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s Vichy "Berlyno Konferencijos
KIEK KAŠTUOJA
PASAULINES
SKERDYNES?

Kaip apskaičiuoja viena
me amerikiečių laikrašty J. 
O’Brien, Didysis Karas Ame 
rikai kaštavo 29 bilijonas 
dolerių, šiais gi artimiau
siais fiskaliniais (iždo) me
tais Amerika nacionalinei 
apsaugai skiria 28,890,000,- 
000 dolerių 7 bilionai gelbėti 
Britanijai, Kinijai, Balkanų 
valstybėms — 35 bilijonai 
dolerių. Numatoma, kad šios 
naujosios pasaulinės skerdy
nės Amerikai gali kaštuoti 
arti 100 bilijonų dolerių.

U. S. Ginklavimuis 
48 milijonai 
kasdien

Tankai Anglijai.

TURTINGŲJŲ PARAMA
Kad ir kaip nebūtų keista, 

bet sužinome vis daugiau 
faktų apie komunistų ryšius 
su buržujais, štai “Saturday 
Evening Post” pranešė, kad 
Robert Marshall paliko pusę 
savo turto, apie 1,534,000 
dolerių “parėmimui tų sąjū
džių, kurie kovoja už pramo- d., iždo siekė $366,710,210. 
nę, dirbančią ne pelnui, o Iš šių savaitės išlaidų 
naudojimuisi” Tą palikimą $241,937,088 išleista apsigin

WASHINGTONAS, gegužės 
11 d. Pagal iždo departa
mento skaitlines, šiuo metu 
Jungtinės Amerikos Valsty
bės kas minutė išleidžia virš 
$100,000 pasiruošimui karui. 
Tai sudaro virš 48 milijonų 
dolerių į dieną, skaitant 40 
darbo valandų į savaitę.

Šios išlaidos beveik du 
syk didesnės, negu pajamos 
už apsaugos bonus ir ženk
lus. Tikimasi, jog ginklavi
mosi išlaidos ateityj dar pa
didės.

Iždo pranešimu, per pir
mąją savaitę už apsaugos 
bonus ir ženklus pajamų gau 
ta $114,880,000.
366 milijonai į savaitę

Tuo pačiu laiku, t. y. nuo 
gegužės 1 d. iki gegužės 7

PRANCŪZAI 
NUSTEBĘ 
AMERIKA

VICHY, gegužės 11 d. —
Prancūzijos ir Vokietijos pa 
sitarimams dar tebesitę
siant, šiandie Prancūzijos atakas ant Berlyno, pravedi

Naujos nacių 
atakos Londone

LONDONAS, gegužės 11 
d. — Vokiečių aviacija, atsa 
kydama į anglų dvi iš eilės

spaudoje pasirodė griežtas 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kritikavimas.

Neokupuotosios Prancūzi- 
, jos spauda pasisako prieš 
taip vadinamuosius Ameri
kos karo žygius ir atrodo 
susirūpinusi senatoriaus 
Claude Pepper pasiūlymu, 
kad Amerika užimtų Daka 
rą, Prancūzijos vakarinėj Af 
rikoj. ( **

.-•DraurR^ ' .enn.-.o, , Laikraštis “L’Avenir” ra-
Pullman Standard Car kompanija, Hammond, Ind., britams dirbdina 500 tankų, ku- jOg gįr(jj žmonės anoj 

rių kiekviena bus 28 tonų svorio. Čia rodoma viena tų tankų. Birželio mėnesio gale Atlanto pusėj papuolė pani-
kompanija kas savaitė pristatys 10 šių tankų.

Antru kart 
atakavo Sueza

KAIRO, gegužės 11 d. —

administruoja, velionies du> 
broliai, kurių vienas ir lei
džia “Soviet Russia Today”.

James Garland įsteigė Gar 
land fondą, kuris turi tikslą

klavimui. Kitaip tariant, gin 
klavimuisi išleista -100,800 | 
minutę, skaitant savaitę 40 
darbo valandų.

Prieš paskleidimą apsau
gos bonų ir ženklų iždo paia

Įžinių Santrauka

LOS ANGELES. Cal. — 
Patikimi šaltiniai pareiškia,

Ašies orlaiviai antrą kartą jog šiuo metu Indija, kurio- 
atakavo Suezo kanalo zoną. j je yra daugiausia geležies 
Egipto apsaugos ministeri- atsargos, yra tikrasis Angli

remti įvairius radikalius są
jūdžius. New Yorko komunis mos tesiekė tik devynių mi
tų laikraštis “D. Worker” iš, Hjonų dolerių į dieną, 
to fondo gavo 50,000 dolerių

W. Montgomery Brown 
marksizmo propagandai pa-

LONDONAS, gegužės 11 d. 
— Pranešama, jog Londone

skyrė 250,000 dolerių, didžią nuo pereitais metais prasidė 
ją dalį tą pinigų gavo minė
tasis komunistų laikraštis.

A. Filene įsteigė “Iinstitu-

jos komunikatas praneša, 
jog gyvybės aukų atakų me 
tu nėra.

Tuo tarpu anglai praneša, 
jog Anglijos lakūnai prave
dė smarkias atakas ant Libi 
jos uostų Bengazi, Derna ir 
Beniną. Beniną yra svarbiau 
šia vieta ašies transporti
niams kariuomenės orlai
viams. Svarbiausios atakos 
sukoncentruota Dernoje, kur

jos arsenalas.

QUITO, Ekvadoras. — Ap
saugos ministerijos oficialie
ji žmonės praneša, jog du 
iš Amerikos pirktieji pakraš
čly sargybos laivai Ekvado- • 
ran atvyks kitą savaitę.

Berlyne susirūpinę 
Amerikos žygiais

BERLYNAS, gegužės Ii <- 
Vokietijos vadovybė šiuo me 
tu savo visą dėmesį pradeda 
kreipti Amerikos įvykių plė 
tojimuisi linkui, kai tuo pa
čiu laiku Berlyne pradeda
ma įsitikinti, jog “karo agi
tatoriai” ima laimėti Jungti 
nėse Valstybėse.

Vokietijos spauda, sąryšy] 
su paskutiniosiomis ameri 

rašo, jog 
Amerikos įstojimo į karą ga

šį rytą aršias atakas ant 
Anglijos sostinės, palikda
ma Londono centrą pasken
dusį gaisruose ir griūvėsiuo 
se.

(Berlyne įtakingi sluogs
niai praneša, jog keletas an
glų orlaivių “pereitą naktį 
mėgino pasiekti Berlyną, bet 
tik keli tepasiekė apylin
kes”, jog padegamosios ii 
sprogstomosios bombos nu
mesta Hamburge ir jog “pa 
šauta aštuoni priešo orlai
viai”).

Vokiečių atakos ant Lon
dono vyko anksti rytą skais 
čioj mėnesienoj ir nusitęsė 
per šešias valandas. Mano 

kariuomenė gynė jį nuo gen., ma’ j°S žuvusiųjų skaičius 
De Gaulle pasekėjų ir Angli sostinėj sieks didelio skai- 
jos laivyno, 1 čiaus.
Nesupratimas padėties , Rusijos taktika

Toliau laikraštis pažymi,! šiuo kartu Vokietijos bom

kon. Laikraštis užtikrina, 
jog Dekaras netaps baze ka 
rui prieš Ameriką šįmet taip 
kaip jis netapo baze perei
tais metais, kai Prancūzijos

jog šen. Pepper šį pasiūlymą, 
užimti Azorų, Cape Verde 
salas ir Dakarą, galėjo pada 
ryti tik dėl susidariuso ame 
rikiečių tarpe nervingumo.
Kitas gerai informuojamas 

laikraštis Paryžiaus ‘Temps’, 
rašydamas apie Amerikos nu

banešiai panaudojo rusų tak 
tiką, vartotą bombarduojant 
Suomiją. Ant Londono nu- 

: mesta tik pavienės bombos, 
bet padegamųjų bombų jun
giniai, kitaip vadinamieji 
Molotovo krepšiais.

te of Propaganda Analysi3 '. 
Per jį nemažai pinigo nu
plaukę paremti maksistų są 
jūdį.
(Žiūr. “Our Sunday Visitor” 
Nr. 50).

Nėra ko čia visu tuo ste
bėtis. Jei Maskva eina iš 
vien su imperialistais, kodėl 
Maskvos tarnai negalėtų 
vien su kapitalistais?

SULAUKS PARAMOS
VARGSTANTIEJI
LIETUVIAI

jusio vokiečių orlaivių karo
iki šio laiko žymiai padidėjo sukelti milžiniški gaisrai 
nusikaltimų skaičius. žemyno kariuomenės veiks-

Daugiausia nusikaltimų maį daugiausia apsiribojo 
įvyko pereitą spalio mėnesį. Etiopijoje, kur anglai užėmė 
Daugiausia padidėjo jaunes- naujas pozicijas prie Amba 
niųjų nusikaltėlių skaičius Alaja, 280 mylių į pietryčius

SINGAPŪRAS. — Pan
American Airvvays Calfornia i anglokasų pasaulį.
Clipper atvyko iš Manilos Tačiau Vokietijoje galima 
Singapuran. Tuo būdu suda- pastebėti tikrą pasitikėjimą

limybės padidėjusios ir Euro pabrėžia, jog Amerika nesu 
pa turinti susijungti prieš • prantanti Prancūzijos tikslų 

darbartiniuose pasaulio jvy-

Anglijos kovos orlaiviai 
sistatymą Europos atžvilgiu, i šiose kovose dėjo didžiausias 

pastangas išsklaidyti vokie-

iš ir

Vagys daugiausia ieško mai
sto, eigaretų ir tabako.

Kitaip Londono gyvento
jai jau imą apsiprasti su nuo 
Utinėmis orlaivių atakomis

gyvenimas grįžtąs į nor- j Greįtaį baigsią 
malias vėžes.

nuo Addis Ababos, kurioje 
šiuo metu jau sėdi tikrasis 
Etiopijos imperatorius Hai- 
lie Selassie.

ryta orlaivių susisiekimas 
tarp Amerikos ir Malajų.

•
HAMILTON, Bermuda. — 

Čia atvyko buvęs Komunijos 
karalius Karolius. Oficialiai 
sutiktas tik buvęs karalius. 
Jo palydovė Lupescu tokio 
sutikimo nesusilaukė.

Irako karq
RENGIASI PANAUDOTI 
PRIEVARTĄ PRIEŠ 
LIETUVIUS RAŠYTOJUS 

“Tarybų Lietuva” paskel
bė nusiskundimą, kad lietu-

KAIRO, gegužės 11 d. — 
Anglų šaltiniai reiškia pasi
tikėjimo, jog kovos Irake ne 
trukus bus baigtos ir visas 
incidentas greitai visiškai

HASHINGTON AS. — Da-1 
hartinė Amerikos vyriausy- į 
esanti pasirengusi pradėti 
prieš Romos-Berlyno-Tokijo 
sąjungą ekonominį karą.

savo sąjungininkais. Japoni
ja pasiliksianti su Reichu ir 
Vokietijos-Rusijos santy
kiai nepablogėję.

Tuo tarpu Romos spauda 
pabrėžia, jog Amerikos intei 
vencijos galima tikėtis ne ss 
vatėmis, bet dienomis.

Turkija atkirsta
nuo pasaulio

VICHY, gegužės 11 d. — 
Šiuo metu vyksta svarbioj 
konferencijos tarp Maskvos, 
Vichy, Madrido ir Ankaros 
oficialiųjų žmonių. Iš pasita-

viai rašytojai nerašo į nau- likviduotas 
jus sovietiškus Lietuvos žur-r Anglų sluogsniai pabrėžia, 
nalus. Naujieji šeimininkai jog anglai nepasirengę su 
ir planą turi, kaip rašytojus esama Irako vyriausybe da-

kiuose. Laikraštis pareiškia, 
jog Amerikos nusistatymas 
prieš Europos vieningumą 
esąs nesuprantamas, nes ir 
pati Amerika nebūtų taip 
išaugusi, jei nebūtų sujung
ta 48 valstybės į vieną.'

Svarbios konferencijos
Vichy pasiekusios iš Pary

žios žinios sako, jog vice
premjeras adm. Darlanas in 
cognito išvyko nežinia kur 
konferencijoms su “žymia 
asmenybe”, šiose konferenci 
jose, sakoma, būsią svarsto
ma Prancūzijos-Vokietijos 
bendradarbiavimas.

Pranešimai duoda supras
ti, jog šios konferencijos

čių bombanesių grupes. Sa
koma, jog tose pastangose 
sunaikinta dvidešimt trys 
priešo orlaiviai.

Atakos kitur
Pranešimai sako, jog šiose 

atakose, kurios daugiausia 
palietė Londono gyvenamąją 
dalį, esą daug žmonių apver 
sta griuvėsiais, kurie iki šie1 
nespėta išgelbėti.

Nors vokiečių lakūnai sa
vo svarbiausias atakas su
koncentravo ant Anglijos 
sostinės, bet nemažas oriai- 
vių skaičius pravedė smulb 
kesnes atakas įvairiose kit* 
se Anglijos dalyse.

Anglų laivynas

įtraukti: “vienintelė bene 
tikra priemonė paveikti rašy

Bažnyčiose padarytoji rin
kliava šelpti nukentėjusiems 
nuo karo, kaip matyt, davė 
gerų rezultatų. Dabar pro
jektuojamas tų aukų paskir
stymas Lietuviams bus svar 
bu gauti reikiamą dalį, o to
pasieksime laiku pristatę są- tojus aktingai dalyvauti, me 
rašus pašalpos reikalingų pa džiagos žurnalui paruošime 
bėgėlių. Dėl to visi varge at- bene ir yra mobilizacijos bū- 
sidūrę pabėgėliai ar kiti apie das”.
juos žinantieji privalo sku Aišku, jei nebėra kitos lai 
biai atsiliepti į kunigų prašy svės, kam bereikalinga kury 
mą — pranešti savo adresą bos laisvė: mobilizuoti rašy- 
ir pageidavimus kun. J. Bal- tojus, “ukazą” duot, kad ra- 
kūnui (64-14 — 56 th Road, šytų, garbintų Staliną, o jei 
Maspeth, N. Y.). i ne — į kalėjimą ar į Sibirą!

ryti jokių pasitarimų, nore 
apie šiuos pasitarimus ir pra 
nešama iš Ankaros.
Kovos Irake šiuo tarpu jau 

esančios pasibaigusios ir įvy 
kstą tik paskiri susirėmimai 
su besitraukiančiais irakie
čiais.

Irako karo vadovybė per 
Berlyno radio paskelbė, jog 
anglai padarę didelių nuosto 
lių.

rimų tikimasi kogeriausių . . . . . . _ _ . ,
vaisių. Diplomatai, tačiau, j Prancuzl‘| puolė Bengazi
susirūpinę galimais Rusijos-

Italijos karalius

TOKIJO. — Japonijos įta
kingieji žmonės šiuo metu
pareiškia, jog taikos su Ki- Vokietijos žygiais Alfganis- 
nija esąs beveik neįmano- tano ir Indijos linkui, 
mas, nes Chiang Kai-slieko Tu° tarpu karo eiga laba’ lankėsi Albanijoj 
vyriausybe esanti Amerikos palietė Turkijos prekybą 
įtakoje.

