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VOKIETIJOS SUBMARINAI AMERIKON

Na, kad Dėdė Šamas toks
geraširdis ir per šį karą
ėmėsi karštai rūpintis D.
Britanijos likimu, kai kurie
žymesnieji britų lyderiai iš
kelia sumanymą, po šio ka
ro sudaryti tarptautinę val
stybių federaciją. Jie sako,
Tautų Sąjunga turėjusi D. Panaudos
Britaniją suartinti su J. A. "Užšaldytus"
Valstybėmis. Kadangi tas
neatsiekta, tai reikalinga Prancūzų Pinigus
federacija. Girdi, šiai tarp
tautinei federacijai galėtų
WASHINGT0NAS. kovo
priklausyti
didžiosios ir maiI 18 d. — Pranešama,
n
__ne~
r
J
jog
žosios valstybės ir dar Ki-,
.................. .
.
..........
•,
trukus gali būti baigti planija. Kai Vokietija nusikra°
tytų hitlerizmu ir nacizmu nai, pagal kuriuos Ameriir ji galėtų būti priimta fe- kos javai būtų siunčiami
deracijon. Suprantamas da PTancūzijon. Manoma, jog
lykas, kad federacijoje vy su" šiais planais sutiks ir
rautų D. Britanija ir J. A. Anglija.
Valstybės. Bet kuri jų būtų
Informuotieji
sluogsniai
priešakyje, nepasakyta.
sako, jog pagal daromuo
Loyola universiteto, Chi sius planus javai būtų per
cagoj, prezidentas kun. Sa kami iš “užšaldytų” Pran
muel Knox Wilson, S. J., cūzijos išteklių Amerikoje.
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800,000 Nacių
Balkanuose

Skaudus Priminimas

PROPAGANDA,
ŠEN. WHEEL ER

ISTANBULIS, kovo 18 d.
— Diplomatiniai sluogsniai
praneša, jog vokiečiai kon Žinias Paneigia
centruoja Bulgarijoje 800,000 kariuomenės, kad tuo Ir Berlynas
būdu atlaikytų anglų kon
centracijas Graikijoje.
LONDONAS, kovo 18 d. —•
Kiek anksčiau Vokietija Šiandie Anglijos ministeris
teturėjo tik apie 250.000 ka pirmininkas pareiškė, jog
riuomenės pietinėje Bulga “Amerikos Atlanto vande
rijoje. Dėl šių paskutiniųjų nyse yra ne tik Vokietijos
koncentracijų manoma, jog submarinai, bet ir karo lai
vokiečiai pasiryžę netrukus vai”, kuriems pavykę nus
pravesti atakas ant Saloni- kandinti anglų Laivus.
kos.
Churchillas kalbėjo PilŠie sluogsniai taip pat grims Society pietuose, ku
praneša, jog
Jugoslavija rių metu jis perstatė ir nau
griežtai atsisakiusi praleis jąjį Amerikos ambasadorių
ti Vokietijos kariuomenę John G. Winant.
atakoms ant Graikijos. Ju
goslavijos karinis pajėgu- Vokiečių submarinas
mas skubiai sustiprintas Amerikon
WASHINGTONAS, kovo
pareiškia, kad tarptautinės: Krovinys _batl) sukrautas į
iki 1,000,000 kareivių.
18 d. — Jungtinių Valsty
Vokiečiai įspėjo graikus
valstybių federacijos suma du Prancūzijos laivus, esa
LONDONAS, kovo 18 d. — bių vyriausybei pranešta,
nymas yra nesąmonė. Anot mus New Yorko uoste ir pa
Turkijos radio pranešimu, jog bent viena Vokietijos
kun. Wilsono, tas yra pap siųstas Prancūzijon, Angli
Berlynas įspėjęs Atėnus, į submarinų grupė gavusi įsa
rasta britų
propaganda. jai sutinkant. Prancūzijoje
jog Graikijos-Vokietijos nor kymą plaukti Amerikos lin
Valstybių federacijų idėja maisto paskirstymą prižiūX
A. 4 ■••V'
malus santykiai negali ilgai kui, kur ji turėtų veikti
yra—taip- -soįvch kaip žemės i-fėtų_ Amerikos_Jįąu4oną§is
• ”'*•» •.H**
Amerikos teritoriniuose van
IAB /•>
JRr
tęstis.
M
kalvos. Kun. Wilson sakosi Kryžius.
Šis pareiškimas, pasak denyse.
jam apie tai teko skaityti Palengvintų {tempimą
Vyriausybės gautų infor
autoritetingų
sluogsnių,
vidurinių amžių filosofijo
Šis susitarimas, manoma, 125 DARBININKAI
MIN. MATSUOKA esąs padarytas sąryšyj su macijų smulkmenos nepas
se*. Tik tais laikais buvo ke
anglų kariuomene Graikijo-' kelbta ir galutinas submari
liama idėja sudaryti katali palengvintų susidariusį san
VYKS MASKVON je.
nų tikslas nežinomas. Ta
SUŽEISTI
kiškųjų valstybių uniją, ku tykių įtempimą tarp Angli
Pagal Ankaros radio, Vo- čiau informuotieji sluogs
rios priešakyje turėjo būti jos ir Prancūzijos. Kiek an
BERLYNAS, kovo 18 d. —
Prancūzijos vice WINDHAM, 0., kovo 18 d. Informuotieji
TOKIJO, kovo 18 d. — kietijos ministeris Atėnuo- niai įsitikinę, jog tie subma
popiežius. Dabar siūloma ksčiau
sluogsniai
rinai turėtų skandinti visa
federalinė valstybių unija, premjeras adm. Darlan pas — Šiandie krovinių trauki praneša, jog gaisras Breme Šiandie pranešama, jog už- se laukia, kad bet kuriuo
Amerikos paramą, siunčia
Yosuke momentu būtų atšauktas.
keleivinį no laive užgęsintas vakar. sienio ministeris
arba tarptautinė federacija. kelbė, jog bus panaudota nys įvažiavo į
karo laivai, jei anglai ne traukinį, kuriuo važiavo 700
Tuo tarpu Anglijos vi- mą Anglijai.
,51,731 tonos laivui padaryta Matsuoka, vykdamas BerlyLoyola universiteto prezi praleis prancūzų maisto lai darbininkų, dirbančių prie nemaža nuostolių. Gaisro nan ir Romon, sustos pasi- suomenė tik šiandie pirmą Halifaxo pranešimas
tarimams ir Maskvoje.
) kartą tesužinojo apie anglų
Baltieji Rūmai, Valsty
vyriausybės Ravenna arse priežastis neskelbiama.
dentas taip pareiškė atsaky vų pro blokadą.
Neutralieji
sluogsniai
įsižygius
rytinėj
Viduržemio
bės
departamentas, laivy
damas į žurnale The Fede
Informuotieji Washingto- nalo statybos. Vėliausieji
ral Union World atspaus ne anglų sluogsniai pareiš pranešimai sako, jog sužei
N AT AL, Brazilija, kovo tikinę, jog Japonija nori jūroj, kur anglų laivai ga nas ir kitos vyriausybės įs
dintą Patricko Welch raši kia, jog galima, kad Angli sta bent 125 darbininkų, 18 d. — Admirolas Henri- gauti saugumo garantijas bena įvairiausius reikmenis taigos atsisakė ką nors apie
šias žinias paaiškinti. Ta
nį vardu “A Catholic Looks ja sutiktų su pasiūlymu, jei kurių 40 sunkiai. Vienas už que Guilhem praneša, jog iš Rusijos prieš sudaryda- Graikijon.
Patikimi sluogsniai šian- čiau senatorius Wheeler pa
at Union Now”. Welch rašo, bus užtikrinta, jog šiuo bū muštas.
Brazilija rengiasi įrengti vi ma glaudžią sąjungą su Vodie praneša, jog anglai bai- reiškė, jog šias žinias pa
kad katalikiškų valstybių du tiesioginai ar netiesiogiRavenna arsenale, kuris są eilę laivyno bazių šiau kietija ir Italija.
„
_
_
I
gią išlaipinti 300,000 ka- tiekė Anglijos ambasado
unija esanti istorinė Katali ginai nebus padedama Vo buvo pradėtas pereitą rug riniam pajūryje.
Be to, susitarimas su Ru-1
riuomenės Graikijon.
rius lordas Halifax.
kų Bažnyčios
programa. kietijai.
sėjo mėnesį, bus gaminami
sija palengvintų karą su
Senatorius pareiškė, jog
Kun. Wilson sako, tuo būdu
KAIRO, kovo 18 d. — Ang Kinija.
784 Dirbtuvės
apsaugos ginklai.
Sulaikė pieną
jis tai sužinojęs iš pilnai
Welch Bažnyčiai teikia lo
lų generalinis štabas praneKrovinių traukinio maši
Informuotieji
sluogsniai
Gį
n
klų
Gamybai
i
Pirma
Anglija
buvo
atsi

