išvažia
vimą) į “Swank Rink”. Va
karas praleistas besivažinė- 
jant ant ratukų (roller ska- 
tes).

X Velykinis “Draugo” nu
meris išeis keleriopai padi
dintas, papuoštas gražiomis 
iliustracijomis. Biznieriai ir 
profesionalai prašomi pasi
skubinti su sveikinimais sa
vo kostumerių.

X Labdarių Są-gos 4 kp. 
Dievo Apvaizdos parapijoj 
rytoj turės vajaus vakarie
nę. Kalbės svečiai kalbėto
jai, o programą išpildys Ro
žių ir Lelijų Klubas. Įėjimas 
50c. Pradžia 6 vai.

X Petronėlė Remienė, gy
venanti 1909 S. Halsted St.,

sunkiai serga Cook apskri
ties ligoninėj. Pažįstamieji 
prašomi aplankyti.

X “Linn’s VVeekly Stamp 
News” pastarame numery, 
įdėjęs klišę Lietuvos oro 
pašto ženklo su A. Smeto
nos atvaizdu, pažymėjo, kad 
pirmas ir vienatinis prezi
dentas naujų po Pasaulinio 
Karo įsisteigusių valstybių 
atvyko į Ameriką.

X Verbų sekmadienį, 4 
vai. popiet “Avė Maria” ra
dio valandoj iš WHIP sto
ties bus transliuojama vai
dinimas “Kristaus iškilmin
gas įėjimas į Jeruzalę”. Taip 
pat bus pranešta, kurią va
landą per ištisą Didžiąją Sa
vaitę bus transliuojama 
Kristaus Kančios vaidini
mas.

Valstybė ir senų žmonių 
šelpimas Illinoise

Illinois valstybėje sulau
kusiems 65 m. amž., netu
rintiems darbo, arba nuosa
vo ištekliaus, mokamos iš 
valstybės iždo pensijos dau
giausia iki 30 dolerių per 
mėnesį. Tų laimingųjų, ku
rie gauna 30 dol. yra ma
žai. Daugumas senų žmo
nių, vyrų ir moterų, turi pa
sitenkinti mažesnėmis su
momis, žiūrint įvairių aplin
kybių.

Gauti šią pensiją įstaty
mu paduotos sąlygos: senas 
žmogus turi būti pilietis, 
sukakęs 65 m. amž., penke
rius metus išgyvenęs šioje 
valstybėje, kurio metinės pa
jamos iš bet kokių šaltinių 
neperviršija 360 dol. ir ku
rio kiti asmeniniai turtai 
nėra didesni kaip 400 dol. 
Gyvenamieji namai, jei to
kius turi, neliečiami.

Bet kaip pensijonuojamas 
žmogus numiršta, tai val
stybė iš jo turėtų namų 
juos pardavus nori gauti sa
vo dalį. Pensijos mokamos 
nuo 1936 m. balandžio mė
nesio ir pensijų mokėjimo 
direktoriai nusiskundžia, 
kad iš paliktų tų nekilnoja
mų nuosavybių valstybė

šiandien tegali atgauti men
kiausią ir mažiausią dalį. 
Teismai yra nustatę pirme
nybę išlaidas už mirusiųjų 
laidotuves, dalis likusiems 
vaikams, federalinėms sko
loms, gydytojams ir kt. bė
gamiesiems reikalams. Ir 
kas nuo tų visų minėtų iš
laidų lieka, tas tenka val
stybei. Tokiu būdu valstybė 

J arba mažai gauna, arba 
nieko negauna.

Dabar legislatūroje yra 
sumanymas pataisyti tą 
pensijų mokėjimo įstatymą 
taip, kad prie likusiųjų nuo
savybių pirmenybę turėtų 
valstybė, o ne laidojimai ir 
kiti visi reikalai.

Nurodoma, kad valstybė 
pensijomis seniems žmo
nėms iki šioliai jau išmokė
jusi daugiau kaip 130 mili
jonų dol., o atgavusi vos 
apie 405,000 dol.

Dar nėra aišku, kas tuo 
klausimu bus daroma. Lau
kiama gubernatoriaus Green 
nuomonės.

Tikybinis abejingumas y- 
ra nusižengimas tikybai. 
Kas neutralus tikėjime, tas 
yra Dievo priešas. Maeder

Raudonieji gaivalai gresia 
Vakaru civilizacijai

Taip pareiškia J. E. Arkivyskupas S. A. Stritch.

VELYKOMS PIRKITE

REAL PACKING CO.
PAGAMINTAS SUGAR CURED ŠINKAS

Vakarų civilizacijai yra 
pavojus subįrėti į dalis nuo 
pajėgingo raudonųjų gaiva
lų spaudimo, pareiškė Jo 
Eksc. Arkivyskupas S. A. 
Stritch, Chicagos arkivys
kupas ganytojas.

Jo Ekscelencija trečiadie
nio vakarą kalbėjo St. Ger- 
trude Forume, šios parapi
jos salėje, 6216 Glemvood 
avė., kur susirinko iki 3,000 
asmenų. Arkivyskupą au
diencijai pristatė parapijos 
klebonas prel. J. G. Kealy, 
D. D.

Arkivyskupas Stritch pa
žymėjo, kad šiandien pasau
ly dominuoja ne krikščioniš
ka, bet materijalistinė ir na
tūralistinė filosofija.

Šiandien, sakė ganytojas, 
taip didi propaganda prieš 
Kristų ir Jo principus vyk

doma, kad kaip kunigai, 
taip visi tikintieji turi su
simesti ir visa energija ko
voti su antikrikščioniškais 
gaivalais, ypač turi būti ko
vojama prieš raudonuosius 
gaivalus.