ORAS

joj ar Vokietijoj.
Į LONDONAS, gegužės 11 
d. — Admiralitetas praneša, 
jog Anglijos Viduržemio jū
ros laivyno dalinys pravedė

reikmenų gavimą. Dėl vyks- i ROMA, gegužės 11 d. — į dar ,vieną 8ekmingą ataką 
tančių kovų Viduržemio jū- Oficialiai pranešama, jog P[’ea ašies pozicijas šiam i 
roj, Turkiją palietė smar pirmą kartą Italijos karalius nePa^eat't,?
kiausia blokada, nors Turki- Viktoras Emanuelis apsilan

kė Albanijoje.
Karalius Albanijos sosti-

nėn atvyko didžiuliu trimoto

I" !

ja yra neutrali.
Dalinai debesuota ir šilčiau. Dėl reikiamų prekių truku 

Rytų vėjai. i mo, manoma, Turkija jau nf
Saulė teka 5:32 vai., saulė, beįstengs gręžtai pasipriešin

leidžias 8:00 vai. ti bet kokiai agersijaii

ašies bombanešių ir torpedi 
nių orlaivių masinių atakų

Šiose laivyno atakose dau 
giausia dėmesio vėl buvo su 

riniu orlaiviu, kurį lydėjo ke koncertuota ant svarbaus Li 
lėtas kovos orlaivių. bijos uosto Bengazi.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
MISIJŲ DIRVOJE TĖVAMS MARIJONAMS 
BŪTINAI REIKALINGA PARAMA 

(Ištraukos iš laiško)

Koncerte dalyvavo trys te-Griniene tuo laiku viešėjo 
chorai: Sv. Jurgio parapijos pas savo dėdę vietinį biznie-
Shenandoah 58 balsai, Šv. 
Vincento, Girardville, 32 bal 
sai ir vyrų “Naujalio” cho-

Brangieji misijų 
kuopos nariai!

Mano plunksna gerokai 
surūdijusi. Jau seniai varto
ta. Tačiau, nesupraskite blo-i
gai — nes, negaliu prisėsti Aukos Kryžiaus

rių-veikėją Joną Grinių. 
Išklausius kalbos prez. A.l

Smetonos, užgirta sumany
mas: pasiųsti telegramą Chi 
eagos veikėjams, dėkojant 
už triūsą reikale pagerbimo

jonas į Montevideo. ras ^5 balsai. Chorai giedo-
Savo maldose pasimelsk!- j° atskirai ir visi kartu šu

te už mūsų lietuvius. darant 140 balsų jungtinį
jq8u__ K K Vengras chor4- Koncertas buvo labai Lietuvos prezidento. Tas su-
_____________ geras. Pavieni ir jungtiniai manymas nebuvo garsinta,

kaip reikiant, ir parašyti ką ,
nors. Spintos kampe guli KCIIdlHS ĮfGn()ti 
“laiškų kalnelis”, į kuriuos
nespėju atsakyti. New Britain, Conn.

kiek sužinojau, išdygo iš 
Onos Čeledinienės. O vietos 
eilių posmuotojas, sužavėtas 
grože ir patrijotiškumu Gra
žinos Grinienės, kuri iš mei-

chorai labai gerai sugiedo
jo. Tik negalima suprasti, 
kodėl pernai metais sugie
dotas dainas pakartojo. Tas 

Au- sudaro ūpą, kad kitą kart
kos Kryžiaus Keliams Ma- rengiant koncertą, sakoma lės Lietuvai, prispirta dabar 

Be galo džiugu buvo su- rianapolyj įtaisyti žymiai “nieko naujo neišgirsime”. bąstytis po svetimus kraš- 
lauktus $25.00. Jie itin mums padidėjo. Aukojo: po 10 dol. Koresp ' tus’ j°s Sarbei suposmavo
reikalingi. Širdingai dėkui... i — Agota Šatienė, Jonas Skri____________
Chicago kuopa, rodos, visos tulskas, B. Sipolis, A. Sipo-'
Šv. Kazimiero Akad. alum- lįs. Ona Radzevičienė auka- NgnAnrASfd SUGldfl 
nės, atsiuntė auką. j Vo 25 dol. Po $5.00 — M.' ... ,

Mūsų dienos — vien laks- Kavaliauskienė, A. P., M. Si- biznieriŲ ir 
tymai. Štai, pavyzdys: polis, V. Šimkus, M. Pava-| ... .

1) Vasario 22 d. įvyko sarienė, M. S. Rudnickai, P. P TOlCSI JOflfllŲ 
maža parapijos vakarienė, j Jakienė, S. Endžiulienė, M.
Liko naujai bažnyčiai pelno.; žaliauskienė, F. Trejoms, O.
Buvo žemės pirkimo užbai- Radzevičiūtė, S. Staigienė, J.

Philadelphia, Pa. — Gegu
žės 4 d. mažesnėje svetainė

m , v-x- i ” Je “Lietuvių Muzikalio Nagimo aktas. Teko būti orga-' Vaznienė, O. Danesevičienė,
nizatorium ir t t. A. Pranckevičius, A. Karlo-

2) Paskui suruošėm šv. nas, kun. P. P. Karlonas. Po
Kazimiero šventę — Vaikų $3.00: J. Valinčienė, R. Raš-
dieną. Buvo tai kovo 9 d. 
Vaikų išpažintis, komunija,

kevičienė. Po $2.00: M. Dam
brauskienė, M. Petrauskie-

mo” buvo suėję vietos Biz- j 
nierių ir Profesijonalų Są
ryšio nariai, narės ir dikčiai1 
pašalinių žmonių. Be papras

sekančias eilutes:
“Dėl Gražinos Brazdžio 

naitės,
Reiškia: dėl Grinienės, 

Kaip dėl grožės karalaitės,
Arba karalienės,

Už jos meilę link tėvynės
Čia, ne krašte maurų!.. 

Teikiu vainiką, supynęs
Iš žaliųjų laurų.

Bei rožių ir žalių rūtų,

uuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiuiur.uiiiiiiiuiiir

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

AK IV GYDYTOJAS 
SPECIALISTAS

mišios, parengimas... Laks-i nė, K. Jeneliūnienė, R. Dzi- 
tyk, važiuok ir ruoškis. Pas kienė, A. Labutis, O. Dang
inus viskas išmėtyta sker-! vieskienė. Po $1.00: 
sai. išilgai. Keliauk per plo
tą, kaip Chicagos miestą.

3) Visoki svarstymai su 
arkitektu, lankymas munici- 
palitad “dėl gatvės užpyli
mo” ir t.t. Be tiesioginių pa
reigų, žiūrėk, čia ligonis, čia 
pakvietimas dalyvauti ko
kiam lietuvių būrelyje ir t.t.

4) . Važiavome į šv. Mari
jos šventovę Argentinoje,
Lujan. Čia maldininkų eks
kursija: mišios, išpažintys, 
pamokslai, rąžančius, šiemet 
ekskursija labai pavyko. Va
žiavome samdytais busais: 4 
iš Buenos Aires ir 3 iš pro 
vincijos — Vai. Alsinos —

to to sąryšio susirinkimo,
per du radio aparatus buvo
klausoma Lietuvos preziden-
to Antano Smetonos kalba.
Po to išklausyta labai graži

lauskienė, K. B. Jezavitienė, ... • T • x i, ’ . paskaita apie Lietuvos val-T. Baliukiene, E. Zigmiene, . ~T, ~ .■' ... _ „ . dovą DK Gediminą. Paskai-K Sintaviciene, S. G., A. , . „ . , ,. ,’ tą adv. Kazio Čeledino skai- Mingeliene, O. Baliukiene. ~ - ... . ,° te Ona Pranskunaite-Celedi-O. Petuškienė' 50 centų.

Suvlrš 20 metų praktikavimo aklų 
taisyme ir gydyme 

GERAI FKITAJKjlSTI AKINIAI
pataisys kreivas akis, trumparegystę 

nienė. Po paskaitos, dr. F. i paltng^ins^lkių Įtempimą, prafiallna
Visiems aukotojams taria- P. Sugintas, 623 Greėn St., I čarstf 8kaud®JlIr’ą• 8vai*lmi» ir aklų 

me nuoširdų ačiū ir kviečia- malonėjo perskaityti iabai M0^^,m!51VnioTBmo^lJS1
Specialė atyda atkreipiama j vaikų

Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia. 
VALANDOS:

10-tos iki 8-tos valandos kasdien. 
Sekmadieniais pagal sutarti-

mi kiti prisidėti prie šio kil- pamokinančią paskaitą apie 
naus darbo. T. M. sveikatą; o po jo trumpai,

-------------------- bet labai reikšmingai pakai
bėjo pulkininkas Kazys Gri
nius, kuris sykiu su savo 
žmona Gražina Brazdžionai-

Sodaliecių
konferencija

Shenandoah, Pa. — Soaa- 
liečių draugijų atstovės iš 
dešimties šios apylinkės pa-

, rapijų turėjo susirinkimą 
prie mūsų koplyčios. Par- gv jurgį0 parapijos svetai-
duok bilietus, sutvarkyk vis
ką. Be to, iš netolimos lie-

nėje, kad aptarus Sodalie- 
čių Konferencijos programą,

tuvių kolonijos (Berrisso). kuri jvyks gegužg3 lg d 
— važiavo kitas busas. Vien
mūsų žinioje buvo apie 300 
su viršum maldininkų. Be 
to, kiti keliavo traukiniais, 
kitais busais ir kitom susi-

New Philadelphia lietuvių 
parapijos mokyklos svetai
nėje. Susirinkimas buvo la
bai pakilus — entuziastin
gas. Į susirinkusias sodalie-

siekimo priemonėm. Aišku, kalbgjo ku„ j Karaliuf, 
per pamaldus sklido į visas ir kun K Rakauskas, kuris 
puses, lietuviškos giesmės. konferencijos įvykdymu 
maldos.

5) . Verbų sekmadienį sta
tėme religinį veikalą — Fa- 
bijolą.

6) . Didžiąją Savaitę ruo- 
šėm rekolekcijas. Tėvas A.
Andriušis jau ruošiasi prie 
Tėvų Dienos. Kun. J. J. J. 
visai “plinka” nuo “constru- 
ciones” arkitekto. '

pinasi. K.

Chorai talkininkauja
Shenandoah, Pa. — Ba

landžio 27 d. vakare šv. Jur
gio parapijos choras turėjo 
savo metinį koncertą, She
nandoah Heights High

Pagalios jau prieita prie School 8vetaingje Mylėtoju 
galo. Jei neįvyks netikėtu- lietuviškos daino9 koncerto 
mų. prasidės bažnyčios, pa- pasiklau8yti au3irinko apie 
rapijos namo statymas. Ta- trys gimta, žmonių Koncer 
ėiau, ne vienas nupliksi®, t„ prasidgj0 daugiau kaip 
kol užbaigsim (rodos, ims, pusg va|andoa vglitu, negu

kad buvo skelbta. Tas su
gadino publikos ūpą ir pra
sidėjo garsūs pasikalbėjimai 
ir juokavimai. Prasidėjus 
koncertui, publika aprimo ir 
visi labai įdomiai dainavi
mo klausėsi.

im8ipusė valandos vėliau, 
metus laiko). Mat, stoka lė
šų.

Bažnyčia bus 8 šimt. sti
liaus — Romanų Italų, grei
čiau Lombardo.

Kun. J. Kamandulis numa
tytas pirmas kunigas mari-

Jei norit’ žinoti!..
Kad visuomet jinai būtų 

Karšta patrijotė.
Kaip kad buvo ir nūn’ yra 

Čionai, tarpe mūsų,
Guosdama savąjį vyrą, 

Sprukusį nuo rusų.
Ką klastingai, kaip judo- 

šiai!
Laisvuosius pavergia

Ir, kaip latrai-Barabošiai! 
Tėvynainius dergia.

Bei kankina, o ir žudo 
Tėvynainius žymius

Lietuvos, kuriuos sugrūdo 
Jau į kalėjimus”.

Susirinkimui pirmininka
vo Antanas Kaniušis, o raš
tininkavo Marijona Griga
liūnienė.

Sąryšio piknikas įvyks 25 
d. gegužės Andriaus Myko
laičio ūkyje.

Adresas Onos Čeledinie
nės vyro, advokato, yra

4712 So. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1373

KNYGOSI KNYGOSI

Mūsą knygyne dar galima gauti pasirinkimą lietuviškos 
literatūros ir poezijos rinkinią. Dabar komunistą valdžiai 
užkirtus kelią lietuviškų knygą spausdinimui, LIETUVIŠKA 
KNYGA pasidarys retenybė. Įsigykite savo kopijas, kol 
ją 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
VAIŽGANTO RAŠTAI 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. Žadeikis, I t.,

(1914-1916 m.) ....................................................................... 75c
MAŽIOSIOS 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

JAUNOJI LIETUVA, MAIRONIS, 130 pusi.............................. 50
PADANGOSE, Juozas Sakalas ir Dasaitis, 125 pusi............... 50
KRISTIJONO DUONELAIČIO RAŠTAI, Sutaisė

J. Šlapelis, 90 pusi ......................................................................50
TĖVYNĖS KELIAIS, Liudas Gira, 65 pusi...............................85
RUDENS AIDAI, A. Jakštas, 100 pusi........................................35
GAMTOS PRILYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal

Dr. R. Van der Meulen ...........................................................85
MEILE. M. Gustaičio, 1914 m............................................................. 25
BRĖKŠTA, M. Vaitkua, 1915 m. .................................................... 25

'DRAUGAS'
2334 S. Oakley Avė. Chicago* III.

If/

toks: Cheleden C. S., 1313 
N. American Bidg., Phila., 
Pa. Plunksnos Vytis

Be mokslo kai be akių.

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

Lietuvių priež. 
Nereik vilkui kelio rodyti.

* Listen to

PALANDECH’S 
YUGŪSLAV-AMERICAH 

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

STATION WHIP
1480 kilocycles 

(First Statlon on Your Dial) 

Featuring a program of
Yugoslav Folk Music

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Res G958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office tel. HEMIock 4848

BR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2423 VV. Marquette Road

PLATINKITE “DRAUGĄ’

DR. KARL NURKAT
(NurkAitis)

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue■
OFISO VALANDOS:

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

Office tel. YARds 4787
Namo tel. PROspeet 1930

Atsakančiai ir prieinama kai
na pritaiko akinius.

Kiekvieną dieną randasi:

DID2IULEJB BUDRIKO 
KRAUTUVĖJE 

3409 So. Halsted Street 
Tel. Yards 3089

B ūkite Malonus 
SAVO AKIMS

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

gali sutelkti.
S2 METAI PATYRIMO

pririnkime akinių, kurte pašalina 
vis* aklų Įtempimų.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523 — Chicago 

OFISO VALANDOS
Kasdien P• (io a. m. Iki 8.30 p. m "i 

Treč ir beft: 9:00 a m. lkl | 
7:10 p. m.

... - *

NAUJOJ VIETOJ

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

DANTISTAI
4740 SO. ASHLAND AVE. 

(virš Andes Candies) 
Tel. YARda 2148 
ŽEMOS KAINOS 

18 MENESIŲ IŠSIMOKĖTI 
Vai.: 10 vai. iki 8 vai. vak.

Tel. YARda 5921.
Res.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. CANaI 6122

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

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

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPublie 7868

Ofiso tel. VlRginia 0036 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6-—8:30 P. M. 

Nedėliomis pagal sutartį.

Tel. CANaI 0257
Rez. tel.: PROspeet 6659

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

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

fl iki 9 vai vakar*

LIETUVIAI DAKTARAI

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

DR. F. C, WINSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGEON 
2158 VVest Cermak Road 

Ofiso UL OANal 2345 
Ofiao Vai.: 2-4 ir 7—0 
Trečiadieniais nagai sutarti.
Rp7 Tel.: HEMIock UBO

Tel. YARda 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak 
Seredoi pairai sutartį.