patikimų sluogsnių ir Halikio patarnavimą, mėginda
I ša, jog atmušta italų konnistas
pareiškęs,
jog
jam
laukia,
jog
Japonija
pasižamas religiją panaudoti poli sakiusi praleisti bet kokį buvo patiekta atviro kelio Pratakos Eritrėjoje. FašisWASHINGTONAS,
kovo faxui užmetė, jog ambasa
bendradarbįautį su a§į.
dorius norėjęs “išgąsdinti
tiniams tikslams. Bet jo pa maistą Prancūzijon, pavyz
tams esą padaryta daug mi tik tada, kai bus baigtas
d'
Šiandie William S.
signalas.
Valstybės departamentą ir
stangos yra neįvykdytinos. džiui, kondensuotą pieną ir
nuostolių.
Rusijos ir Kinijos klausi- Knudsen pranešė Kongresui,
Jei Welch nori tarptautinės net vaikams drabužius ir Ši traukinio nelaimė įvy
jog Amerikoje yra 784 dir- Amerikos žmones”.
III clS.
ko ankstį šį rytą. Geležin
Šen. Wheeler pareiškimą
valstybių federacijos, tesiži medicinos reikmenis,
LONDONAS, kovo 18 d.
btuvės, kurios gamina ar
posekretono, bet jis neįpareigotas segįuo laiku Amerikos Rau- kelio vadovybė pradėjo ty — Admiraliteto pranešimu
,
jau baigia pasiruošimą ga patvirtina ir
rinėjimą.
Kai
kas
šiai
nelai

riaus Sumner Welles prane
per paskutiniąją savaitę, Valono griuvėsiuos minti ginklus.
niai išgesusiųjų idėjų iš donafiis Kryžius Prancūzijo
mei
primeta
sabotažą.
kuri baigė kovo 9 d., vokie
Šios dirbtuvės paskirsto- šimas, jog šią žinią patiekė
naujo gaivinti.
je prižiūri iš Amerikos paHalifaxas.
čiai nuskandino 25 laivus,
i siųstų vaikams
drabužių
BELGRADAS, kovo 18 d.ima
Amunicijai
viso 98,882 tonas.
National Catholic Rural paskirstymą
...
...
.. , _ . 14; mašinoms —11; orlai- Propaganda, anot Berlyno
— Vienuolika graikų kareiNacių
Submarinas
Life Conference ekzekuty, .
...
.. viams — 20; dalims ir įran- BERLYNAS, kovo 18 d. —
vių, kurie grjzta namo iš
*
vis sekretorius prelatas Lui
LONDONAS,
kovo
18
d.
—
,
.
.
,,
kiams
—
66;
šoviniams
Autoritetingi Berlyno sluo
Nuskandino Laivus
koncentracijos stovyklų pa’
gi Ligutti pareiškia, kad nėms išeitis yra, anot pre
Amerikos ambasadorius Wi- . ..
•* i
vii,
kaitomis už. italus
belais- bomboms ir torpedoms — gsniai šiandie pareiškė, jog
nepaisant, kuri pusė laimės lato, susimesti į žemės ūkį. BERLYNAS, kovo 18 d. —I nant
šiandie
pareiškė,
jog
....
, 18;’ šovinių pripildymui — pranešimai apie vokiečių
.
.
’ . .
,
vius, pareiškė, jog anglų
šį karą, J. A. Valstybėms Įsigyti farmas ir sudaryti
l Amenikos žmones dabar jau
...
. .
,
, 9; kulkosvydžiams — 5; submarinus Amerikos van
.......... J
Vokietijos karo
vadovybė
ngę
An(,|jjaj orlaivių atakose ant Valogresia ekonominė tragedi kredito, marketinimo
ir
.
.. artilerijai — 27; kitiems denyse yra “karo norinčių
šiandie praneša, jog vokie- k
lčlauslal |alv.u5,
or. nos miestas paversta gnu-'
ja. Nedarbas ir šelpimas | vartotojų kooporatyvus. 2e- čių
mažesniems ginklams — 2; amerikiečių darbas”.
submarinas nuskandino1
am„„lclją vėsiai ir uostas niekam ne
bus ilgiausius metus nuola ' mė yra žmonių maitintoja,
laivams — 40; tankams —
Pasak jų, tai esą amuni
betinkąs.
penkis
anglų prekybinius, lp maistą
tinės problemos.
žmonės Sunkmečiais nors negyven5; mašinų įrankiams — 20 cijos fabrikantų pastangos
laivus, viso 35,300 tonų.
neturi laukti pagelbos
iš si prabangoje, bet būsi paTuo tarpu Atėnuose kara
šių dirbtuvių 302 finan- sukelti Amerikoje karo pa
Kitas prekybinis laivas
Debesuota ir šilčiau. Gali- lius Jurgis padėkojo kariuo^uoja Amerikos vyriausy- niką. “Mes nesame tokie
vyriausybės, kuri greitai valgęs ir sotus. Ypač pramenei už drąsą ir pasi ryži-1 bė. 61 finansuoja Anglija nayvūs, kad bandytumėm
pati nieko neturės taip svai monių centrų darbininka/.i; r.uskawdintas vokiečiu žval- ma lietaus ar sniego,
Saulė teka 5:55 va’. •'-u’č mą. kovojant prieš italus ir 421 finanauoja privatinės atakuoti Ameriką vienu sustydama milijonais ir bilijo^ tenka apie tai giliau pagal gybinių orlaivių šiaurės jū,
roję, į rytus nuo Nevvcastle. leidžias 6:02 vai,
per ištisą savaitę.
firmos.
nais dolerių. Vienatinė žmo- voti.
bmarinu”,’pridėjo jie.
į
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AMERIKOS KATALIKU MOKSLO TVIRTOVE - UNIV. WASIHNGTONE
Iniversitetas įsteigtas Popiežiaus Leono XIII. - Moters $300,000 Teologijos fakultetui. - tl fakultetų.
God's Stage''. - Priemonės kūno kultūrai. - Garsiausia Amerikoj šventovė.
(Užbaiga)

Koncertinėj
programoj
dain. A. Petravičius ir Ona
Salešiūtė padainavo solo,
akomp. pianu Alverai Regis,
jaunąs smuikininkas T. Kulikauskas pagriežė smuiką,
o “Rūtos” choras padaina
vo keletą lietuviškų dainų.
Programa baigta Lietuvos
himnu.

VISKAS VADUOTI DEMOKRATIJAS .
>
iSžįSČS-'!?

i kostiumų įvairumą. Tokį u— Bet gal ir jūs galėtu
niversiteto teatrą teko ma
mėte patalpinti kai ką apie
tyti, nes laimingai patekau,
sietuvą angliškoje spaudo
j kada teatras buvo atidaręs
je, įsiterpiau.
savo sezoną, ir dar geriau
— Mes galėtumėm, jei tik pasisekė “nučiupti” draugo
tie didieji laikraščiai nerei- studento Širvaičio bilietą,
kalautų tiek daug dolerių kurs, rekolekcijų metu ne
už mūsų pranešimus. Ir galėjo dalyvauti teatre, o
šiaip žinutes, jei tik labiau aš pasinaudojau, mat, vieaiškesnes, vadina propagan- nam nelaimė, kitam laimė,
da, nenori talpinti. Mes ži- kitaip nebūčiau galėjęs pa
nom, e, kad seniau nemažai matyti taip gražaus ir ypapinigų skirdavo Lietuvos tingo perstatymo, tai tikrai
vardo garsinimui, bet dabar originalus ir vertingas sceiš kur paimsi jų, kai vi- nos pritaikymas religinėms
siems reikalams jų reikia ir mintims reikšti.
reikia. Bet visgi šiek tiek
« A ..... .
.. „
,,
..
Ar turite kokių draugijų?
butų galima pagelbeti Lie-i
.
„
,
.. . . ,
. .
Yra. Tačiau as nedalyvautųvai tuo reikalu ir be pini- .
.
.
,
. ju, nes geriausi mano drau
gų, tik su gera plunksna ir, .
®
;
gai knygos, biblioteka, kur
tokiu narsumu, kaip jus lie- . ,
. ,v.
....
. , , , . .
visą laiką praleidžiu, nes no
tų viai čia atrodote, baigiau .
\
7,
riu parašyti dizertaciją, tosavo pasikalbėjimą tuo klau
i dėl tunu dirbti — nesnaussimu.

J

z x<-xz

puola Velykų dieną. Daug.e- pranešu nariams, kad mėlis nori tą dieną praleist su nesinis klubo susirinkimas
giminėm ir būt liuosi. Bet bus ne Velykų šventėje, bet
Juozo Džiugašvilio sekėjai Verbų sekmadienį, kaip pa
pasipriešino. Mat jie nori ir prastai, 2 valandą popiet,
šioj laisvės šaly panaikinti Klubo adresas yra toks: Lie
šventes. Dėlto eita prie bal-. tuvių T. Pašalpinis Klūbas,
savimo. Laimėjo tie, kurie 928 E. Moyamensing Avė.
pripažįsta šventes. Dėlto I
Narys

LIETUVIAI DAKTARAI
Radio valandos vedėjas
A. Džikas dėkingas yra tvar
Tel. YARda 3140
VALANDOS: Nuo 11 iki 12,
kos vedėjui P. Žadeikiui ir
2 iki 4 ir 7 iki 9
DANTISTAS
visiems už skaitlingą atsi
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
Sekmadieniais 11 iki 12
1446 So. 49th Court, Cicero
lankymą.

DR. P. ATKOČIŪNAS

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

Lietuviškos radio progra
mos duodamos iš WTEL ra-, _. ._ _ .. , , .
~
7 3147 S. Halsted St., Chicago
dio stoties trečiadieniais
Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir Šeštadieniais
vai. vakare, o šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet,
8 vai. vakare.
Balandėlis
1—4 ir 6:30—8:30 vakare

I Vi...