Apiplėštas lietuvio 
tavernas

Du plėšikai apiplėšė Juo
zo Pučkoriaus taverną, 4502 
So. Hermitage avė. Pagro
bė 250 dolerių.

Gera knyga — išmintties 
šaltinis.

Jei Insurance Reik,
PAS

VILEIŠĮ
EIK!

CONRAD
Fotografas

Studija (rengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywooti 
šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

420 West 63 rd Street
Tel.: Biznio - ENGlewood 5888 

Res.: - ENGleuood 5840

REAL PACKING COMPANY 
gamina geriausios rūšies “Sugar 
Cured” Sinkas ir Lietuviško sko
nio šinkas blekėse.

Šios REAL PACKING KOM
PANIJOS “Sugar Cured” Šinkos 
padarys labai malonius Velykų 
Dienos pietus.

REAL PACKING KOMPANI
JA išdirba visokios rūšies kilba- 
sų ir pristato į visas miesto dalis. 
Greitam patarnavimui, šaukite: 
JOKCBĄ POCZULPĄ — Rez. į 
Tel. HEMlock 9688.

REAL PACKING KOMPANI
JOS gaminius galite gaut žemiau 
pažymėtuose krautuvėse:

BRIGHTON PARK:
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JUBILIEJAUS PROGA
10 Savaičių Prenumerata Siūloma 

UŽ VIENĄ DOLERĮ

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
Štai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams: 

Užsisakykite dešimčiai savaičių “susipažinimui ‘Draugą"’ 
už vieną dolerį.

Tik pamanykite, už vieną dolerį naujiems skaityto
jams dienraštis “Draugas” siunčiamas per dešimts savai
čių — tai yra, 60 laikraščio numerių už vieną dolerį!

Šiomis dienomis “Draugas” yra žymiai sumodernizuo
tas, patobulintas ir visais atžvilgiais pagerintas. Tai gi 
čia yra puikiausia proga padaryti didelę malonę priete- 
liams, giminėms ir draugams — užsakykite jiems “susi
pažinimo prenumeratą” už vieną dolerį Pasinaudokite ju
biliejaus proga!

Tai tikras bargenas ir visiems naujiems skaitytojams 
puikiausia proga pradėti dienraščio “Draugo” skaitymą.

Užsakymus siųskite šiuo adresu:

"D R A U G A S"
2334 So. Oakley Avė. Chicago, Illinois 

arba šaukite CANai 8010

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

TOWN of LAKE: 
MARQUETTE PK.:

DR. PETRAS 
VILEIŠIS, 

Atstovas

The Prudential Ins. 
Co. of America

OFFICE.
175 W. JACKSON BLVD.

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

RESIDENCIJA:
4432 So. California Avenue

Tel LAFayelte 0771

N. KANTER, Sav.

Išvežtajame 
po visą 
Chicago

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 S. Halsted St.
Tel. BOULEVARD OOI4

dlARCLITU'
RADIO LAIKRAŠČIO 9-ti METAI

APTARNAUJA CHICAGOS ir APYLINKES LIETUVIJĄ
Vienintelis Vakarinis Lietuvių 

Programas Amerikoje —
Leidžiamas 9 Sykius į Savaitę

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTAD. Ir ŠEŠTAD. 7 v. v.

| WHFC-I45O kil.

CICERO, ILL.:

ROSELAND:

WEST PULLMAN:

N. Klimas Meat Market, 4516 S. California Avenue 
• Tel. LAFAYETTE! 0840

Royal Biae Store, 3953 S. RockweII Street
Tel. LAFAYETTE 4657

A. Stankus Meat Market. 2611 W. 44th Street 
Tel. LAFAYETTE 3074

V. Savvich Meat Market, 2532 West 47th Street
Tel. I.AFAYETTE 2240

J. Janušauskas Meat Market, 4601 S. Washtenaw Avenue
Tel. LAFAYETTE 6095

J. Ferovich Meat Market, 4359 So. Campbell Avenue 
Tel. LAFAYETTE 7431

Illinois Meat Market, 1833 West 47th Street
Wm. Danto Meat Market, 2433 West 69th Street 

T«l. PROSPECT 0940
Peter’s Market, 2616 W. 71st St. (P. Wolf, Sav.)

Tel. .RF.PIBI.IC 5417
Jos. J. Kilas Meat Market, 2640 West 69th Street

Tel. HEMLOCK 0695
A. Prosevičius Meat Market, 2659 West 71st Street

Tel. PROSPECT 6288
B. Lenart Meat Market, 1245 South Cicero Avenue

Tel. CICERO 2886

A. Stonis Meat Market, 4828 West 15th Street 
Tel. CICERO 6956

J. Paterabas Meat Market, 1538 South 50th Avenue
K. Vasiliauskas Meat Market, 1334 South 49th Court

Tel. CICERO 2328

L. Liutkus Meat Market, 314 East Kensington Avenue
Tel. PULLMAN 9790

Midwest Store, 11723 S. Michigan Avė. (J. Zolpe, sav.) 
Tel. COMMODORE 2837

Geo. žemaitis Meat Market, 160 East Kensington Avenue 
Tel. PULLMAN 7964

A. Zube Meat Market, 701 West 120th Street
TH. COMMODORF. 0805

G. Simonaitis Meat Market, 701 West 120th Street
Tel. COMMODORE 1252

V

Jei nepatogu pirkti iš virš minėtų vietų, prašome kreiptis Į:

REAL PACKING CO. |
2710 SOUTH POPLAR AVENUE (:)

Chicago, Illinois jokcbas poczulpas. s»v. Tel. VICtory 5335 jį)
S