Telefofnas: HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
: GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. VVestern Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki S! Vak. 7 lkl 9 

Nedėliomis pagal sutart]

DR. S. J. GLORIOSO
J JT , T-/.

__
OPTOMETRIC 

EYE SPECIALIST
CHICAOO:

881 South VVestern Avenue 
Telephone — SEEIey 0970 

MELUOSE PARK:
5 Broadvvay

Telepbone — Melrose Park 6938

Telefonas CANaI 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2202 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 

ir pagal sutartį.
Res. telefonas SEEIey 0434.

Tel. Cicero 1484

BR. 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 pagnl sutartį.

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

OFISO VALANDOS:- 
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare

Taipgi pagal sutartį.
Ofiao telefonai PROapect 6737 
Kam?) taletnnM 2421

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

Tel. CANaI 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road 
OFISO VALANDOS 

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare 
ir pagal «ntartj-

Ofiao TeL: Reald. TeL:
VlRginia 1886 PROspeet 8584

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 VVest S5th Street
LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien auo 2:00 iki 8:00 vai 
Tmčlnrl lr Sokmnd tik Hiisltnrlus.

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonas LATayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
PeuktadieniaiS.

4631 So. Ashland Avė. 
Tel. YARda 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
___________ Šeštadieniais.____________

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

(2-tros lubos)
TeL MIDway 2880 Chicago, HL

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 va!, rjto.

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

TeL YARda 0994 
Rez. tel. PLAza 3200

VALANDOS
Nuo 10-12 ▼. ryto; 2-3 ir 7-3 v. vak. 
Nedėliomis_juio_JJ)_iki_J^_^nL_<Tiena

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

Gen. Skorupskla
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TIESUMAS
(Tęsinys)

Antroji, tarp vaikų la
biausiai prasiplatinusi melo 
rūšis yra melas iš baimės. 
Vaikas yra bailus ir silpnas 
padarėlis, jis bijo bausmės 
ir, norėdamas nuo jos išsi
sukti, meluoja. Mat, viena - 
bausmė atrodo jam baises
nė, negu iš tikro yra, antra 
— jis dar nesupranta, kaip 
reikiant, melo biaurumo ir 
pavojingumo. Jei vaikas ži
no, kad dėl kiekvieno maž
možio, dėl netyčiomis sukul
tos stiklinės arba pamesto 
pinigo jis bus mušamas ar
ba kitaip sunkiai baudžia
mas, tai sunku jam nepa
meluoti.

Vienas berniukas žiūrėjo 
knygą. Staiga ji išsprūdo 
jam iš rankų, jis norėjo ją 
sulaikyti, pagrobė už vieno 
lapo ir perplėšė jį pusiau. 
Kelioms dienoms praėjus, 
tėvas paėmęs knygą, rado 
perplėštąjį lapą. Jis paklau
sė berniuką, kas tai pada
ręs. Berniukas atvirai prisi
pažino, kaip buvo, prašyda
mas nebausti. Prašymo ne
žiūrėta kaip ir prieš kelias 
dienas, kai pavirtęs sukūlė 
ąsotėlį. Tėvas jį vėl nubau
dė. Nuo to karto jo atviru
mas pasibaigė. Jis bijojo 
tėvo ir stengės išsisukti, 
kad ir meluodamas.

Kitas tėvas pasielgė visai 
atvirkščiai. Jis dovanojo 
berniukui kirvelį. Tasai nu
džiugęs, ėmė kapoti su juo, 
ką berasdamas ir, pagaliau, 
nukirto jauną, tėvo pasodin
tą obelėlę. Ir tuojau pat tė
vas atėjęs į sodą, pamatė 
žalą. “Kas tai padarė?” su
pykęs paklausė jis berniuką. 
Berniukas paraudo, susipra
to negerai padaręs ir drebė
damas atsakė: “Tėveli, aš 
negaliu meluoti, negaliu. Aš 
tai padariau.” Tuomet tėvas 
apkabino jį ir tarė susigrau
dinęs: “Tavo tiesos meilė
yra verta daugiau, negu tuk 
stantis tokių obelėlių.”

Tasai taip mylįs tiesą 
berniukas buvo garsusis 
Amerikos prezidentas Va
šingtonas.

Kiekvienas numano, kad 
pirmasis pasielgė labai ne
tinkamai ir tuo įstūmė vai
ką į melų pelkę. O antrasis 
padarė kaip tik taip, kaip 
reikia. Todėl ir jo sūnus už
augo nepaprastu žmogumi.

Tuodu atsitikimu pamo 
ko, kaip reikia elgtis, kad 
vaikas nemeluotų iš baimės. 
Nebūkite nuožmios ir negai
lestingos. Vaikui kuo nusi
kaltus, nepulkite jo, kaip 
neprieteliai. Jei norite, kad 
jis prisipažintų ką padaręs, 
palengvinkite jam tai, pa
drąsinkite, negązdinkite. Pa 
sakius jam tiesą, pagirkite, 
nusidžiaugkite. Atsiminkite, 
kaip ir jums pačioms, kad 
ir suaugusiems žmonėms, 
sunku yra kartais pasakyti 
tiesą. Jei vaikas padarė ko
kios žalos — sukūlė ką, su
plėšė, netyčiomis, per nelai
mę, nebarkite ir nebauskite, 
tartum jis būtų ką pavogęs 
arba padaręs kokią kitą 
piktadarybę. Svarbiausia to 
melo priežastis yra bailu
mas. Todėl kovojant su juo, 
reikia žadinti vaiko drąsą. 
Reikia atvesti vaiką prie 
melo šaltinio, kad jis aiškiai 
pats pamatytų kodėl meluo
ja. Ir paskui sakyti, kad gė
da būti bailiam, kad nė vie
nas didvyris nėra buvęs bai
lys, kad drąsa labai puošia 
žmogų. Galima priminti apie 
pirmųjų krikščionių drąsu
mą. žodžiu, taip į jį prakal
bėkime, kad jis panorėtų 
būti drąsus ir tą savo drąsą 
išrodytų kalbėdamas tiesą

(Bus daugiau.)

Telefonai yra daugiausiai 
vartojami nuo devintos iki 
vienuoliktos valandos ryt
metį. Spėjama, kad šeiminiu 
kės yra kaltininkės.

Kitam gera nepadaręs ne
lauk iš kito gera.

Jr

D A C1/ I C — namams statyti, remontuoti ar 
I pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomilll

TAUPYKITE mūsų Įstaigoje. Jūsų indeliai rūpes
tingai globojami ir ligi $5,000 ap

drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame 
8tt%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

MCSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMĖS REKORDAS
45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenuskriaudžiant Nei 
Vieno Klijento!

Keistuto Savings and Loaa Association yra žymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė Įstaiga.

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

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

IR GĖLĖS KOVOJA
Ant saulėto Lauko žalios rūtos augo, 
o tėviškė mūsų kentėjo nuo rusų.

Prie suminto kelio, po šaka berželio, 
pro ašaras savo ji sunkiai dejavo.

Rūtos ją mylėjo, su žiedais atėjo 
tėvynės paklausti, kas drįsta ją skriausti.

Linko gėlių galvos, verkė aukštos kalvos 
kai sakė tėvynė kas laisvę pamynė.

Vakaruose temo; ant tėvynės kiemo 
kur laisvė žydėjo rūtelės suėjo.

Jos paskelbė kovą prieš šalies valdovą, 
kurs tautai gamina vergiją ir šviną.

Visos krašto gėlės iš šaknelių kėlės, 
už tėviškės meilę jos stojo į eilę.

Su jėga ginkluota, joms kovoti duota, 
pas Nemuną mūsų jos puolė ant rusų.

Jiems pasakė mėtos, kad čia nėra vietos 
dėl krašto tironų ant mūsų dirvonų ;

Kad šalies tvirtumas ir žmonių narsumas 
su rytu nubudo, prieš skriaudą sujudo —

Priež žadėtą rojų, kur matai rytojų 
juodai aprėdytą, tamsos nužudytą.

Ir graži rožytė ėmė jiems sakyti: — 
Lietuvoj kur žengsi kovos neišvengsi.

Tarp laukų lelijų, tulpių, pinavijų 
užaugo galybė mylėti liuosybę —

Dėl tautos plėšiko jų kalba netiko, 
bet yra laimingos gėlelės kovingos.

Jos kaip žalios rūtos, žemėje Birūtos, 
bus mūsų tėvynės žvaigždelės aušrinės.

Nepamirš nei dienos, kad ir gėlės vienos 
kovojant už šalį jai laimės duot gali.

Eglės Saka

AUGŠTAICIU VAIZDELIAI
MOTUTE

(Užbaiga.)
Mėsa pakvipo; atminus 

šviežią varškę, seilės berniu
kui dryktelėjo, ir jis jau 
buvo besutinkąs pavalgyti. 
Tik staigiai atminė, jog, kol 
motina paduos ir jis paval
gys, išeis geras bertainis, o 
čia sėbrai, ulyčgalyje belau- 
kią, šmukštelės, nekantruo
dami, kur šalin, nė žymės 
nepalikdami, iš jų to neil
gai lauksi!

Mintis, jog sėbrai be jo 
gali ką nuspręsti ir patys 
vieni kur nukeliauti, net vi
są kūną užtirpino. Nebeat
mindamas tad nei padoru
mo, nei smaliugų, trumpai 
taręs: — Nenoriu! — spru
ko pro duris stačiai per 
sodelį.

Nustebusi Motutė net ran
kom sau per šlaunis pliauk

Vaižgantas

me pasaulyje nėra gardesnio 
valgio už rupią rugienę duo
ną su žaliu obuoliu. Bent vė
liau jam niekas nebepataisė 
tokio gražaus skanaus sta 
lo, nei sodžiuje, nei 'miestuo
se.

— Parbėgi, nenuorama, 
nors vakarą! — Sutiko Mo
tutė parbėgantį sūnų, prieš 
pat saulės užsileidimą. — 
Visą dieną nevalgęs! Kuo 
tu ir gyvas beesi per vasa
rą? — Aimanavo, ant sprys- 
ko suolo atsisėdusi ir jo 
plaukelius glostydama. — 
Kaip gi tu, sūneli, palieki 
mane vieną? Aš — sena, 
dieglį gavau, lapus ir vande
nį benešdama; o kad tu bū
tumei buvęs, ant lazdos bū- 
tuva pasisvėrę ir gražiai, 
lengvai parsinešę....

Ir taip jam gaili Motutės,

Ryžių pudingas su obuoliais 
Atskirai pagaminti ryžius 

ir obuolius. Nulupti 2 svaru 
obuolių, supiaustyti skilti
mis ir patroškinti, pridėjus 
pusę stiklinės vandens, cuk
raus sulig skonio ir trupu
tį cinamono. Kai obuoliai

Nuplauti 1 stiklinę ryžių 
Sudėti į puodelį ir užpilti 3 
stiklines tos sunkos, kurio
je grybai virė. Jei sunkos 
būtų permaža, tai pridėti 
vandens Ryžius uždengti ir 
virti r.pie 20 minučių aiba 
tol, kol visa sunka išseks.

suminkštė^, atkelti nuo ug- Ryžiai neturi būti sukritę,
nies. Tuo laiku, kai obuoliai 
verda, paruošti ryžius. Nu
plauti pusę stiklinės ryžių. 
Puodelyje užvirinti pusan
tros stiklinės pieno, kai pie
nas išvirs, sudėti nuplautus 
ryžius, puodelį uždengti ir 
pastatyti ant lengvos ug
nies. Po 20 minučių ryžiai 
bus išvirę, bet nesukritę. Į

užtai nereikia pilti daugiau, 
kaip 3 stiklines sunkos, 
1-nai stiklinei ryžių.

Tuo laiku kai ryžiai ver
da apviririli 1 nekietą kopū
sto galvelę. Reikia, kad ko
pūsto lapa' nepervirtų, ne- 
sukristų.

> Kai ryžiai bus išvirę, ta
da į juos sudėti smulkiai 
supiaustytus grybus, šauk-išvirusius ryžius galima

jmuėti i y 'sviesto, kiaušinį. trupu-
tį druskos ir pipirų.

Ant lentelės pasikloti ap-

išplaktą baltymą. Bet gali
ma apsieiti ir be kiaušinio.

Kai ryžiai bus paruošti, . . , _ , ., - x a. virinto kopūsto lapą, ant. jota.da sviestu istept emaliuo- .
tą dubenėlį ir sudėti sluok
sniais obuolius ir ryžius; už 
baigti ryžiais. Ant viršaus 
uždėti sviesto, užbarstyti 
sausainių ir pakepti apie 20 
minučių. Paduodama karštą 
su tuo pačiu indu, kuriame

taip baisus tas dieglys pa- J kepė. Galima valgyti su
šonėje, jog negali rasti žo
džių save išpeikti už tokį 
užsimiršimą. Kuone su aša
romis glaudžiasi prie jos 
šono, tylomis melsdamas do 
vanoti, užmiršti.

Motutės širdis tai ir be 
žodžių supranta. Karštai 
spaudžia vaikelį prie išdžiu
vusios savo krūtinės; bu
čiuoja vienon akin, paskui 
antron, o jam taip gera, ir 
taip ramu tame motinos

I

šterėjo.
— Grįžk, mardva, tuojau 

valgytų! — sušuko, išsivi
jus. Bet sūnus jau buvo iš 
pažemio kokią dešimtį žalių- 
žaliausių obuoliukų nusi
traukęs ir ant augštoa sta
tinės tvoros, kaip katinas, 
pasikoręs.

Štai ir už tvoros, prie pat 
sėbrų, ir pačiu laiku, nes 
jau buvo kaip kregždės, pa
kilę į Graužės lėkti, puikion 
ant kalno girelėn. Tačiau 
išvydę, iš sodo iššokantį 
draugą, susiturėjo ir godu- 
lingai apstojo.

Krikščioniškiausiai pasi
dalijęs su jais žaliais skanu
mynais, jau drauge šovė pa- 
miškėn, iš vienos rankos 
kązdamas duonos, iš antros 
— žalio obuolio, ir galėjo 
kiekvieną įtikinėti, jog visa-

pienu.

padėti šaukštą paruoštų ry
žių ir gražiai suvynioti į 
rutulėlį. Padarytus kopūs- 
tainius apvilgyti miltais, ap
kepinti keptuvėje su sviestu, 
ar taukais, sudėti į puodą, 
kurio dugnan gera pakloti 
kelias riekutes nerūkytų la
šinių.

Ant kopūstainių reikia už
dėti sviesto ar taukų, prie
skonių: druskos, pipirų, pu
sę svogūno, ir užpilti tiek

Ryžių kopustainiai
Išvirti kelis, gerai nuplau

tus, džiovintus grybus. Prie
skoniui įdėti kelis pipirus, j karšto vandens, ar buliono,
1 svogūną, morką, petrušką kad kopustainiai būtų iki
ir virti apie pusę vala.ndos. 
Išvirtus grybus išgriebti, 
taip pat išgriebti priesko 
nius.

pusės apsemti. Uždengti ir 
troškinti. Gale troškinimosi 
įpilti pusę stiklinės rūgščios 
grietinės.

vargšas ten, kame atsiradęs; 
prie slinksčio ant sprysko, 

glėbyje, jog, rodos, niekad, pašalėje ar gryčioje ant 
nebeatsitrauks nuo jos. Bet SUolo.
teužšviečia rytą šviesi sau- i ir vos tik per mažą akių 
lėlė — atsibarto j a griežtai plyšelį bemato, kaip šeimy- 
ta pati istorija: tas pats na įg laukų grįžta; senieji,
badavimas, tas pats išmeti
nėjimas, na, ir toks-pat gai
lėjimosi už prasikaltimus.