Acme

(“Draugas"

teiepnvi.oj

Pranešimas
Pašalpinio Klūbo
NfiNlMIS

Įdomu žinoti kaip čia vei-| Jej
prisiminei biblioPrez’ Rooseveltas kalba Baltųjų Rūmų Korespondentų
kia maisto ministerija, ar
. '
„ sąjungos metinėje vakarienėje praeito šeštadienio vakagalite sportuoti, kokių pra- * ?*
Paša y uin zo
Prezidentas pareiškė, kad visokia karinė gamyba ski- J Philadelphia, Pa. — Komogų turite?
’ nes ^Ur
^ars* ^ra riama padėti Britanijai ir kitoms demokratijoms jų ko- vo 9 d. susirinkime pakelBlokada neveikia, metai j“81* mokslo ir išminties mo- voje su diktatorinėmis valstybėmis.
tas klausimas reikale sekanbuvo neblogi, tai ir valgo- k^°ja'
čio susirinkimo, kuris priŠiam bankietui surengti
me kaip reikiant, pa&tebė
Dauguma knygų ir peridaugiausiai pasidarbavo Lie z
jo muskulingas studentas, jodimų leidimų yra sukrau- _ ,
tuvių Muzikalė Bendrovė,
Būkite Malonus
— Bet gi šis tai tikrai blo- ta John K. Mullin of Den- j-JŲ MctŲ SUKdkflS
kuri ir savo patalpas dykai
SAVO AKIMS
gai atrodo, aš jį mačiau Lie- ver Memorial bibliotekoje/
Philadelphia, Pa. — Lie- davė.
Tik viena ppra akly visam . gy
tuvoj prieš kelioliką metų,’kurioje patalpinta 345,940
venlmul. Saugokit jas, leisdami
. .
.
,
~
„v ,
tuvių Muzikalio Namo salėj
Bankieto programą pra- iSel.kamin
joti jas moderniškiausia
tai geriau atrodė... O, vis- tomų daugiau bendro pobu- „
. .
J
. T• x
regėjimo mokslas
°
šauniai paminėta 3-jų me- dėjo Lietuvių Muzikales Ben metodą, kuria
gali suteikti.
kas gerai, mat jis geras plau džio knygų. Mes turime ir
32 METAI PATYRIMO
. .tų sukaktis lietuviškos ra-: drovės pirm. J. Griganavi- pririnkime
akiniu, kurie pašalina
kikas ir negali auginti rie- garsenybių ir re eny ių. d.Q programog kurįą Veda čius, kurie po trumpos kaivisą aklą {tempimebalų, nes reikia gerų rau
The Stade Library , ver šv. Jurgio parapijos varg. bos programai vesti pakvie-1 Dr. John J. Smetana
m_enU‘ .ir G
° * aF ga’ tinga švento Rašto studi- Antanas Džikas. Ta proga tė pasižymėjusį politikoj K. Dr. J, J. Smetona, Jr.
OITOM ETRI ŠTAI
vema aiir as e 1 os rei joms, “The Bouąuillon Lib- paties A. Džiko pastango- Steponavičių, kuris įsteigė
1801 So. Ashland Avenue
ia prisi ai yti, ypač po ° rary”, reikšminga sociologi- mįa.
ir palaiko lietuvišką radio
Kampas 18-tos
kių gerų re o e cijų.
ai jai ir moralinei, daug klasi. _ valandą. Jis yra žymus biz- Telefonas CANAL 0523 — Chicago
sportuoti galite ir tunte kinžs literatūros origir,lų ir Žmonų, bank.etą at.anKe merma
RichmQnd Grc
OFISO VALANDOS
Kasdien MO a. m. iki 8.30 p. no
progos, nors studijos ir ap- kjty g, biblioteka galė3
»P>e pora tūkstančių. V.eCommissi
331£
Treč tr -ešt: 9:00 a m. ik,
7:80 p. m
linkybės neatrodo, kad leng- pinti 1000000 tom
kurj n. paskui lutu. sėdo prie Rjchmon(J
vintų tai atlikti. Sportuoti t ias ir la{ias akait stalų ir buvo pavaišint, rustalo be kitų, sėdėjo Šv. Jur
turime kiekvienas, kuris tik mo ir studijų sales, semina- pestingų patarnautojų.
gio parapijos klebonas kun. DR. KARL NURKAT
studijuoja Katalikų Univer rus ir t.t. Be to, pažymėtina,
I. Zimblys, radio stoties sa(Kurkaitis)
sitete, fizinio lavinimosi kur kad kiekvienas fakultetas
Ką dar galėtumėte paša- vininkas Karker, A. Steposas yra skaitomas ir tai tu turi savo specialią, atskirą kyti?, klausinėjau studen- navičius, Ig. Liepa, Lietuvių
n studentai išmokti ir at- biblioteką.
tus. Mes turėtumėm daug. Paskolos ir Taupymo benlikti praktikoje, nebent ne.
ką pasakyti, bet juk gal ne drovės nirm P Marcinkeleistu sveikata Visi studen- Kokn* dar mokslo įstaigų ą J
6
pirm., r. Marcmice Atsakančiai ir prieinama kai
įeisiu sveiKtu-u. visi sluucii
viską nori< žinoti, ir gal
jau aroves
vįXįa m Steponavičius K
tai paeinami eerai išmokti tunte
Manae universiteto
,
. .
. ,
ViCia’
»iePcnaviclus,
na pritaiko akinius.
,
“_g L
mieste? Gal reikt,, naminė, "ebespes.m, nes ,r tamsta D, ir kiti, kurie pasakė vaKiekvieną
dieną randasi:
i ir mes jau tu- karo tikslui pritaikintas
A UO1 U
laikyti ir platinti tarp stu-,
rime eiti savo keliais. Gal kalbas. Kalbų tarpuose ra
DIDfcniLftJB BUDRIKO
dentų, turime erdvią gym- Uboratorijaą, kur ir
KRAUTUVAIS
kitą kartą vėl turėsime pro- dio valandos įsteigėjui J.
nasium - sporto salę; trys kamas ta‘P svarbus ir rimgos pasikalbėti. Nuoširdžiai Kamarauskaitė ir E. Gera3409 So. Halsted Street
teniso aikštes, dvi baaeball taa mokslini® darbas.
padėkojęs, turėjau apleisti gįmaitė įteikė. didelę pintinę
Tel. Yards 3089
aikštes, dvi football aikštes, Kokia svarbiausia žymė taip jaukią mokslo ir* reli- gėlių
plaukimo baseiną ir smul- Katalikų Universiteto ^yve- ginio gyvenimo buveinę; vy
kesniems žaidimams atski- nirae ir veikime?
, sada maloniai dar lauksiu
rų vietų salėje ir aikštėje.
gyvenimas ir re- Progos sugrįžti.
St. Ra.
namams statyti, remontuoti ar
pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.
Mūsų stadijonas turi 150.velWm„ ,rB Sirdis .
000 ketvirtainių pėdų plotą,
M,veraltote. Juk mes '
PAVASARIS ARffftJA — DABAR LAIKAS PIGIAU IR
pusę mylios bėgimo ratas ir turjme Uutjnę
Sv
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATLIKTI.
220 jardų bėgimo takas. 8i- p Marijos Nekalto Prasidėnoma, tokiose patogiose są- jimo garbej 8tatomą gar
Tapkite Finansiniai Nepriklausomi! !I
PAS
lygose negalima ’aukti ne- siausią visoj Amerikoj švensportavus. Salia to turime |tyk|ą _ bažnyčią
kurio. VILEIŠĮ
TAI IDYIZITC mQs,l įstaigoje. Jūsų indeliai rūpesir rimtų pramogų. PJnnoje tjk apa{ja
jau
I
T IKI I C tingai globojami ir ligi $5,000 ap
EIK!
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame
vietoje reikia paminėti ls
koncentruojasi mūsų ir
3'4%. Pinigai greitąi išmokami ant pareikalavimo.
’J. Dr.r<,S
«al vinų kitų religini, gyvePETRAS
“jMod’s Stage” perstatyntun, njmaa Sventov6s krypta jau
MfrSU PASITIKfMIMO IR IftTVERMFlS REKORDAS

Radio Proaramos
r i i •

ą
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7»1WIA
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<30

PASKOLOS —

lei Insnce Reik,

Tai pasakytumėm yra mė-, įruošta ir tarnauja, kaip ugėjų teatras, prityruaiems Į niversiteto bažnyčia, kuriovadovams diriguojant. Teat-ije gali sutilpti vien tik se
ro tikslas atvaizduoti reli- j dinčių apie 2000. Religinį
ginį motyvą visų šalių ir vi- gyvenimą palaiko bendros
sais šimtmečiais. Teatras maldos, pamaldos, rekolektaip sunkų uždavinį atlieka cijos, religiniai vaidinimai,
labai gražiai. Turi savo sce-, Visa tai palaiko bendromis
nos specialius įruošimus, pla jėgomis kolegija ir kitos inčiai vartoja šviesų efektą, stitucijos ir kongregacijos.

VII EISIS
AtMovas

45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenuskriaudžiant Nei
Vieno KUjento!
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The Prudential lns.
Co. of America

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

KEISTUTO SAVINGS and LOAM ASS’N.

OFFICE;

175 W JACKSON BLVD
SI’ITE A-I82O
Home Ofrices Neąvark, N. J.

♦

Tel. CALumėt 4118

3236 So. Halsted St.

Chicago, III-

HEHIOENCIJA:

4432 So. California Avenue
Tel.

EAFajrettc

0771

DR. F. C. WINSKUNAS

i
i
R >

3343 So. Halsted Street
Tel. CANai 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

PHYSICIAN AND SURGEON

2158 VVest Cermak Road

OFISO VALANDOS
1 — 4 ir 6:30 — 8:30, vakare
ir pagal sutartį.

