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Niekas neužginčys, jog
šiandie
mes pergyvenam
vieną didžiųjų žmonijos is
torijoje sukrėtimų. Seniau
įvykę įvairūs neramumai ir
sukilimai buvo palyginamai
labai apriboti ir miniaturiški. Tai buvo, tartum lokali
nės revoliucijos, kurios neišsiplėsdavo už vietinių ribų.
Tačiau šiųdienis kataklyzmas yra universalus ir jame
jungiasi visų ankstesniųjų
krizių elementai, nes jis apiįvairaus amato ir kultūrin
gumo žmones.
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7 BILIJONAI ANGLIJAI. ROOSEVELTAS
Japonijos
Ministerio
Kelionės

Lėktuvo Nelaime.

DIDŽIAUSIAS
SĄMATAS
ISTORIJOJE

Anglijai Bus
Skiriama
75 Laivai
I

WASHINGTONAS, kovo 111 LONDONAS, kovo 11 d. —
d. — Pranešama, jog Prezi- j Šiandie patikimi Londono
TOKIJO, kovo 11 d. —
dentas Rooseveltas pasiren-j sluogsniai praneša, jog kai
gęs prašyti Kongresą pas tik bus pasirašytas para
Užsienio reikalų ministeris
įstatymas,
kirti $7,000,000,000 paramos mos Anglijai
Matsuoka šiandie atsisveiki
Anglijai programai pravesti. Į Jungtinės Valstybės pasiųs
no su imperatorium HirohiŠi programa bus tvarkoma Anglijai 75 laivus naikintu
to. Rytoj jis išvyksta su di
pagal naująjį įstatymą, kurį! vus kovai prieš Vokietijos
plomatine misija Berlynan
jis tikisi pasirašyti vėlai submarinus.
ir Romon.
Vyriausybės
oficialieji
šiandie ar rytoj.
Oficialus pranešimas sasluogsniai
šiuo
klausimu
nie
Tikimasi, kad Prezidentas
Washingtonas, Londonas,’
jOg
keliones tikslas
šios sumos paprašytų savo ko nepasisako. Taip pat ne
Paryžius, išdidus Berlynas I yra “pasįkeisti asmeniais
buvo galiama sužinoti ar ti
kalboje į Kongresą rytoj.
ir Roma skambioji, feudali-j nnkėjimasis ir pasimatyti su
Kuriems specifiniems rei kimasi šiuos laivus gauti
nė Azija ir pietrytinės Eu- vokietįjos ir Italijos vadais
kalams ši suma bus panau nuomon, paskolon ar "mai
ropos viduramžiai paliesti)
. j su užbaigimu trilydota nepaskelbta, bet Kon nais.
šio sukrėtimo.
pio pakto”.
Kiti šaltiniai praneša, jog
greso atstovai, kurie lankė
I
'’i <
Vėliau, amžiaus slenkant,
si Baltuosiuose Rūmuose pa Anglijos laivyno aukštieji
Tuo pačių laiku jis pasi
gal kas šį kataklyzmą pava naudosiąs proga stebėti Eu-'
reiškia, jog ji bus panaudo sluogsniai yra pareiškę, kad
%
dins radioelektrine revoliuci ropos padėtį.
ta pirkti “visus reikmenis Anglija yra apmokinusi už
ja, kuri buvo nepaprasto mū
leidžiamus paramos Anglijai tenkamai personalo “aptar
("Drangas
”
Acme
telephoto)
sų laikų polėkio, radio, fil
nauti visą Amerikos laivy
Sulūžus American Air linijos keleivinis lėktuvas, kuriuo skrido 8 keleiviai ir 3 įgu- į® ^Y1110 •
Berlynas
mos ir kolosalinės propa
ną, jei jis būtų perleistas
los. Nelaimė įvyko nusileidžiant Lunken airporte, Cincinnati, O. Sunkiai sužeistas Didžiausia suma istorijoj
gandos išdava.
ši reikalaujamoji septynių Anglijai kovose Atlante”.
BERLYNAS, kovo 11 d. — skridikas Bryant. Kiti visi lengvai sužeisti.
bilijonų suma, jei Kongresas Žuvo 29 laivai
Visi šimtmečiai, visos re Informuotieji vokiečių sluovoliucijos, visi kontinentai gsniai šiandie pareiškia,-jog Graikai Pasirengę
Milžiniškos Atakos ją patvirtins, bus didžiausia Admiralitetas šiandie pąssuma Amerikos istorijoje kelbė, jog per vieną savaitę,
susitinka šiandie šioj istori- Matsuoka vizitas Berlyne
Portsmouth Uoste paskirta taikos metu.
kuri baigėsi kovo 2 d., vo
nėj kryžkelėj, visi vartoja yra vienas žygių prieš Ame- Priimti Taiką
i Prezidentas skubėdamas kiečiai nuskandino 29 anglų
beveik tuos pačius žodžius,' rikos parama Anglijai,
ALGECIRAS, Ispanija, ko
nors kitaip galvoja.
SOFIJA, kovo 11 d. — vo 11 d. — Vienas bombane- PORTSMOUTH, kovo 11 d.' KaiP galima greičiau paruoš laivus.
Matsuoka atvykstąs ne
Tuo tarpu aviacijos minis
Vokiečių sluogsniai Sofijoj gjs šiandie numetė kefioliką - Pereitą naktį vokiečių!U Planus A"®11!03 Paramai,
kalbėti apie karą bet (1)
,
.
jx -• (pradėjo konferencijas su ka- teris Sir Archibald Sinclair
šiandien pareiškė, jog vokie ,bombų
Jei tikėti įvairiausiai pro
ant
Gibra;taro
ir
ma-|
bombanesiai
pravedė
ant
šio .
_ . ,
apie teisę ir tvarką, (2) sau
'
nuomenes
ir laivyno vado užtikrino anglus, jog Ame
čių
padiktuota
taika
tarp
pagandai, kuri baigia įsiėsti
noma,
jog
kai
kurios
jų
pa

svarbaus
Anglijos
pietinio
1
gumą prieš agresiją, (3) su Italijos ir Graikijos gali
rikos laivai nepasivėluos ko
vybe.
į visų namus, šiųdienis ka
taikė tvirtovei. Bombonešis uosto smarkiausias atakas.
laikymą karo nuo išsiplėti
Šiuo laiku Amerikos ka- voms Atlante.
įvykti dar prieš savaitės pa paspruko nepaliestas.
ras Europoje, turįs tenden
mo, (4) paantrinimą trily
Šios atakos, kurių metu vo- riuomenė ir laivynas savo
Per paskutiniuosius 10
baigą.
cijų išsiplėsti visuose pen
pės sąjungos valstybių pasi
kiečių lakūnai begales spro- rankose turi karo reikmenų mėnesių, pasak ministerio,
kiuose kontinentuose, yra
Kai kurie sluogsniai praNEGOTIN,
Jugoslavija, gstamųjų bombų, nusitęsė už $1,300,000,000, kurie bet Anglijos aviacija sunaikino
ryžimą nesikišti į kitų vals
tartum šventasis karas, tar
tybių reikalus ir jog Vokie neša, jog graikai net patie-i kovo 11 d. — Nežinomos tau per šešias valandas ir mies- kuriuo momentu gali būti 4,250 vokiečių orlaivių ir
tum didžiosios revoliucijos
tija, Italija ir Japonija nu- kę savo pasiūlymus taikai, lybės bombanešis vakar, pa- te paskui ilgai siautė dideli' P61-1®1®11 An«liJai ar kuriai 1,100 Italijos. Anglijos or
už darbo žmogų prieaušris.
sistačiusios prieš kitų valsty ‘ Vienas tų pasiūlymų reika šautas Jugoslavijos priešorlaivių kovose žuvę mažiau
! kitai valstybei.
Šiandie darbo žmogus, tas
lauja,
kad
nebūtų
leidžiama
laivinių pabūklų,
nupuolė gai rai.
bių kišimąsi į ne savo reika- Į
| prezi(jento gekretorius pa negu 1,800.
dvidešimtojo amžiaus pašė
Italijos
kariuomenei
įžengti
liepsnodamas
Komunijoj.
lūs.
Smarkiausiai
paliestas reiškė, jog iki šiol dar nėra
lusio greičio ir mechanizaci
Graikijon.
Stebėtojai mano, jog tai bu miesto prekybinis centras, žinoma, kokie karo reikmejos kankinys, teoretiniai vi
vęs
anglų orlaivis.
kur sugriauta daug namų, nys gali būti paskirti Angli Anglų Atakos
Vokiečiai reikalavę, kad
sų grupių principuose aukš- Roma
bažnyčių, sinagoga ir jūri- jai.
Graikija leistų karo laikui
tinamas ir garbinamas. Ta
Nacių Bazėse
MASKVA,
kovo
11
d
— ninku klubas.
čiau praktiniai jis visur išROMA, kovo 11 d.
uai- vokiečiams okupuoti SaloniMaskvos spauda šiandie ne
naudojamas. Labiausia ten,, kraštis L<a Tribūna rašo, ką ir Patras.
Londone paskleista keturi
LONDONAS, kovo 11 d. —
praneša apie Japonijos už
Tyrinės Orlaivio
kur jam daugiausia žadama1 j°g Matsuoka vizitas Berly.
..
i
orlaivių
pavojaus
signalai,
Aviacijos ministerija šiandie
slėnio ministerio kelionę
r
j
b
— Maskvos dirbtuvėse ir nan * Romon sujungtas su
„ ,
„ ,
. .
bet orlaiviai nepasirodė. Nelaimę
praneša, jog pereitą naktį
Berlynan per Maskvą ir ben-,
r
Ukrainos derlinguose laukuo bendrais trijų valstybių rei- Jugoslavija Irgi
,drai. nepateikia
x -i • jokių
• i • ikonien Juos atmušę
prieš
orlaivianglų bombanešių atakose
.
.
se
kalais ir šiose konferencijoLP?bU„7.^ar neSpėjUS CINCINNATI, kovo 11 d. sukelta dideli gaisrai Colog________
se visi trys vadai prieisią Nusilenks Naciams tarų sąryšyj SU įvyksiančio-Į nia
sostinės
pasiekti.
mis konferencijomis.
— Vietiniai civilinės aviaci-! ne, Reino krašte.
Garibaldi, Italijos žmOnių, ^adi-ojo susitarimo,
Taip pat bombarduota do
jos atstovai šiandie pareiš
BELGRADAS, kovo 11 d.
,
mylimiausias didvyris, prieš
gį kelionė esanti tiesiogiVICHY, kovo 11 d. — Ofi-'
_
kė, jog nedelsiant bus prade kai Boulogne, Cherbourge ir
mirdamas ištarė: “Jei kada nis atsakymas Washingtono - jugoslavuos
regentas cia|(ls jsakyraas pabrSžia, Prancūzijos Vadų
ta tyrinėti American Airli- Breste.
nors Anglijai reikės pagal pavojingiems žygiamš.
princas Povilas sušaukė ka- jog vts, prancūzai, kurie' Konferencijos
Ministerijos komunikatas
ner keleivinio orlaivio sudu
bos, tebūna prakeiktas tas
rališkąją tarybą, kuri, pasak įžengs gen, De Gaulle, laisJ
žimas Lunken aerodrome. Ši, sako, jog iš šių atakų ne
italas, kuris jai nepadės".
"Vakar Amerika tar8 ž0‘
orlaivio nelaimė įvyko vakar grįžo trys britų orlaiviai.
Tuos žodžius kartą Ita]o'dį”, rašo La Tribūna. "Ne- patikimų šaltinių, turės nūs- vųjų prancūzų vado, valdo-1
VICHY, kovo II d. — Vy naktį. Orlaivių keliavę vie
pręsti ar Jugoslavija prisi- mojon teritorijon, praras sa
Balbo priminė Mussoliniui.,trukus JaP°nija Prabils •
riausybės
žinių agentūra nuolika asmenų išliko gyvi.
dės prie trilypės sąjungos ar vo pi ietybę.
Po kelių savaičių Balbo žu- _________________________
Bombardavo
ne.
i
-------Orlaivis vyko iš Chicagos
praneša,
jog
Prancūzijos
vavo orlaivio “nelaimėje”.
I ję. Parama Graikijai bri
Dauguma politinių ir di. 1 ROMA, kovo II d. - Ita-; dai pilnai susitarę dėl Afri- New Yorkan. Nelaimė įvyko Suezo Kanalą
Dabar Neapolyj sušaudy tams labai pasitarnavo ir i plomatinių stebėtojų įsitiki-!,,J“ ' > rlau9loJi k»ro vado- kos apsaugos. Patikimi sluo- Lunken aerodrome orlaiviui
tas vienas italas priminęs kompensacijos pilnai atmo Į nę, jog taryba, neradusi ki. Į Dbe praneša jog italų ka-^ gsniai reiškia jsitikinimą, besileidžiant žemėn.
KAIRO, kovo 11 d. —
gyventojams Garibaldi pra kėtos, nes, kaip ten bebuvę, ! tos išeities, pasisakys už su-1r,uoraene
LiWi°"
reikia tikšti., kad šiuo Visi nukentėjusieji yra tik
Britų generalinis štabas pra
keikimą.
anglų laimėjimai Afrikoje
oazėje Giarabub atmušė nau pareiškimu prancūzai
pa-j lengvai sužeisti.
sitarimą su vokiečiais.
neša, jog Etiopijoje suimta
ją anglų ataką.
brėžia nusistatymą pasiprie------------— Ir plinta Italijoj Garibal labai priklausė nuo graikų
brigados
vadas, vietos komiGauta žinių,, jog vakar Vo -------------------------------------- : Sinti ašies reikalavimams TOKUO kovo u d _
laimėjimų Albanijoje.
di paskutinieji žodžiai.
kietija pranešusi Jugoslavi-, Dalinai debesuota ir pro- i t>rancGzijos laivyno bazės ęįandje Siamas ir Praneūzi- sionierius, jų štabas ir šim
Aišku, anglai dės visas
tai kalinių.
Balkanų situaciją Angli pastangas išlaikyti Graikiją jai, kad ji turi pasirašyti tarpiais sniegas. šiaurvaka-|
‘
i jos Indokinija pasirašė JaEgipto vyriausybė prane
paktą.
jai šiuo laiku negali atrody ir Turkiją, bet nelabai jie
riai vėjai. Pastovi temperašiose konferencijose daly- ponijos pasiūlytą taikos šu ša, jog šiandie priešo lakū
ti labai palanki. Pagaliau1 nusivils ir nustebs, jei grai- Jugoslavijos pasiūlytasis tūra.
va vo maršalas Petain, aum. tartį, kuria Siamas gauna iš nai vėl bombardMvo Suezo
neatrodo, jog anglai Balkai tu privers J sudaryti
paltas Vokietijai
Saulė teka 6:06 vai., saulė Darlan ir gen. VVeygandas Indokinijos dalis Cambodia kanalo apylinkę, bet nuostonais būtų perdaug pasitikę- taiką.
esąs nepriimtinas.
ieidžiaa 5:53 vai.
Alžiran grįžęs vakar naktį, ir Laos provincijų.
liy, nepadaryta.
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Racine, Wis. — Bendras

jiems ačiū. Atmokėjus va-i
karo išlaidas, pelno liko $9, I
kuriuos J. Simonavičius pa-!
siuntė Lietuvos konsulatui j
į Chieagą — vedimui kovos
už atgavimą Lietuvai ne
priklausomybės.
Pridėjus
vasario 16 d. parengimo au
kas ir pelną, viso Racino
lietuviai vedimui kovo atva
davimui Lietuvai nepriklau
somybės sudėjo $150.40. Ei-1
name prie už įrėžto tikslo
— sukelti 500 dol.
Bendras draugijų delega
tų susirinkimas buvo kovo'
5 d., Šv. Kazimiero parapi
jos svetainėj. Baigus sėk
mingai du parengimus, va
sario 16 d. ir judomų pa
veikslų su koncertu vakarą, I
iškelta mintis, kad bendras
draugijų komitetas būtų pa
laikomas ir toliau teikimui
paramos Lietuvos reikalams
ir pačių draugijų gerovei.
Draugijos savo susirinkimuo
se dar tą reikalą apsvars
tys.