— Ak, jau gyvulius atge
na! Susimildamas, kurk k?.-

sunkiai dūsaudami, sustin
gę, iš lengvo prie stalo slen- 
kias; jaunieji klykaudami, 
juokaudami, besimaitodami.

Mažuoju niekas nesirūpi-
miną, vakarienei virti. . Ta- na, ir jam dyvai, jog gali 
tai su tavimi besėdžiant, nei • būti toksai pusvalandis, kad 
karvėms, nei kiaulėms pade- niekas ant jį nežiūrėtų, nic- 
ta.... nė mergaitė nei vie- kas nekalbintų, nekaikintų 
na iš laukų padėtų neatbė ir nesikuitų su juo. Bet ne-
ga___ ką aš viena bedary- pyksta. Minga ant kieto, be
siu___Tiek darbo, tiek dar pagalvės, kaip stovįs, gerai
bo.... — Kalbėjo didžiau
siame nusiminime, kaip su
degusi sukodamasi į visas 
šalis.

Tačiau žiūrėk: viskas at
sirado savo vietoje, viskas 
įvyko tinkamu laiku; ir gy
vuliams paduota užkąsti ir 
karvės pamelžta, ir pienas 

ir

žinodamas, jog Motutė, šei
myną pavalgidinusi, suras jį, 
maloningai paims lėpstantį 
glėbin ir, kalbėdama šimtus 
lepnių žodelių, nuneš patai- 
sytan guolin.

Taip ir yra. Jis vis tai 
jaučia, bet maž besupranta, 
nebepagali nė rankos už Mo 
tutės kaklo užnerti, širdis

Motinos Dienai
Dėkingumas yra gabu

mas, kuris iškyla iš visos 
žmogaus esybės.

Ar tasai jausmas per 
daug retai sutinkamas ir 
per aukštas žmogaus sielai?

Kaip tik todėl mes neturė
tume slopinti mūsų sielos 
geram jausmui pasireikšti 
ir išsilieti pilnu dėkingumu 
sunkiausiam ir dėkingiau- 
siam pasaulio siekimui — 
Motinystei.

Tas dėkingumas, kuris 
kasmet mintyse ir gėlėse 
vis iš naujo sužydi, yra tik
rai didžiausias dėkingumas, 
kuris būna pasauly, nes tai 
pačiam gyvenimui dėkingu
mas.

sukošta, ir baltai užlieta. 
vakarienė lauMa darbininkų tik salata' salata nu° Motu;

tės glamonėjimų, paskui 
nuo Aniolų draugystės, ku
rie per kiaurą naktį vedžio- 
jas jį po vėsias gireles, po 
puikiausias jų aikštes ir pa
kalnes, rodydami stebuklin
gai puikius augmenis ir

| iš lauko sugrįštant, ir jam 
, atskirai dar balčiaus užlic 
tas bludžiukas ar šiaip jau 

, skardinėlė pieno, kurį jis ne- 
perlabai mėgo.

Bet jau menkas bėra vai
kučio valgymas. Blakstie-
nos, kaip švinines, žemyn ____________ £__________
krenta, akis vožia; suvargu
sios kojelės stingsta, apima 
toks negalėjimas, jog, rodos, 
jokiuo gyvu būdu nė per

Energija ir darbai iškels 
mus į pasaulio tautų viršū< 
nes ir vėl galėsime grąžin
ti mūsų tėvynei senovės di- 

kiemą nebepereis. Ir krenta dybę ir šlovę.

Kišeninis
Lietuviškai—Angliškas 

ir
Angliškai—Lietuviškas

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

tik £1.00
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$ AMLETO O1OVANNI CICOGZtANI, 
Laodlcea Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas

Kelias į gerovę ir taikę
Vakar iškilminga suma švento Vardo Katedroje, Chi

cagoj, prasidėjo katalikų konferencija, kuri svarsto la- 
' bai svarbias socialines ir ekonomines problemas. Kas 
buvo katedroje ir girdėjo prel. John Ryan, Katalikų 
Universiteto profesoriaus ir socialinio departamento 
prie N. C. W. C. direktoriaus pamokslą, tas gali supras
ti, kaip svarbi yra toji konferencija. Ji dar bus tęsiama 
šiandien ir baigsis rytoj. Kas negali dienos metu, tas 
vakarais tenuvažiuoja į Stevens viešbutį ir teišklauso 
bent vieną paskaitą, kurios liečia tuos dalykus, nuo ku
rių labai daug pareina ir darbo žmonių gerovė ir šio
krašto demokratinės santvarkos likimas.

Visame pasaulyje chaosas. Visi kraštai baimės ir 
netikrumo apimti. Pasaulis išsiilgęs taikos, teisingos, 
pastovios taikos. Bet jis jaučia, kad jei karas dabar 
tuoj ir užsibaigtų, taika nebūtų pastovi, ji ilgai netęsė- 
tų. Reikia jam duoti ką nors naujo, duoti tokią san
tvarką, kuri garantuotų visoms tautoms ir teisingą ir 
pastovią taiką.

Bet kas tą taiką duos? Hitleris, Stalinas, Mussolinis, 
Churchillas ar, pagaliau, Rooseveltas?

Į tai galima atsakyti, kad nė vienas iš jų. Gali nu
galėti, laikinai karą sustabdyti, bet jų siūlomos pasau
liui santvarkos dalykų geresnėn pusėn nepakreips, nes 
ne tam kariaujama, ne tam jų programos nustatytos.

Kad užtikrinti pasauliui pastovesnę taiką, reikia pa
saulį gydyti. Gydyti ne iš viršaus, bet iš vidaus. Reikia 
surasti gerų vaistų. Reikia, kad kas tiems vaistams 
gauti gerą receptą prirašytų.

Tad, įsigilinkime į popiežiaus Leono XIII encikliką 
“Rerum Novarum” ir į Pijaus XI — “Quadragesimo 
Anno.” Gal ten surasime tą gerąjį receptą jau parašytą 
ir vaistus jau parinktus. Esame tikri, kad taip. Paga
liau, svarbu, kad mes patys susipažintume su tais vais
tais, kad mokėtume juos ir sau ir. kitiems pritaikinti. 
Tą progą kaip tik duoda šiandien ir rytoj duodamos 
paskaitos Stevens viešbutyje Chicagoj. Paties Arkivys
kupo S. A. Stritch yra noru, kad kiekvienas chicagie- 
tis, katalikas ir nekatalikas, susipažintų su Bažnyčios 
nurodomais būdais išrišti socialinius ir ekonominius 
klausimus, nuo kurių labai ir labai daug pareina kaip 
paskirų tautų likimas, taip ir stabilizavimas tarptau
tinių santykių ir pastovios bei teisingos taikos atsta
tymas.

Didis darbininkas
Išėjo iš spaudos laba) įdomi prel. John Ryan auto

biografija. Prelatas Ryan yra didis mokslininkas, Ka
talikų Universiteto Vašingtone profesorius ir Naciona
linės Katalikų Gerovės Konferencijos socialinio sky
riaus direktorius. Jisai pats pažymi, kad jo dalyvavi
mas socialinėj akcijoj buvęs ir maloniausias, ir turi
ningiausias, ir naudingiausias. Ir toj akcijoj jis daly
vavo beveik visą savo gyvenimą ir dar nepavargsta.

Renkama istorijai medžiaga
Išėjo iš spaudos “žvaigždės” pirmasis šių metų nu

meris, kuriame dedama gana daug medžiagos Ameri
kos lietuvių istorijai. Tame numeryje randame žinių 
iš Philadelphijos, Pittsburgho ir Chicagos apylinkių lie
tuviu gyvenimo. Paduodama įdomios statistikos ir se-
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serų kazimieriečių ir pranciškiečių vedamų mokyklų, 
taip pat ir iš parapijų gyvenimo.

Iš “žvaigždės” paaiški, kad Visų Šventų parap., Rose- 
land, šiemet sueis 35 metai. šv. Antano parp., Cicero], 
30 metų ir Šv. Kazimiero parap., Chicago Heights, 30 
metų.

Pačiam “žvaigždės” leidėjui kun. Antanui Milukui 
šiemet sukanka 70 metų amžiaus ir 45 metai literatinio 
ir visuomeninio darbo.

“žvaigždė” išeina keturis kartus į metus ir ji specia
lizuojasi rinkimu medžiagos Amerikos lietuvių istori
jai. Tai yra didelis, naudingas ir garbingas darbas. Tos 
medžiagos yra jau daug surinkta ir atspausdinta.

St. Seimo sukaktis
Gegužės mėn. sueis lygtai 21 metai, kai Lietuvoje 

susirinko Steigiamasis Seimas, išrinktas valstybės gy
ventojų visuotinu, lygiu ir slaptu balsavimu. Tai buvo 
teisėta tautos atstovybė, kuri užgyrė 1918 m. vasario 
16 d. Lietuvos Tarybos paskelbtąjį Nepriklausomybės 
Aktą. »

Steigiamasis Seimas, teisingai pastebi “Amerika”, 
visos tautos vardu pakartojo gyvą pasiryžimą turėti 
savarankišką, laisvą ir nepriklausomą valstybę. Šalies 
santvarkai pasirinkti demokratiniai dėsniai. Paskelb
tas svarbus žemės reformos įstatymas, grąžinęs žemę 
tikriesiems jos savininkams. Padėtas pagrindas šalies 
finansiniam ir ekonominiam gyvenimui.

Steigiamasis seimas Lietuvoje sukėlė gyvą tautinį ju
dėjimą. Krašte vyravo aukšto laipsnio pakanta, kuri 
leido visoms tautai ištikimoms grupėms artimai ben
dradarbiauti. Nors seime katalikiškos pasaulėžiūros 
žmonės turėjo daugumą, bet jie sudarė bendrą su ki
tomis grupėmis vyriausybę. Visoje šalyje liejosi džiaugs
mas, kūrybinga nuotaika. '

Tinkamai įvertinti Steigiamojo Seimo nuopelnus, “A- 
merika” daro tokias išvadas:

“šiemet Lietuvos žmonės negalės nė žodeliu viešai 
prisiminti apie Steigiamojo Seimo sukaktį. Bet ji vis 
dėlto negalės būti užmiršta. Tūkstančiai savanorių 
atsimins, kad Steigiamasis Seimas buvo padaręs juos 
ūkių savininkais, aprūpinęs gražia ateitimi. Dar gyvi 
mokslininkai ir studentai su pagarba minės Steigia
mąjį Seimą, nes tais laikais įsteigtas valstybės uni
versitetas, kuriame mokslui duota visiška laisvė.X.

Steigiamojo Seimo nariai buvo tikri liaudies vai
kai, atėję iš kaimo šiaudinės pastogės. Daugelis jų 
buvo paprasti darbininkai ir ūkininkai. Visame darbe 
jie vadovavosi Tėvynės meile. Netrūko šviesių vadų, 
kaip Stulginskis, Grinius. Krupavičius, Sleževičius, Tu
mėnas, todėl bendradarbiavimas ėjo gražioje dvasio
je. Steigiamasis seimas nutiesė takus ateičiai.

Steigiamasis Seimas pareiškė tvirtą tautos valią. 
Jo tartas žodis negali likti atitinkamai nepaminėtas 
šiandie, kad ir už laisvos Lietuvos ribų. Todėl tenka 
tik sveikinti Lietuvai Gelbėti Tarybos žygį, pasiren
kant svarbiam posėdžiui Lietuvos Steigiamojo Seimo 
susirinkimo sukakties dieną. Gegužės 15 d. Chicagoje 
susirinks trijų svariausių visuomenių grupių išeivi
joje atstovai ryžtingiems tautiniems darbams nusta
tyti. Darbotvarkėje numatyti tokie klausimai, kurie 
dabartinėse sąlygose šaukiasi aiškaus atsakymo. Už
simoti atlikti tokie darbai, kokie šiuo metu įmanomi

' ir būtini.

Lietuvos Steigiamasis Seimas tautos viltis pateisi
no — jis atliko jam pavestus uždavinius. Nuoširdžiai 
palinkėkime, kad ir Lietuvai Gelbėti Taryba sugebė
tų atlikti ant jos pečių krentančios atsakomybės pa
reigas. Tikslas aiškus, darbas žinomas. Svarbiausia 
— tinkamų priemonių pasirinkimas.”

Nurodo kitų pavyzdį
V. Sirvydas “D-voj” rašo apie Amerikos lietuvių pas

tangas Lietuvai gelbėti ir ir tarp kitų dalykų nurodo:

“Visi atsimena, kiek Lietuvos reikalams padėjo A- 
merikos politikos vadai pereito karo metu. Jie tai 
darė, nes Amerikos lietuviai bendrai nuolatos duris 
klabino ir aiškino.

Tą patį reikia ir dabar daryti. Mūsų vienų daromi 
darbai pasidarys tūkstantį sykių stipresni, jei prisi
kalbinsime talkon Amerikos visuomenę. Anglai šia
me kare nesišaukė Bundles for Britain tik į vienus 
anglus duoti — jie kreipėsi į plačią visuomenę. Tą 
patį padarė ir suomiai, ir graikai savo tikslams. Tą 
patį privalo daryti ir Amerikos lietuviai, pasekdami 
pavykusius pavyzdžius”.

Šiemet rugpiūčio mėn. įvyksta A. L. R. K. Moterų 
Sąjungos seimas. Jis bus Baltimore, Md.

a tea.Pirmadienis, geg. 12 d., 1941

(“Draugas”, gegužės 1. 
d., 1916 m.).
^Revoliucija Portugalijoje 

.Pirmiausiai sostinėje Lisbo 
noje sukilo prieš vyriausj 
bę kariuomenė ir sudegino 
arsenalą. Iš ten sukilimas 
prasiplatino po visą šalį...

Amžina blaivybė Rusijo
je.... Karui prasidėjus, visos 
gėrimo įstaigos Rusijoje pa
naikintos. Pamatę geras pa
sekmes, daugumas gyvento
jų nori, kad ir karui pasi
baigus, pasiliktų tas įstaty
mas.... Virš šimtas Durnos 
narių jau pasirašė po pro
jektu amžinos blaivybės Ru
sijoje....

•
Belgijos šelpimui surink

ta 132 milijonai dolerių. Ta
me skaičiuje amerikiečiai 
surinko 15 milijonų, beveik 
tiek pat ir anglai... Likusie
ji pinigai surinkti Europos 
valstijose.... Vengrų Mokslo 
Akademija kreipės prie No
belio komiteto Stokholme, 
ragindamas šiemetinę Nobe
lio premiją pavesti Šv. Tė
vui Benediktui...
t
Kiek lietuvių Suv. Valsti

jų kariuomenėje?.... Kai ku
rie kareiviai spėja, kad lie
tuvių Suv. Valstijų armijo
je yra virš tūkstantis. Lie
tuviai daugiausiai stoja ka- 
reivijon su tikslu pramokti 
geriau anglų kalbos, išmok
ti kokio amato, idant po tam 
galėtų gauti lengvesnę ir pel 
ningesnę tarnystę....