Ofiso tel. CANai 2345
O f i-o Vai.: 2—4 ir 7—9
Trečiadieniais pagal sutartį
Rea. Tfcly HKMItx.lt 3150

Tel

YARds 2246

DR, G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street
vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
Seredoj pagal sutartį.
Telcfofnas; HE.Mkock 58 19

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. Western Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 iki 3! Vak. 7 iki 0
Nedėliomis pagal sutarti

Telefonas CANai 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2202 Węst Cermak Road
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
ir i>ngal sutartį.
Res. telefonas SEEIey 0434.

TeL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS

Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct.
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak.
ir pagal sutartį.

Ofiso Tel:
Reaid. Tek:
VIRginia 1886
PROspeet 3534

DR. RAČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1853 West 35th Street
LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien auo 2:00 iki

8:00

vai.

Trečiad. lr Sekmad. tik susįtarius.

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonas LAPayette 3650
AntradieniaL, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė.
Tel. YARda 0994.
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
Šeštadieniais.
1

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)
TeL MIDway 2880
Chicago, I1L
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.
Sekpiad.. nay .10 du 12 ved, ry to.

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.

Tel. YARda 0094
Res. teL PLAaa 3200
Res. 1625 So. 50th Avenue |\ VALANDOS
Tel. Cicero 1484
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 73 v, vak.
Nedėliopiis nuo 10 iki J2 vai, dięmį

DR. A< JENKINS

Tel. YARda 6557

(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. FRANK G. KWINN

2500 VVest 63rd Street

(Kviecinakaa)v
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4- ir nuo 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį.
Ofiao telefonas PROapect 6737
Nainį; telefonas VIRginia 2421

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

ų* pairai autarti.

AMERIKOS LIETUVIŲ ŲAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
R ės 6958 So. Talman Ava.
Res. Tel. GROvehiU 0617
Office tel. HEMiock 4848

DR, J, J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
Ketvirtad. ir Nodėlioinis Buaitarus.

2423 W. Marguette Road

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS: .
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak,
Nedėliomis pagal sutartį.
Office teL YARds 4787
Naptų, teL PROapect 1930
Tel YARda 5921.
Rea.: KENwopd 5107

•

DR. A. J. BERTASH
756 VVest 35th Street

Ai::

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Taipgi akinius pritaikau.

2155 VVest Cermak Road

GYDYTOJAS IR OHIRURGAS
Ofiao vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30

Jos. M. Mozeris, Sec’y.

DR. V. A. ŠIMKUS

TeL CANai 6122

DR, S, BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

REZIDENCIJA:

6631 S. California Avė*
Telefonas REPnblic 7868

Ofiao tel. VIRginia 0036
Rezidencijos tel.: BBVerly 8244

DR.. T. HUNU
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiao vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M.
Nedėliomuj į manį sutartį.
Tel OANal 0057
Rea. tel.: PROapect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So, Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Arteaian Avė.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
6 iki 9 vaL vakare.

/
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ŠVENČIONIŲ SRITYS DAR
NEPRIJUNGTOS PRIE LIETUVOS

3

LIETUVOS VĖŽIAI BOLŠEVIKU
PONAMS RUSIJOJ
Nes tik jie supranta vertę. - Van
denys bus apsaugoti "nuo gro
bimo.“ - Vergas-lietuvis nega
lės nei žuvelių pasigaudyti.

Švenčionių mies+o šiaučiai be
odų, jų negauna nei Gudijoj.
Stalino saulė ir odas su+irpdo.

Į Švenčionis ir kitas prie kad šiame mieste gyvena
Susovietintos
Lietuvos
Toliau “Tarybų Lietuva“
sovietų Lietuvos priskirtas tarp 7 ir 8 tūkstančių. Perlaikraščiai
įdėjo
platų
aprasako,
kad “numatoma vėžius
vietas buvo išvykęs preky- nai bolševikams paėmus
šymą, kaip būsiąs tvarko eksportuoti į Tarybos
Są
bos komisaras Gregoraus- Švenčionis, žymi dalis lie
mas žuvų ūkis. Girdi, ligšiol jungos didmiesčius.”
Esą,
kas kartu su keliais valdi- tuvių inteligentų nuo okuninkais. Kaip praneša ofi- J pantų pabėgo j nepriklausoniekas tuo ūkiu Lietuvoje visus “šiuos galimumus vien
nesirūpino. Vandenų nuomo dabar galima realizuoti, nes
ciozas “Tarybų Lietuva,“ mąją Lietuvą. Ir ne tik
organai
tojai eksploatavę vandenis, tarybų valdžios
komisaras buvęs išvykęs Švenčionys, bet ir visas šis
“susipažinti su esama pre- kraštas liko be inteligenti
“nesirūpinant tuo, kad ribo šiuos turtus ir jų reikšmę
jos.
Švenčionių
apylinkėje
ti mūsų vidaus vandenų iš supranta ir tinkamai įverti
kybos padėtimi ir numaty
esą
apie
20
lietuviškų
mo

tekliai galėjo būti išsemti.” na.” Tenka pastebėti, kad
ti ten prekybos organizavi
kyklų.
Gyventojai
pageidau

Acme
teiepnoi*.("Draugas'
Tačiau dabar būsią kitaip. “Tiesa” frazės apie Lietu
mo galimybes.” Dalis dele
dau-l
gacijos lankėsi Marcinkony ja jų įsteigti žymiai
Minnesotos gubernatorius H. Stassen indi joniškai apsitaisęs atidaro American Iki šiolei kasmet buvę pa vos vėžių “eksportavimą” į
se. Į sovietų Lietuvos pre giau, bet nesą mokytojų. Bovvling kongresą St. Paul mieste.
gaunama 1,200 centnerių išalkusius sovietų didmies
kybos komisariato atstovy Nuo sausio mėn. švenčiony-|
žuvies, šiais gi metais bol čius neįsidėjo. Matyti, “Tie
bę Vilniuje lankėsi Švenčio se pradėsianti veikti nepilševikų komisariatas taip žu soje” sėdi geresni propagan
nių avalynės artelės atsto noji lietuvių vidurinė moky
vimi “susirūpino,” jog bū distai, nekaip oficioze “Ta
vas, prašydamas pagelbėti kla (progimnazija). Kaip ži
sią patiekta rinkai
apie rybų Lietuvoje,” kurie nesu
noma,
lenkų
okupacijos
lai

gauti odos, nes sovietų Gu
2,000 tonų. Vidaus vandenys prato, kad toks “eksportas”
Oficiozas “Tarybų LietuIki kokio laipsnio yra nu
Kaune
buvo
sušaukti
sta
kais
Švenčionyse
veikė
liedijoje, kaip jau seniai ra . , .
va surado kaltininkus dėl ėjusi Lietuvos “laisvė ir sa tybos tresto stachanoviečiai, esą padalinti inspektoriams tiktai blogai rekomenduoja
.
gaujančioj bolševikų rojaus) tuvių gimnazija, bet vėliau,
bjurokratizmo
varankiškumas,” matyti iš t. y. daugiau padirbę kator tvarkyti ir “nuo grobimo ap “sovietų didmiesčius,” nes
gyvenimo, jų nebėra.
i lenkai ją uždare.
saugoti.” Kokiu būdu būsią juk ir Maskolijoje yra paTai “buvę • smetonininkai, , tokios žinios, įdėtos “Tie- ginėse vad. “socialistinėse”
“nuo grobimo” apsisaugota, kankamai vandenų, kuriuose
Ta pati “Tarybų Lietu
Valstybinis tabako trestas dvarponiai, spekuliantai, fab SOJ:” “Vakar iš Lenino or- rungtynėse. Pav., mūrinin-,
jeigu numatoma patiekti' turėtų būti vėžių. Bet masva,” kuri prieš dvi dienas
per laikraščius ieško pirkti rikantai ir kitokie plutokra- deno sporto draugijos “Spar kas M. Sagaitis per 9 vai. J
rinkai beveik dvigubai dau-; koliai, tvarkydami vandenis
pranešė, kad “draugas” Greseno aritmometro (skaičia tinės santvarkos atstovai.” tako” centro Maskvoje tele ir 55 min. įmūrijęs 19,372 J
giau žuvies, lieka bolševikų “sovehozų pagrindais,” ma
gorauskas išvykęs į Švenčio
vimo mašinėlės). Įdomu, kad Bet negana to. “Jau yra fonu pranešta, kad tarybų plytas. Per iškilmes kalbėjo
nis “numatyti ten prekybos
gudragalvių paslaptis. Svar tyti, bus nutvarkę ir pačius
tas prietaisas jau vadina- gausų faktų, kurie rodo, Lietuvoje prie respublikinės “draugė” Kaganaitė, “drau
orgamzavimo
galimybes, ,
.. .,
vėžius!
Mat kad biurokratizmo ir neat gamybinės kooperacijos ta gas” Chaimovičius, inž P?u- besni žuvininkystės centrai
„.
.
mas aritmometru.
aprašinėja gyvenimą Šven
sakingumo jausmas greit rybos steigiamas “Sparta nas ir kiti naujosios “aristo būsią “tvarkomi” sovehozų
maskoliškiau!
čionių krašte, kurį bolševi-Į
pagauna ir tokius žmones, ko” skyrius. “Spartako” pa kratijos” atstovai. Stachą- pagrindais. Pranešime prisi
Maskoliai pradeda įsigalė
kai okupavo jau 1939 metų
kurių politine praeitimi ga grindą sudarys Lietūkio ir; noviečiai buvusios įteiktos pažįstamą, kad “žuvies kol
ti ir okupuotosios Lietuvos
rudenį, žlugus Lenkijai. PaSpauda nusiskundžia, kad
lima pasitikėti.” Įdomu pa- Paramos kooperatyvo spor- dovanos; Stalino paveįksiaS( kas trūksta,” bet vasario
sak “Tarybų Lietuvos,” “be- Šiaulių maskolių valstybinio stebėti, kad visa sovietų tininkai.” Reiškia, kad net
mėnesį “tikimasi” šį reika universitetuose. Kauno uni
rankiniai
laikrodžiai,
drabu