draugijų komitetas kovo 1
d. buvo suruošęs vakarą lie
tuvių parapijos svetainėj,
kur judomus paveikslus ro
dė K. Motuzas. Visi vaizdai
iš Lietuvos. Paveikslai labai
įdomūs ir gražūs. Patartina
lietuviams brolių Motuzų ro
domus judamus paveikslus,
kur bus rodomi, pamatyti.
Koncertinę programos da
lį išpildė dainininkas Jonas
Urbonas. Jo dainos sužavė
jo pubiiką.
Labai esame patenkinti ir
dėkingi J. Urbonui ir K. Mo
tuzui už atsilankymą į mūs
nedidelę koloniją ir davimą
progos vietos lietuviams pa
matyti vaizduose tėvynę Lie
tuvą ir išgirsti skambių lie
tuvių dainų. Vardu draugi
jų bendro komiteto ir skait
lingos į vakarą atsilankuNutarta sekantį sus-mą
sios publikos, širdingiausiai šaukti balandžio 8 d., 7:30
vai. vakare.
TT. Marijonų Misijos
Dar turiu pažymėti, kad
prie suruošimo judomų pa
Gavėnios Metu
Kovo 3 — 16 dd. šv. Ka veikslų vakaro ir koncerto
zimiero parapijoje, Worces- daug pasidarbavo Ona Soter, Mass. — kun. dr. Ka kelienė, V. Kasparaitienė, Ona Dokšienė, F. Petkienė, J.
zimieras Rėklaitis.
Kovo 9-16 dd. Šv. Jurgio Simonavičius, S. Šepikas ir
parapijoje, Chicago, III. — Sofija Darkintaitė nemoka
kun. Juozas Dambrauskas. mai akompanavo daininin
Kovo 10 — 30 dd. Water- kui J. Urbonui.
bury, Conn. — kun. Mikas
Taip pat dar turiu primin
Urbonavičius, kun. Jonas ti, kad vasario 16 d. rinki
Jančius ir kun. dr. Juozas me apgarsinimų į programą
Vaškas.
daug dirbo Teklė Petkienė
Kovo 16 — 18 dd. Pitts- ir Ona Sokelienė. Jos, kaip
ton, Pa. — kun. J. Vaškas. tos darbščios bitelės, surin
Kovo 16 — 19 dd. Lovvell, ko iš biznierių $89.00 ir do
Mass. — kun. Petras Mali
vanomis $14.00. Ačiū jums,
nauskas.
Kovo 24 — balandžio 6 Lietuvos motinos! Ačiū ir
lietuviams biznie
dd. — Šv. Jurgio parapijo šiems
je, Philadelphia, Pa. — kun. riams, kurie davė skelbimus
dr. K. Rėklaitis ir kun. An į programą: V. Liulevičius,
K. Grimalis, Ad. Jurgaitis,
tanas Ignotas.
Kovo 19 d. iki 22 d. — Šv. J. Kapočius, W. Petkus, F.
Panelės Gimio par., Chica Kveksus, S. Statkevičius ir
go, III. -- Kun. J. Kuprevičius. P. Karaliūnas.
Dėkingi esame “Draugo”
Balandžio 7 — 13 dd., Šv.
Jurgio parapijoje, Detroit, redakcijai už teikimą vietos
Mich. — kun. K. Rėklaitis. žinioms ir kun. S. J. Drau
Bal. 11 i d. iki 13 d. — Šv. geliui.
Vincento Pauliečio parapijo Lietuvių veikimas čia pa
je, Spring Valley, III. — kun. gyvėjo ir turime geras sėk
mės.
M. Kasparaitih
J. Kuprevičius.
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L.-Vyčiu Apskrities
Suvažiavimas
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LIETUVIAI KITUOSE MIESTUOSE
Sėkmingas Judomųjų
Paveiksle Vakaras
Ir Koncertas

Trečiadienis, kovo 12,

S

Kun. N. Pakalnis
Svarbioje Kelionėje

1941

Apreiškimo Choro
Didi Ruoša

L. Vyčių New York-New t Brooklyn, N. Y, — Šį mė- Į Apreiškimo parap. choras
Jersey apskritis kovo 2 d. nesį
moksleiviams šelpti ] šiuo metu smarkiai ruošiaiškilmingai paminėjo šv. Ka “Motinėlės” draugija veda i si dviem svarbiems įvyzimiero, organizacijos glo didelį vajų naujiems na-1 kiams. Verbų sekmadienį,
bėjo, šventę. Į Maspethą, N. riams ir didesnei paramai balandžio 6 d., 7:30 vai. va
Y., atvyko 125 atstovai ir
.....
gauti. Pagal iš anksto nu- kare bažnyčioje bus didžiusve į&i, urie organizuotai maįy^ą planą, kun. N. Pa- lis bažnytinės muzikos konat ygiavo 10 vai. rytą į V. jjainįSi “Motinėlės” draugi-, certas — statoma Dubois
i J'
Parap. ba*- Į jQS
ateinančią kantata “Septyni Kristaus
l11^
' P™
omuni- gavaįįę lankysis įvairiose žodžiai”. Gegužės 11 d., MoJ°S’
as a ai e un.
kolonijose, pasiekdamas ke- tinų Dieną, parap. salėj, choLekesis, o pamokslą pasakei,.
, . ,
,
. .
...
, ’ 5,
”
... I lias valstybes.
! ras pastatys gražiąją opekun. J. Balkunas. Po mišių
T.
.. ,
„ , , ; .
„
...
. , .
.Kelionėje kun. N. Pakai- retę “Silviją”,
vyčiai sugiedojo savo himną .
,
,, . 1
• • u x
.
...
, . ms prabus visą savaitę ir i Choras rengiasi baznytiįr susirinko parap. salėje I
,
.. .
,
...
. . v
!
, .
..
J gris kovo 16 d., sekmadieni, nam koncertui ir operetei. X.
bendriems pusryčiams.
Pusryčių programą vedė
LIETUVIAI DAKTARAI
Ant. Masiulis. Sveikbumo
kalbas pasakė kun J. BalTel. YARds 3146
VALANDOS: Nuo ll iki 12,
kūnas, Maspetro kp. pirm.
2 iki 4 ir 7 iki 9
DANTISTAS
Pir.madicniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
J. Wezwick, centre vicepirSekmadieniais 11 iki 12
So. 49th Court, Cicero
I mininkas J. Ke^ -' tis, apsk. 1446
Antradieniais, Ketvirtadieniais
vicepirm. J. Ar.g’stinas, K.
ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
Basanavičius, K. Vaškas, J.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3147 S. Halsted St., Chicago
Taipgi akinius pritaikau.
Rainis ir ku‘*n‘. atstovai.
t "Draugas" Aąnie telepiioto,
Pirmadieniais, Trečiadieniais
3343
So. Halsted Street
ir šeštadieniais
Strand teatro vidus, Brockton, Mass., įgriuvus stogui. “Amerikos” red. J. B. LaučValandos: 3 — 8 popiet,
Tel. CANai 5969
12 ugniagesių žuvo ir 16 sužeista. Sniego slegiamas sto- ka pasakė ilgesnę kalbą a1—4 ir 6:30—8:30 vukare
gas įgriuvo gesinant teatro viduje gaisrą.
‘
' pįe šv. Kazimie rą, ii apie da--------------------------------------- bartines lietuviu pastangas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
j pijos komiteto narys K. O- Uetuw „.priklausomybei
PHYSICIAN AND SURGEON
2155 VVest Cermak Road
kunis. Kleb. kun. Petreikiui atgauti, (Mtspetho vyčių
2158 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS
Ofiso
tel.
CANai
2345
1
—
4 ir 6:30 — 8:30 vakare
Youngstovvn, O. — Repub įteikta piniginė dovana, su- kp. valdyba tuojau įteikė
Ofi-o Vai.: 2—4 ir 7—9
ir pagal sutartį.
Trečiadieniais pagal sutartj
lic Iron and Steel Co., Seam-, aukota vakarienėj,
Lietuvai G?lbčr’ Fondui $5l.
Rez. Tel.: HEMIock 3150
Ofiso TeL:
Rezid. TeL:
less departamento darbinin- j
Saulės Brolis
VIRginia 1886
PROspeet 3534
Suvažiavimo posėdis įvy-j Tel. YARda 2246
kai buvo išėję į streiką, rei- 1
ko 3 vai. popiet. Dešimčiai
kalaudami didesnio atlygi- j
kuopų atstovavo 54 delega
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DANTISTAS
nimo. Kompanija, su pagal
tai. Forumo komisija ruo
1853 West 35th Street
ba valdžios atstovo, atvyku-j Pasižymėjęs veikėjas tau- šia labai įdomias programas
4645 So. Ashland Avenue clGOiNiUS PRIIMA:
arti 47th Street
sio iš Washington, darbinin-1 tiniai-lietuviškoje
dirvoje L. Vyčių diena bus labai įKasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai.
vai.:
nuo
9 vai. ryto iki 8 vai. vak Trečiad. ir Sekmad. tik susitartus.
kus sutaikė ir, gavę pakeli-j dabartinis pirmininkas ‘LieSeredoj pagal sutartj.
spūdinga — liepos 6 d. Parmą algų, visi grįžo į dar- tuvių Muzikalio Namo’ kor- trylovv’s Grove, Kenilvvorth. Telefornas; HEMIock 5840
bą. Prieš tai, Y. S. and T. j poracijos, Jonas Griganavi- N. J.
DANTISTAS
Co. (Brier Hill) buvo su- čius, 2615 E. Allegheny Av.,
4143
South
Archer Avenue
Sidabrinio jubiliejaus ban
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
streikavę 1,000 darbininkų. ■ atidarė puikią valgomųjų
Telefonas LAFayette 3650
6757 So. Western Avė.
kieto komisija pranešė, kad
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Po dviejų dienų visi grįžo daiktų krautuvę,
Penktadieniais.
Ofiso valandos:
Ričmoniškis ruoša vedama sėkmingai. Popiet — nuo 1 iki 3! Vak. 7 iki 9 4631 So. Ashland Avė.
į darbą.
Nedėliomis pagal sutartj
____
Bankietas įvyks balandžio
Tel. YARds 0994.
Vakarienė ir judamieji
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
26
d.,
šeštadienį,
Winfield
PLATINKITE “DRAUGĄ’
Telefonas CANai 7329
Šeštadieniais.
paveikslai
Scott viešbutyje, Elizabeth,
N. J. Bilietų platinimu rū
Parapijos salėj buvo su
pinasi V. Jatkauskas, P.
rengta vakarienė kleb. kun.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Podgalskis, K. Kazlauskis, 2202 VVest Cermak Road
Kazimierui Petreikiui pa
4729 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
(2-tros lubos)
K. Kazlauskis, A. Vaičius,
gerbti jo vardo dienos pro
ir pagal sutartj.
TeL MIDvay 2880
Chicago, Ilk
PAS
Res. telefonas SEEIey 0434.
A. Skubus, G. Vanagas, Al.
ga. Po vakarienei sekė kal
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6
Vasiliauskas, J. Wezwick, V. TeL Cicero 1484
bos, linkėjimai. Pirmininka VILEIŠĮ
vai. popiet fr nuo 7 iki 8:30 vai. vak.
Kruzas, K. Basanavičius, K.
vo Laukaitis. Kalbėjo iš
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.
EIK!
Čingas.
Clevelando kun. Angelaitis,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Apskrities iždo globėjai f
kuris ir judomus paveiks
15tos gat. ir 49th Ct
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
išrinkti Al. Vaičius, P. Pod Kamp.OFISO
lus rodė. Ant galo kleb. PetDR. TETRAS
VALANDOS:
VILEIŠIS,
4631 So. Ashland Avė.
galskis ir J. Bray.
Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak.
reikis padėkojo visiems, ku
Atstovas
TeL YARda 0994
ir pagal sutartį.
• Lietuvai Gelbėti Fondui
rie prisidėjo prie vakarie
Rez. teL PLAza 3200
Res. 1625 So. 50th Avenue VALANDOS
apskritis paskyrė $5.00.
nės.
Tel. Cicero 1484
U
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-3 v. vak.
The
Prudential
Ins.
M. Rusaitė
Nedėliomis nuo 10 iki J2 vai. dienų
Ruošiant šią vakarienę'
TeL YARda 5557
Co. of America
daugiausia pasidarbavo Šv.
(Lietuvis)
Būkite Malonus
Pranciškaus parapijos Ra- | OFFICE:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
175 W. JACKSON BLVD.
SAVO AKIMS
žančiaus draugijėlės mote- i
ŠIITE A-1820
(Kviecinskaz)
2500 VVest 63rd Street
Home Office: Ncvvark, N. J.
Tik viena pora akių visam gy
rys, o ypač dr-jos pirminin- j
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
OFISO VALANDOS:
venimui. Saugokit jas. leisdami
RESIDENCIJA:
1651
VVest
47th Street
18ekt&mlnuotl
Ja*
modornlSkiauMa
Nuo
1
—4
ir
nuo
7
—
9
vakare
kė Kodienė ir Aurilienė. i 4432 So. California Avenue
metodą, kurta regėjimo mokslą*
Taipgi pagal sutartj.
OFISO
VALANDOS:
gali suteikti.
Tel. LA Fayei te 0771
Daug pasidarbavo ir para- i
Ofiso telefonas PROspeet 6737
2—4 ir 7—8:30 v. vakare
12 METAI PATYRIMO

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. F. G. WINSKUNAS DR. WALTER J. PHILLIPS

Darbininkai Laimėjo

DR. G. VEZELIS

Naujas Biznierius

DR. PETER T. BRAZIS

DR. PETER J. BARTKUS

Jei Insract Reik,

OR. RAČKUS

DR. V. E. SIEDLINSKI

DR. CHARLES SEGAL

DR. S. R. PALUTSIS

DR. MAURIGE KAHN

DR. A. JENKINS

DR. FRANK G. KWINN

pririnkime akinių, kurie pašalina
vis* aklų llempim*.

<,k.«
— namams statyti, remontuoti ar
pirkti. Ilgametis Išmokėjimo PlanasT

PASKOLOS

1801 So. Ashland Avenue
Kampas 18-tos

♦

Telefonas CANAL 0523 — Chloago
OFISO VALANDOS
Kasdien 2:00 a. m. iki 8.30 p. m.
Treč. ir >e8t: 9:00 a. m. Iki
2:10 p. m.

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!!
mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpes
tingai globojami ir ligi $5,000 apdrausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame
856%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

TAUPYKITE

MUSU PASITIKSIMO IR IŠTVERMES REKORDAS
45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenuskrlandžiant
Vieno Klijento!

| Res. Tel. GROvehill 0617
Office tel. HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus.

2423 W. Marguette Road

DR. KARL NURKAT
(Kukaitis)

Jos. M. Mozeris, Sec’y.

-V
z*.

*

,

■

i

/ V*-* **«

«

Atsakančiai ir prieinama kai
na pritaiko akinius.
Kiekvieną dieną randasi:
Tel. YARds 5921.
Res.: KENwood 5107
DIDŽIULYJE BUDRIKO
KRAUTUVĖJE

DR. A. J. BERTASH

3409 So. Halsted Street
Tel. Yards 3089

6631 S. California Avė.
Telefonas REPubiic 7868

DR. T. DUNDULIS

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

Chicago, III.

REZIDENCIJA:

PHYSICIAN AND SURGEON

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliomis pagal sutartį.
Office tel. YARda 4787
Namų tel. PROspeet 1930

3236 So. Halsted St.

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

Ofiso tel. VIRginia 0036
Reaidencijos tel.: BEVerly 8244

4645 So. Ashland Avenue

Tel. CALumet 4118

OR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. STRIKOL’IS

Nei

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS'N.

ir pagal sutarti.

Dr. John J. Smetana AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Dr. J. J. Smetana, Jr. Res. 6958 So. Talman Avo.
Tel. CANai 6122
OITOM FTRISTAI

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

Namų telefonas VIRginia 2421

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso vai. nuo I—8; nuo 6:30—8:30

756 VVest 35th Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M.
N«Įėlionii8 jĮRgal^utartj^
Tel. CANai 0267
Rez. tel.: PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Residencija: 6400 So. Artoamn Avė.
VALANDOS: 11 v. Tyto iki 3 popiet
4 iki 6 vaL vakare

Trečiadienis, kovo 12, 1941
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GPU ŽVALGYBA AREŠTUOJA SUSIRAŠINĖJANČIUS SU UŽSIENIU
leisti dvisavaitinį ekonominį no valdybos juriskonsultu
žurnalą “Liaudies Ūkis.” paskirtas “draugas” S. GrinŽurnalas, tarp kita ko, sa- j gauzas.
vo uždaviniu pasistatė “ko
Sovietų Rusijoje išleistas voti su neekonomiškumu ir
dekretas, kuriuo decentrali liaudies turto negerbimu.”
zuojama vietinės pramonės
gamyba. Atskiruose kraš
Shenandoah, Pa. — Kovo
Visoje okupuotoje Lietu
tuose būsianti visokeriopai voje neveikia nei vienas te 4 d. š. m. ištikro buvo didelė
remiama vietinė pramonė, lefono automatas. Priežastis diena mūsų parapijoje, nes
nes ligšiolinė praktika paro yra ta, kad apyvartoje ne čia įvyko įspūdingas paminė
Lietuvos Informacijų Biu- sunaikinti jiems nepatikimą,
džiusi, "kad po 23 bolševikiš beliko lietuviškų 20 centų jimas šv. Kazimiero, Lietu
ras kartą jau buvo pataręs o juoba jų įtartą auką. Tenko režimo viešpatavimo me monetų, o bolševikiškiems vos globėjo, šventės.
šia
laikytis didžiausio atsargu- ka visada atsiminti,
kad
tų visose srityse jaučiamas pinigams automatai nepri proga kun. J. Karalius, šv.
mo, susirašinėjant su bolše- Į maskolių žvalgybai
visos
prekių trūkumaas. Sis dek taikyti. Dirbdami “stacha- Jurgio par. klebonas, celevikų okupuotosios Lietuvos priemonės, kokios jos beretas galioja ir okupuotoje noviškai,” bolševikai, be abe bravo šv. Mišias tėvynės
gyventojais. Turima žinių, būtų, yra geros. GPU suiLietuvoje.
“Draugas” M. jojimo, nepajėgia automatų Lietuvos intencija, o moky
kad laiškus iš užsienio ga- minėja ir kalina žmones net
Gregorauskas, prekybos ko pertaisyti. Tas pats yra su klos vaikučiai savo gražiu
vusieji neretai patiria ne- be jokios matomos priežasmisaras, komentuoja
aną pašto ženklų automatais.
giedojimu ir ėjimu prie Šv.
malonumų iš bolševikų žval-j ties, tuo labiau ji nepraleis
sovietų dekretą, kuriuo atsi
Komunijos šias iškilmes ti
gybos. Keli žmonės buvę už p;cgos, jei galės prie ko
darančios “neribotos per
krai padarė žavėjančias. Po
tai net suimti. Nors labai, nors prikibti. O neatsargus
spektyvos darbo žmonių ini- • “Tarybų Lietuva” nusi šv. Mišių sekė palaiminimas
skaudu būti atskirtiems nuo žodis laiške gali pražudyti
i ciatyvai ir išradingumui.” skundžia buvusio Lietuvos su Švenčiausiu Sakramentu.
Banko veikimu. Tas bankas,
bolševikų okupacijon pate niekuo nenusidėjusius žmo
Deja,
galime
iš
anksto
pa