•
Svetimtaučiui pradėjo at

jausti Lietuvos vargus... Gar 
si prancūzų rašytoja Miie. 
Yvonne Pouvreau, dabar va
žinėja po Ispaniją, laikyda-

Tvenkinys (prūdas) 
ir brudas
(Tinka deklamuoti visoms 
draugijoms, kurias užpona- 
vojo raudoni tavorščiai).

Vieną kartą rudas 
Brudas
Atsirado ant kraštų 
Sodo tvenkinio tylaus,
Ir tuojaus
Tarp lelijų ten baltų 
Savo rudąjį vainiką jis

(nupynė.
Tvenkinys visai negynė 
Brudui ginti, bet tik džiau

gės,
Vainikėlio susilaukęs.
Tas vainikas, brudo žiedas 
Lelijėles baltas ėda,
Auga sau ramiai platin, 
Tvenkinėlio vidurin.
Ir greitai nuo to vainiko 
Nė mažos žymės neliko,
Bet užaugo rudas lapas. 
Išsigando tvenkinys,
Ir sustojo
Jojo
Kvapas.
Supūtojo,
Subangavo ir sujudo, 
Išsigandęs lapo rudo 
Tvenkinys.'

ma prakalbas apie Lietuvą. 
“Lietuva nuo karo dar la
biau nukentėjo, negu Belgi
ja, reikia ją gelbėti, šelpti”, 
ragina Mile. Pouvreau. Tarp 
ispanų ji turi didelį pasise
kimą ir pritarimą. Aukštes
niuose ispanų luomuose ji 
laukiama viešnia....

•
Scranton, Pa. Diamond 

kasykloje, krisdamas akmuo 
ant vietos užmušė lietuvį Po
vilą Kmūrą.

Pervėlai, nes brudas laikos, 
Išsidraikęs
Ant paviršiaus sau tirštai. 
Už Ui
Tvenkinys nūnai neteko; 
Lelijų, baltų gėlių,
Ir kitų gražių žolių,
O be to, pridėt — apako, 
Nes per tirštą rudą 
Brudą
Jis nemato skaisčių saulės 

(spindulių.

Po Svietą
Pasidairius
Negaliu suprasti.

“Pietų Amerikos Žiniose” 
radau tokią gromatą, kuri 
tinka ir Šiaurės Amerikos 
lietuviams.

“Kai aš matau “Darbe” 
įdėtus mūsų biznierių ir 
profesijonalų skelbimus, 
man norisi klausti, ar jie 
nežino, kad tokių “darbie- 
čių” keliais yra okupavę 
maskoliai Lietuvą ir iš lie
tuvių atėmę nepriklausomy
bę, laisvę, duoną ir viską. 
Viską, iki paskutinės siūlų 
špūlelės, atėmė ir smulkiau 
sį Lietuvos biznierių apšau
kė spekuliantu ir didelę 
daugumą jų sukimšo į ka
lėjimus.

“Nejaugi sąmoningai au
giname žaltį užanty, kad jis 
vėliau mus pražudytų?”

Žvilgsnis į praeitį turi 
mus sustiprinti, turi suža
dinti ir pakelti mūsų ener
giją, mūsų darbingumą, mū
sų pasiryžimą naujiems dar
bams, naujiems žygiams.

Vygandas

Esame prisirengę•••
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PASIŠNEKĖJIMAS SU 
RAUMENINGU KALVI

Halsted gatve Čikagos — Vi. aip į. ,.:';i a !• 
Bridgepurte, tai kaip ir Laia krinta ’c . . ;
vės aiėja Kaune — išeia tik Lubos. I. 
pavakary, sutiksi galybes randas • a ,:.u 
pažįstamų lietuvių. Tai ir i karštį v;. v 

j sutikau kartą stambų, rau- kas plat i.-. U •
Toliau jis pasipasakojo, kad jo tėvai buvo ateistai ir i meningą lietuvį — kalvi, ncįkiš — j-a j . , 

jį stengėsi auklėti taip, kad jis visuomet būtų “kuo to- Sulaukęs jau 70 metų, o bu- : wi nieko •’ 
liausiai nuo Dievo”: mat, jie nenorėję kvaršinti jo gal- nas vyras. kas į šaidjriu.ua, kaų

Alia Rachmanova ka r.uo stogo. Suriko kaž

Studentai, Meilė Ir Čeką
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų

Išvertė Ant. Pauliukonis 
(Tęsinys)

•y Tr*
K J

o,
.O.--.

I
i kas:

— Žiūrėkit, kur 
carns guli. Nubėgau.
nrateaX
kčr.

tuoj

i Šv. Kazimiero akademija 
didžiuojasi ir kitų tautų

mūsų hūlĮndS rcikdlfls žmonės ir ją pripažįsta leis-
Pri- darni jon mokytis savo duk-

r.rovę psrtrau- Jau ilgokai tęsiasi Staty- teris. Lietuviai turime tuc- 
bos Fondo ug (lyras. Jau mi didžiuotis. Lietuvos dūk
rimtai reikia susirūpinti nau terys — seserys kazimierie

Naujos akademijos

i"' vietom ugniagesiu
re vienas '£įe tarėjo atg- tvint — nie

u. ko.
i ai

n;u . ,j ciėkttos ženk- Ja akademija. Ir tai džiaug.V tės, mažos šalelės, palygi

p r. .oį
dggira, o

a aite 
čir

vos “senomis pasakomis ir fantazijomis.”

— Ir ligi šiol aš gyvenau ramiausiai. Į bažnyčią ei
davau tik dėl to, kad ėjo visa gimnazija ir tai daryti 
mus vertė, bet aš, iš savo pusės, nepraleisdavau nė vie
nos progos nepasijuokęs iš bažnyčios arba iš kunigų. Ir 
niekuomet dėl to nejaučiau jokio sąžinės graužimo. Ir, 
įsivaizduokit dabar, kaip visa tai prasidėjo! Vasarą mes

NxuAkiai ti mingai susirūpinti. Tai gc- nant su kitomis šalimis; į 

apūi’ciUdą, o su anuo ras ženklas, kuomet mokyk- jų vedamą mokyklą, siunčia- 
— viskas pabaigta. la darosi permaža mokinių ma turtingų ir plačių šalių
Kaip į j.t vidžlu laisvalaiki skaičiui. Štai, netrukus pri- ainių dukterys: anglų, pran- 

— Kas dieną dirbu po 3 augs šimtai ir aiumnių dūk- cūzų, belgų ir kitų. 
valandas. Grįžęs iš darbo ką terų. Jau ir dabar pirmoji
nors patvarkau namuose, kregždė — pirmosios alum

I o vi • O

Jei negeri, nerūkai... vadina “kūlerius”, kur sker-
— G, aš dar pamušu kūj. dyklose mėsą šaldo, iš kar-

“krajavą”. Kad išsitiesiu to “zapaionė” — kaput. AL 
pabėgti, ce visi su numinti pripratau karšioje kalvėje, 
ištesi. Kitas jaunas pasens- . ’gliu k;.-par — ratiaka 
ta, o kitas ir ocnaa p. silie įtraukti, tai kaip kokios ka- 
ka jaunas”. ’ vos atsigeri

Taip kalbėdamas nia:.? Nuotykiai t r n.u.:i...č;suorganizavome družiną (būrį, skyrių), norėdami padėti;
...7, . u , naujas pažįstamas taip pa- Kalvėje k., .ta,ūkininkams pinties metu. Mes jau buvom suvežę daug . ...

... J-j v v- j x -• jcx- -i • i kilnojo kojas, eucrcpscjo, ro-. kartais žiba a/.m kerai-iavii tilr nortiHplia Hurva dar tnrpm nanAti vipnai karpi- I . ; . . J
dos jam tik šokti. dina akis, bet dar

— Gerai valgydavau, lai- be akinių. Kartą i akį įkri

, - te'

javų, tik nedidelis būrys dar turėjo padėti vienai karei 
vio našlei. Ji gyveno labai vargingai, turėjo krūvą vaikų, 
kurie visi buvo ligoti, ir mūsų pagalba labai apsidžiaugė 
Ji pavaišino mus kuo turėjo ir, mums
eiti į darbą, tarė:

— Na, vaikai, o dabar parodykit man, kokius turi 
te kryželius: aš verčiau mirsiu badu, negu matysiu jus 
nekrikštytus. Ne krikščionims aš neleisiu vežti javų į sa
vo kluoną. Jūs tada man jaują tik pribiaurotumėt!

Visi mano draugai nešiojosi ant krūtinės po kryže
lį, tik aš vienas jo -neturėjau. Boba užprotestavo ir nie
ku gyvu nesutiko, kad aš jai padėčiau suvežti javus; 
nepadėjo nei mano įrodinėjimas, kad aš, nors ir neturiu 
kryžiaus, bet vistiek esu krikštytas, nei mano draugų 
tvirtinimai ir užtarimas. Taip aš turėjau dūlinti namo.
Pakeliui ėmiau galvoti apie Dievą ir tikėjimą, lr tada 
man įstrigo į galvą viena labai paprasta mintis, kurią 
aš buvau skaitęs jau šimtus kartų, tik nė karto neat
kreipęs dėmesio: jeigu nėra jokio Dievo, tai kaip aš ga 
liu jausti savo sieloje, kad jis turi būti? Ir tik dabar aš 
pradėjau suprasti tai, ką jau tiek kartų buvau skaitęs, pats griebėsi aiškinti: 
būtent, kad įgimtasis įstatymas manyje pačiam nurodo į — Daugelis mano kad siu- 
kažką, kas yra šalia manęs. Aš nemoku to gerai sufor-i vėjo. Sako — adata kilnot, 
muluoti, ką jaučiu savyje, bet aš tąsyk stačiai pajutau tai ne kūjis. Ne, brolyti. 
Dievą ir dabar jo ilgiuosi. Ir kaip man dabar būtų leng
va, malonu širdžiai, jei galėčiau tikėti, kad Dievas tikrai 
yra! Juk mano tėvas mokė, kad nėra jokio Dievo. Aš siuva. Na, tik pabandyk per 
negaliu tenkintis vienu gyvenimu ir žmonių pažanga, ku visą dieną, be pertrauKos 
ri mano tėvui atstojo Dievą. Man dar būtinai* reikia kirbinti kad ir tik vieną 
kažko, į ką aš galėčiau melstis, į ką galėčiau kreiptis pirštą — privargsi baisiai 
savo silpnumo, vienumos ir sielvaito valandomis. Ta O kalvis, tiesa, turi kilnoti 
ūkininkė man padarė nepaprastą įspūdį. Ji nesutiko pri- sunkų kūjį. bet pamušei, pa
imti mano darbo tik dėl to, kad aš neturėjau kryželio, mušei, kad net kibirkštys 
Ir aš, aš nuo to laiko nežinau daugiau, kas yra gyveni- lekia. Geležis atšalo, k.ši ją 
jmo džiaugsmas, aš negaliu juo gėrėtis, nes neturiu kry- 
Selio, ir mano sieloje viešpatauja nyki mirties tuštuma.

Taip jis kalbėjo dar ilgai. Galop paklausė:
— O jūs, ar jūs tikite į Dievą?
— Taip, — atsakiau aš. — Taip, tiki visa mūsų 

šeima, ir tai yra savaime suprantamas dalykas.

Ir aš ėmiau jam pasakoti apie vienuolynus Kijeve ir

r i_ .• aoA U t

Štai, ko susilaukėm vie
, ,k., ningai dirbdami, vieningai

Kasdien naskaitau lietuviš- nes duktė, jaunute Rūta Si- . . , . „ ... . °.1 pakaitau xietuvib . , ? , , ~ statydami lietuvaičių ištai
gus laikraščius. Seniau skai- mutyte lanko akademiją. O
Li k?.:; dier.rušų, l.e ‘Drau- kas bus už 5, 10 metų?
, ! Būkime visi ARD seime.^5 . -*.»►> ra .ce-.. l? .ct.j f U-L IIxu.Il 1 ■ ■ " 11 ■■ ■ 11 •1 '1 ■
.. . ?■. ...o i > taikiais.yj2, ga- tvirtas ir prie darbo jo ran- Išgirsime ką nors naujo ir 
iuna sakyt, nebuvo „ė kokio kos pripratusios, - prabilo įdomaus iš ARD darbuotės, 
p..marginimo. tik š.enteny- žentas. — Teko matyti, kaip Savo dalyvavimu, parodysi- 
bės. Dabar “Drauge” rasi j*3 ištraukęs raudonai įue- me seserims, kad mes pasi- 
visko. Del to jį ir užsisa- gintą geleži padeda ant prie- aukojame, pilnai įvertiname 
kiau. Aš peržiūriu ir pas- kalo, teškia į ją plika ran- ir gerbiame. X.

jau besirengiant kU Pasilsedavau- nerūkau, ir to koks aštrus skaudas kr- kibimus apie numirusius, ka, k2d net kibirkštys lekia, 
išgert nepadauginu, tai svei- tulys, sumokėjau 5 dolerius Mčgstu nuvažiuot į p agr?.- o jo rankai — nieko, 
kata negaliu nusiskųsti”. kol ištraukė. Nelaimių pas bu° t : ateina lai-i K. J. Pr.bus. Ir man jau ateina lai-

Priėjome ir prie jo namo. mus pasitaiko. Trys vyrai kas Matai> sako _ jaunas|.
— Mano paties. Kai pir- dirba, kurie turi tik po vie

kai, langai buvo maži. Pa- ną aki. Vienas dirbo elek-i 
lengva išgenėjau didesnius, tros lempų skyriuje. kur 
Ir va geležinius vartelius šviesos vis nuolat keičiasi, 
pats nukaliau”. 'Apako, kad toliau dirbt ne-į
Kieno sunkesnis darbas — 'galėjo. Sur ’.-.o u tam drau-; 
kalvio ar siuvėjo? . I gui lietuviai kokius 750 do

Staiga jam švystelėjo nau
ja mintis:

— Ot mįslę jums užduo-

lerių ir paleidom. Buvo laik- 
podėlis leidžiamas laimėji 
mui, bet kuris išlaimėjo, a-

gaii mirti, o sena3 — turi. j 
Sekmadieniais tai bažnyčion I
nudūlinu. Kaip Amerikoje e- 
su — jei nedirbau ar nesir
gau. neapleidau bažnyčios 
i-.ė vieną sekmadieni.

— iai ar esi patenkintas

siu. Pasakykit, kieno dar- tidavė ir tą anam nelaimin- 
bas sunkesnis — kalvio ar gajam. 
siuvėjo?