maž kiekviename kaime yra banko kontoroje “vis dar t.elą sutvarkyti. Girdi, konser versiteto “marksizmo-lemRusijos spauda dieną iš die- ir sporto draugijų nebega’i
kooperatinė parduotuvė, ku- bereikia laukti ištisas valan
.
žiai
ir
Stalino
bei
Lenino
vų fabrikai ligšiol nemažus niz^° katedros” vyresniuo.
........
nos botagu pliauškia prieš ma steigti be Maskvos suti
noje valstiečiai čia pat ga- das, kol prieisi prie kasos ..
. ° r
.
žuvies kiekius gaudavę iš ju dėstytoju paskirtas “tobiurokratizmą Maskolijoje. kimo! Tenka pastebėti, kad Parašytos brošiūros
li apsipirkti.” Tačiau po sumokėti mokesčius ir kt.
užsienio, bet dabar “bus ap-i varisč” VL Kruglov, o VilLietuvoje sporto draugijoms
dviejų dienų “draugas” Gre- Netgi ir valstybinės įstaigos Ar ir čia kalti “smetonininrūpinami vietine žaliava,"! niaus universitete tuos "mok
leidžiama pasirinkti tiktai
gorauskas, tos pačios “Ta- turi laukti po kelias valan- kai, dvarponiai, spekulianMes
visi
esam
lygūs
ir
vi-l
su sąlyga, žinoma, kad žu-; sius” dėstys “tovarišč” Alck
Maskolijoje naudojamus pa-'
tai ir fabrikantai?”
rybų Lietuvos” pranešimu, das
sų
pareiga
vaduoti
tėvynę?
vadinimus: “Spartak,” “Divis į bolševikų bučį lys....! sandr Vasiljevič Kuznecov.
išvykę į Švenčionis susipa- —
Jei aš neisiu jos ginti, tu ir
namo ir pan.
STAR OF BUTLER INDOOR RELAVS
trečias... tai kas gi ją gįns? ]
žinti su prekybos organiza
vimo galimumais. Jeigu jau
Jokubauskas
sovietinė prekyba taip ide
(Savanoris, žuvęs
aliai veikė, tai kodėl dar
Vilniuje suimti šie asme
kautynėse 1919 m.) į
susipažindinėti su “organi
nys, kurie kaltinami speku
zavimo galimumais?”
Ko
liacija: Iseris Keganavičius,
Then Read WHY
dėl Švenčionių avalynės ar
Girsas Seg'alis ir dar keli
Lydia E. Pinkham’s
telės atstovas lankėsi Vil
aND thanks a
žmonės. Kaune suimtas Ado
Vegetable Compound Is
niuje, maldaudamas odų?
. S MILLION FOR
mas Brezinskis, pas kurį esą ,
Real“Woman’s Friend”!
LlLlNG ME ABOUT1
Nežiūrint sovietų Lietu
rasta 58 rankiniai laikro
Some women suffer severe monthly
vos komisariato valdininkų
pnin (eramps, backache. headache) due
džiai.
Kretingoje suimtas
to fernale functional disordere while
lankymosi Švenčionyse, tos
other’s nerret tend to become ipset and
g/ MY V/HOIE FAMILY 1
Is made from nature’s own benefleial
they get croas, restleea and inoody.
Jonas Stonkus, kuris turėjo
roota and herbą - each Wtth Ita own
sritys vis dar prie Lietuvos
So why not take Lydia E. Pinkham’a
LOVES IT!
rpccial purpose to HELP WOMEN.
Vegetable Compound made eipecialiy
odų 740 rublių sumai. Šiau
Famous for over 60 years—Pinkham’s
to help tired. run-dovvn, nervous womneprijungtos. Į švenčionius
Comnound ia the best known and one
en to go smiling thru "difflcult daya.”
liuose suimtas Vincas Jatu
of
the most eįftctive ‘‘woman**” tonica
Pinkbam’s Compound ccntaina no opiatvykusius valdininkus vie
obtainable. Try it t
ates or h« bit-forming ingredients. It
lis, o Panevėžyje nuteisti 5
tos gyventojai, kaip savo
metais kalėjimo Balys Atko
“Tarybų Lietuva,” apipylė
čiūnas ir Antanas Kuzma;
klausimais, “ar siena jau
THINGS THAT NEVER HAPPEN
J. Majofišas — 7 metams.
tikrai atidaryta, ar jau tik
rai jų niekas nesulaikys, ei
Suimtas kepyklos savinin
fili*! co, you are a fTRfecr
nančių į Švenčionėlius, Ig
kas Vilniuje Rubinavičius,
TYPZ . vyiuu yoU
f PI PfeRFfcTiy
naliną, važiuojančių į Vil
l vIuuMaB
rtcilie iMiepilULU)
kuris pardavinėjęs 3-čios rū
PkAV
kEAPlNč
hApy
(O
00K
5OTI5F»CP<
nių ar į Kauną.”
Miss Joan Fox (left), Queen of Butler Indoor Relays, šies pyragą už 1 rūšį. OfiWiTH n y
KATE5T PR0PUCTI0Nt "YHe
FREServr
Kiek Švenčionyse šiuo presents trophy for best athletic performance during meet cialiai skelbiama, kad jam
AIZ-ARP5 REVFN E*AT T YO
Fos ITI ©r<
at Indianapolis, Ind., to Robert Wright of Ohio State.
IHOUŠfiiNP fii VYEE.K
metu yra gyventojų, tikrų i V right broke indoor record by skimming over 60-yard ' Sres’a bausmė ligi 10 metų
sunkiųjų darbų kalėjimo.
žinių neturima, bet spėjama,1 high hurdles to sėt new world time of :07.3.

Ir Sov. Rusijoj
Smetonininkai

Nei Sportuof Negalima Stachanoviečiams
Be Maskvos Žinios
Dovanos-Drabužiai

Visi 7 Metams

7ŠŠČK, NERVOUS
CRANKY X ?

š

v

SOCKO THE SEADOG
- AND MY DEAR, YOU SHOOLD
SEE THE LOVELY SKUNK COAT

MY HUSBAMDGAVE

ME/

'i J*"
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Iįeinu kaadlen, linkima aekmudlentua
Prenumeratos Kaina: Junl. Amerikos Valstybėse:
Metams — $6.00; Pusei Metui — $>.60; Trims Mėne
siams — $2.kO; Vienam Mėnesiui — ,75c. Kitos* vals
tybėse prenumerata: Metam* — $7.00; Pusei Metui
— $4.00 Pavienis numeris — $c.
Skelbimo kalno* prisiunčiamu parelkalavua
— o —
Hend.-darbiam* ir korespondentams raitų nerazma.
i*i nepruAoma tai padaryti lr neprlslunčlama tam tiks
lui pašto ženklų. Kedakclla pasilaiko sau teisę taisyti
lr trumpinti visus prisiųstus raktus ir ypač korespon
dencijils sulig savo nuožltlros. Korespondentu prašo ra$ytl trumpai lr aiškiai (Jei galima rako ma ja n> akt nAl si
paliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant pole
mikos ar asmeniškumų.
Pasenusios koreapondenaiJos
laikraštin nededamoa
- s -

Entered as Second-Class Matter March $1, 191$ at

Chicago, Illinois. Under the Act of March 1, 1879.

Komunistu Tikslai
Komunistų spauda pradeda rodyti “sim
patiją” jauniems vyrams, kurie imami į
kariuomenę, siunčiami į stovyklas ir ten
“varginami”. Jau seniau buvo paskelbta
žinios, kad komunistų centrai siunčia sa- 1
vo agentus į kareivių tarpą skleisti nepa- I

sitenkinimą.
Be to, komunistų agentai savo spaudoj
ir kitokiais būdais varo akciją Jungtinėse
Valstybėse, kad tik sulaikyti pagalbą de
mokratinėms valstybėms, kovojančioms su
diktatoriais.
I
Nesunku yra suprasti tas didelis komu
nistų “rūpestingumas”.
Jiems iš Maskvos yra įsakyta truk
dyti visus žygius, kokie yra daromi prieš
Stalino partnerį Hitlerį.
Gal kas pasakys, kad komunistai nuo
širdžiai simpatizuoja “vargstantiems” Amerikos kareiviams.
Taip manyti būtų
daugiau negu naivu.
Pirmoje vietoje Amerikos kareiviai var
go nemato. Jų dauguma savanoriai ka
riuomenėn įstojo. Jie gerai aprengti, ge
rai maitinami, ir gerai mokomi bei auk
lėjami.
Jei Amerikos komunistams ištikrųjų rū
pi žmoniškumas, jie teatkreipia savo dė
mesį į Sovietų Rusijos kariuomenę, kuri
ištikro yra verta simpatijos. Ji be tin
kamo apdaro, blogai maitinama ir labai
blogose sąlygose gyvena.
Kas tam netiki, tepasikalba su bet ku
riuo Lietuvos pabėgėliu, mačiusiu nusku
rusią raudonąją armiją, įsiveržusią į Lie
tuvą.
■3
Taip pat nesąmonė yra manyti, kad ko
munistams, agituojantiems prieš Ameri
koje vedamą krašto saugumo stiprinimą,
rūpi taika. Jei jiems rūpėtų taika, jie ir
Sovietų Rusijos diktatorių kritikuotų, ku
ris, kaip visiems yra gerai žinoma,
užlaiko keliolikos milijonų vyrų kariuo
menę ir ją rengia imperializmo tiks
lams.
Jau žinom, kad Stalino kareiviai puolė
Suomiją, puolė Baltijos valstybes ir jas
užgrobė. B i to, netiesioginiai raudonar
miečiai ir Vokietijos naciams padeda.
Komunistams štai kas labiausia rūpi:
kad Amerikos teikiama pagalba demo
kratijoms nesuklupdytų Maskvos talki
ninkų — nacių ir fašistų, nes, jiems su
klupus, ir Maskvos kruvinam diktato
riui Stalinui kinkos sudrebėtų.
Dėl to tai šiandien Maskvos agentai tiek
daug “simpatijos” rodo Amerikos karei
viams, tiek daug rašo ir kalba prieš Amerikos pastangas
remti
demokratijos
frontą. Įsidėmėkime, kad jiems ne karei
vių gerovė, ne žmoniškumas ir ne Jung
tinių Valstybių saugumas rūpi, bet išim
tinai Sovietų Rusijos interesai.