Nuo šių iškilmių neatsi
kurį
perėmė maskoliai ir
kusių saviškių, bet vis dėl nes.
sakyti,
kad
jokie
dekretai
pavertė rusų valstybinio liko nei mūsų darbštuosios
to patariama susirašinėti,
neatidarys
ne
tik
neribotų,
banko kontora Lietuvoje, Šv. Kazimiero rėmėjos. Kaip
kiek galima, rečiau ir pasi
Užsienyje gyvenantieji lie
bet
ir
labai
ribotų
perspek

veikia skandalingai.
Pav., prie kitų ypatingų progų jos
tenkinti vien tiktai grynai tuviai kartais patiria,
o
tyvų,
nes
bolševikiškoj
telegrafu pervestus iš Kau eina in corpore prie Šv. Ko
šeimyninio pobūdžio žinio Maskvos agentai patys pa
“tvarkoj” didžiausia blogy no į Vilnių pinigus ši mas munijos, taip ir dabar ėjo.
mis. Ypač reikia vengti dvi- sistengia išgarsinti, kad štai
(“Draugas" Acme telephoio.
bė yra pats bolševizmas.
koliška kontora išmoka tik Gražų įspūdį daro toks jų
prasmiškų ir neaiškų išsi- toks tai žymus Lietuvos asIš sudegusio Strand teatro, Brockton, Mass., policistai
vieningas dalyvavimas iš
po.... 6 dienų.
reiškimų, kurie galėtų su- i rnuo (mokslininkas, rašyto- išveda sužeistą ugniagesį. Teatro viduje 28 ugniagesiai
kilmėse su draugijos ženk
kelti įtarimų GPU cenzo- j jas, muzikas, advokatas, gy- gesino gaisrą ir teatro stogas įlūžo. 12 ugniagesių užmuš
—“Tiesa” rašo, kad Viek lais ir t. t.
riams. Tuo būdu, tenka bent dytojas ir kt.) tarnaująs ta ir 16 sužeista.
šniuose negalima gauti laik
tikėtis, bus sumažintas pa okupuotosios Lietuvos įstai
Į šias iškilmes atvyko ga
mesnį
žmogų
ir
pareikalau

Visų
tų
Samprotavimų
I
raščių. Seniau buvęs “Spau na daug žmonių, kurie karš
vojus, kad laiškus iš užsie goje ir net palankiai išsita
Stalino “saulei” šviečiant, I
dos” bendrovės kioskas už tai meldėsi už Lietuvą — jų
nio gaunantieji nenukentė ręs ar parašęs apie bolševi ja atsakyti į “Tarybų Lie akivaizdoje lietuvis šviesuo
prieita
prie
tokios
visuotiJ
tuvos
”
ar
“
Tiesos
”
redakci

lis, prieš save “Tarybos Lie
tų.
darytas ir taip miestelis pa brangiąją tėvynę, ir nėra akų režimą.
jos suprojektuotą anketą: tuvos” ar “Tiesos” reporte nės dezorganizacijos, jog I liktas be laikraščių. Ačiū
bejonės, kad tokios iškilmės
Patyrus apie tokį dalyką, ‘Kodėl aš dalyvausiu rinki rį matydamas, ima dėstyti: imtasi naujų priemonių ko
Dievui! Mažiau žmonės bus Gerajam Viešpačiui labai pa
Dar tenka pastebėti, kadį tenka turėti galvoje štai ką: muose?”
vai prieš pakrikimą. Profe
mulkinami.
tinka ir kad ankščiau ar vė
“
Rinkimuose
dalyvausiu,
bolševikų cenzūra
nededa Firmiausia, reikia atsiminti,
sinių sąjungų centro biuras
Kiekvienoje
laisvesnėje nes noriu tarnauti savo išleido įsakymą, kuriuo pro
liau jų maldos bus išklausy
jokių ženklų, jog vokas bu-į į kokias sąlygas okupuoto- Į .
“
Tiesa
”
rašo,
kad
viena
asmuo ięra^to žmonėms.” O kitą fesinės sąjungos turi suda
tos.
vo atidarytas.
Okupacijos sios Lietuvos gyventojai yra! Sa
vociamas
“
Valgio
”
bendrovės
patar

...
i
4
jn
ii
•
'jais
paklaustų
reporterio:
rytą jis paskaito laikrašty- ryti specialinius kadrus įvai
pradžioje kartkartėmis bu- | atsidūrę. Bolševikai yra pa-Į
**
rKadangi šioje dienoje vie
O
iš
kur
Tamsta,
meldžiaj
e; “Laikau didele garbe da rioms įmonėms ir įstaigoms nautoja, į jos pastabą, kad
davo užklijuojamas pažymė- mėgę įvairias vad. anketas.
tinės Šv. Kazimiero seselės
masis, žinai, kad aš iš viso iyvautį laisviausiuose pašau kontroliuoti. Ypač tokie kon jai valgiai nepatinka, atsa- j
jimas, kad valiutos korrtro- ,r ,
.
,
,
: Maskvoje sumanyta, saky dalyvausiu rinkiminėje ko- lyje rinkimuose) nes tik mykė: “Greit viskas bus ska šventė savo vienuolijos Glo
tes tikslais vokas buvęs at- .
, . , _
trolieriai turės tikrinti so
„ v.
. ' sim, meno dekada. Reporte- medijoje, kurioje rolės
nu, kai nebus iš ko pasi bėjo šventę, tai ir jos buvo
iš Hmojo stalino išvaduotoje
plestas. Tačiau jau kuris I............ ,. _.
vietiškus
kooperatyvus
ir
,
.
... I Mai išsiuntinėjami pas mu- anksto yra padalintos ir ku-! Lietuvoje galiu atiduoti vi
rinkti. Greit ir to neturė pasveikintos nuo rėmėjų, o
laikas, kaip tokie užrašai1
, valstybines parduotuves, livakare susilaukė ne tik dau
?šnyko. Jeigu net, iš pavir jikus, dailininkus,-daininin- rios finalas jau iš anksto sas -jėgas anksčiau dvarinin ' gonines, nacionalizuotus na- sime.”
giau sveikinimų, bet dar bu
šiaus žiūrint, atrodo, kad kus. Ateina toks plunksna- yra žinomas? Ar aš daly- Rų ir bankininkų skriausta- . mus, vaikų lopšelius bei darliaudžiai”
Kauno džiovininkų sana vo apdovanotos gražia auka.
vokas nebuvo atidarytas, tai gnaužis ir pastato klausi- vavau kandidatų parinkime?
želius
ir
t.
t.
Tenka
pastebėmą. “Ką Tamsta manai apie
torijoje mirė poetas M. Lin Koks tai gražus įvertinimas
iš to jokiu būdu neseka, jog Maskvos meno
dekadą?
as pastačiau Lietuvos
šitokiomis frazėmis bolše- j ti, kad šios priemonės im kevičius, išleidęs keletą eilė ir užjautimas seselių jų dar
maskolių žvalgybos specia Kaip Tamsta vertini sovie-i Įiaudies kandidatais mas- Lįkų spauda maitina
savo tasi, norint — užkirsti ke
buotėje mūsų parapijoje!
raščių rinkinių.
listai nebūtų laiško skaitę.
.
... . ,
_
I
kolius
Pozdniakovus, Morolią
biurokratizmui.
Tačiau
tų meną? ir t.t. ir t.t. Ir,
x
skaitytojus. ,
Vietinis.
.' zovus, Supikovus? Ką Liei galima įsivaizduoti, kaip
pabandyk dabar pasakyti
Pramonės komisariato tie
Be abejojimo, nei viena biurokratizmas dar labiau
Taip pat turime atkreip- !
I tuvos liaudis turi bendro
tiesą, kad Bolševikijoje me-Į
ti dėmesį į tai, jog kai ka-J
.
s k~TT
' su Mikais, Movšos sūnumis, tauta nėra apsaugota nuo išbujos, kai pašaliniai žmo kimo ir gaminių realizavi- PLATINKITE “DRAUGĄ”
da neatsargiai elgiasi tie I
J. 8 &1r
Meskupais? Kaip aš galiu į išdavikų, iškrypėlių, fantas- nės pradės tikrinti krautu
pnemomų
a ino \ ar ui |jajsuotj
Sniečkus, Preik- tlJ
panašių tipų. Deja, ir ves, ligonines ir kitas įstai
žmonės, kurie gautus iš oku
liaupsinti! Įvairiai išsisuki
šus, Paleckius, Gedvilas ir lietuvių tauta turi savo gen. gas. Juk tam darbui jau
puotosios Lietuvos laiškus
nėdamas, minties iki galo
kitus išgamas, kurie buvo Vitkauską, Salomėją Nerį, nuo seno veikia valstybės
viešai skelbia, Turima davi
(oughing, Gasping
I nepasakydamas, toks ap
užsodinti Lietuvos gyvento- ■ Lindą Girą ir kitus, nekal- kontrolė, bet sovietų “tvar
nių manyti, kad bolševikų
Kxce«s Aclds and pol&jnoua w>stes ln your
Thanks to a Doctor'a prescrlptlon called
Llood are removed cnlefly thru 9 mtlllon tlny
klausinėjamas pradeda dėsMendaco. thousands now palllate terrlble reKldney tubes or Uiters. And non<(
jams ant sprando okupantų 1 kant 3au aPie Paleckius, ka” įvedė tokį biurokratiz ■lellcate
žvalgyba daugelį iš Lietu , . , , .
currlng attaeks of choklng. gasping, coughi rganlc and non-syatemlc dlsorders of tha
tvt», kad, jo nuomone, me-,
r
r
n i ,
• j
lng, srheezlng Bronclilal Astnma by helplng
Kidneys or Bladder may cause Oetting Up
nature remove thlck escess mucus. No dopes,
,
.1 durtuvų pagalba? ’ Daug ką ! Gedvilas, Pakarklius ir dar mą, jog vienas žmogus kon Itlghts,
vos rašomų laiškų nufoto
Nervousness, Leg Palns, C.reles Unno smokes. no lnjectlons. Just tasteless.
■ er Eyes, Dlzzlness, Backache. Swollen
no dekada bus proga pasir o
» i
..
t-> . ,• x
• ■
pleaaant tablets. The rapld, dellghtful palAnkles.
or
Burnlng
Passages.
In
many
such
galėtų toks apklausinė/a- sauJą žmonių. Bet lietuviai, troliuoja kitą.
grafuoja. Norėdama įklam
llatlve
actlon commonly helps nature brlng
i ases the dluretlc actlon of the Doctor’s prerodyti lietuviškam menui 16
vrelcome aleep—a “Ood-send.” A prlnted
i crlptlon Cyatex helps the Kidneys clean būt
guarantee
vrapped around each package of
mas asmuo atsakyti jeigu skaitydami ar girdėdami topinti, žvalgyba kai kada
.;xcess Aclds. Thls plūs the palllatlve work o.
Mendaco lnsures an lmmedlate refund of
vystės may easlly inake you fee. likę a new
respublikų sostinėje” ir pathe
full
cost
unless you are completely sat(erson ln Just a few days. Trv Cystes under
jis turėtų 'bent minimalinių ^4 žmonių kalbas, jau yra
praleidžia met tokius laišlsfled. You have everythlng to galn and
the guarantee of moucy back uuless com
Sovietų
Lietuvos
valstybi

nothlng to tose under thls posltlve money
,
, .
, , . . našiai. O čia dar reporteris
satisfled. Cystes costs only 3c a doss
back guarantee so get Mendaco from your
apie juos sudarę savo nuo nio plano komisija pradeda pletely
at drugglsts L.td thj larartce proteeta you.
kus,
kuriuose nepalankiai!
sąlygųdrugglst today for only 80c. *“
**
....
.
1 nuo savęs prideda visą eilę
monę. Tad šio plauko žmo
aprašinėjamos gyvenimo są-|
. ,
....
, ,
Bet. negi žmogus “avė no
,
.
. ... \ supcr’.atyvų ir išeina, kad
lygos naujamame rojuje.
genia)iojo stalin0 kon. ru eisi į kalėjimą? Ir dar j gystos nieko jau nesuklai
dins.
Kišeninis
Bet iš to negalima daryti i stiiucijos saulei
šviečiant | bolševikišką kalėj’mą, į kuKNYGOS GAVĖNIOS LAIKUI
Lietuviškai
AnftPsK>.»
išvados, kad žvalgyba nesu- ; galima buvo Sulaukti nepa- rį daug kas jau nukelia, o,
Tenka dar atkreipti dėme
Marijos Gyvenimas............................................................................... 85c
ir
seka laiškų autorių, net jei- prastos laimės, kada mes su bet nei vienas ligšiol ne sį į vieną aplinkybę. NekalApmąstymai apie 7-nius Marijos Sopulius su novenomis ir
AngliškaiLietuviškas
gavėnios skaitymais.................................................................... 35c
gu nepadėta parašo. Užten- lietuvišku menu pasirodysi- i.rįžo .. “Lasciate ogni bant apie grynai gyvybės
Istorija Seno Ir Naujo Testamento su 48-niais paveikslais 25c
ka, jei toks laiškas ar jo r. i e didingoje 16 respublikų speranza, voi ih! entratel” palaikymo interesus (reikia
Gydyklos Nuo Baimės ir Mirties pav. parodo blogo ir gero
ŽODYNĖLIS
ištraukos būtų kur nors vie- sostinėje, į kurią nukreip- - stojasi lietuviui šviesuo gi iš ko nors gyventi!), yra
žmogaus pasielgimus ................................................................ 50c
Kantičkos — visokios giesmės ................................................... $1.75
tai paskelbti, kaip laiško au tos viso pasaulio proletaria- liui prieš akis užrašas
iš labai daug lietuvių, kurie
Šventųjų Gyvenimai — kiekvienai metų dienai—kietais apd. $7.50
toriui gali būti iškelta byla to akys.” Kas išdrįs viešai Dantės “Dieviškosios kome- dirba okupuotosios Lietuvos Jame yra 18.000 reikalin
Kontrloji Elena — graži pasaka ................................................... 25c
iriausių žodžių. Dabar ge
už “žinių teikimą kontrre-j pareikšti, kad jis visų tų dijos,” kurį poetas pamatė vienose ar kitose įstaigose
Mlkaldos Pranašystės ......................................................................... 25c
riausia proga pirkti, ne*
voliucionieriams” ir “užsie- | bolševikiškos frazeologijos prie įėjimo į pragarą. “Pa- kilniais patriotiniais sumeti
Lengvas Rūdas Išmokti Angliškai .............................................. 35c
parduodamas nupiginta kai
Aukso Altorius — maldaknygė ................................................... 50c
nio šnipams.”
auperlatyvų visiškai nesą-, likite bet kurią viltį, jūs, mais, tikėdamiesi savo pa
na Galima gauti ‘Draugo*
Ta pati maldaknygė dailiais celuloido apdarais .... $1.85
kė,!
Ikurie įeinate” — turi pagal- siaukojimu gelbėti, kas dar
Žolių
Knygelė — aprašo visokias žoles ir šaknis ................ 25c
•knvirvne dabar: kaina
voti tokiu atveju lietuvis galima gelbėti. Juk ir taip
Kai kam, galimas daly
Geros Trajankos............... 60c .... arba 3 pakai už .... $1.50
Nervų Arbata ........................................................................................ R5c
Arba štai artinasi “rinki- šviesuolis, žinodamas, kad visur į pirmąsias vietas prikas, šie patarimai atrodys
tik $1.00
Vidurių Reguliavimo Arbata .......................................................... 80c
net perdėti. Tačiau žmonės,! mai” į Maskolijos “demo- už švelniausiu būdu pareik- grūsta maskolių ir žydų!
Dusulio Arbata .................................................................................... 8Oc
negyvenę po bolševikų re- kratiškiausią pasaulyje par- štą tiesą, jis nukeliaus į Tad šie pasišventėliai, nešą
DRAUGAS*
M. ŽUKAITIS,
23.34 South Oakley Avė..
žimu, negali net įsivaizduo- lamentą.” Reporteris ateina GPU tarnų, žmogaus veidą savo sunkų kryžių Tėvynėe
33.3 Dean Road,
Spencerport, N. Y.
Cbicago, Illinois
ti, kokių priemonių sugalvo- pas universiteto profesorių, teturinčių, saugojamą kalė- į varoan, yra verti ypatingos
J
jimą.
jpaįftrbos.
ja GPU agentai, norėdami gydytoją ar kurį kitą žino-

Nededa jokių ženklų, kad laiškas buvo
atidarytas. - Fotografuoja gaunamus iš
užsienio laiškus. - Neatsargus žodis gali
pražudyti nekaltus žmones. - Šnipinėji
mas pasiekęs aukščiausį laipsnį. - Sa
kyk taip, arba kalėjimas.
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korespondentams raitų negalina,

mm nepraioma tai padaryti lr neprialunčlsina tam tiks
lul paito lenkių. Redakclla pasilaiko sau teisę taisyti
tr trumpinti visus prisiųstus raitus ir ypač korespon
dencijas sulig savo nuožiūros.-Korespondentu piaio ra
šyti trumpai ir aliklal (Jei galima raiomaja mainėte t.
paliekant didelius tarpus patalsymama vengiant pole
mikos ar sjsmsniikumit.
Pasenusias korespoadsaaljos I
latkraitln nededamos

- a -

Entered aa Second-Clasa Matter Marcb 81, 1916 ai
Cbicago, Illinois. L'nder the Act ot Marcb I, 1879.
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Sovietų Pagalba Hitleriui
Sovietų Rusija daug kuo prisidėjo prie
Hitlerio įsigalėjimo. Jei ne medžiaginiai,
tai moraliai ji pagelbėjo naciams' užgrob
ti kai kuriuos kraštus.