Ir atsakymo nelaukdamas

“Kriauėius”, siuvėjas per' 
dieną susilenkęs siuva ir

— O kaip gi. Pernai no
rėjo jau pensijon išleist, sa
kė mokės po 30 dolerių mė
nesiui. Jei duotų pusę da 

Pasitaiko, kad kai karš-' bartinio uždarbio — taip po
ta, nualpsta kuris. Paguli 75 dolerius, tai kas kita, o 
kokią valandą ir vėl, atsi- su Anokia pensija tai tik ko- 
gauna. Liams tenka taisyti kiame beismonte gyvent ir 
ir sugedusieji gatvėkarių silkės galvomis misti. Kol 
vagonėliai. įtartą vienas dar galiu, dirbu, o kai nega- 
i raugas užlg o ant vagonL lesiu, tegul maitina žentai”, 
lio viršaus. Neatsargiai pri*- ' Kalvis pasakojo, o visi — 
silictė pri? stiprios elektros drauge su suėjusia šeima 
srovės ir... sukidubo. Mes klausėme.
lik pamatėm, kad kabo ran-! — O, mūsų tėvukas —

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Atsilankykite Į Budriko Pavasarini 
Rakandų Ir Elektrikiniu Ledinių 

IŠPARDAVIMĄ
Jie pagauna visas stotis aiškiai, neda

ro jokio traškėjimo, nereikia nei 
dratų ant stogo

H

vėl į ugnį ir gan kokią 15 'M 
minučių švilpt dykas atsi- 
stojęs. Ne, kalvystė geriau 
ir senam, ir jaunam. Ot, pa- X 
sitaikys, kad būsi kokią nak lljj 
tį nemiegojęs. Būk siuvėju, m 
tai užsnūsi, susibaaysi su 1. 
adata besėdėdamas. O kai- jį

Visa Chicago Yra Kviečiama Vykti į':)
a•-v /'nr<*». ’i

a.»•’ ...jL iO "Draugo"
Mibsukee

Sa Laivu —
CITY OF GRAND RAPIDS'vis — būk naktį ir dieną x

Urale, apie kerčakus, sentikius, apie včelniką (atsisky- nemiegojęs, kai stoji prie i(U f*| »■ ■ I ■ I I Į □ 4AI4
f .Sekmadieni, liepos-July 6 a„ INI *!

tėse stovi vienų vienos atgailotojų trobelės.... dini, neužsnūsi niekados. Aš
— Aš taip pamėgau tas visas vielas. Jos tiesiog su- esu buvę3 heleris melus siu 

sijusios su mano vaikyste. Aš kiekvieną vasarą gyvenu vėju, o dabar kalvis — ži
tokioj vienumoj, tik su gamta ir Dievu bendraudama. . 
Ir man niekuomet neatėjo į galvą mintis spręsti klausi 
mc, ar yra Dievas, ar jo nėra. Jei jūs nors vieną vie
nintelę dieną pabūtumėt šituos vienuolynuos, su tais 
žmonėmis, jūs tikriausiai pagytumėt nuo savo ateizmo. .

Aš jam dar papasakojau apie vienos vienuolės laido
tuves,, kurios man tąsyk padarė nepaprastai stiprų į3 
pūdį. Vienuolynas stovi vienoje ežero pusėje, kapai kito
je. Jos karstą įdėjo į laivelį, ir visi lengvais, mažais luo
teliais nusiyrė per ežerą. Tas valtis ten žmonės vadirui 
“sielų gėrėjomis.” Laidotuvės buvo vakare, ežeras švitėjo 
nuo degančių grabnyčių. Toli dunksojo tamsiai melsvi 
kalnų siluetai, kurių pačios viršūnės dar degė lengvomis' 
vakaro žaromis. O valtyse šmėkšlavo -tamsūs vienuolių 
pavidalai, grabnyčių nušviesti veidai. Tačiau jų veidai 
nebuvo liūdni, priešingai; jie buvo giedrūs ir kiek šyp
sojosi. Rodėsi, lyg jos mirusiąją lydėtų ne į amžinąją 
poilsio vietą, bet į kraštą, kur jai prasidės naujas, gra
žesnis gyvenimas. .Veidas mirusios, kuri, fakelų nušvies
ta, gulėjo atdaram karste, spindėjo giedrumu ir nežemiš
ku ramumu. Ir tada aš ėmiau svajoti: o, kad aš galė
čiau kada nors taip numirti ir kad mane taip lydėtų per 
tamsų, žalsvą ežerą....

(Bus daugiau.) '

ži. t’- 
.*nau kaip kur yra, — link3- 

mai pasakoja mano priete- » 
lis.
Pripratau prie karščio...

— Ar nenusidegini taip į •<
kūju bepliekdamaa į karštą('hj 
geležį. Įij

DOCTOR’S AMAZING LIQUIS
GRCAT MJCCEM FOR

SKIN TROUBLES
il?y ci(extern«l?y cavscd)

M
PRAISED 

«ŪM.•/ CMS,

TO
COAST!

No matter whnt vnu’vr tried with»nt 
Mrreu (or unutRhtly aurfare pi m nlo < 
blon.'.ahoR and aimilar nkin irrit nt tona, 
heros an nmazinfrly aiie(rwi(iil dne- 
tnr’a fnrrnula--powerfiilly RoothiaK 
Lioiiid Žemo—whieh quieklv relievoa 
itching aoreneo!, and atarta right in to 
help nature prnmnte FAST healing. 
RO yeara cnntinuoua auceeaal (>et 
Zemo’a 10 different marveinurly effnc- 
ti-ze ingredienta help YOUR akin. 
Also ofntment form. Severe ci 
uay OMd K>tn Strangth Žemo,
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iii
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Laivas Išplauks Iš .L AVY PIKR 9:30 Vai. Ryte 
(Chicagos Laiku)

Grįžta Tą l’ačią Dieną 9:45 Vai. Vakare

Zenith automatiškas radio ir viklrola už

R.C.A. Victor radio, Philco radio po

PILNOS KELIONĖS 
BILIETAI................ $2.00

Visais Ekskursijos Reikalais Kreipkitės į: _

"DRAUGAS"
2334 So. Oakley Avė. Chicago l@

$99.95 

$49.50
Taip pat radio, kurios padaro rekordus ir 
groja rekordus, kainuoja tik po «49.50 ir $99.50

Duodama gera nuolaida už turimą seną radio.
Lengvi Išmokėjimai

ATEIKITE Į

JOS. F. BUDRIKO
FURNITURE HOUSE 
340911 S. Halsted St.

Annex 3417-21 So. Halsted
Tel. YARDS 3088

S iręet

Budriko Radio Programos leidžiamos U:
WCFL 1000 K. Sekmadienio (nedėlios) vakare nuo 0 iki 6:30 vai.

Jei bflaeball pasibaigs anksčiau, programa prasidės 5:30 vai. 
WAAF 050 K. Havajų (Hnwaiian songa) dffinos sekmad. 4:30 v. 
WHFC 1150 K. ketvirtadieniai:) (ketvergais) 7:30 vai. vakare

%25c5%25a1aidjriu.ua
IIxu.Il
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Prez. A. Smetona vaišinamas Illinois vice gubernatoriaus Springfielde. Sėdi iš kairės į dešinę: kun. Yunkeris, msgr 
Parren, Springfield’o majoras Kapp, prez. Smetona, Lt. Gov. Cross ir Mid-Day Kliubo pirm. Arthur H. Gottschalk.

SUDERINKIME SAVO 
VEIKSMUS SU ŽODŽIAIS

J. Žilevičius, L. M.

latos demonstruoja lietuviš- aktyviai prie parapijos, kaip 
ką dainą viešai. Choristai choras — ne vien moraliniai

1 visuomet noriai dalyvauja — su giesme, bet ir medžią-
*I didžiuliuose chorų parengi- giniai — su vaidinimais.

Skaitai rimtus visuomenės Įima trumpai ir suglaustai
muose. Choristai užsimoka koncertais, pelną pavesdami

Taupykite 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 

1 naudos, o bendradarbiams 
j gausių nuopelnų.
Į Šioj srity daugiausia ga
li pasidarbuoti tie, kurie 
dirba krautuvėse, bankuose, 
ofisuose ir panašiose vieto
se, kur kasdien pereina 
daug pašto.

Kada susidarys keletas 
svarų pašto ženklų, siųskite 
juos “4th Class Mail” šiuo

Turtas Virš$5,500,000.00
Apart Apsaugos. Mes Turime 

ATSARGOS FONDĄ Virš

$450,000.00
j Nėra Saugesnes Vietos Dėl Taupymo Pinigu

U-’darr U. S. Govt. Supervision

veikėjų apie jaunimą raštus apibudinti bažnytinio choris-
— nors ir netiesioginiai — parapijai apart paaukoto , adresu:
už gaidas, kelionę į prakti-idarbo. Dažnai draugijos kvie 

ir keista darosi, kuomet tuo to asmenį. Kad taip yra, kas į parengimua Koloni- čiasi į savo parengimus pro
se raštuose pakelti klausi- kiekvienas galvojantis tą ge- jos didžiuojasi chorų suren„ gram03 pildyraui jei ne cho.
mai pasilieka lyg paklydę- rai žino. Dėl viso ko primin-Į tomjs dainų programomis rą> tai ch..,r0 narj . solistą
lių tyruose balsas. Kiek pas- kime nors šiuos aiškius ir ,Marianapolio Kolegijoje, ar solistus. Laikraščių, vie-
kutiniu dešimtmečiu mūsų karakteringus veikimo bruo- 
spaudoje prirašyta įvairių žus.

MISSION CLUB, 
Hinsdale, Illinois. 
Marian Hills Seminary,

svarbių tuo reikalu raštų, ,,, . , . . ..v. Choristų pasiaukojimaspatiekta gražių ir rimtų pa- Choristai gražioje nuotai

New Yorko apylinkės liepos nuolynų naudai parengimuo- 
4 dienos iškilmėse, Anglia- se dažniausia shorai pildo 
kasių Klony, Penna., ir ki- programas ir t.t. 
tur). Ne tik tai, bet choru

A. + A.

IHTKRAL,SAVINOS!
LOAN ASSOCIATION of Chicago 
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.

4192 Archer Avenue
VlRginia ll'tl

’immiHiiiiMii

21
Current Rote

i

0/ ON SAVINOS 
/O £ INVESTMENTS
e Shore Accounts

•AKT, on>. LAIDOTUVIŲ DZUKT0UA1

KELNER - PRUZIN
Goriausi*. Patenarinuui — Motoris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

siūlymų, draugijose padary- praleidžia ilgus vaka. darbais džiaugtasi visa tau- !„5 t 7”
ta kuo rimčiausių nutarimų. J bePsipraktikuodSami gies. ta. net kartais pati valsty-j pr‘k,Stl' g‘rdl'. Paty“
tuo tarpu, jaunimo reika- dainas> vaidinimus. Ren bė, Lietuva, kaip tai atsiti- 'h°?‘ ™npnimnkų ne-
lais nei žingsnio nepažengta ... . , . «.......IgaletU to viso įstengti pa-° t- o giasi kas mielas sekmadie-
pirmyn. Neliesiu viso jauni- . . . ,. . ,r J J nis ar šventadienis koncer-
mo bendrai, kalbėsiu vien . . , , , «tui, kuris pavedamas bazny- tik apie tą jaunimą, kurs ,. / . . cioje Dievo garbei ir para-dalyvauja bažnytiniuose cho
ruošė

pijonų pasigerėjimui. Taip

ko Pasaulinėje Parodoje , .. _•
kt v , mūn , • .daryti. Tiesa, jais vadov.au-New Yorke 1939 m., kurion . ........... ja vargonininkai, kurie įs įs plačios Amerikos suguze ,, . .. x parapijų gauna atlyginimąjo arti 3000 choristų su sa- . .. , ,.. , , , ir Jie privalo turėti chorą;vim sutraukdami desetkus , . . x.. . ;taip iki šiol mintijama ir toI H"

BOLESLOVAS
NARUŠEVIČIUS

Mirė gegužės 9 d.. 1941 m., 
12:30 vai. popiet. sulaukęs 
pusės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Kėdainių apskr.. Kėdainių 
parap., šlikių kaimo.

Amerikoje
metus.

išgyveno 36

'Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS 

ŽEMOS KAINOS 
TEISINGAS PATARNAVIMAS

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

pat daug kartų choras su- tūkstančių klausytojų. - -, laikomasi. Prie to, chorai tu. 
Pirma pažiūrėkime kokios rengia dainų koncertus, vai- našiai, nors ir kiek mažės- praktikoms įtalpas (daž

rūšies jaunimas priklauso dinimus. Tai vis gražūs ir niam maste, buvo 1933 m 
prie bažnytinių chorų. Prie prakilnūs darbai žmonijos Pasaulinėje Parodoje Chica- 
bažnytinių chorų priklauso gerovei. Prie to, jie dainuo-
jaunimas. kuris mėgsta gro- ja, vaidina ir nemažai gie- 
žę pasireiškiančią dainoje, da, lietuviškai, savo tėvų 
giesmėje, muzikoje — garsų kalboje. Tuo būdu įpranta 
pasaulyje. Nuo seniai gilūs ir mokinasi lietuviškos kal- 
žmonijos mintytojai ir psi- bos; dainų tekstuose randai 
chologij-os tyrinėtojai yra į- labai daug gražių lietuviškų 
rodę, jog grožę mėgstantie- papročių, pamokinimų. Cho- 
ji asmenys visuomet esti ristas visada geriau kalba kitas, kaip tik parapijinių 
kur kas prakilnesnės sielos, lietuviškai negu tas jauni- 
mažiau palinkę prie blogda- mas, kurs nedalyvauja cho- 
rybių, daugiau linkę prie ti- ruošė. Choristai nuolat ak- 
kybos, kuri pati savyje jau tyviai dalyvauja lietuviška- 
yra begaline grože. Taip ga- me veikime. Choristai nuo

goje ir pirm tai Philadelphi- 
joje. Kur tik nežvelgsime, 
visur chorai stovi lietuviš
kumo darbuose pirmose ei
lėse. Jų pasišventimas ir ne
nuilstantis darbas visur ap
vainikuoja didžiuosius lietu
viškus parengimus ir ne kas

chorų jaunimas. Tai darbš
čiausia parapijos jaunimo 
grupė.

Nė viena parapijoje jau
nimo grupė neprisideda taip

Matai Annės inici- 
jalus ant to med
žio? AŠ kį tai naujo 
pridėjau! Ir kas tai 
naujo pridėta prie 
garsaus cigareto.

Kas tai NAUJO* tapo pridėta!
"VZRA naujo, malonaus skonio garsiojoj 

Old Gold sudėtyje. Parinktinio impor
tuoto tabako pridėta — duot jum naujo sma
gumo—naujų delekatnų malonumų! Išbandyk 

tatai! Gauk pakelį naujų Old Golds šiandien!

NAUJA ... pralilnli li Rytinio Vlduriemlo tabakas, 
kuria imulkis lapai iirdiei pavidalo padaro qarilq|q 
Old Gold'i sudėt) nat dar malonamf. Jo qauia dabar 
brandinama mūiq Amarikinluoie tandėlluoie užtikrina jumj 
tiuot puikesnius Old GNdt visai aliai metq.

vili Old Geidi pat 
įū«« krai>*uvinlakq 
dabar yra NAUJI 
Old Geidi. Tai 
pat poiįitemei 
pakeli!.

nai žiemos metu neapšildo
mas), vos skambantį pianą 
(retai kur pakenčiamą, apie 
gerą netenka kalbėti). Jei 
nesirastų grožę mėgstančio 
jaunimo, joks vargonininkas 
choro nepajėgtų sudaryti. 
Kas nori eiti praktikoms į 
neapšildomą kambarį ir dre
bėti, vėliau gerokai slogom 
pasirgti. Kam malonu lie
tingą vakarą, pavargus dar-! 
be, važiuoti porą valandų 
praktikuotis. Bet šios rūšies 
jaunimas neatsižiūri nė į ką: 
mėgsta dainą, giesmę, varg
sta, mokinasi, bile turėti 
tuose dalykuose malonumą. 
Koks gražus ir prakilnus 
darbas! Tik gėrėtis tenka. 
Jei vargonininkas yra geras 
psichologas su pedagoginiu 
jausmu, supranta jaunimo 
siekius, darniai sugyvena, 
ten choras gražiai gyvuoja 
ir sėkmingai veikia. Jei mes 
turėtumėme ir kelius apmo-, 
kamus vargonininkus para 
pijoje, jei šios rūšies jauni
mo nesirastų, chorų mes ne-, 
turėtumėme.