Hitleris Susilaikė...
šiuo metu Hitleris jau turėjo viešpa
tauti visuose Balkanuose. Bet susilaikė...
Kodėl? Jį sutrukdė Jugoslavija ir Turki
ja.
Vėliausiomis žiniomis, Jugoslavija jau
turėjo įeiti į vadinamąją Berlyno-Roipos
ašį. Bet ji nesiskubino, nes laukė, ar Jung
tinės Valstybės priims 1776 bilių, ar ne.
Dabar, kai tas bilius priimtas, Jugosla
vija tikisi gauti paramos iš Amerikos ir
dėl to į Hitlerio glėbį pulti visai nesisku
bina. Tas pats yra ir su Turkija.
Tad, Prezidentas Rooseveltas sa zo grei
tais veiksmais visur pradėjo pastoti Hit
leriui kelią. Ir gerai.

Kun. Jonas Balkūnas, Kunigų Vienybė

sekretorius, Maspeth, N. Y., liet. parap
klebonas ir įžymus mūsų visuomenė ve.'
kėjas, rašo “Garse” apie mūsų susiorga
nizavimo reikalą ir tarp kitko pastebi:
1
“Katalikai turime du priešu kovoti:!
netikėjimą ir ištautėjimą. Jiedu ir įne-j
ša mūsų gyveniman iškrikimą, nepasi
tikėjimą, nupuolimą. Jiedu taip susiri
šę, kad negalime vieno nepaisyti, kitą,
kovoti. Privalome abu smerkti, abu ša
linti, kovoti. Visas jėgas suvienykime,
visas pozicijas suglauskime ir aukštai
iškeikime kovos vėliavą: Dievui ir Tė
vynei.

PATRIOTAS LAISVANORIAI
EINA KOVON UŽ TĖVYNĘ

Naujosios Anglijos rajonas dvigubai kvotą
išpildė. - Philadelphijos rajonas pirmutinis
savo atliko. - Trys rajonai kvotas baigia. Taurios dvasiom patriotui $52.75. šią sumą sudaro —
daug
raginimų
nereikia. į Moterų Sąjungos Conn. aps-

ŠaUkia tėvynė, — jis pats kritys $10.00;

Moterų Są-

savanoriai eina dirbti tuos jungos 33-čia kuopa $5.00;
darbus, prie kokių yra pa-! Per Lietuvos Nepriklausošauktas.

Šaukia

Sakysim.

Sakysim,

Po Svietą

gyti.

Pasidairius

mausko “pekliškam”

sveikas gyveni

Sa-

Dėdės

beiz-

gink- mybės paminėjimą surinkta

prie

mente ir žinai, kad už blo
Be
jokios
šenavonės
pro

lų, meta viską į šalį ir eina $37.75. Prašau priimti
šią
ko Juozo Stalinausko name
fesoriau!
»
ginti
tėvynę;
šaukia
kitokių
gali rojiškai gyventi.
Ta
mažą gerų širdžių žmonių
Pirmoji išeivijos pozicija yrą nacionaDažnai
tu,
ir
tavo
visi
fačiau,
užuot
muvintis
pas
būdu
pasiaukoti,
pasiaukosudėtą aukelę, trokštant ma
lės organizacijos,
kaip
susivienymai
tyti Lietuvą ir vėl laisvą ir i šistai> eicilistai ir klerika- Juozą Stalinauską, sėdi DėKaip gaila, kad tik 34,170 lietuvių pri-' ja neišmėtinėdamas...
Kai
Sovietu
Rusija
užgronePr^lausomą. Tamstai
ir
fa*te su mumis vartoja dės Samausko beizmente ir
klausė 1939 m. prie visų trijų susivie-,
nymų. Viena katalikiškoji turėtų tiek•' _
_
._
.
. visai valdybai linkiu geriau-1
argumentą: kodėl jūs; keiki, kad čia brudas gy- -J, T • i -4.
»
•
o' be Lietuvą, musų tėvų krasšių sėkmių šiame didžiame jnevažiuojate į Lietuvą, jei j venti. Kiekvienas tau pasaturėti! Jei skaitome Amerikoje. gerus 8t
tą, ne vienas geras lietuvis
šimtus tūkstančių lietuvių, tai tik apie
ir kilniame darbe”.
į dabar ten taip gera? Ko čiaikys:
pO šimts kurkinų, ko23 nuošimtis yra susivienymų nariai, apsiverkė. Ne vienas, jei būt
Kodėl ne 50 ar 75 nuošimčiai, kaip tų- galėjęs, būt ėjęs ginklu ran-

Shenandoah, Pa,, Šv. Ka- i gyvenate ?

zimiero Akademijos Rėmė-,
rėtų būti? Nacionalė organizacija visa- koše ją ginti, gelbėti. Bet...
jų Draugijos skyrius auko
da turi įimti daugumą tautiečių.
1 amerikiečiams
lietuviams
jo fondui $5.00
Kitų tautų susivienymai turi aukš-1nebuvo galima. Darėme
Chicago, III., Bridgeporte
tesnį nuošimtį narių. 1939 m. lenkų su-' *r darome tai, kas yra mūsų
galėję:
protestuojame Lietuvai GelMti kondo sky
sivienymuose priklausė 577,934 slavokų,
rius ir vėl surinko ir cenl278,111, slovėnų 130,984, rusų 73,399, prieš užgrobikus, aukojame
į savo fondus, kurie nelai-,rui, P™iavf
ungarų 37,195, kroatų 99,245, čekų 85,Šv. Kazimiero Seserys pri
737, ukrainų 48,597. Visos kitos tautos alinguosius pabėgėlius šelgeriau suorganizuotos nė lietuvių.
Jie pia ir remia Lietuvos išlais-! siuDt‘ ček» ir malonl' laiš’
ir į ateitį drąsiau žiūri. Mes juk. susivie- vinim0 veįklą. Nedaug pa- kutį:

'dėl nešimuvini pas

Juozą

Pripažinsiu, kad ilgai einej Stalinauską? ko čia lindi ir
mums sumislyti atsakymas, Į krankšti?

ale visgi sumislijom.

Štai,

Ar ne taip yra su balšaatsako jums mūsų star
vikais? Gyvena didžiausiam
šina Bruklyne drg. Mizara:
kapitalistų suspaudime, ta
Važiuosime į Lietuvą tada,
čiau rojaus, kurį giria su
kada Hitleris nustos muštis
siriesdami, bijo,
kaip vel
su angliku, ba dabar gali
nias kryžiaus. Jeigu čia bru
mūsų šipą ir mus pačius
das gyventi, kodėl nesimunuskandinti. Ale drg. Miza

j kaip

nymą žiūrėjome kaip į biznio organiza
raginimų tereikėjo tiems lie
ciją ne ideališką. Bet dahar matome, kad
tuviams patriotams, kurie,
ideališkos nyksta, tiktai biznio org°.ni-.
,
. x. x
T. ,
zacijos išsilaikys. Susivienymas ilgiau- Pa ygintl’ trumPu ai u ie’ i
šia už kitas egzistuos. “Garsas” lanko'^uva^ G^ėti Fondą iki septolimiausius namus. Kartą lietuvis įsi tynių tūkstančių dolerių iš-1

“Šv. Kazimiero Akade
mijos auklėtinės siunčia
nors mažą auką $25.00
Lietuvai Gelbėti Fondo
reikalams”.

ra sykiu uždavė

ir

jums

klausimą: kodėl jūs: fašis
eicilistai

mėjome, kad geras lietuvis

surinko $2,892.00!

“Darbininkas” tarp kitko rašo:
“Daug kas pareiną nuo to, kur nu
kryps Turkija. Ant žemės jos karinė pa
jėga mažai ką vokiečiams tereiškia. Tur
kai, tiesa, šūkauja pastatysią prieš Hit
lerį du milijonu durklų. Tai gciokai per
dėta. Tiek vyrų jie gali pastatyti, bet
tik ketvirta jų dalis turės durklus bei
šautuvus,
su
labai apribotu šovinių
skaičiumi. Tad savo kariuomene turkai
Hitlerio nenugasdins, bet jie laiko savo
rankose Dardanelių sąsmaugą. Jeigu ją
užimtų anglų laivynas, tai vokiečiams

ir

joj viešpatavo fašizmas? Ko, prasižiotų,

kaip jau seniau buvo pra-.
nešta, pats pirmutinis
su I

dideliu kaupu jam paskirtą
dalį atliko: kvota buvo $425

—surinko $575.00.
reikia

sukelti

New

Yorkui

$1,500.00 —

jau surinko $1,200.00.