Stalinas daug kartų iškilmingai ir aiš
kiai buvo žadėjęs ginti Lietuvą, jei Hitle
ris mėgintų atplėšti ' nuo jos Klaipėdos
kraštą; jis taip pat žadėjo ginti Čekoslo
vakiją ir Balkanų valstybes. Bet kai na
ciai vykdė savo imperialistinius žygius,
Maskva savo duoto žodžio nepildė, “di
plomatiškai” nutylėjo, nė protesto nepa
si ųsdama Berlynan.

Čia Stalinas aiškiai parodė savo dvivei
diškumą. Kai Hitleris sulamdė Čekoslo
vakiją ir Maskva nė piršto dėl to nepa
judino, jau tada buvo aišku, kad Stalinas,
kiek tik galėdamas, pataikauja Vokietijos
naciams.
Ir ne be reikalo.
Paaiškėjo, kad ir patsai Stalinas gengsteriškai tykojo užpulti, pagrobti, pavergti
ir žudyti. Taip iškilmingai žadėjęs ginti
Lietuvą, jei ją lenkai ar vokiečiai užpultų,
jis pats, paneigęs tarptautines sutartis
ir paprasčiausią žmoniškumą, smurto
keliu okupavo ir Lietuvą ir visas Balti
jos valstybes.

Po to įvykio dar labiau pasidarė aišku,
kodėl Stalinas užgyrė Hitlerio smurtą ir
kodėl tiedu du diktatoriai taip “maloniai"
pasibučiavo, sudarydami speciales drau
gingumo sutartis.
Su visoms kitoms valstybėms 3talinas
nesiskaitė. Jis laužė su jomis sutartis, pa
žadus ir biaūriai veidmainiavo. Bet užtat
Hitlerio Stalinas neprigiudinėja: pildo

sutartis, moraliai ir medžiaginiai na
ciams talkininkauja.

Ir sakyti nereikia, nes visiems žinoma,
kad Hitleris iš Sovietų Rusijos dabar jau
lengvu būdu gauna ir maisto produktų, ir
visokios žaliavos, ir net karo amunicijos.
Stalino pataikavimas naciams yra taip di
delis, kad jis pasidarė jų agentas:
iš kitų kraštų superka reikalingus ka
rui reikmenis ir juos persiunčia Hitle
riui.

Taip apsukriai Stalinas agentauja Vo
kietijos naciams, kad jam pavyko net iš
Jungtinių Amerikos Valstybių užpirkti už
dešimtis milijonų dolerių prekių ir jas par
davė Vokietijai. Tokie dalykai komunis
tams pavyksta padaryti, nors, kaip vi
siems žinoma, šio krašto vyriausybė yra
labai griežtai nusistačiusi prieš Hitlerį ir
viską daro, kad padėti Anglijai jį nuga
lėti. Ant kiek Hitleris įvertins tą Stalino
ištikimumą ir uolumą, parodys netolima
ateitis.
Apie Stalino agentavimą Hitleriui pra
neša Bureau of Foreign and Domestic
Commerce ir daug apie tai rašo spauda.
Nelabai seniai Didžiosios Britanijos vy
riausybė net protestą iškėlė prieš tokį
šmugelį.
Iš šių kelių faktų yra aišku, kad šian
dien
kiekvienas Maskvos agentas Amerikoj
ar kur kitur, drauge, yra ir Hitlerio agentas. Tokiais agentais

yra

ir lietuvių

komunistų šlamštų redaktoriai,

KAIP BUVO NUSTATYTA
bilių,! LIETUVOS TAUTINĖ VĖLIAVA?

Visiems Rūpimu Klausimu

D K A IT G A S
TH K

kurie

visukuo yra parsidavę diktatoriams.
Atsižvelgiant į tą visa, vis dėlto nesu

prantama, kokiu tikslu Jungtinių Valsty
bių vyriausybė palaiko bet kokius santy
kius su Sovietų Rusija, kuri iš vienos pu
sės agentauja Vokietijos naciams, o iš ki
tos — nori sugriauti šio krašto demokra
tinę santvarką.

Trečiadienis, kovo 12, 1941

Nėra abejonės, kad, priėmus 1776
Anglija susilauks didesnės ir moralinės
ir medžiaginės paramos iš Jungtinių Va!Lietuvai dar savo nepri- susirinko Rūtos klūbo prie
stybių. Bet daug kas šiandien klausia, r.i klausomybės
neatstačius, danga 31 vilnietis ir A. Jatą bilių įgyvendinus
tautinių spalvų klausimas1 nulaitis ten paskaitė refe
reiks siųsti iš Amerikos kariuomenę ! buvo keliamas visokiuose I ratą apie Prūsų Landtago
Europos ir Azijos karo frontus, ar ne? lietuvių susibūrimuose. Bu-1 nario Gaigalaičio brošiūrą
ĮĮ^Ui'Įi1 IBI' ull||li|
Berods, kad ne.
vo jaučiamas reikalas paro Litauisch-Baitische Frage,
Biliuje nieko apie tai nesakoma, tai vie dyti vienybę bendru puošniu iškeldamas Lietuvos ateities
Sii.
na. Antra, kam žinoma šiandieninė k.aro>
.~'T
,r
. . , .
_
simboliu. Kaip juosta reike- klausimą. Čia jau kilo kitų
nežinai Tamsta, kad kur
eiga ir visos susisiekimo priemones, tas
supranta, kad Amerikos kariuomenės 1,!° Lletuvoa bi’v4» kovoto- klausimų dėl propagandos, Po Svietą
viskas atvira, ten nieks ne
karo frontus nebus galima siųsti. Nebus, Jam8 susijuosti vėliava jų dėl informacijų biuro, dėl Pasidairius
įdomu? Imkim ani pleisą,
etnografinių Lietuvos sienų
nė reikalo. Patys Anglijos vyriausybės patriotinėje tarnyboje
jei jo durys bus atlapos ir
žmonės yra pareiškę, kad iš Amerikos rei- į Šen ir ten tas spalvų klau ir t.t.
Pašenavotas profesoriau! visiems žinoma, kas jame
Antras toks Rūtos sambū- Nežinau, ar jūs sutiksite iš
kalinga gauti tik karo amunicijos: lėktų- simas net būdavo savaranyra, nieks apie jį nieko ne
vų, tankų, šautuvų ir t.t. Kariuomenės ne- kiškai išsprendžiamas. Ame ris, po savaitės, išklausė dr. aiškinti man yieną labaį
šnekės. Ale tegul tame pleireikėsią.
rikoje ir Rytprūsiuose lie-1 J. Šaulio paskaitą apie Rohr-j gyarbų klausimą Aš krei.
Karo specialistai apskaičiuoja, kad, jei tuviai jau seniau buvo pa- bacho knygą Russland und'piaugį prie gayo draugU( tai se būna pekla, bet prie jo
Anglijai pavyks išsilaikyti per busimuo sirinkę žalią-baltą-raudoną wir. Susirinkusieji svarstė, i yrg baišavikUt ale jie lyg pastatyti sargai, kurie iš
sius šešis mėnesius, jai pavojai bus pra vėliavą ir ją vartojo savo. kaip spirtis prieš lenkų ak-, nenorom tą klausimą aiš- tolo nieko neprileis, gi iš
vidaus bus užkrenkiuota mu
ėję. Per tiek
. y laiko ji galėsianti išsilaikyti,
.
?’ pokyliuose, šventėse ir pat- ciją, kuri įsiteikdama vo-|vjei gaus is Amerikos pakankamai amuni- .
..... .
„5
, .
T. x
.
Kiną.
zika, dar ir saulės spindu
.. °
, notiskose iškilmėse. Kitur ' kieciams, Lietuvą trauke
liai švies, pamatysi, kiek at
Kas bus po šešių mėnesių?
VVtis
lietuvius JU dar | Prie būsimos Lenkijos.
I Klausimas yra toks: jei
kurie
Abi kariaujančios pusės bus priverstos,be^ar P° savadas (XII. 18) | a sa
aiP £erai» siras lengvadūdžių,
šnekės ir rašys, kad ten
taikintis.
, Tas klausimas vpatineai'tokia Rūtos arbata Jau nu‘ jkodel Jie neisleldzia gromarojus. Stalinas yra įsitrik.* Ar taip bus, ar ne, šiandien dar neleng-l prįbrendo kai lietuviu tau-isibodo' Dar kartą Rūta su‘
kyriose,_ ten gyvenanti
sinęs ir gerai žino, kad jei
va pasakyti. Gyvename visokiausių staig-!
atgimimo valan s^r^nko gru°džio 26 d. Janu- . žmonės norėtų savo gimi
laitis kiek netvarkingai, bet ! r*ėms užsieny parašyti tei- savo peklą visiems atlapos,
menų laikais. Per pastaruosius kelis mei dą. Reikėjo tik, kad kas
‘tus tiek daug įvyko netikėtumų, kad ne
karštai paleido ir gynė ne- syb£? Tiesa, pagyrimų gro- net patys balšavikai nuo jo
drąsu yra pranašauti, taip pat nedrąsu ir nors čia duotų autoritetin priklausomybės šūkį. Prieš matos nekliudomos.
Tas nusisuks. Dėl to iš jo kara
kitų, kad ir specialistų, pranašavimą imti gą atsakymą.
mirtį klūbas pamėgino mes- Pats ir su laikraščiais. Vien lystės ir tegirdime, kad ten
Jau nuo Didžiojo Karo
už tikrą pinigą.
tis į politinį sūkurį, bet tam pagyrimai tiktai mus čionai viskas gera.
pradžios
1914
metais,
dviem
Ar Jungtinėms Valstybėms reiks eiti j
nebetiko arbatėlių rėmai nei pasiekia. Man atrodo, kad
Gal pasakysi, kodėl mūsiš
karą, ar ne, — irgi nelengva pasakyti. mūsų kaimynams susidūrus,
atmosfera.
jei daugiau nuomonių liuo kiai balšavikai nevažiuoja į
Aišku tik viena: vyriausybė gerai daro lietuviai ėmė ruoštis į nau
stiprindama krašto saugumą ir tame dar ją organizuotą tautinį gy-. Todėl po Naujų Metų at- sai būtų išreiškiama, tuomet Stalino rojų! Lengva paša
be kiekvienas geras ir sąmoningas pilietis venimą. Vokiečiams Lietuvą' sirado naujas susibūrimas, galima būtų daryti išvadas, j kyti, kad patekti į rojų, taBet dabar nieko. Todėl šis i vorščiai, reikia būti be joturi nuoširdžiai kooperuoti.
užėmus 1915 m. rugsėjo m.' daug siauresnis, bet aiškiau
dalykas kelia manyje, ir ti- kio grieko. O rask čia bent
18 d., susidarė reikalingos j nusistatęs politikos klausikiu daugely mano draugų, vieną balšaviką, kuris būtų
sąlygos. Lietuvių būrys Vil mais. Tai buvo vadinamieji
, nesugriešijęs prieš Staliną?
niuje, nors ir labai sunkio ketvirtadieniai. Antrame to- nea‘skun'ų ,r abeJ°n‘>b
Tokį klausimą pakėlė “Darbininkas” sa se okupacijos sąlygose, vie kiame ketvirtadieny 1916 V‘S ?. s’eP,ama’ tal vercla Sakysim, toks draugas Pruvo vedamajame straipsnyje ir į tą klau
.. slaptai šoko į darbą. m. sausio 27 d. dalyvavo ,manytl- kad tan ne8eral- Jei- seika. Jis amžinai negalės
šai. ir
simą taip atsako:
Tuojau susimetė komite- vienuolika žmonių: BasanaV,.SU Proletar«' arba dar Stalino rojaus pamatyti. Jo
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.
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Kaip
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matome,
tie
Lietuvos
išJ
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Z-----------------tai krunės kur susibūrė vi- virius kun
Dogelis
Janu- bininkų gyvenimas ten taip į grįekai,
sklokininko,
davikai atspėjo tik vieną faktą, būtent, tai; &
k
, °
2 1 yičlus’ kun*
1 ’ Ja“U geras, rodos, nebūtų jokio I Stalino akvse ii net i kuD’
•
----5
veikėjai.
Ir
laitis,
Kairys,
Klimas,
Ky-i_.
vJ~ o1
_^.
kad Amerikos lietuviai ruoš nepriklau-J sokbl srovių
[reikalo
slėpti.
Priešingai, &talino aRyse Ji net l RuPBomybės sukaktį, bet apsiriko, sakyda- tarp kitų didžiųjų Lietuvos mantas, kun. Kukta, J. Šau-jv.gk^ rodytį kaip ant del rą riečįa. Tas pats ir su
daugeliu kitų. Stalino saulė
mi, kad minės tik kai kur ir kad šmeiš atstatymo problemų tada lys, Smetona ir Stulginskis.
no. Aš pradedu abejoti apie tokia pasiutiška, kad viską
komunistus ir kiekvieną pažangų žmo jie svarstė tautinių spalvų j Vėliau tame būry matome
to rojaus gerumus. Tiesa, peršviečia, viską suranda gų. Faktinai jie ruošė nepriklausomy arba tautinės vėliavos klau-• dar kun. Stankevičių, Šerną,
bės iškilmes ne kai kur, o visur, ir la simą. Vėliava atrodė tiek J. Vileišį ir net Domaševi- didesnieji tavorščiai, gal, ir ne tik balšavikų griekus,
bai sėkmingai, šmeižti komunistus ne pat būtina, kaip gimstan čių. Jis rinkosi vasario 3 d., žino kiek apie gerumus, ar- • aie visokią svieto marnastį
buvo reikalo, nes komunistai patys ga čiam kūdikiui marškinėliai. 10, 17, 24, kovo 16, 23, 29 d. ba blogumus, bet ir jie grei bet kokios nuosavybės pačiausiai
nenori
teisybės vydale. Nuo jos nepaslėpsi
nėtinai apsišmeižė — savo darbais. Gi
Bet visai konkrečiai tau Svarstomi klausimai buvo
mums sakyti. Tas negerai, j nei dviejų porų pančiakų,
pažangiųjų žmonių irgi nieks nešmeižė,
tinių spalvų arba vėliavos bendri politiniai, praktiški,
nes jie visi buvo nepriklausomybės miklausimą pastatė tiktai 1917 kilę okupacijos sąlygose, Jei teisybės nesilaiko, todėl nej dviejų marškinių arba
nėtojų eilėse. Charakteringas taip pat
ir pasitikėjimo jais negali kelnių nei lašinių paltės, net
išsireiškimas, kad “šmeiš Lietuvos vy m. birželio 6 d. susirinkimas propagandos, laikraščio, net ma turėti. Jeigu ir toliau
svieto kruopos! Dėl to bal
riausybę”. šmeižti Lietuvos vyriausybę, pas d-rą J. Basanavičių. Tai slaptų atsišaukimų.
taip meluos, žinoma,
dau šavikai velija
kapitalistų
Bet ir tie pasikalbėjimai
kad ir kas norėtų, nėra kaip, neB ji da buvo, berods, eilinis vadina
giau nieko neliks padaryti, pekloj gyventi, negu patekti
bar pakrikusi ir joe buvusieji nariai mojo Consortiumo posėdis. ilgainiui kiek ištižo, o rei
kaip kvitinti batšavikus.
Stalino saulės karantinon.
To nerangiu lotynišku kalų atsirado visai konkre .v •
kenčia drauge su visa tauta. Bet jei bol
ševikai Lietuvos vyriausybe vadina ru vardu pavadinto Consortiu- čių ir net skubių, kuriems
Todėl, profesoriau, ką jūs
Daktaras: — Kaip gi at
sų sovietus, tai ir sovietai tiek yra nu- mo istorija buvo gana vin- reikėjo organizuoto reagavi- manote apie visas slapty
sitiko tau toji nelaimė
su
sišmeižę, kad prie jų juodašimtiškų dar giuota.
mo. Todėl ir tas vadinamas bes ir tuos skelbiamus neva mulu?
bų nėra jau ko bepridėti. Užtenka tik
Tik karui prasidėjus, bu-' inteligentų būrys pakriko, gerumus? Ar gali būti taip
Sužeistasis: — Pirmiau
sovietų darbelius vardais išskaičiuoti (ir vo Vilniuje sukurtas nepar-Bet tuojau buvo sudarytas, gerai Lietuvoje, kaip skel
siai aš koja pasveikinau mu
tai dar nepilnai), tai jie bus juodesni už
tinis komitetas nukentėju balandžio 24 d. naujas bū biama ?
Ex-Saldotas.
lą, o paskui jis man grąžino
aršiausią šmeižtą. Išdavikiškai klastin
slėms nuo karo šelpti. Mar rys iš Basanavičiaus, DogeMielas Ex-Saldote! Ar gi komplimentą.
gas Lietuvos okupavimas neturi lygaus
tynas
Yčas,
būdamas
Rusilio,
Klimo,
Šaulio
ir
Smeto
pavyzdžio tautų istorijoj.
-—•v «r—
“Ne šmeižt, bet stebėtis mums tenka, < jos Dūmos atstovu, tiko jam noiL Vėliau buvo dar paiš kur pas lietuviškus bolševikus randa- pirmininkauti ir juoba pini- kviesti M. Biržiška, JanulaiAy GEQRGE
si tiek begalinės kvailystės ar nachalaus gama išgauti. Bet kilo nesu-' tis, Kairys, Stulgfnskis ir
įžūlumo, kad smurtą, išdavystę ir bar sipratimų tarp dešiniųjų ir; Žmuidzinavičius.
barišką užgrobimą išdrįsta vadinti Lie kairiųjų.
M0NTG0MM(
i Tuo būdu susidarė vadiVokiečiams Lietuvą ūžė- Į namoji Politinė grupė, kuri
tuvos išgelbėjimu? Juk jie patys ver
giškai laižo batus rusų komisarams — mus, komitetas pasidalijo ruošė memorandumus okuTHE ALABAMA
tai koks čia išsigelbėjimas? Ir kas, pa pusiau: Yčas su dalim narių pacijos valdžiai, siuntė deSUPREM^COURT
galiau ta dabartinė Lietuvos “vyriausy pasitraukė į Rusiją, o vice- Į legatus į užsienį, steigė at0UTLAWED TRAFBC
bė”? Ar jie patys, rusams vergaujan
PARKINŪ
pirmininkas Smetona su ki- stovybes, svarstė orientacitieji Lietuvos bolševikai, ar Maskvos
0N
kominternas? Vergai negali šalies val ta dalim pasiliko Vilniuje, jos klausimą, organizavo
STREETS
Tuojau
buvo
pamėginta
vi