Dėl savo grožės polinkių 
šis jaunimas duodasi leng
vai į chorus prikalbamas, 
todėl juo per mažai besirū- 

j pinama. Rodos, kitaip ir bū
ti negali: jis privalo tai da 
ryti, ką jis dabar daro, o jei 
nedaro, mes jau jam grasi 
name. Mes nemokame jų 
darhais džiaugtis, jie per
daug dirba ir perdaug esa
me arti to darbo — nebe
matome.

(Bus daugiau.)

Paliko dideliame nuliūdi
me moterį Mortą (po tėvais 
Masiliūnaitę); ii u sūnų. Sta
nislovą ir marčią Julią ir 
Vladislovą; tris dukteris Ame
liją l^trhovicz ir žentą Bru
no; Stephanlją Phillips ir 
žentą Stanley; ir Konstanci
ją; anūkus ir anūkes; pusse
sere Malviną Grlgoiowiez, 
New York. N. Y.; 3 pusbro-
lus Morkeviėius ir kitų gi
minių ir daug draugų ir pa
žįstamų; o Lietuvoje 2 sese
ris.

Kūnas pašarvotas namuose:
4 4 27 So. Wood St.

Laidotuvės Įvyks antradie
nį. gegužės 13 d. Iš namų 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas 
į Sv. Kryžiaus parapijos baž
nyčią. kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydė- . 
tas j šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažį
stamus dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sūnai,
lbiikterys. Marti, Žentai, Anū
kai, Pusbroliai, Pusseserė ir 
Giminės.

Laidotuvių direktorius .1. P. 
Eudeikis. Tel. Yards 1741.

WDLK ST
1945 VVest 33

COMPLETE
ADVANCED PHOTOCKAPHT^ 

W>WEST POSMIllI.E raCGSr 

PHpNE LAPAYETTE 2811 < . ' ty,

■' J

A****!

. . . 4 CttchFasi
F' -orMonoyBatb

Forquick rc.iv • .1 . »••• « <v». pi rupiem
athlete'u k* L. r ln . «» uli.cr et-
tcm »lly •• 1’. . uu wurM Lmor ♦.
cooJing -iiU**' t. i’.u.J D. D Pre*npti‘ 
Cna -’-si 1 hoo'het <rriU? »n a t
q»iick , 3io,«s . it« .• c itching iruti botue 
prove» lt, or your monev baik. Atk your 
drur. ut loday >' -r X D. O. PlILftCItimOM.

(jy’-nrtffa/fd&rnifia/naj’ Jenleuil Amerikai Tabake preM|a*—llIkOrp 17*0

PLATINKITE “DRAUGĄ”

VISOSE MIESTO DALYSE

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

;***"?>*<& A

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotnviu Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

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

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
0 NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

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

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

Visi Telefonai: YARda 1419

ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. VVestern Avenue 

Tel. GROvehill 0142

J. LIULEVICIUS 
4348 S. California Avė. 

Tel. LAFayette 3572

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avenue

Tel. LAFayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue 

Tel. YARda 4908

LACHAWICZ IR SCNAI
2314 West 23rd Place 

Tel. CANaI 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULIman 1270

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue
Tel. YARda 1138-1139
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i pas Siegan Clothiers, 4622 
So. Ashland Avė.

Liepos 4-tu, Minėtus prizus galėsite
Laimėti Vyčių Dienoj, liepos 
4, Vytauto parke, pirkdami 

Lietuvos Vyčių Chicagos bilietus, kurie parsiduoda po 
apskritis rengiasi prie savo 10 centų. Su tais bilietais 
metinės dienos — Vyčių Die- galėsite jeiti ir j Vytauto
nos, liepos 4, Vytauto parke, parką, Vyčių dienoje.

Šiemet Vyčių Diena žada Bilietai jau yra platinami, 
būti įspūdinga ir nepąpras Pastarame rengimo komisi- 
ta. Bus graži programa. Bus jos susirinkime bilietų par 
leidžiama laimėjimui dešimts duota už $18.00 tarp atsi- 
gražių ir brangių prizų. lankusių atstovų. Dirbkime

Pirmas prizas — 1941 me- išvien, būsim žmonių giria- 
tų Chevrolet Master De Luxe mi ir Dievas laimins mūsų 
Four Door Sedan, pirktas iš darbuotę.
Ashland Avenue Motors, Pelnas šių metų Vyčių die 
5440 So. Ashland Avė. nos eis į namo statymo fon-

(2) Rankinis laikrodėlis, dą. Lietuvos 'Vyčių Chieago 
paaukotas laikrodininko R. apskritis nutarė pasistatyti 
Andreliūno, kurio graži krau savo atskirą namą. Vyčiai 
tuvė randasi adresu 6324 S. todėl kviečia visas draugi-
VVestern A\e. jas, kiūbus ii' organizacijas Prez. A. Smetona, Illinois vice gubernatoriui ir palydovams dalyvaujant; uždeda vai-

(3) $10.00 “cash”, aukota į pagalbą padėti atsiekti niką ant Linkolno kapo Springfield, III.
Ciceros Vyčių 14-tos kuopos tikslą. Pirkdami bilietus bū--------------------------------------- ------------------------------------------------------------ -----------------

Vyčiu Diena 
4-lu,

Vytauto parke

DRAUGAS

Aslhma Mucus
Coughing, Gasping

Thnnks to a Doctor's prcscrtption called 
Mrndnro, thousands now palllate terrlble re- 
-urrlne attaeks ot chokliiR, susplng, cough
ing. svhrezlng Bronchlol Asthma by helptng 
pature remove thiek excesa mucus. No dopes, 
no smokes, no lnjectlons. Just tasteless. 
nleasant tablets. The rapld, delightful pal- 
Ilatlve action commor.ly hclps naturo bring 
arlcoine sleep—a "Ood-ser.d." A prlnted 
guarantee wrapped around eaeh package of 
Menihii'O lnsures an immedlale refund of 
the full cost unless you are completelv sat- 
lsfled. You have cverythlng to galu and 
nothing to lose under this poslttve money 
back guarantee so get Mendaco from your 

gist today for only BOc. *• rdrugEi:

, 6

t/uMTU ZlSiA'A-'
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.. C. j

Murinę soothes, cleanses and refreshe* 
irritated, rcddencd me ji br a nes caused 
bv head colds, driving, vvinds, movies9 
close work, late hours. Free dropper 
with eaeh bottle. At all Drug Stores.

nario Joseph F. Gribausko, sime Vyčių namo statytojai, skupą McNicholas, kurs kai- County Supt. of Water.
St. Anthony’s Buildiug and Bilietų komisiją sudaro: bės nuo 12:00 iki 12:1.5 die- šiame susirinkime Lyga 
Loan Bendrovės raštininko Jerry Kasulaitis, pirm., A. ną, EDST, per NBC — Blue paaUgO klubų skaičiumi, nes 
ir vedančio atsakomingą In Grebliūnas, Sophie Ruskin, Nctvvork. prie Lygos prįsįrašė dar du
surance Agentūrą adresu K. Zaromskis, C. Kuzanaus J- A. Valstybių hierarchi- klūbai. būtent: Litnuanian
1500 So. 49th Court, Cicere

(4) $10.00 “cash” John B 
Eudeikio, laidotuvių direk
toriaus ir Vyčių prieteiio.
Eudeikio moderniška koply- asmenis, 
čia randasi 4605 So. Hermi
tage Avė. —

(5) $10.00 “cash” — žy- r r 
maus lietuvio ir Standard 
Federal Savings and Loan 
bendrovės pirmininko Justin 
Mackievvicz.

(6) Viena pora $10.00 ver
tės Florsheim čeveryKų. au
ka biznieriaus J. A. Pikiei, 
kurio vyriškų drabužių ir

Kur vienybė, ten galybė 
sako kiti, sako taip ir ši Ly
ga, nes yra pasiryžusi dirb
ti, kad 1942 m. rinkimuose 
pora lietuvių įtraukti į kan-

kas, S. Šimulis, S. Jesulaitis ja — arkivyskupai ir vysku- Nationai Dem CJub of Chi. didatų sąrašą. Galimybė nu- 
ir Valter Gramais. pai, paskyrė “Biblijinį Sek- cag0(. kurio pirm Gelžonas matorna’ tik belieka dirbti

Kam pritruks bilietų, pra- madienį tikslu pranešti ti- jr q Kriščiūnas savo kalbo- Po susirinkimo, užeigos 
šomi kreiptis į virš minėtu.- tintiesiems, kad išleistas su- ge ^^0 Lygai visą klū-Į savininkas ir 12 wardo kiu 

prantamiau angliškai para-
Jos. F. Grihauskas sytas Naujasis Testamen- į 
----------------- tas (Šventasis Raštas). Ti

kintiesiems bus pasiūlyta 
įsigyti naujai šleistą Naują
jį Testamentą.

Biblijinis sekma
dienis” - speciali 
programa

Žinios iš Lietuviu 
Demokratu Lygos 
Cook County

pt SAVE THIS
| bo paramą, ir 9-to Wardo bo pirm. Wm. Popeli visus
Lietuvių Demokratų Klūbas. p?, vaišino.
kurio pirm. M. Povilonis, Lygos koresp. S. Gurskis
Dambro ir kiti atstovai ža- _______________________ _
dėjo kooperaciją Lygos vei-

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

Pasisekimo paslaptis yra 
ne tame, kad niekad nesu- 
klydus, arba neapsivylus, 
bet tame, kad nenupuolus 
dvasia.

s_________________________

CLASSIFIED
PARDAVIMUI

Tikrai pigiai pirkti ar mainyti, 
Į ką jūs turite?

2 nauji mūriniui namai po 4 ir 
' 5 kambarius; bus atdari dėl apžiū- 
I rėjimu kiekvieną dieną. Randasi 
I gražioj vietoj pri,-S Marųuette Park, 
j 3007 tr 3011 VVest 71st St.

Taipgi statom naujus namus ir 
tuisom senus unt lengvų išmokėji-

i mų. Apskuitliavinius veltui.
Kas norite pirkti lotą gražiausioj 

vietoj Marųuette Parke ir apylin
kėje? Pursiduoda labui pigiai.

CHAKI.ES P. SIKOMSKIS CO., 
<1921 So. \Vii-teni Avc.

Tel. KEPuldie 3713 
Vakarais PROspeet UI t

PARSIDUODA BUČERNĖ IR 
GROSERNE

! Parsiduoda moderniška buveinė ir 
j grosernė. Biznis išdirbtas per duug 
j metų. Priežastį pardavimo patirsite 
, ant vietos. 1245 South Cieero Ave-
uiie, Cicero. JUleaiis.

KRIKAI,1NGAK ŠTAI,ORUS IK 
PAGKEBIMN'KAS

Reikalingas stalorius ir gerai paty
ręs pagelbininkas. Ateikite j darbi?: 
2207 No. Clyborne Avenue, Chieago.

KEIKAIANGAS VYRAS f KIO 
DAKBLI

Reikalingas darbininkas ant nkio, 
mokantis melžti. Kreipkities: i’eter 
Bernotas, Boi 77, Silver Lake, \Vis.

PAKSIDl ODA DIDELIS NAMAS
Parsiduoda mūrinis apartamentas, 
10 fletų ir 3 krautuvės. Geram sto- 
vyj. Bandos neša $500 j mėnesį. 
Parduos pigiau už morgičius. Atsi
šaukite: Mi.-s H. Lukas, Metropoli
tan State Bank. Leavitt St. and 
Cermak Road, Chieago, IU.

kime.
Tčvams nėr brangesnio 

daikto, kaip vaikai.

LAWN FOR 

SUMMER
e________

šio gegužės mėnesio 18 d. 
čeverykų krautuvė randasi J. A. Valstybių katalikai 
adr. 1818 So. Halsted St. minės vadinamą “Biblijinį pell užeigoje Lyga laikė mė-

(7) Graži dovana iš Wm. Sekmadienį.” J. E. arkivy- nešini susirinkimą, kuris bu-
A. Levvis Style Shop, 4617 skupas J. T. McNicholas, vo skaitlingas. Be lygiečių 
So. Ashland Avė. O.P., S.T.M., Krikščioniškų — narių ir lyderių — atsi-

(8) $5.00 “cash” — auka Doktrinų sambrolijos vysku- lankė ir svečių iš tolimesnių
nenuilstančio darbuotojo lie- pų komiteto narys, iš Cin- kolonijų, kurie dirba poli- 
tuvių jaunimo tarpe ir Vy- cinnati, O., kalbės per radi- tiškus darbus, pav., Anta- 
čių 24 kuopos nario. Cactcn ją šeštadienį, gegužės 17 d. nas Mickeviče, neseniai is 
“Sweeney” Kazanausko. Kun. H. C. Grabam, O.P., rinktas į konstcbeiius Cicc-

(9) $5.00 “cash” MidAVert Naujojo Testamento komite- roję, Lake (Ind.) County 
Jevvelry and Music krautu- to a. Šv. Vardo draugijos, Lygos pirm. Gustaitis, vice 
vės. 2049 West 35th St. kalbėdamas iš New Yorko pirm. Brazienas, Bartkus ir

(10) $5.00 vertės pirkinio per radiją pristatys arkivy- Vinikas, kuris

Balandžio 29 d., Vinco Po-

PLATINKITE “DRAUGĄ

UNIVERSAL
RESTAURANT
Suteikiam Patarnavimą 

Vestuvėms, Krikštynoms ir 
kitokiems Bankietams 

Linksmas Patarnavimas 
Visiems

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

Tel. Victory 9670

” STANLEY GAVCUS
— Parduoda—

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

Perkrausto Baldus, Vežioja Aiigll-
K relpkltės prie:

Stanley Gavcus
1J0 So. Ridgeland Avenue 
\Vcrtli, III. Tel. Oak l,awn 11I3-J-I »

Tokius gražius skelbimus ■ 
auginamų ties namais vejų; 
apsaugai nuo ištrypimo ga-1 
įima gauti dykai visuose 
parkuose pas parkų užveiz- 
das, arba ir “Draugo” rasti 
nėję. Juos padirbdiho Chi
eago parkų distrikto boar
das.

Lietuviška Radio Įstaiga

MEISTAS
1854 W. 47th St.

RADIO SERVICE 
_ REPAIRING —

Darbas Pilnai Garantuotas 
l

HOUSE or CAR RADIOS

SUGEDO RADIO?...k
Šaukite Yards 4693

PALIKO PAMINKLĄ

Smulkūs “Drauge“ skelbi 
yra Lake raa* nedaug kainuoja, bet 

rezultatai esti geri. Bile ko
kiu reikalu pasiskelbk ‘Drau 
go’ “Classified” skyriuje.

Kur Lygus Laukai, Snaudžia Tamsus Miškai...
Bolševikamsužėmus Lietuvą, tapo išsklaidyta mūsų gražioji kariuomenė, kurios 

gražios dainos skambėjo po visą Lietuvą, šiomis dienomis ‘Darbininkui’ pavyko gauti 
Lietuvos Karo Mokyklos porą labai gražių, jaudinančių kiekvieno lietuvio širdį rekor-Į 
dų. Nr. 94 — “MARŠ. MARŠ KAREIVELI ir “GELEŽINIO VILKO MARŠAS”. Šis re-i 
kordas parsiduoda po 50c. Nr. 117 — “KUR LYGOS LAUKAI” ir “SUTEMS TAMSIO 
JI NAKTUŽE”, šio rekordo kaina 75c. Plokštelių skaičius yra apribotas. Kas norite 
jų įsigyti, prašome tuojau kreiptis į “DARBININKĄ", 366 VV. Broaduay, So. Boston, 
Mass. Su užsakymu prašome prisiųsti ir money orderį ar čekį, pridėdami 15c per
siuntimo išlaidoms padengti.