Connecticut

rajonas

jau

turi $530.00 ir visai nedaug
betrūksta iki $600.00.

Wyoming ir Schuylkill kio
būtų labai sunku, o gal ir visai negali
ma, į Aziją persikelti. Galima įsivaiz- niams yra paskirta po $850.

duoti, kaip šiuo metu apie turkų vyriau- Pirmasis turi

$134.00, ant-

sybę suka anglų ir vokiečių diplomatai, trasis — $280.00. Šiuose raBet

ir turkų vyriausybei

reikia

išrišt' j°nuose neseniai kalbėjo St.

painus galvosūkis: kuri pusė karą lai- Gabaliauskas,

mės ir su kuria Turkijai reik dėtis? Po tingai

vajus

vedamas,

rūpės-

yra centrui prisiuntęs $204.82 ir tikisi kad ir viga kvo.
u _ $750
bug išpildyta
.
... .
Clevelan<b Oh|0. pradžiai

~ $450-°° bus užbai^ta
Detroit MichM darbuojasi
.
.
. , J
tU0 tarpU nes;garsmdamaa
Į
Chicagos rajonas,
kurio

glai duoti. Į Staliną tai jie tik ranka kv°ta

numojo.

Iš jo nieko

negalima

nustatyta

tikėtis. $2,200.00,

bė.

Tad,

ten
gaus,

gera.

Bet tokio žmo-

išėmus

balšavikus,

draugas Bizdele nerasi. Tad
ir klausimas: kodėl fašistai,

eicilistai ir klerikalai nesimuvino Lietuvon,

kuomet

ant jos ponavojo

fašistai,

atpuola: jiems ir čia gera.

somis

savo

jėgomis

raginimų, laisvanoriai dėki
mės prie Lietuvos vadavimo darbų! Būkime patrio-

Kovo 12 d.
Vašingtone
buvo iabai 8varbi Amerikos
duvo

darbuojasi,

NEWS FACTS ^GEORGE

nelaukime didelių

lapai svarDi Amerikos

katalikių, susiorganizavusių
j N. C. C. W., konferencija,

didžiausia, kurioj aptarta moterų tikskad ius dalyvavimas šiuo metu

Sovietų “yoždius” moka tik kai kada jokiu būdu nepasiduoti Nau-!
riktelti ir tai labai nedrąsiai. Riktelia jajai Anglijai. Tuo tarpu tutik silpųesniesiems — Rumunijai, Bul ri surinkęs $1,850.00. Abegarijai, Turkijai. Riktelia dėl visa ko, jonių, rodos, nėra, kad Vanes pasaulis į jį žiuri. Stalino politika karų lietuviai savo pareigą
neišeina iš nustatytos linijos: supiudy-' aflilr(1
...........
..................
- - •
auiK8.
ti kitus, kad giliau į karą įsiveltų, nu- į
Praėjusią savaitę gautos
silpnėtų ir jam, Stalinui, paliktų atvirą
aukos iš šių vietų:
dirvą “revoliucijos laimėjimams” skleis
Iš New Haven, Conn., M.
ti. Tuo tarpu jo politika vien pasigailė
rašo:
“Siunčiu Į
jimo verta. “Bolševikų saulė” tik Lietu Jokubaitė
Lietuvai
Gelbėti
Fondui
vos sviestą sutarpyti tepajėgia”.

I

jus. Muvinkis, jei žinai, kad

dėlto nėra dar neprisidėjo, savo tautai

riui tikėti? Tas “mažmožis” gali išsi- Pnsiunte $25.00, pasitikint, tais pįina ta žodžio prasme!,
vystyti į visišką
Turkijos okupaciją. ka^ netrukus ir visa kvota Federacijos reikalai
Tad suprantama kodėl turkai delsia ati ad suprantama, Koaei turkai delsia at
sakyti į Hitlerio pasiūlymą, nors vokiečiai labai dėl to nekantrauja. Turkai
svarsto, kokią pagalbą galės jiems an-

gyventi, o ten, ar kitur, ro-

dėtis gresas, kuriame galės būti
prie krašto gynimo reikalų. atstovaujamos tik tos drau
mų, savanoriai dedasi prie
Jinai, kaipo Amerikos orga gijos, kurios iš anksto bus
tautos reikalų ir darbu ir
nizuotųjų katalikų veikimo užsimokėjusios savo duok
aukomis. Negali būti sąmocentro narė, visame kame les.
nįngo lietuvio, kuris šiankooperuos su Nacionalė Ka
Kaip pastebima spaudoj,
dien nematytų to didelio rei talikų Gerovės Konferencija
dabar yra vedami mūsų di
kalo būti veikliu ir duosniu (N. C. W. C.).
džiųjų fraternalinių organi
savo tautos sąjūdžiui palai
Šia proga tenka priminti, zacijų didieji vajai. Pasidar
kyti, Lietuvai gelbėti. Va
ir tai, kad besirūpindami buokime ir, kas dar nesame
jaus pradžioje buvo kreip
nariais,
prisirašykime.
labai svarbiais Lietuvos rei jų
tasi į sąmoninguosius tau
kalais, neužmirštume savų Čia kalbame apie L. R. K.
tiečius, kad jie taptų Lietu
jų vietos reikalų. Organiza S. A. ir A. L. R. K. Moterų
vai Gelbėti Fondo nariais,
Sąjungą.
sumokėdami po vieną dole- cijos ir draugijos prašomos
Leonardas šimutis,
rį į metus. Gražus tautiečių užsimokėti Federacijai savo
ALRKF sekr.,
jau
skaičius jau yra fondo na- metines duokles, nes
2334 S. Oakley Avė.,
rįaį8. 5^ kur tie dešimtys laikas. Neužmirškime, kad
Chicago, III.
tūkstančių lietuvių,
kurie šiemet bus Federacijos kon

pirmojo pasaulinio karo alijantai labai abejonės, kad ten kvota bus duoklių nesumokėjo?... NeaTurkiją apkarpė: Anglija pasiėmė Me-i išpildyta.
bejojame, kad ir jiems rūpi
zopotamiją ir Palestiną, Prancūzija —1
Pittsburgh, Pa., rajonas Lietuva, rūpi tautos gyvy

Syriją. Dabar Hitleris žada tas žemes
turkams grąžinti ir tai tik už vieną
mažmožį: kad turkai leistų, vokiečių kariuomenei pereiti per jų teritoriją. Dalykas labai viliojantis, bet kaip Hitle-

jog čia brudas

rajonas, patriotas be didelių ragini-

Philadelphijos

Didžiajam

Tą patį galima būtų pa

klerikalai, sakyti ir fašistui, cicilistui
nevažiavot į Lietuvą, kada ir klerikalui, jei bent kuris
tai,

Tenka nuoširdžiai džiaug- jūs gyvenote Amerike?
(
rašė susivienyman, jį ligi mirčiai palai augino. Rajonų ir kolonijų j
Taigi mandrapypkiau pro-;
vadai nezurzėdami ir nesi- tis' kad JaunutėB lietuvai'
kys, nes surištas su pašalpa bei apdrau
fesoriau, atsakyk į šitokį
da. Tik dėlto reikia įrašyti jaunimą, Į skųsdami dirbo ir tebedir- tės — akademikės atjaučia
klausimą!
duoti jam visokių progų veikti, surišti • ba, kad savo kvotas išpildy- savo tėvelių krašto — pa
Stalino Bizdelė.
vergtosios Lietuvos skaus
su lietuviška veikla
i ti.
mus ir dedasi prie visos mū
Draugę, Stalino Bizdele,
Ligi šiol veikėjai ir dvasiškiai rimtai
Džiugu yra pranešti, k.ad sų tautos sąjūdžio Lietuvą nebūk štukorius. Atsakymų;
nepasvarstę ir neįvertino susivienymo Naujosjos Anglijos rajonaa
išlaisvinti. Taip gražus
jų į šį klausimą yra daug
ir
naudą. Jis būtinas pasidarys musų pa- •
daugiau negu dvigubai jam elgesys ir jaudina ir akstijie taip
lengva
atsakyti,
rapijų palaikymui’
paskirtą kvotą sukėlė. Buvo j na
kaip kaušas aiskrimo suvalpaskirta surinkti $1,200 —
gį0 rašinio pradžioj pažy-

Balkanai Ir Karas

vinti pas Staliną?

yįsu frontu vedamame kraš

HELEN CHIPP, A RI3ING
ACTRES5 UNDER
ANOTHER NAME GOT
HER FIRST JOB BY
SENDING A PRO Ml NENT
PRODUCER THESE.
POST CAROS AFTER.
EVERY REFUSAL FOR
Ą PART IN HlS

P1CTURE3/
L

to saugumo ir gynimo stip
rinimo darbuose.

Lietu vėi-

tęs, priklausančias prie A.
L. R. K. Federacijos, atsto_ • >
vavc Liudvika Jurkiene, gyvenanti Vašingtone,
Mūsų Federacija

su

drauge

visomis kitomis Ameri-

kos patriotinėmis organiza-

ci jomis yra prisirengusi vi-

PARii, FHANCE
A ViELL KNOVlM NOBLEM AN
A FAMILY
REUNION TODAY... AFTER
15 CELEBRATING

THERUSSIAN REVOLUTION
HlS BROTHER DISAPPEAPEO.