etnograffines
studijas,
gal

dyti, nes jie tik klusnūs pastūmdėliai,
AS AN
*UNAUTM0WZE0
gi svetimos valstybės valdovus vadinti sus lietuvius suburti į vie vojo apie visos Lietuvos at
EKERaSE
Lietuvos vyriausybe tik beprotis tega ną krūvą tame komitete. stovų konferenciją, rūpino
OF THE
Tatai pasisekė, nors ir ne si laikraščio leidimu ir t.t.
li”.
TAKI NG a
*
•
*
pirmomis dienomis:
dar
1917 metais ta grupė kaž"'“•y OkLAf^jOS ISLMDS.
Neužmirškime, kad mūsų, lietuvių ka daug senų partinių atrūgų i kodėl gavo Consortiumo var
-J*
f .V' H
talikų organizacijos ir draugijos yra di neišgaravo. Tačiau apysto- ! dą. Gegužės 10 d. į tą Con—-•
EVERY WINTEft
džiausiais lietuvybės išlaikymo ir kovos vos reikalavo vienybės ir sortiumą buvo dar priimti:
PROVES OFTREASUfcl
dėl Lietuvos nepriklausomybės ramsčiais. savitarpinio susiklausymo. A. Gylys, kun. Brazys, D.
HUNTERS C0M6
Dėl to būkime jų veikliais nariais ir rė
THEUntf ISLANOS
Kadangi komitetas dau Malinauskas, o vėliau Stamėjais.
fortreasure
giausia užsiėmė prieglaudo- j šinskas, kun. Kukta ir kun. i
REPUTED
TO HAVE
Lietuvai Gelbėti Fondo vaju. tebeina. ™? ir PaSa!Pa' tai ^limais, Reinys. Taip Coneortiumui ,
fttEN Bur,to
Kas dar nėra jo nariais, prašoma prisidė- kdr®8’ kitokios grupės, daž-1 prasiplėtus, buvo sudarytas
BY CAPTAIN
ti. Narystės mokestis, kaip žinoma, vienas nai iš tų pačių žmonių. 1915 biuras iš M. Biržiškos, KliHENRY MOROAH.'
m. gruodžio 4 d., pavyzdžiui,
(Nukelta j 6 pusi.)
doleris į metus.
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partijos rėžimas sunaikino atmintyje. Didžiausios pasvisą opoziciją, uždarė 1000 tangos turėtų būti nukreipAl. R&chmanova.
laikraščių, visus kitus kon- tos į tai, kad numatytų, kaip
Kame slepiasi giliausios
Ne tik šiandien yra ne-i Pažymėtina, kad daugelis t roliuoj a valstybė. Radijas ir kada bus sunaikintos juošių dienų nelaimių ir kan-, laiminga Europa, nes ne tik! izmų sekėjų ir nežino kam įr krutamieji paveikslai vai-! dos, naikinančios pasaulio
Romanas
I čių šaknys, teisingai kl.au- šiandien siaučia tamsiosios Jiems reikia tarnauti, jie tik džios rankose. Bažnyčia su- mintys ir idėjos, su kurių
II Tomas
j šia ne vienas susirūpinęs! mintys ir padugnių gaiva- akli kitų įrankiai. Paklausk varžyta. Visa mokymo ir žuvimu yra surišta ir mūsų
žmogus? Kodėl dauguma lai, kurie visa nori sunai- JU> kas socializmas, komu- auklėjimo sistema, nuo vai-i ir visų pavergtų tautų NeIšvertė Ant. Pauliukonis
! Europos tautų turėjo lieti kinti. Jau 1802 metais, Da- nizmas ar kitas izmas, tai kų darželių lig universiteto priklausomybės ateitis.
Ir
kraują, pralaimėti ir dabar niel Webster rašė: “Nelai- Jie nieko nesumos pasakyti, valdžios žinioje. Darbininkų nepesimistai turės sutikti,
’ (Tęsinys.)
taip baisiai turi kęsti fiziš- minga Europa! Dievo Teis- jei to negalės paskaityti sa- unijos sunaikintos, jų tur- kad juodasis slibinas nepaMums taip pat netrukus ateis galas; Mes net ką ir ypač dvasinį kęsmą, mas kietai prislėgė Tave! vo “receptuose”, kuriuose tas konfiskuotas. Advokatai leis savo aukų, kad jo desneturime jau kur pergulėti; nieko neduoda koopera be aiškesnio pramatymo a- Tavo kentėjimai turėtų su- esti surašomi visi aklų va-inebegali laisvai ginti savo trukcija yra tik laisvės ir
tyve, ir iš viso niekur nieko nebegauname,' kadangi teities. Daugumai atrodo aiš kelti gailesčio ir angelams, dų atsakymai. Juk laisvam į klientą, bet turi klausyti vai teisingumo laidas. Ar mes
Mes dabar esame laikomos darbo pabėgėlė, o Mūsų kus atsakymas — kalti dik- o kad angelų ašaros galėtų piliečiui baisu ir pamatyti, stybės nurodymų. Teismai planuojame ta linkme? Ar
sūnus yra politinis nusikaltėlis. Mūsų Manką jie taip tatoriai, ponai Adolfas, Juo- nuplauti tavo nusikaltimus! kad reiktų pasidaryti socia- suvaržyti. Teisingumas yra'nesame tik šventų troškipat išsivedė, kur — niekas nežino; jie išsivežė visą zapas, Benito... Bet giliau Rytinė šalis, atrodo dreba lizmo valdiniu. Juk socia- partijos boso rankose. Dar- mų ir gražių vilčių apakinvežimą pilną žmonių. Vakar mačiau Mūsų Sierką — pagalvojus, darosi neaišku, ir yra prie bedugnės kran- Į lizmo doktrina reikalauja, bo valandos prailgintos, ai- ti ir per daug tomis viltimis
ji dabar dirba kolchoze, pavadintame “Lenino atmi kodėl anie galėjo pavergti to!” Tai tos pačios minties kad pasaulio gėrybių pro- gos sumažintos, streikai už- gyvename, kai kartais naunimui;” dabar ji turi vilkti plytas; vargšelė taip su- Europos tautas, maudyti padarinys, tos pačios juodo- dukcija ir padalinimas yra drausti. Neteisėtas gimimas! dingiau pažvelgti kad ir
lysusi, kad tik vieni kaulai ir oda, grobai pro šonus kraujuose nekaltų gyvento- sios idėjos vaikas, katastro- ne asmeniškas dalykas, bet legalizuotas ir laikomas ly-| žiauriai ateičiai tiesiog į akyšo. J, išsivedė Ivanas, kuris - visi Ui žino - , jų vajku8 ,igonis moteris fa
vaitojimai, ne kolektyvinė nuosavybė dar-igiaį garbingu. Mokslas me- kis...
St.
buvo didžiausias kaime tinginys ir niekadaris, bet vjgu3 žmones gyvuljai8 lai. kaltų ko„vulsijos, skundai, bininkų klasės, ir tik pra- j nas, muzika ir teatras iš--------------------dabar jis yra kolektyve vyriausias. Ir kaip jis Mū-|kyti negirdėtai žiauriai su badas, vergija...
gyvenimo dalykai yra ir ga- naudojami partijai ir rasei.
Margos Mintys
rcrčn
Q i o r* Iro
rv-inar^Y
Av neturi
cnt Irmtinoc
_
.
sų vargšę
Sierką
mušė! “
“Ar
neturi ant
krūtinės I jais elgtis, veidmainiškai
Mūsų laikais piktoji min li būti privati darbininko Viengungiai apdėti mokeskryžiaus? Bijok Pono Dievo, kad taip nekaltą gyvu- girtis neva gerais darbais tis įsikūnijo visokiuose “iz- nuosavybė. Socialistinė vai- į čiais. Įvesta priverčiamojo
Nenoriu manyti, kad ištilį daužai: už tai po mirties tave velniai lygiai taip , Juk ir kitOg tautos turėjo' muose” socializme, bolševiz- stybė kalba apie darbininko darbo tarnyba. Rinkimai sug amžiua svetimiems verčirškins aname pasaulyje, tu niekše! Mes jam paša-, sav0 vadus rūpinosi savo me, komunizme, nacizme, fa-j teisę gauti algą, bet nesako kontroliuojami. Viešas pa- „avP netUvis laisvės nepakėme. Bet jis į Mus tik dėbtelėjo šnairai akimis ir apsigynimu ir tačiau viskas šizme ir t.t. Matomieji iz- kokia ji turi būti ir kaip tarnavimas padarytas nau- ! miltų.
atkirto, kad dabar jau nebėra nei jokio Dievo, nei veitui!
' mų atstovai yra tik įran- ją mokės, nes viską tvarkys josios kastos privilegija, Pulk. Įeit. S. Zaskevičius
velnių; valdžia priklauso varguomenei, ir jie gali
Reikia sutikti, kad dikta- kiai’ ir
ver8ai ,5m‘ valstybė. Socialistai nori žmonės valdomi jėga, ne įdaryti, ką tik nori. Ir vargšą gyvulį pradėjo dar
toriai yra faktiškieji tų ne- si«« miniiųir idėjų Sak°' tvarkyti prekių kainas ir j statymais; areštai be teisės Daugelis tėvynę ir laisvę
daugiau pliekti. Kad tik dėl to būtų Mums dar laimių autoriai įrankiai va- kad vis*
tamsiosioms Pati darbą, bet neturį plano, įr kalinimai be teismo”,
turi savo lūpose, nedaug gi
skaudžiau. O, žinotum, kokiomis akimis tąsyk varg dai. Bet viskas, kas dabar Pajėgoms, burtams, astrolo- kaiptai galės atlikti, sočiaVokietijos bankas ir pro- kas savo širdyje. Tikroji gi
šė Sierką į Mus pažiūrėjo! Bet Mes negalėjome jai vyksta tai nėra tik pasku- i gijai’ hiPnozei- magizmui ir listinė doktrina greit pasi- dukcija jau yra nacionališių
švenčiausių vertybių
nieko padėti. Dabar žmonės iš viso nepripažįsta jo tinių dienų vaisius o tai y- pan> Tuo atzvilSiu 3ie jau darė
diktatoriška valstybė zuota ir nieko savo nebeli- meilė glūdi nuolatiniame sa
kio pasigailėjimo, sako, toki dalykai jau panaikinti.
nėra laisvi, bet patys nelai- ir socializmas buvo vartai ko. Didžiausių kompanijų vimeilės atsižadėjime.
O kolchoze — vieni juokai — visi gyvena kaip el ra ilgų metų padarinys, ku mingi vergai.
i komunizmą.
.
savininkai bėra tik vardu,
F. D. Guerazzi
getos, niekas nenori dirbti, nes ir kam — juk vis ris palengvėl priaugo gyve
Įdomi juodosios minties į Teisingai sakoma, kad so. ( o visą pelną turį sumokėti
tiek niekam nieko iš to nelieka —, todėl nėra jo niman ir taip baisiai suža
kelionė paskutiniais laikais
kios prasmės nė dirbti. Mes negalime nė miegoti — lojo Europą. Dabartinių ka
Štai du draugu, Leninas ir pos, jo doktrina“ — Indivijuodos minties siau
vis atsimename Savo Vanką su Manka, netgi neži nčių ir nelaimių priežastys
Pain—Agony Starts To Leave io
Stalinas, piktosios minties das yra valstybės vergas, jtlmą zmonxų nelaimei.
24 Hours
nome, ko turime Dievą prašyti: sveikatos ar sukal slepiasi giliau ir yra labai
pavergti, nugali milijonus Čia sakoma, kad individai! Praktiškai mes turėtuHappy Days Ahead for You
senos
kilmės
ir
biaurios
gi

bėti “Amžiną atilsį” už vėles. Ar Tu, mano brangio
geros minties ir paprastos sukuria valstybes, o sočia- mėm atsiminti, kad kol tos
Thlnk of lt—hovt th,s old world
rtaeg make proffrees—no» comes a
ji, ten mieste negalėtum kuo nors mūsų Vankai pa- minės, tai demoniškos šakprescription whlch is known to pharširdies
žmonių.
Jų
laimėji

lizmas tvirtina, kad valsty- juodos idėjos siautės pasau- macists as Allenru and wlthln 48
dėti? Vargšas berniukas, jis gaus galą, jeigu iki šiol "’®s atzft*a’ kuri visais amafter you start to take this
mas
uždega
godumą
ir
geis