WHOLESALE
LIQUOR
ĮSTAIGA

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

CONRAD
Fotografas

Studija (rengta pir 
mos rfiSii-s su mo 
di-miškomls užlaido- 
min ir Hollywood 
švėnomis. Darbas 
Garant uotas.

ENGIewood 5X83 
ENGlcvvootl 5840

420 West 63rd Street
Tel. Biznio - 

Res.: -

piitM ni <it i-ntk.srrE 
MATYKITE MUS!

DIDZI M Si \S 1‘ASIItlNKIM \S 
LENTŲ, MEDŽIO REIKMENŲ 

STATYBAI,
MEDŽIAGOS STOGAMS

Einumuilijami- namų pastatymą ut 
putnisyiiią — Nti-ko (innkėlt 3 
m,-lai Išmokėti — Apkaina vilnas 
dykai.

Lietuvis Pardavėjas
Stanley l.llvv liula — Vrih'-jas

Carr-Moody Lumber 
Company

3039 So. tyulstcd St. 
VIC. 1272

Išvežlojanie 
I«, visą 
Cliicago

KAM I Ji, Sav.

REMKITESEN.y
LIETUVIŲDRAUGĄ

MUTl AL LIQUOR CO.
4707 S. Halsted St. 
Tel. ItOI'I.EVAKD (MM 4

DINING R(X)M SETS — PAK
LOK SETS — BEDKOOM SETS 
— RŪGS — RADIOS — HE- 
FR1GEKATOKS — UASHER8 — 

MAN GELS — STOVĖS.
*11 Nadonally Advertised Itema.

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

DOMINIKAS KUKAITIS, Sav.

AGENTAI: 
Jonas Rodinas 

Jonas Jasinskas 
Ant. Labanauskas 

H. Rajcwski 
“Shorty”

Rez. Tel. VICTORY 2499

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 VVest 31at Street 
Chieago, III.

Telefonuokite: 
VlCtory 16 9 6

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayctte 2022

CHAKI.ES


Pirmadienis, geg. 12 d., 1941

Planuojamas kitas vyry registravimas
Žiniomis iš Washingtono, 

karuomenės ir vyrų karinės 
konskripcijos viršininkai jau 
sutarę, kad šiemet liepos 1 
d. turės įvykti kitas vyrų 
registravimas. Bus pašaukti 
registruotis vyrai, kurie su
laukę 21 m. amžiaus. Spėja
ma, kad šių vyrų bus iki 
vieno milijono.

Kalbama, kad tuo reikalu 
kongresas nebus atsiklaus
tas. Bus reikalingas tik pre 
zidento atsišaukimas, ku
riuo bus paskirta registraci
jai diena.

Be to kalbama, kad pra
eitais metais įsiregistravę 
senesni vyrai nebus šaukia
mi kareiviauti. Tik dar ne
nustatytas amžius, iki ku
rio vyrai bus šaukiami. Am
žiaus klausimu nuomonės 
pasiskirsčiusios. Vieni sako, 
kad iki 30 m. amž. vyrai 
turėtų būti šaukiami drafto 
keliu. Kiti nori, kad tik iki 
26 metų amž.

Kariuomenės vadai pagei
dauja, kad drafto keliu šau
kiami vyrai būtų jauniausi. 
Nes juose daugiau ištver
mės ir energijos. Lengviau 
juos apmokyti. Senesnieji 
gi yra pasirinkę pastovų ci
vilinį gyvenimą ir jie nesi- 
interesuoja kareivio mank
šta.

Policija suseke dar 
viena raketa

Arti Mt. Carmel kapinių, 
Hillside, valstybinė policija 
anksti rytą areštavo tris vy
rus, kurie, prisikrovę pilną 
sunkvežimį gėlių, rengėsi va
žiuoti savaisiais keliais. Pa
aiškėjo, kad tas gėles pavo
gė nuo naujai supiltų kapų.

Areštuoti: Joseph Lobe, 
28 m., 4732 W. North avė.; 
Edward Dragosh, 23 m., 
1507 W. Van Buren gat., ir 
Lawrence Haarmans, 21 m. 
?mž„ 5428 W. 23 gat, Cice 
ro.

Lobe policijai pareiškė, 
kad gėlių iš kapinių vogi
mas esąs lengvesnis darbas 
už raketą automobiliais. Jis 
sakė, kad gėlių vagių gauja 
veikia per ilgus metus ir iki 
šio laiko nebuvo sučiupta.

Policija patyrė, kad gauja 
laikraščiuose seka mirusių
jų laidojimus ir šiaip atmin
tinus kapų papuošimus gė 
lėmis. Kai iš vakaro kapai 
nupuošiami šviežiomis gėlė
mis, naktį vagys gėles pa
vagia ir jas parduoda gėli’ 
ninkams, kurie, savo rėžtu, 
parduoda gėlių reikalaujan
tiems.

DRAUGAR

Prez. A. Smetonos sutikimas Springfielde, III.

mu
X Prez. A. Smetona, kaip 

girdėt, Chicagoj pasiliks il
gesnį •laiką. Galimas daly
kas, kad jis iš viso apsigy
vens ne Washingtone, bet 
Chicagoj. Sakoma, kai ku
rie biznieriai rengėsi nupirk
ti ūkį, bet prez. Smetona 
nenorįs susirišti su ūkiu. E- 
są, jis pasiryžęs daugiau lai
ko skirti aktyvesniam vei
kimui.

X Tovvn of Lake lietuviai 
jau rengiasi prie priimtuvių 
naujo klebono kun.* A. Lin- 
kaus.

Jauniems vyrams 
proga 
amato

Ar Hitleris busI

nugalėtas!
i Britų ambasadorius lor 
das Halifax praeitą penkta 
dienį iš Chicago nuvyko į 
Minneapolis ir tenai kalbė
jo Rotary klube. Į klausi-

Reikmenų kainos 
didėja

Nepaisant federalinių au
toritetų įspėjimų, kad įvai
riems žmonių gyvenimui bū
tiniems reikmenims kainos 
nebūtų didinamos, kainos ke 
liamos ir nepaisoma jokių 
dėl to galinčių kilti rimtų 
sėkmių.

Kol kas nežinia, ar fede- 
raliniai autortetai laikysis 
savo griežtumo.

Vedybos
Gauti leidimai tuoktis: 

Alfred E. Rankaitis, Isa-
bel M. Šimkus, 25—24.

Albert Yurkas, Florence 
Barfknecht, 25—21.

Joseph G. Venskus, Ana- 
lee Kaminskas, 36- -33.

Tūkstantį kartų geriau 
garbingai mirti, negu vieną 
sekundę niekšu būti.

BRUSH

CRAYON

Why tokrate that Irrhaf- 

Ing gray that io disturbi 

the color harmony of 

your hair f Touch lt away 

safely with thi» nevv Clai- 

rol Brush Crayon. lt per-

mitt coloring from the root out vvithout dripping or tmudg- 

Ing, and it the perfect antvver to ln-between tintingt or 

fhote dittracting firit gray hairn. h a tmart "carry-every- 
where" cate that opent ln a |lffy ready for ute. $1 ... 

Refillt SOc ... in 12 natural-looking thadet.

Badas Europa ja palaužia 
žmonių dvasia ir kuna

Okupuotų kraštų gyventojams 
reikalingas maistas iš Amerikos

Illinois valstybės darbo mą, ar Hitleris bus nugalė- Washington. — Amerikos kietija pasiųsto maisto nesi- 
direktorius Martin P. Dur- tas, ambasadorius atsakė: Katalikų universiteto filoso- savintų, leistų tai visa var-
kin praneša, kad Chicago | “Tas priklauso dalinai f įjos prof. prelatas G. Bany toti kam skirta,
srityje steigiami jauniems • nuo veikimų jūsų didžiuo- O’Toole pareiškia, kad de Suremti kaip giminiais
vyrams, kurie norėtų išmok- siuose tartokuose, laivų sta- mokratijų atstatymu nebus akmenįmįg   į§ vienos du-
4-i n 4- t v i »» TTinimoA lr 4 4-11 a i _ i   • T 1 _    _• J _ 1 • • 1 •t.i prie mašinų amdto, neap
mokami kursai. Pareiškia
ma, kad nacionalinio saugu
mo programai vykdyti yra 
reikalingi specialistai darbi
ninkai, o jų yra nedaugiau- 
sia.

Aplikacijos priimamos vi
sose Illinois State Employ- 
ment Service raštinėse, ku
rių Chicagoje yra dvylika -- 
įvairiose miesto dalyse.

Į kursus priimami jauni 
vyrai, nuo 17 metų amžiaus 
ir aukščiau. Priimami ir se
nesnieji darbininkai, kurie 
norėtų įgyti specialybės, kad 
paskiau gauti geresnį dar
bą ir didesnį atlyginimą.

Pamokos įvyks dienomis 
ir vakarais. Dienomis tiems, 
kurie neturi darbo, o vaka
rais — kurie dienomis dir
ba. Kursai tęsis nuo 6 iki 8 
savaičių.

s cheese 
digestible 

as milk itselfl

SPREADSI SLICES! TOASTSI 
M E LT S PERFECTLYl

f

tymo ir visuose kituose jū- atpildyta nei dalinai, kai sės vokiečių okupacijos, o iš

Suvaržys kreditų 
pirkėjams

žiniomis iš Washingtono, 
federalinis atsargos boardas 
planuoja žymiai suvaržyti 
“instalmentais” įvairius pir
kimus.

Šiandien žmonės daug per 
kasi įvairiausių brangių 
daiktų “instalmentais,” kaip 
tai automobilių, naminių bai 
dų, radijo priimtuvų ir kitų 
Sako, tuo būdu kenkiama 
šalies ginklavimuisi.

Tad įstatymų keliu nori
ma tai suvaržyti.

badaujančių vaikų ir motinų 
šauksmo, tai Europos krikš-

sų.fab"k“ose d*l‘nai nuo okupuotuose Europos kraš- kitos _ brjtų b|okadog> psn 
pačių britų ryžtingumo. : tuose badas milijonams žmo kiolika milijonų vaikų ir

nių palauš dvasia ir juos moterų ,aukia sau b,jsios c.onių _ kraujas bus išlietas 
nuvarys j kapus. Tie žmo- ;mirties nuQ bado dska abie. ~
nės reikalingi, kad juos kas jų pusių griežtam nuBistaty. 
vaduotų. Amerika tai .gali

Speciali grupė 
kolektuoti taksus

Iškeltas sumanymas Coo
ko apskrity sudaryti specia 
lę 11 vyrų grupę šerifo va 
dovybėje kolektuoti užtęstus 
personalinius taksus.

Apygardos teismo teisėjų 
komitetas ^padėti kolektuoti 
tuos taksus remia 
sumanymą.

padaryti.
Prelatas prof. O’Toole ra

gina visus geros valios žmo
nes dėtis prie sąjūdžio, kad 
Hooverio nustatytu planu iš 
Amerikos būtų siunčiamas 
maistas tiems Europos gy
ventojams ir reikalauti, kad m 
Anglijos vyriausybė netruk

ant mūsų galvų ir mes už
tai būsime atsakingi.”

, Katalikų organizacijos mui, pareiškia prel. prof. , . TT__  . karstai remia Hooverio su-O’Toole. 
Amerikos krikščionys,’

manymą vaduoti badaujan 
čiuosius. Kiekvienas pilietis

šaukia prel. prof. O’Toole, turėtų pakilti ir reikalauti, 
“juk mes būsime pašaukti kad Anglijos vyriausybė ne- 
prieš Dievo sostą. Jei mes blokuotų maisto siuntimo į 
nenorėsime girdėti Europos Europą.

minėtą

Nurodoma, kad tos vyrų dytų maisto siuntimo, c Vo- 
grupės išlaikymas iki šių 
metų galo atsieisiąs ne dau
giau kaip 25,000 dol.

Apskrities komisionierių 
boardas pasiryžęs paskirti 
minėtą išlaidų sumą.

Iki šiol šerifas su savo 
padėjėjais kolektavo už
trauktus personalinius tak
sus.

Ar Jaučiatės Nuvargę 
—Be Vikrumo?

Skauda galvą — i.Spūtę vldurląl?

Kada tik užsIkn.TiSa JOaų žarnos 18- 1 
ountn viduriai, dvokia kvapu* nl- i 
trumas, užkietėjimas. Imkite FEEN- I 
A-MINT. Ta malonaus skonio lluo- Į 
nuojnntl, kramtoma guma Švelniai 
bet tikrai lluosuoia vidurius. Im
kite einant gult. Ryte jausi

te tikrą palengvinimą ir atgausite 
vikrumą. Jaunų Ir senų mlllonal 
Jis tinka Ir Jflsų Seimai. Niialntrklt 
naudojasi nebrangiu FEEN-A-MINT. 
FEEN-A-MINT Šiandien.

SKOLINAME PINIGUS
Kam reikalinga pinigų ar baigias morgičius, sko

liname pinigus ant pirmų morgičių, 5% nuoš. procento. 
Atsišaukite ypatiškai arba per laišką sekančiai:

JOSEPH VILIMAS and COMPANY
6753 S. ROCKYVELL ST., TEL. HEMLOCK 2323

J

PASKOLA MA O Arsi 
greit, leng
vais Išmo- 
loėjlmnts —

NTO 5 TFT 20 METV.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION

OF CHTCAGO
2202 W CERMAK ROAD

Tel.: CANAL 8887 
Mokame 3i/2% Dividendų 
Ben. J. Kazanauskas, Sec.

TURTAS <1 000,000.00 
VIKA r 1

Jei Insurance Reik,
PAS

VILEIŠĮ
EIK!

I)R. PETRAS 
VILKTAIS, 

Atstovas

The Prudential Ins. 
Co. of America

OF F1CP •
175 W. JACKSON BLVD.

8TTTTE A-1820 
Home OfTIce: Nevrark, N. i,

RESTPENCIJA:
4432 So. Callfornia Avenue

Tel. LAFayette 0771

ITAPGUTIZ
RADIO LAIKRAŠČIO JO-ti METAI

APTARNAUJA CHICAGOS ir APYLINKES LIETUVIJĄ 
Vienintelis Vakarinis Lietuvių 

Programas Amerikoje — 
Leidžiamas 9 Sykius j Savaitę

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

WHFC-I45O kil.

AR DAUG KORO SUDEGINAT 2IEMOS METU?|
Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij^j

Sutaupysite Daug Pinigų.
Laikui bėgant, Jūs vistiek insnliuosite savo namus, nes:|

1. Sutaupysite 40% kūro;
2. Apsaugo gyventojų sveikatą ;|
3. Padidina namų vertę;
4. Taupo namų šilumą;
5. Duoda gerą apsaugą nuo 

gaisrų;
6. Greitai ir lengvai įtaisome 

Apskaičiavimas Dykai!

noMvm DOCK WOPL
Cosksoaob

Ftssoui busuTuie Bmsm

Ssrr Wbs»-30l» n> Giok Tt

Havo 4Stn sn Cmk Ft

PbxniBa*mmL*v»v

Ht**r DuiLSwwHjs««tAi>- 
Masshhv. Concam. tve. Parflplname F.H.A. Paskolinimo* 

ar Umokėjlmua.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir šiem; 
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Avė. Republic 6051|
Warehouse: 9401 So, Stony lalanti Aro, tai.