bė turi kontroliuoti visus lyje ir ypač Lietuvos pašo- bours
t.wift fecttng forinula pain, agony and
dar jo negavo. Kad nors būtų visus drauge išsiun- Į ^a*s vėtei*8! žmonijos darIndanimatlon caused by eicets urlo
has started to depart.
tę, o dabar.... po vieną išgraibstė. Ar kartais, brankiekvieno darbo mą kitose galvose panašiai indi vidus. Mes sakome, kad nėj, tai šviesesnių dienų sun iicid
•Allenru does just what this nuties
nays lt wlll do—it ls (tuaranteed. You
veikti,
viešpatauti.
Vienas
.
piliečiai
turi
kontroliuoti
ku
laukti.
Tai
ir
Lietuvos
gioji, negalėtum Mūsų pas savo priimti? Ką Mes čia Pradzia yra kokia norsjninvan Bet one generous bottle at leadIng drugetores everywhore for 8t
vienos galime daryti? Nieko kito nebeliko, kaip mir- tis’
laikui bėgant čiumpa Italiją, kitas Vokie-1 konstitucinės valdžios for- Nepriklausomybės * atgavi- cente and If lt doasn't brlng the joy»
pasidaro idėja, ir pagaliau tiją. Komunistiniai - sočia- mą. Socializmo valstybė yra mas turėtų visa tai turėti ! JaouITJMS'St2£i2ro!n‘
ti badu.
duoda vaisių. Dabartiniai listiniai gaivalai demorali- viskas ir piliečiai tampa valJūsų Teta Marija.
kruvini vaisiai rodo, kad ,zuoja didžiąją Prancūziją, stybės vergais už jų pačių
Perskaičiusi laišką, Ona Ivanovna įsmeigė akis į ta mintis, pagimdžiusi taip kuri turėjo suklupti po ga- užtarnautas pensijas, pašalbaisias idėjas ir dar baises- lingesnės juodos minties įpa8. Sveikai galvojant, attolį.
— Mama, duok valgyti! — nutraukė jos mintis ma- n*us va-teius, turėjo būti ne- pionieriaus
......” batu. Po to , rodo geriau, kad kiekvienas
žąsis Boria, kratydamas jos sijono skverną. Ona Ivan- žmoniška’ demon«ka' pra-j seks e.lė kitų aukų. Pirma, laisvai gali veikti ir dirbti
II S---mane> kad
tik nacizmas
ovna drožė jam per ausį ir piktai atkirto:
ariška,
tiesiog
velniška. ir valstybei, socializmas varžo
— Gausi tada, kai paduosiu! Dabar dar ne laikas! J “Ateina velnias ir atima žo- fašizmas yra broliai, abu individualybę ir palaiko klaKomunistams užgrobus Lietuvą ir visas jos įstai
skelbėsi komunizmo priešai, Bįų sistemą. Prigimtis sako,
gas, lietuviška knyga pasidaro retenybė. Dar ga
— Mama, ir aš noriu valgyti! — pradėjo verkti ma- dį iš jų širdies”, sako Evanabu skelbėsi galingi, bet da- kad reikia pripažinti nuosalima gauti pasirinkimą knygų mūsų kalboje “Drau
žoji Sonečka, ligi tol žaidusi ant grindų su pora skaros gelija (Luk. 8). Ar čia nebar jau Hitleris ir Stalinas , Vybes ir paveldėjimo teises,
go
” knygyne. Čia paduodame tik keletą pavyzdžių:
gabalėlių.
bus pasidarbavęs tas pats
pasibučiavo,
pasisveikino, J socializmas viską nori riboOna Ivanovna užsidengė rankomis veidus. Ir toje pragariškas šėtonas, kurs
PO £1.00
susijungė, ir ta trijukė kan- ti ar visiškai panaikinti.
pozoje išsėdėjo ilgai, ilgai. Paskum pamažu atsistojo, ' pašalino iš žmonių minties
Sparnuoti Lietuviai — Darius ir Girėnas, parašyta
kiną milijonus sielų, kurių |
. .
priėjo prie lango, išsitraukė paskutinį gabalėlį duonos ir ir širdies gerąsias mintis,
' Socializmo principus pasi
Petro
Jurgėlos. Įdomus, gausiai iliustruotas mūsų
gyvybė ar mirtis priklauso
savino nacizmas arba hitlejį padalino vaikams. Tie šoko prie jos kaip išalkę vii- idėjas, o įdiegė savo juodatautos herojų gyvenimo ir žygių aprašymas. 380
nuo jų juodosios minties.
pusi. Kietais, dailiais .apdarais.
rizmas. Dabartinė nacizmo!
kai, pati sau nepasiėmė nė trupinėlio. Po to priėjo prie sias mintis ir sumanymus,
Nors žodžiai, kaip atrodė,
forma neatrodo, kad remtu-!
savo dėžės, pasigriozdusi, išsitraukė gabalėlį pieštuko, ; ir žmogus pasidarė pragaDieve, Pasigailėk Mūsų!, išversta Petro ir Kasto
ir darbai buvo priešingi, ta
Jurgėlų. Didžiojo Karo mūšių ir gyvenimo šiurpi
si ant pastovių pagrindų,
pasidažė lūpas, veidus, galu nudeginto kimštuvo nūsitepė ro bendrininkas. Atrodo,
čiau buvo ta pati juoda minapysaka. Tai antra “All Quiet On The Western
nes daug Hitlerio skelbtų
antakius.
Į kad taip gali būti, nes sveii tis, kuri surišo ir dabar lai-,
Front
” novelė. 400 pusi. Kietais apdarais.
dėsnių šiandien jau pakeis
— Mama, ar eisi į teatrą? — pakiausė smalsiai Va- ko proto ir žmogiškos širko ir vis dar daugiau aukų 1
Misijonieriaus Užrašai, išversta Tėvų Marijonų. Į
ti kitais, nes visi diktato-1
sia, pastebėjęs keistus motinos judesius.
I dies būtybė negalėtų taip j gk
domūs, juokingi, graudūs, pamokinanti nuotykiai
riai taip daro, jie išranda.
' elgtis, nė tokių minčių tu-1
iš misijonieriaus kelionių po Ameriką. 200 pusL
Ona Ivanovna nieko neatsakė. Tik išsitraukė iš dė- reti. Juk viskas sumaišyta,
Nėra laisva nuo tokios ne- keičia kai tik įsigali. NacioKietais apdarais.
žės dar trumpikę ir šviesiai raudoną skrybėlaitę — tą melas tiesa vadinama, jėga laimės ir didžioji Amerika, nalinis socializmas darbininLietuvių Kalbos Gramatika, parašyta Kun. Dr. Jo
pačią eilutę, su kuria kadaise griebėsi paskutinės prie-1 įr priespauda apgynimu, nes juędosios minties agen- kų ir ūkio klasę laike
no Starkaus, Marianapolio Kolegijos Profesorius.
monės, norėdama per jėgą įsiteikti vyrui. Nuostabiu bū- kraujas ir ašaros pasilink- tai ir čia rūpestingai sten- naujos vokiečių val
Ypatingai skiriama Amerikos lietuviams. Patobu
du šiuos daiktus ji išsaugojo ligi šiol nepardavusi, tuo ! gminimu aukietėjūsioms šir- 8iasi įlįsti, suardyti vieny- stybės pagrindu. Pats Hitlinkite savo kalbos Žinojimą. 200 pusi. Kietais apd
tarpu jau visa kita seniai buvo paversta pinigu---dims... Tai nelaimingoji min-apgauti ir viską sunai- leris viską tvarko. S. A.
Šias knygas galima įsigyti Draugo ofise. Siun
čiant
užsakymus per paštą, pridėkite 5c už kiek
Pradėjo temti. Ona Ivanovna įsakė Vašiai, kad pa tis yra perėjusi šimtmečius,1 kinti, tą pačią vergiją ir ti- Strum-Abteilungen ir S. S.
vienos knygos persiuntimą.
raniją užmesti. Jie turi par Schutz-Staffeln yra suorgaguldytų jaunesniuosius vaikus. Kai išėjo į gatvę, buvo turėjusi tūkstančius formų,
sidavėlių, kurie, čia gerai nizuotos, kad apsaugotų par 1
jau beveik tamsu; nuo šalto vėjo pradėjo drebėti visu kolei ji pasidarė dabartinių
įvykių akstinas. Kaip sukta gyvendami, kala retežius tijos susirinkimus ir jos
kūnu.
gąli būti mintis, taip raiz- sau ir kitiems. Jie visokiais vadus. Dabar jie vaidina
Ją apėmė kažkoks atbuKimas, visoks abejingumas. gyta ir sveikai galvojan būdais spaudžia vyriausybę, svarbiausi vaidmenį parti.
Chicago, Illinois
Teturėjo vieną norą: nematyti išbadėjusių vaikų veidukų, čiam nesuprantama yra tos įstatymdavius, teisminę he- joj ir iš to susidarė galinnegirdėti, kaip jie šaukia “duok, mama, valgyti, mes no minties idėja ir visi jos bai rarchiją, vykdomąją valdžią, ga kariška mašina, kuri surime valgyti.” O kas bus su ja pačia? Bet lyg tai svar sūs padariniai. Sugedusi min kad priimtų ir girtų sočia- triuškino viską, kas buvo
bu? Lyg ne vis tiek? Keturiolika metų išgyveno su vy tis, tik ji viena, yra giliau lizmą ir kitus izmus. Kar prieš nacizmą Vokietijoj.
ru — ir štai dabar atsidūrė gatvėje! Keturiolika metų sia priežastis dabartinių ne tais atrodo, kad jiems sekaNacizmas Vokietijoj pa
mylėjo žmogų, atidavė jam visas geriausias savo jėgas, laimių, tautų kančios kalti si, nes kai kurie baisūnai vergė kultūrą ir teisingumą
visus gyvybinius syvus, paaukojo visą savo sielą, visą ninkė, ir mūsų brangiosios draugais vadinami, gerina- priespaudai ir mizerijai.
...doo't rough! Get pteatant relief from a
cough due ro a col d with Smith Brothers
meilę, o jis ją išvijo į gatvę kaip šunį, kuris nebeįsten
masi jiems, pagalba duoda- Štai kaip vienas aprašo daCough Draps—Black ot Meotbol-5*.
Tėvynės Nepriklausomybės
gia ponui daugiau tarnauti! Iš ko ji daugiau begalėjo
, m*, o jie kai smakai pasmau bartinį Vokietijos stovį, kur
Smith Bros. Cough Drops an the
zu y oja, m sų bro ių ir se- gg jr dar yįs tykoja naujų juodoji mintis ir juodmaršiš gyvenimo laukti?
only drops contataing VITAMIN A
serų ašarų, mirties ir var aukų, daugelį nekaltų ir kul- kiniai
Viramla A (Ca rotast) raitės the radttaace of
viešpatauja:
“Mes

Kodėl Ašaros Ir Krnjas Teka Eeropoj

Naujų Žmonių Fabrikas

i

RHEUMATISM

Lietuviškos Knygos Dabar Reteja
Ir Taipgi Brangeja!!!

“Drangas”, 2334 S. Oakley Ave..

DOM BARK

(Bus daugiau.)

gų motina.

tūringų tautų. '

: galime sakyti,

kad vienos

■ucout nembraaes of oose aod throat to
cold infectiona, wheo lack of resistaace it due to Vicamia A deficieacy.

DBSUOA8

o

KAIP BUVO NUSTATYTA
LIETUVOS TAUTINE
• VĖLIAVA?

JIS UŽBAIGS TĖVO NEBAIGTĄ PAMINKLĄ

DIDŽIOJO PENKTADIENIO
KLAUSIMAS KONGRESE
WASHINGTON. — Kon- naliniai švenčiama tik dėl
greso atstovas Stephen iš to, kad visos atskiros valNew Jersey žemesniems rū- stybės pripažinusios švęsti,
mams įteikė rezoliuciją, kad Kai kurias nacionalines šven
Didįjį Penktadienį paskelb- tęs vienos valstybės mini,
ti legalinc nacionaline šven- kitos — nemini.
te. Pažymi, kad tas būtų--------------------gražiausias pasaulio AtPir-j ŽUVO Į)ar Vienas
kėjo kančios ir mirties mi
nėjimas. Jei šaly minimos Italų Karo Laivas
įvairiausių rūšių šventės, J
dėl ko gi nebūtų galima mi-J ROMA, kovo 9 d. — Kali
nėti minėtos visai žmonijai Jos karo vadovybė praneša,
brangiausios šventės.
| J°8 Viduržemio jūroje nusI Be to, čia subrusta pa- I kendo vidutinio didumo kaj veikti visus įmonininkus ir 'finis laivas. Kartu žuvo ir
kitus, kad Didįjį Penktadie- dalis laivo įgulos. Oficialunį nuo pusiaudienio iki 3:00 s*s pranešimas šio įvykio
valandos nutraukti visame priežasties nepaduoda. Tamieste visokį reikalų vedi- čiau informuotieji sluogsmą Kristaus merdėjimo ant nifti pareiškia, jog laivas už
kryžiaus atminimui.
važiavęs ant minos.

(Atkelta iš 4 pusi.)
mo, Kaulio, Smetonos ir Stan
kevičiaus. Biuras rinkosi la
bai dažnai ir iš tikrųjų at
likinėjo visą darbą. Jis, pav.,
surašė ir atsakymą j pra
garsėjusį Lietuvos lenkų me
morandumą Vokietijos kanc
leriui, kur' buvo reikalauta
įjungti Lietuvą į paskelbtą
Lenkijos karalystę. Visas
Consortiumas rinkosi biuro
pranešimams išklausyti ir
bendriems debatams. Visa
tat buvo daroma, žinoma, vi
sai slaptai nuo vokiečių ir
dažniausia pas Basanavičių
Mokslo Draugijos bute se
nuose vienuolyno rūmuose
prie šv. Mikalojaus bažny
čios.

Tame Consortiume 1917
p'Draugas'' Acme telephoio >
m. birželio 6 d. ir buvo pa-i
Lincoln Borglum, mirusio skulptoriaus Gutzon Borgkeltas Lietuvos
tautinių
lum sūnus, sakoma nusprendęs užbaigti tėvo nebaigtą
spalvų arba vėliavos klausi granitinį nacionalinį paminklą Rushmore uoloje, Black
mas.
kalnuose, So. Dakota. Jis kreipsis į paminklo komisiją
gauti
leidimą vykdyti darbą.
Basanavičius pirmas pa

Trečiadienis, kovo 12
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Kai kuriuose J. A. Vai- i Tuo Pačiu laiku karo vastybių miestuose šis trijų dovybė praneša, jog italų
valandų Didįjį Penktadienį kariuomenė, ginanti Jarabub
šventimas jau per eiles me- fortą, atmušė naujas anglų
tų yra vykdomas. Kas me atakas.
Taip pat pranešama, jog
tai jis plečiamas. Reikia tikėtis, kad jis ilgainiui ap- vokiečių bombanešiai ataka
ims visą šalį. Ne tik per vo anglų pozicijas netoli
tas tris valandas bus nu- Bengasi, kur pagadinta or
traukti visi reikalų vedimai, laivių bazė. Šiose kovose esą
bet ir visokis darbas pra- pašauta anglų vienas bombanešis ir kovos orlaivis.
monėje ir žemės ūkyje.

KLEMENSAS

MARKŪNAS

Mirė Kovo II <1., imi. s.ao
vul. ryte. Huluukęn pustu uiu£.
ijituys l.itt uvo ‘f. Kilo ift
šiitoliii .jpski,. Joniškio parapijos. Kulšių kaimo.
Alut-rlkojt- išgyveno 4 1 m.
Paliko dideliame nuliūdime

kšailvb ):
5 dukteris Emilio
šnoretvicz, jos vyri> Aleksand
rą, Elein.i Stusky, jos vyri,
Jurgį. Kulti lloiten. jos vyri,
Herbert. Bernire Juuisek. jos
vyri, Henry ir Elbei <’ox ir
jos vyri, iirville; sūnų Antuni,
ir jo moterį (leraldiiie: brolj
Stopom, ir jj Selini,: 13 anū
kų; ir kilų giminių, draugų ir
pažįstamų, o Lietuvoje seserį
Alllelijl,
I'etkevieieliy ir ios
šeimų ir daug kitų giminių.
Kūnus nušaivotas namuose
12257 S. Green St.
laiitlotuvės jvyks šeštadjenį.
kovo 15 d. IS namų 8:30 vai.
ryto bus atlydėtas j šv. Pet
ro ir Povilo parap. bažnyčių,
kurioje jvyks gedulingos pa
tvaldys už Velionio sielų. Po
įamalilų bus nulydėtas j šv.
Kazimiero kapines.
,
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįsta
mus tiuly vauti laidotuvėse.
Nuliūdę Moteris Dukterys,
Sūnus,

Marti.

Anūkai,

“Lai skamba per amžius
vaikams Lietuvos __ Tas
laisvės nevertas, kas negina
jos . Įrašas Laisvės varpe

Brolis,

Sesuo ir Giminės.
Laidotuvių direktorius I.
Zolp, Tel. VAKds 11781.

J.

Relieve
ItchFast
-orMene/Bidi '
^Scratchin&Bt

Forquickrelie* f *om itching o'eczcraa. pimples.
athlete’s foo*., scabies, rashcs and other extemally caustd skin troubles. ūse ’.vorld-famous.
cooling. antiseptic, liųuid D. LL D. Prcseription.
Greaseless, stainless. Soothes irritati-n and
ųuickly stops intense itching. 35.' Jni bot tie
provesit. or your money back. Ask your
druggist today for D. D. D. PRLSCRlPTIOK

^Itching

į* ClTRlUCF

attJete's foot

ternally caused skui troubles. ūse world-famous
cooling antiseptic. l,quid D. D. D. PrescrK?
Creasciess, stamless. Soothea imtilS a“j
ųuickly slops intense ilch.ng. 35c iria i bou hproves it. or your money bart Ask v
Umggist today Ior D. D. D. PhescriStIo^

skaitė savo straipsnį, kurį
tad spalvų suderinimu vė- navičius gynė dviejų spalvų
jis buvo seniau atspausdi
liavoje ir buvo pavesta už- vėliavą, raudoną-žalią, nes
nęs Amerikoje. Jis jrodinė•ARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
siimti dailininkui Žmuidzi- tos spalvos reiškia meilę ir į
jo, kad vėliavų spalva seno
KELNER - PRUZIN
navičiui.
viltį..; Kiti norėjo matyt.i
vės Lietuvoje visada buvo
••rutulau Patarnavimai — Moteris patarnauja
vėliavoje gamtos atspindį: I
raudona, o ant to raudono
Bet dar ilgai nebuvo suPhone 9000
620 W. I5th Avė.
dugno buvo pavaizduotas rasta darnaus spalvų san- žalius laukus bei pievas (akardu užsimojęs raitelis ant tykio. Žmuidzinavičius ne- pačioj), geltonus žiedus (vi-i Prie progos reikalinga paSKELBKITĖS “DRAUGE” ___
širmo žirgo. Basanavičius buvo vienos nuomonės su ^ury) ir raudoną tekančią brėžti, kad J. A. Valstybėse
patarė tą tradiciją toliau I Tadu Daugirdu, kuris tuo sau^ (viršuj)
nėra nė vienos kokios nors
Konferencija
neišsprendė
tęsti ir Vyties ženklą ant klausimu buvo taip pat konnacionalinės legalios šven.
I Ali M A K I S - N EW ... REBUILT
raudono dugno padaryti at- sultuotas. Ginčytasi daug to
ir pavedė tat ^.-g Kongresas yra užgyręs
gimusios Lietuvos vėliava, dar dėl spalvų skaičiaus. Pa<
vlsrin
Tary- vįg^ eįię legalinių švenčių,
TYPEWRITERS
Vieni norėjo dviejų, raudo- baL Tai buvo- berods' Pas‘
A D D I NG MACHINES
Niekas tam nesipriešino, nos ir žalios, kiti būtinai tri- kutinis programos punktas bet jos nėra privalomos. Šis
— SMAll MONTHIY RAYMENTS—
klausimas paliktas kiekvie
bet vienas kitas pastebėjo,
AU MAKtt
Rasti
trečią
buvo
sunir
nebuv0
kai
P
>
vien0
nu
'
nos
atskiros
valstybės
nuojų
SOLD,
RENTED
kad tatai neišsprendžia tau kiausia. Projektų projektai Į kelti i kitą dieną,
AND REPAIRED
žiūrai.
Tad
kai
kurios
vatinių spalvų klausimą, juoba
Bet ir Tarybai nesisekė dinamos nacionalinės švenkad ir pats Basanavičius pa buvo sudaryti ir net tų proTYPEWRITER
★
STAR
?O M P A N Y
žymėjo vėliavą buvus visa jektų paroda. Klausimas nu- greitai nusistatyti. Per ke- tės nešvenčiamos visoj šasitęsė ligi Vilniaus Konfe- lias sesijas nutyso svarsty- ly. Jei, pavyzdžiui, Liepos |
ROBUT C. OOLDBLATT, Manapr
da su Vytim. Be Vyties rau
119 W MADISON ST.
rencijos, kuri tautinių spal- mai ligi visi, svyravimų nu- Ketvirtoji, arba Kalėdos, ar
Phone DEARBORN 8444
dona vėliava skyrium nebu
vų klausimą svarstė savo varginti, sutiko priimti da- ba kita kuri šventė nacio- ISTIMATU — FREE — demonstr ation
vo vartojama. Reikėjo tad
posėdyje 1917 m. rugsėjo 22 bartinės Lietuvos tautinės
pasirinkti naujas spalvas,
d.
vėliavos spalvas ir tvarką.
kurios galėtų sudaryti pa
VVOLK STIIDIO
T. Daugirdas, mūsų senas Kada tikrai Taryba tą pro
194'; We»t 35* Street
Listen tu
prastą kasdieninę, lengvai
archeologas ir dailininkas, jektą priėmė — negalėčiau
pasiuvamą spalvų vėliavą,
PALANŪ ECH’S
siūlė vėliavą iš žalios spal pasakyti. 1918 m. vidury
šalia istorinės valstybinės
vos viršuje baltos vidury dar tokio nutarimo nebuvo,
Y UGOSLAV-A M ERICAN
vėliavos su Vytim.
AMBULANCE Dieną ir Naktį
ir raudonos apačioj. Bet jis nes balandžio 24 d. tas punk ADVANCED PHOTOGKAPH\
LOWEST POSSIHLE PKI< FS
RADIO
BROADGAST
Consortiumo nariai tada pats tuo savo siūlymu ne tas vis dar figūravo dieno PHONE LAFAYETTE 2*13
Every Saturday, 1:30 to 2:30 P.M.
nustatė principą, kad būtų buvo patenkintas. Jam at- tvarkėje. Bet sudarant pir-'
4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE
parinktos tokios spalvos, ku- rodė geresnė tiesiog žalia- mą Voldemaro Vyriausybę,
STATION WH1P
Tel. YARDS 1741-1742
1480 kilocycles
rios daugiausiai aptinkamos raudona, nes tos spalvos do- 1918 m. lapkričio 11 d. ant
1447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
(First Station on Your DiaI)
Tel. LAFayette 0727
liaudies dirbiniuose, juosto- minuoja mūsų žmonių dir- Tarybos namų Vilniuje jau
Featuring
a
program
of
se, žiurstuose ir t.t. Visi biniuose. Pagaliau jis siūlė plevėsavo dabartinė trispalRadl-o Programas — 10:00 vai. antradienio ir šeštadienio rytais,
iš Stoties WHIP (1480 kii.). su P. šaltimleru.
Yugoslav
Folk
Music
sutiko, kad tokios spalvos siaurą geltoną juostą tarp vė vėliava. Vėliau ji buvo
are sure to be
yra žalia ir raudona. Tų tų dviejų spalvų. Žmuidzi- įrašyta į konstitucijas ir
just
what
you vvant—
per 22 metus vartojama ji
light,
delicious
THINGS THAT NEVER HAPPEN įgijo tvirtą Lietuvos pilie fine texture. and of
tybę. Joki agresoriai nei
KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
DeuU,T.»l»d-•Double Actton
parsidavėliai netęsės jos iš
DIENA IK NAKTĮ
VISOSE MIESTO DALYSE
l friNT ęffnose
ŪKINE
rauti iš lietuvių rankų. Ir
Tell ME HENW, d
I čflrtriOT Tell
su ja mes vėl atkovosime
DEflR/THAT I’r,
Ūse only one level tea-1
d M£.Ydl)KE
savo laisvę.
» ŪMIAI T1AM-M AUOWA»C1 —

JOHN F. EUDEIKIS

KC

THE oriuv GlRC
'/oo EvTft U1VEP

aeooT the.
FlfTtfiTH tflRL
(VE f-OVEP

P. Klimas,
Įgaliotas Ministeris, Vichy
(Prancūzija). Buv. Valsty
bės Tarybos narys.

apoonful to a cup of
sifted flour for most recipes.

MILLIONS OF POUNDS HAV1 BEEN
USFD BY OUR GOVERNMENT

PAMINKLAI
TIKRAI MENIŠKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYBE

Prieinamos

Kainos

“MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA Už SAVE”

II'1

Venetian Monument Co.
527 No. Westem Avė.

Chicago, III.

šaukite TeL — SEELEY 6103

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS
3354 South Halsted Street
Skyrius: 710 W. 18th St.
Visi Telefonai: YARds 1419

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue
Tel. YARds 4908

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

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 West 23rd Plaee
Tel. CANaI 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULIman 1270
S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue
Tel. YARds 1138-1139

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

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

ALBERT V. PETKUS
4701 So. IVestern Avenue
Tel. LAFayette 8024
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KASTA UŽMUŠTA

CHICAGOIE IR APYLINKĖSE
Iš "Geležinio Vilko"
Komiteto Sus-mo
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SRXŪGTS

vitis, V. Rukštalis, Iz. A.
Pupauskas, dr. A. Zimont,
Bernardas Cickevičia, E. Čeiidinienė, Peter P. Zelis.

Kovo 6 d., Aušros Vartų
Po $2.00: Viliūnai, Simo
parapijos salėj įvyko susi
nas A. Pileckas, Adam Barrinkimas Didžiojo Lietuvos
Kunigaikščio Gedimino 600 tus' Ona ir Jonas RaP«lavimetų mirties sukaktuvių mi-. {iai' Teodora Atroškienė,

penki “constables”, ir du
knygyno trustisai.
I Respublikonų sąraše yra
du lietuviai: L. W. Kizas,
Renka prenumeratas
jaunas advokatas, kandida“Draugui” ir “Laivui”
1 tuoja į ‘justice of the peace’,
Visuomenininkas ir artis ir Jonas Bartašius į “con
tas Simonas Kvietkus da stables”. Abu yra veiklūs
bar lankosi Rytuose pas se ir visiems Cicero lietuviams
nus pažįstamus ir priete gerai žinomi.
Lietuviai visuomet skųslius. Jis renka prenumera
tas “Draugui” ir “Laivui”. davos, kad politikieriai ne
Praeitas savaites lankėsi duoda jiems progos. Dabar
New . Jersey valstybėj, pas- Yra gera proga išrinkti du
kui pradės ^važinėti po Rytų lietuvius. Tad laikykimės.
šiaurines valstybes. Kur seno obalsio: lietuviai UZ
tik jam tenka važinėti tarp , lietuvius!
A. F.
lietuvių visur randa pasise- j
kimo.
1
Sugrįžęs jis turės daug
ką papasakoti iš savo kelio-'
ūse MUSTEROLE for
nės.

Simonas Kvietkus
lankosi Rytuose

nejimo komiteto komisijų
b
. ,
nis,
P.
Daunoras,
Antanas
pirmininkų.
1 J. Beržynskis, Frank Raila,
Iškilmingas paminėjimas p insoda, Antanas Širmukaip jau žinoma, bus balan-;]is z Mališauskas,
džio 27 d. Laiko'nedaug, dėl
Po $1.00: N. ir J. Walato komisijų pirmininkai stro
piai ruošias!.
I vi4ius- V- Andrulis, J. Rappold, J. Petrikienė, A. RuNutarta atspausdinti ti- dakaS( P. j. Kučinskas, J.
kietus, rinkti skelbimus gra Andrulienė, L. Račkauskas,
C'DraugaV Acme lelephotoj
žiai atmintinei knygai.
g Kanapeckis, R. PetraitieLeida A. Welsh, 24 metų
ūsų
Mother—Give Your CHILD
Mūsų brangi tėvynė Lie- nė> Ona Varnagis, M. Y. AThi* Šame Expert Care!
tuva laikinai prismaugta, domaitis, J. Joidys, Mary amž-«Hansas City, Mo., ras- DgiLalae
At the first sign ot the Dionne Quintuplets catching cold—their chests and
Mūsų broliai ir sesutės šian- Waidzunas, W. Kacevič, J. taužmušta.
RCIROiai
throats are rubbed with Children’s
lllild Musterole — a produet made to
die neturi balso pasiskųsti Shnukus, J. Bukus, S. Yur-i ~'
Cicero. — Šv. Antano Papromptly relieve the DISTRESS of
children’s colds and resulting coughs.
pasauliui
prieš kruvinus gaįtjS) Juozas Galkantas, K. Mačiulis, F. Vaitekaitis, L. rap. Namų Savininkų klūThe Quints have always had the
best of care, so mother—you may be
skriaudikus, tik tyliai, aša- Skurdelienė, John Zelenskas, Abaravičius, Jenie Petravi- bas rengia “bunco-card par- assured of using just about the BEST
produet made when you ūse Musterole.
rotomis akimis, skausmo su M žilvitis, V. Valantinas, i čienė, I. F. Girkantas, Alice ty” kovo 13 d., 7:30 vai.
MORE than an ordinary “salve”—
vrarming, soothing Musterole helps
break
up local congestion. Also made
gelta širdimi, laukia momen j Reidas, P. Dabulskienė, Vaitekaitis, Juozas Bučinai- vak., parapijos svetainėje,
in Regular and Extra Strength for
to, kada vėl jiems išauš lais- ę Samienė, A. Lungevicz, tis, Anna Maggenti, Jonas Bus lahai daug gerų dova- those preferring a stronger produet
vės rytas. Didžiausia jų vii- j Bubnis, A. Ližaitis, F. A Cinikas, S. Stočkus, M. Švei- nų (prizes). Komisija kvietis pas mus, amerikiečius. Lucas, V. Mankus šeima, J. kauskas (jis du kartu auko- čia visus lietuvius atsilanUNIVERSAL
Dėl to mūsų šventa pareiga F K > K Kungienė, J. Pa-; jo po $1.00), D. Gestaut, W. kyti.
RESTAURANT
budėti kiekvieną dieną ir terabas, P. Plečkaitis, P. Raiba, A. Jurkus, M. Pui- ši organizacija yra veikvalandą. Darbuotis visomis Samkus, M. Rudauskas, An- dokas, L. Yonikas, Sr., Za- liausią mūsų kolonijoj. Daug
Vestuvėm, Krikštynom tr kito
kiem Uankietam Suteikiam Pa
išgalėmis, visokiais būdais; | na Apkenienė, M. šeštokas, mulevičius, Frank Danaus- yra išreikalavus iš miesto
tarnavimo.
Linksmas Patarnavimai Visiems
rodyti pasauliui, kad mums j Aldonis, Mary Carolinas, kis, J. ir E. Alikonis, Sta valdininkų lietuviams page
< rūpi mūsų tėvynės vargai ir Wm Kavoliauskas, D. Vi- sys Kunevičius, Alex Zaka- rinimų. Dahar reikalauja,
756 W. 31st Street
kad mes nenurimsime tol, masl> K čepukas, Jos. A. ras, Paul Švelnis, C. Kairis, kad lietuvių kolonijoj būtų
A. A. NORKUS, sav.
kol negrįš laisvė pavergtai RįZgen; john A. Bagin, A. D. Babilius, Leo Ranks, J. įvesta daugiau šviesų, ypač
Tel. Victory 9670
Lietuvai.
Klevinskienė, John Balašaus.M. Jagminas, W. Bernatu- ant Cicero Avė. Kaip žino
Ruošdamies ;r minėdami kas, D. Šokas, Thos. S. Ja- eis, Sofia Stasytis, S. K. te, valkatos vakaro laiku
šias sukaktuves, giliai susi-! nulis, Niek Welch, E. Kup-j Grišius, Bruno Shatas, G. J. užpuldinėja mergaites ir
kaupkime ir tvirtai įsitikin- ris, I. Kisielius, T. Miller,; Stungis, Vincent Petkewicz, moteris ant minėtos gatvės;
CONRAD
kim, kad lietuvis laisvės ra- Wm. Mitkus, R. Shaikus, F. Frank Krasauskas, Klemas: automobiliai yra sužeidę ir
Fotografas
> gavęs, vergu nebus!
Mūsų Yodeikis, Margaret Mack, Leknickas, Barbora Petkus, užmušę daug lietuvių. Klū- ( Studija Įrengta pir
mos rūšies su mo
* darbas ir pastangos nebus V. Sharmen, Kari Shodis, Frank Shepetis, Sam Bace- bas reikalauja, kad ir ga- derniškomis užlaido
mis lr Hollywood
veltui. Atbus DLK Gedimi- Charles Kriščiūnas, P. Se- vičia, Bruno Sandargas, J. zo ir elektros kainos būtų šviesomis. Darbas
Garantuotas.
no dvasia ir prikels mūsų nulis, Jonas Endziulis, Juo- 'Sadulienė, A. Pahasa, Ber- numažintos. Miesto valdyba
tėvynę Lietuvą.
Laima zas Ilaiczis, Uršulė Marcen- nice VaLantis, N. N., Julia žadėjo klūbo reikalavimus 420 West 63 rd Street
_____________
kus, Heien Survilienė, D. Norkus, Kazimieras Adomai vykinti,
Tel.: Biznio - ENGlewood 5883
Bes.: - ENGIewood 5840
Kalainienė, A. Kuzmickienė, tis, Agnės Alexander, A.
Lietuviai! neuždėkite tos. *
Josephine Buzis, J. Dimša, Laurutones, B. Wegis, Bar- naštos tik ant kelių asme
J. Stašaitis, Anna Rymavi- boras Mankus, Joanna Gesnų. Tų ir kitų pagerinimų
če, J. Pasninreke, Anton Sei tautienė, Juozas Gestautas,
Remkite Lietuvišką
............
,
. nesulauksim, jei niekas jų
Vasario 16 d. sudėtos au būtis, Walter Rage, N. Ry- Antanina Vaišvila, Jurgis:
.. ,
..
__ .
| nereikalaus, čia yra visų
Žyduką
kos bendrą j am parengime: bokas, P. Leipus, J. Petraus- Nakrosas, Kazimieras Kar- ...
..
,
v .
,
,
,
’
...
, , ,
I
, ’
*,
, . reikalas. Neužmirškite kovo
S. L. A. 208 moterų kuo- kas, F. Gudžiūnas, J. Jaku- navauskas, Mikas Ibenskis,'
,
. .
’-NATHAN
• 13 d. visi atsilankyti j Šv.
KANTE!
pos pažadėta ir vėliau Lie nas, Wm. Jankauskas, Bru- Juozas Karpus, Karolis Rai- . ,
,
Antano parap. salę.
tuvos konsulatui pasiųsta — no Shukis, S. Shukienė, Kon . la, Stasiūnai, G. Levickis,
MUTUAL
A. F. Pocius, pirm.
$34.00.
stancija Končius, Charles Tony Sklutas.
LIQUOR
Po $5.00: Lietuvos Vyčiai Urban, Juozas ir Marė Gab- , Po vasario 16 d.
CO.
Svarbi diena
(per M. Brazauskaitę ir A. ris, B. Linner, V. SpirausWholesale
Cicero mieste visuotini
John Pakel $15.00, J. P.
Stankų), teisėjas J. T. Zūris, kas, K. J. Tamanauskas, J.
4707 So.
rinkimai įvyks balandžio
Rakštis $5.00.
J. P. Rakštis, Anthony H. Naujokas, Natalia Page,
pradžioje. Bus renkamas
Halsted St
Kasper, Wm. J. Kareiva, An Rose Barauskis, P. Mankus,
™Siem“ aUk°t0jamS nU°- Police magestrate (teisėjas)
TeL Blvd
tanas Genzbilis, dr. M. Žil- A. Balsevičius, N. N., A. S. l
0014
lai
ojame.
| vienas miesto trustisas, penLiet. Nepr. D. Kom-tas ki “justice of the peace”,

M

Pačių

CLASSIFIED

Puskutinl Bargenai — 38 namai
Parduosiu arba iSranduosiu Duonos
visokio didumo. Marąuette Bark
Kopimo Bizn), au namu arba atski
apylinkėje.
rai'. Biznis gerai išdirbtas per 34 me
tus. Esu 72 metų senumo ir noriu po
ilsio. Pardavimo arba randavimo sų Tuipgi statome naujus namus ir tc.llygos prieinamos. Jei kas norės, iš soine senus. Apskaitliavimus veltui.
Faotatymo kalno-:
mokinsiu duonkepio darnų. Antrašas
savininko ir biznio vietos:
I.uduik 2-jų fletų mūrinis namas, po 4
Gotnult, 28113 Euierald Avė., Chicago, kambarius ................................... ,5.950.
Illinois.
5 kambarių mūr. bungalmv. . ,4.b00.
4 kambarių mūr. bungalovv3.950.
Taipgi statome lr didelius namus.
Fastorojam Paskol.ts ant Lengvų
Išmokėjmų.
Maži nuošimčiai.
WORKEO
Turime visokių mainų.
MAKE THIS SIMFLE TĘST TODAY

SOOTHE

EYES!

Kreipkitės pas:

CHAS. P. SUROMSKIS CO.
6921 So. VVestern Avė.

I

QUimilPLETS
CHEST COLDS

Offiee

IYES OVEBWOBKEOf Do they smart
and burn? Murinę brings ejuiek relief.
Try two dropa of Murinę night and
morning and whenever your Eyes are
irritated and reddcned or feel tired.

TELEFONAIREP. 3713; Vak.

PRO. 017®

PAIEŠKOMAS VYRAS
Paieškomas vyras ūkies darbams,
turi mokėti visus ūkininkystės dar
bus. Kreipkitės prie
.IIST1N NEMŠKIS,
1880 So. Christiana Avė.,
Chicago. III.

h

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

PARDAVI.MII MfRINIS NAMAS
21/., aukštų. 3 fletų mūrinis namas.
Karšto vandenio šiluma.
I'ždaryti
porčiai. Arti mokyklos ir bažnyčios.
2130 W. 22ml Place

EVes

“DRAUGĄ”

PLATINKITE

SOOTHES » CLEANSES • REFRESHES

AR DAUG KURO SULEGINAT ŽIEMOS METU?]

Vartodami ROCK WOOL Namų InsulacijąJ
Sutaupysite Daug Pinigų.
Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:|
DOCK
1. Sutaupysite 40% kuro;
2. Apsaugo gyventojų sveikatą ;|
3. Padidina namų vertę;
4. Taupo namų šilumą;
5 W -30
.C . F
5. Duoda gerą apsaugą nuo
H »©VW45 » «C
F
gaisrų;
Pum« B
®m L
sk
6. Greitai ir lengvai įtaisoma.|
W0PL

pionetr

Cobk»oaod
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Majorby. Corctutk.Et&

Apskaičiavimas

Dykai!

Parūpiname F.H.A. Paskolinimus
ar Išmokėjimus.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir sienų!
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Avė.

Republic 6051|

Warehouse: 9401 So. Stony lsland Ava, tu.

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER

Aukos Lietuvos
Vadavimui

LIFE IN THE ROAR fyKANE

NAMAI, FARMOS EINA
BRANGYN!

PARDAVIMUI AK IŠRANDA V IMTI
DIONHEPYKI-A

y• i '

■4

DINING ROOM SETS — rARLOK SETS — UEDROOM SETS
— RŪGS — RADIOS — RJEFRIGERATORS — U'ASHERS —
MANGELS — STOVĖS.
Nationally Adverthtcd Rems.

V

All

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

jooggp

Tinkamai Praleiskite Gavėnios Laiką!
ĮSIGYKITE

\b

MALDAKNYGIŲ
DABAR!
Kainos nupigintos dabar ant populiarios Kunigų
Vienybės išleistos “MALDAKNYGfiS”:
Gražiais, minkštais apdarais, paauksotais lapais,
250 puslapių ......................................................... .96
Su persiuntimu $1.00.
Ta pati. maldaknygė, su kietais, gražiais apda
rais, tik ......... ........................................................ .45
Su persiuntimu 50c.
Šias ir daugelį kitų knygų galėsite įsigyti asme
niškai kreipdamiesi ar rašydami į:

“DRAUGAS”
2334 S. Oakley Avė.

Chicago, III.

Rez. TeL VICTORY 249Q

DOM1NIKAS KURAITIS, Sav.

VARTOTŲ KARŲ
SKYRIUS:
806 West 31st Street
Chicago, III.
Telefonuokite:
VICtory 16 9 6

AGENTAI:
Jonas Rodi nas
Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas
H. Rajewski
“Shorty”

MILDA BUICK SALES
®
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

Nauja

Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

n t? x

tt n t'r

Trečiadienis, kovo 12, 1941

SUIMTI PENKI ČEKIŲ I TARSIS SU HARVESTER *’’NK,A1 slM;,ST'S Mokesčių už pajamas
KLASTOTOJAI
KOMPANIJA
dukart daugiau
Praeitą šeštadienį
keli
C.I.U., American FederaFederalinių vidaus mokesplėšikai puolė Commercial | tion of Labor ir Harvester
j čių kolektorius Chicagoj
Tire and Supply Co. ofisus,i kompanijos atstovai rytoj,
1 Carter H. Harrison prane
4651 Madison gt. Pagrėbė, ketvirtadienį, su National
ša, kad šiemet toli daugiau,
apie 900 dol. Firmos darbi- i Labor Relations boardo renegu pernai, sumokama mo
ninkai užatakavo vieną plė- į piezentantais tarsis streiko
kesčių už pajamas.
šiką, kurį kiti jo sėbrai pa- Į nutraukimo
McCormicko
Nuo sausio 1 dienos iki
liko pasprukę su grobiu. Pa- fabrikuose klausimu.
kovo 10 dienos sumokėte
American
Federation
of
liktasis dar bandė su taxijau apie 36 milijonai dole
Labor
atstovai
tvirtina,
kad
cab pabėgti. Bet jis sugaurių. Praeitais metais tą pat
tas. Policijai pasisakė esąs McCormicko
fabrikuose
laikotarpį buvo sumokėta
James Sarafis, 27 m. amž.ĮCI.O. darbininkai
sudaroI
tik apie 18 milijonų dolerių.
Jis išdavė kitus du savo mažumą. To patikrinimui
Ateinantį šeštadienį yra
sėbrus, dalyvavusius plėši jie reikalauja pravesti dar-|
paskutinė diena mokėti patininkų balsavimus — leisti j
me.
j jamų mokesčius. Kolekto
Jo nurodymu policija įsi patiems darbininkams pasi
riaus raštinėse
užversta
sakyti,
kuriai
organizacijai
>
veržė į vieno viešbučio kam
darbo.
CUraugtuT Acme teiepnoto)
jie
priklauso,
ar
nori
pri

barį ir ten areštavo 4 vyrus
iv vieną moterį. Iš areštuo klausyti. Tuo reikalu kreip Lester W. Bryant, skriditųjų du aktyviai dalyvavę tasi į National Labor Re- kas, sunkiai sužeistas Ameminėtos kompanijos apiplė lations boardą, kad jis pa- rican Air Line keleivinio
TAIP, TAIP—gW(S nauję apsiuvę ant
To» pat pažįstama*
lėktuvo nelaimėje nusileipakelia, bot Nauji
šime. Kiti du vyrai identi skiltų balsavimus.
rankovės,
tamsta jautiesi visai gerai. Ir
Old Gaidį viduj.
Visi dabar parduo
C.I.O. vadai, kurie paskel- džiant į Lunken airportą,
Įvyko sprogimas garaže,
fikuoti kaipo čekių klasto
nepamiršk, jog kas tai naujo yra pridėta my
dami Old Goldj
yra NAUJI Old
1431 Millard gat. Dalis ga
tojai. Sakoma, jie su klas- bė darbininkų streiką, tvir- Cincinnati, Oo.
Golds.
limam cigaretui taip pat.
ražo sienos išversta. Vienas
totais čekiais pelnę net iki tina, kad McCormicko fab
Parinktinio importuoto tabako dadėta į Old
rikuose C.I.O. darbininkai
asmuo sužeistas. Nuostolių
25,000 dol.
Gold. Taigi yra naujo skonio šioj sudėtyje kva->
sudaro daugumą.
būsią iki 200 dol.
Suimtieji plėšikai: Arthur
pių
auksinių tabakų. Gaukite pakelį šiandien!
Ugniagesiai su
policija
Hanes, 19 m., ir Edsvard J.
susekė, kad sprogimą sukė
Rule, 31 m. amž. Klastoto
"NAUJAS— Praiiinis importuotas tabakas
Nepaisant to, kad kongre lė katilas, kuriam buvo ver
iš rytinio Viduržemio-tabakas, kurio maži kva
jai: Irving Greenberg,
28
sas pravedė žinomą 1776 dama broga alkoholiui.
pūs lapai dar priduoda skanumo garsiai Old
m., ir Chester Majevvski, 31
Gold sudėčiai! Taigi kiekvienas momentas jūsų
bilių, America First ComSuimti priešakiniuose na
praleidžiamas su Old Gold bus dar smagesnis.
m. amž. Bet jie visi penki
Nežinomas žudikas, o gal mittee nusprendė ir toliau muose gyveną trys broliai,
yra sėbrai.
jų keli, pirmadienio vakare į darbuotis, kad J. A. Valsty- Isadore Sharansky, 36 m.,
Saaiavsf Amerikos Tabako prekijai—jsikūr* 1760
Wilson gatvėje nušovė na-Į bės nieku būdu neįsikištų Morris, 34 m., ir Sol, 25 m.
mo einantį chemikinį inži-l karan.
Illinoiso skyriaus amž. Kaltinami alkoholio
padarytas praėjusio sekma
nierių Joseph R. Lorenz, vicepirmininkė Janet Ayer dirbimu.
dienio susirinkime.
apie 47 m. amž., gyvenusį Fairbank pareiškia,
kad
Malden gu
gt. ir
ir uiruuaj
dirbusį sanea
šalies auimiiisu
administracija
gali z .
i 4521 iviaiuen
acija
gailia
r» 1
Pranešta, kad WPA dar- Hart and „arrington f ir-' sau sveika padėti Anglijai,, \ytaUtO Parke
X Sąjungiečių 55 kuopos
bininkams, kurie dirba ša-! moję.
Ar norite prisidėti
prie
X D K K (“Draugo” ko- (West Side) kauliukais žaibet negali Anglijos priešų Piknikai 1941 m.
lies saugumo darbą, prail-;
labai dimo pramoga praeitą sekprovokuoti, kad neįsitrauk Šv. Jurgio parap. — gegu tikro misijonieriško darbo? respondentų klubo)
ginamos savaitės darbo vaNušautasis buvo pasimeTaupykite vartotus pašto svarbus susirinkimas įvyks ! madienį sutraukė nemažai
ti karan, kurs Amerikai bū žės 18 ir rugpiūčio 31 d.
landos iki 48 valandų. Iki; tęs su žmona, kuri su 11 m.
ženklus? Štai lengvas ir vi- ketvirtadienį, kovo 13 d., publikos. Buvo ir viešnių iš
tų pražūtingas.
šioliai dirbta tik 40 valan- j an°ž.
dukterimi
gyvena
Šv. Kryžiaus parap. — bir- siems prieinamas būdas, ku- redakcijoj. Tarpe kitų daly- Bridgeport, Brighton Park
jų
! Massachusetts valstybėje.
želio 22 ir rugpiūčio 17 d. [ris neša misijoms didelės kų — pirmoj eilėj susipaži-1 ir Marųuette Park.
Policija neranda įvykio
naudos, o bendradarbiams jnimo vakaras (bankietas),
Si atmaina liečia apie ,iadininkų
Studijuoja nuNekalto Prasid. Šv. Pane
X Ignas ir Ona Paurazai,
gausių nuopelnų.
kurio ir tikietai jau at200,000 darbininkų. Iš jų, šautojo prjvatų gyvenimą.
lės įpiarap. — birželio 29 ir
Nevv City policijos nuo
šioj srity daugiausia ga-1 ^ausdinti. Būkit visi na- savininkai taverno prie W.
Illinoiso valstybėje, daugiau
vados
policistas
Frank ru-Pi'i<-io 24 d.
Pershing Rd. arti So. Fran
šia Chicago apylinkėse, yra
li
pasidarbuoti
tie,
kurie riai ir kurie anksčiau esate
Walsh ties 47 gat. irAWest- /Gipjimo Šv. Panelės parap.
cisco, duosniai atjaučia kiek
iki 9,500.
dirba krautuvėse, bankuose, gavę kvietimo laiškus.
ibirželio
ii $ ir 1rugsėjo
! -.t?-’ tt i
7
d.
prn ave. nulaiką snnkytžj;
vieną tautinį reikalą. Ypaofisuose
ir--panašiose
vieto

Chicagoj viešįs Hapsbur- mį ir rašė tikėtą. Tuo tar ;Šv. Antano parap. — bir
X Moterų choras, kuris tingai remia labdarių veikise, kur kasdien pereina
gų dinastijos arkikun. Otto pu atvažiavo kitas sunkve želio 15 ir rugsėjo 14 d.
neseniai susitvėrė Bridge- mą. Ona Paurazienė yra sedaug pašto.
pareiškia, kad naciai {laiki žimis ir smogė į sulaikytąporte, ir jau spėjo šauniai šuo E. Paurazienės, Moterų
Visų Šventųjų parap. ••m ge
nuose, matyt, suklupsią ne «•
Nuplėšdami pašto ženk pasirodyti keliuose vakaruo- Sąjungos centro pirm., gygužės 11 ir liepos 13 d.
lus, saugumo dėlei, malonė- se, jau girdimas per šias ' venančios Detroit, Mich.
Chicagoj areštuotas ir fe- atsilaikę prieš britų spau
Policistas sunkiai sužeis
Dievo Apvaizdos parap. — kitę apie patį ženklą palikti misijas ir bažnyčioj prie
deralinei “grand jury” pa dimą ir Anglijai yra progos tas ir paimtas į ligoninę.
X Juozo Mickeliūno var
apie pusę colio (ar mažiau) vargonų giedant.
vestas terminalinio geležin laimėti karą.
Tuo kitu sunkvežimiu va birželio 1 ir rugpiūčio 3 d.
das
per neapsižiūrėjimą pra
Šv. Mykolo parap. — lie popiero.
kelio paštinis klerkas WilJis mano, kad artimoj žiavo W. Pankow iš Willow
X Bridgeport, Šv. Jurgio leistas prieš keletą dienų pa
ford L. Lasater, 56 m. amž., ' ateity naciai bandysią pul- Springs. Jis sulaikytas. Kal- pos 20 d.
Kada susidarys keletas
Aušros Varių porap. — svarų pašto ženklų, siųskite parapijoj, jaunimo tarpe ei skelbtam aukotojų LGF są
33 metus tarnavęs pašte, ti Angliją arba tiesiog per tinamas neatsargiu važia
na sąjūdis už įsteigimą Šv. raše. Jisai ne tik dolerį aurugpiūčio 10 ir spalių 5 d.
Kaltinamas laiškų vogimu, j sąsiaurį, arba per Airiją.
vimu.
juos “4th Class Mail ” šiuo
Vardo draugijos. Neužilgo Į kojo fondui, bet daug prisiŠŠ. Petro ir Povilo parap. a(jreSu: •
bus šaukiamas steigiamas dėjo prie surengimo LRKSA
— gegužės 4 ir liepos 27 d.
rii
By
B.
Link^
MISSION
CLUB,
163 kuopos prakalbų.
susirinkimas.
HAT LITTLE GAME Inter-nat’l Cartoon Co., W.T^
Šv. Juozapo parap. — ge- !
gūžės 25 ir rugsėjo 21 d.
Marian Hills Seminary,
X E. ir J. Kaminskai,
X Dvi Lorettos: BrazaiŠv. Kazimiero parap. — j
gyv. 1619 So. 49 Ave., Ci
Hinsdale, Illinois.
tytė Chicagoj ir Žiliūtė Wau
liepos 6 ir spalių 12 d.
i
cero, surengė išleistuves sa
kegane — du gražūs žiede
“Draugo” — rugsėjo 1 d.
vo sūnui Justinui, kuris iš
liai mūsų dainos meno dar
Brtsl turtin
L. Vyčių — liepos 4 d.
vyko į National Guard tar
gesnis ir lai
žely. Reikia jų matomus ta
mingesnis. —
Labdaringos Sųjungos —
nybą (Tennessee vai.). Kad
Turėsi
lentus
auklėti,
vystyti.
gegužės 30 d.
ir su ašaromis akyse linkėUŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.
Šv. Kazimiero Akad. Rė
X Susidomėjusi LRKSA į jo sūnui ištikimai tarnauti
mėjų — rugsėjo 28 d.
vajum 163 kuopa, Marųue- j Dėdei Šamui ir laimingai
Chicagos Provincijos Para
tte Park, nutarė to vajaus i grįžti namo. To pat linkėjo
OF CHICAGO
pijų Chorų — birželio 28 d.
metu prirašyti 30 naujų na-1 ir skaitlingai į išleistuves
2202 W. Cermak Rd.. Chicago
rių. Toks nutarimas buvo i sukviesti giminės ir draugai.
Canal 8887

Kas tai NAUJO* tapo pridėta!

Su verdama broga
susprogo katilas

"America First"
dirbsiąs toliau

Nušautas chemikinis
inžinierius

WPA darbininkams
ilgesnis darbas

Taupykite Vartotus
Pašto Ženklus

APLINK MUS

Sužeistas policistas

Arkikun. Otto apie karą

Areštuotas pašto
klerkas

TAUPYK!

MUTUAL1 FEDERAL SAVINGS
and LDAN ASSOCIATION
Mokame 3y2% Dividendų
Ben. J. Kazanauskas, Sec.

<1 000,000.00
vnu r
’

TURTAS

Lemon Juice Recipe Checfcs
Rheumatic Pain Ouickly
you aulfer irom , rheumatic. arthrilit or neuritia pain, try thia aimplj
ineipentive home
recipe that
thouaanda
are uain*.
Get a perkate of Ru-Ea
Compound today. Mii it erith a quatt
of water, add the juice of ♦ lemom.
It a
eaay.
No
trouble
at
all
and
pleaiant. You
need
only
2
tableapoonfuta two
times
a
day.
Often
urithin
48houra
—
aomerimea overaplendid
reaulta
ara
obtaintd.
Ifthe
paini
do
not
ouickly leave
and
if
you do
not
,. better,
Ru-E«
will
coat
you
nothinp to
try
aa
it
ii
aold by
your
uruftfttt
under
en
abaolute
money-haek
»uarantee.
Ru-Ea
II

cheese
fooJ that’» digestible

os milk Hselfl
SPREAOSI SLICESI TOASTSI
MELTS PERFECTLYI

Compound

tnended

by

for

Good

aale

Drugatorea

and

F1ARGUTIJ'
RADIO LAIKRAŠČIO H! METĄ!
ĮSTEIGTAS CHICAGOJE 11 BAL.-APRIL, 1932

Jis aptarnauja Chicagos ir apylinkės Lietuviją.
Tai vienintėlis VAKARINIS lietuvių radio laikraštis
visoj Amerikoj, leidžiamas 9 sykius į savaitę.

Sekmadieniais — 1-mą valandą po pietų.
Kitomis Dienomis — 9:30 vai. vakare.
Penktadieniais ir šeštadieniais — 7-tą vai. vaK.

W H F C — (1420 Kilocydes)

re tom-

Evcrytebcta.

*