HE BELIEVED HIM DfĄJ> UNT1L
HE DISCCVERED HIM W0RKING
IN A PARIS SEVVER/ • .vv

Trečiadienis, kovo 19, 1941
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UŽ TRAUKINIO NELAIMU KALTINAMAS SABOTAŽAS
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Al. Rachmanova.
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Naujų Žmonių Fabrikas
Romanas

II Tomas

PREZ. A. SMETONOS PRIĖMIMO BANKIETAS

•*

Atsivežė valstybinę vėliavą - Ja iškels, kai
bus patogios sąlygos. - Rašys istorija

<■"
'M

Prez. Estijos konsulo pavaduotoA. Smetonos priėmimo ban- jas ir telegrama sveikhio p.
J?
kiete, buvusiame kovo 13 d., Bilmanis, Latvijos pasiunti(Tęsinys.)
Pierre viešbuty, dalyvavo nys Vašingtone.
326 asmenys. Visi sumokė Patsai Prez. Smetona sa
Sfe**- ' .....
Tania sutvarkė kambarį, paguldė mergaitę, sutaisė
jo (už tikietus) po penkinę. vo kalboj pabrėžė, kad
vakarienę ir, kai pasigirdo skambutis, nubėgo su išskės
jis tebėra Lietuvos prezi
Programą vedė dr. B. Ventomis rankomis atidaryti durų.
dentas; nesutiko pasira
čius. Kalbėjo V. Laukaitis,
— Senia, Senia, aš jau radau! — tyliai pasakė vy
kurs perdavė Maryland gu šyti nepriklausomybės pa
rui į ausį, jį apsikabindama.
naikinimo dokumento; iš
bernatoriaus ir Baltimorės
sivežė valstybinę vėliavą
majoro
linkėjimus;
M.
Bet draugas Vladimirovas iš jos išsisuko ir, pama-1
ir
ją iškels, kai bus pato
Strumskienė, J. Tysliava, K.
tęs jos rankoje knygelę, šiurkščiai atsakė:
gios sąlygos vyriausybei
Karpius ir red. J. Laučka.
— Ir ką gi tu čia prasimanei! Džiaugtis, kad liau '
sudaryti. Patarėjai — ben
Pastarasis kalbėjo kaipo
dis kvailinama visokiais išgalvotais šventaisiais! Tai tau!
dradarbiai Europoje jam
privatus asmuo. Priėmimo
*
patarę nevažiuoti Ameri
komitetas buvo sudarytas iš
Draugas nuėjo į savo kambarį. Tania tyliai nuse
kon, bet jis atvažiavęs; į
paskirų asmenų, bet ne iš
kė paskui nuleidusį galvą ir negalėdama sau atleisti,
išeivijos gyvenimą nesiorganizacijų. Dėl to ir visi
kam taip kvailiai buvo įsivaizdavusi, kad, esą, jame
briausiąs,
nes žinąs, kad
sveikinimai buvo privatinio
prasidėjęs kažkoks išvidinis vyksmas, kuris galįs atneš
pobūdžio. Bankiete daly va-Į visi nori nepriklausomos
ti neblogą vaisių: aišku, jis tik norėjo iš šventųjų pa
i"Draugab" Aeme teiepnoto)
vo tik du kunigai — kun. J. j Lietuvos; visus jungian
sijuokti, daugiau nieko. Ir kokia ji neišmanėlė: dar pati
Pennsylvania geležinkelio keleivinis traukinys arti Baden, Pa., nušoko nuo bėgių ir Židanavičius iš Amsterdam,1 čių veiksnių yra 90 nuoš.,
padėjo tą sumanymą vykdyti!
tad, reikią užmiršti liku
du vagonai su keleiviais nuo pylimo nusirito į Ohio upę. 4 asmenys žuvo ir daugiau N. Y., ir’kun. Liubauskas iš
Draugas Vladimirovas nusiėmė kepurę, nusivilko kaip 100 sužeista. Geležinkelio viršininkai už tą nelaimę kaltina sabotažą. Susekta, I utica, N. Y. Beje, kalbėjo čius.
švarką ir aštriai pažvelgė į Tanią. Kažin kodėl krito į kad iš pabėgių išlupta eilė uknolių
Be to, p. A. Smetona kvie
akį, kad jo kaklas nepaprastai išsipūtęs, nervingas ir
portugalų kalboje. Įstaty tė visus vieningai darbuotis.
ton to — visada turėti prieš
įtemptas, kaip buliaus.
mas įsigalios nuo liepos m.
Beje, kitomis progomis
akis didžiuosius tautos iš
— Tania, — tarė jis šiurkščiai, — aš turiu tau pra
1
dLig
šiol
buvo
reikalauĮ
gerb.
Svečias pareiškė, kad
laisvinimo reikalus, įnešti
nešti, kad aš su Mironovą šnekėjausi visai ne apie sėk
Nepriklausomos
, daugiau pasitikėjimo savo jama, kad svetimšalių laik- rašysiąs
las, bet kad ji buvo pas mane atėjusi kaip moteris. Aš
tarpan. Aš pasakyčiau, kad raSčiuoae ži”°s būtM dviem Lietuvos istoriją (nuo 1918
Rap.
taį sakau tau dėl to, kad nesu buržujus ir nenoriu taip
šiuo metu vien principinio kalbomis spausdinamos — įkj 1940 m.).
elgtis, kaip tie, kurie savo žmonas prigaudinėja.
pritarimo
bendradarbiavi svetimąja ir portugališka.
Vokiečių ir italų spauda,[v
mui — nepakanka. Reikia
Bilsi turtin
Tariant tuos žodžius, jo veide buvo matyti tam tik
gesnis ir lai
kuri
Brazilijoj
yra
gana
sudaryti stiprų centrą, kumingesnis. —
ras įžūlumas, šaukimas į kovą, bet tuo pačiu laiku ne
Turėsi
žada
ris
vadovautų
tai
bendrai
Prie
Įstatymo
toli lūpų buvo atsiradęs bruožas, kaip mažo vaiko, ku
UŽTIKRINTĄ
RYTOJU.
akcijai, įtraukti į jį visus prisitaikinti. Ma, jiems ka
ris baisiausiai šiaušiasi ir šoka į akis, norėdamas tuo
ro metu svarbu yra propa MUTUAL FEDERAL SAVINGS
Vykdydami toliau numą- mai koordinuotų visą veiki- gabiausius žmones.
būdu paslėpti savo bailumą.
Norėčiau atkreipti dėme ganda.
and LDAN ASSOCIATION
tytąjį planą, darydami pa- mą, kad būtų ir visi reikaStojo ilga, slogi tyla.
OP CHICAGO
Kitas svarbus įstatymas
1 sikalbėjimus su įvairių A- lai pamatyti ir visos jėgos sį dar į vieną dalyką: tikė2202 W. Cermak Rd., Chicago
— Kodėl tu nieko nesakai? — paklausė draugas merikos lietuvių grupių va- panaudotos. Mums labai darni į Lietuvos prisikėlimą yra paskelbtas, kad BraziCanal 8887
dovais, su keletą klausimų svarbu suorganizuoti lietu- mes juk norėtume, kad at-, lijoj gimusieji ligi 18 metų
Vladimirovas šiurkščiai.
Mokame 3i/2% Dividendų
Ben. J. Kazanauskas, Sec.
. kreipėmės į santariečių laik- vių visuomenę, svarbu at-1 gimusioje Lietuvoje visi iš amžiaus neturės teisės už— O ką aš turiu sakyti? — atsakė ji tyliai. — Jei
01,000,000.00
rascio redaktorių M. Vaidy- verti akis kuo didesniam vien, be ginčų ir kivirčų, sienin apsigyvenimui kitame jf
tu ją myli, tai aš jums nekliudysiu mylėtis!
VIRK
skaičiui
tų
lietuvių,
kurie
imtųsi
atstatyti
kraštą
iš
krašte,
išvažiuoti.
įl
i lą:
garbina okupantus. Mes tu- okupacijos griuvėsių. Sū
— Tu man nekliudai! Tai nesąmonė! Aš myliu tik
— Kaip tamsta žiūrite į
rime jungtinėmis jėgomis praskime, kad
tave! — atsakė jis ir paėmė ją už parankės. Tačiau ji
bendrą lietuvių išeivių, pa
spirtis prieš tą propagandą
mūsų susibūrimas, mūsų
pamažu, atsargiai, bet ryžtingai išsivadavo iš jo ir pa
triotų darbą?
sutartinas veikimas bus
stebėjo, kad jau laikas vakarieniauti, nes viskas stovi
kurią skleidžia apmokami
geras pavyzdys ir gera
ant stalo.
— Mes visą laiką buvome Maskvos, kominterno agen
šalininkai bendradarbiavimo tai, — propagandą, kuriai
pradžia vieningam kūry
Ji pastatė garuojantį virtuvą, atriekė duonos, ūžte-;
su srovėmis, kurios stovi išleidžia milijonus,
boj*
darbui ir busimojoje
ypač
pė sviesto, padėjo lėkštę ir peilį. Tuose keliuose, rodos, ant demokratinių ir patrioLietuvoje.
tarp lietuvių, latvių, estų
Komunistams užgrobus Lietuvą ir visas jos įstai
pažiūrėti, tokiuose nereikšminguose judesiuose, tame kas
tinių pamatų. Daug sykių į- vis 9įekdami dezorganizuoti j Tikroji demokratija eina
gas, lietuviška knyga pasidaro retenybė. Dar ga
dieniniame rūpestingume ir neįžvelgiamoje veido išraiš
vairių grupių atstovai esą-! akciją už šių šalių atstaty- I kompromiso, sutarimo keliu
lima gauti pasirinkimą knygi? mūsų kalboje “Drau
koje draugas Vladimirovas vėl pastebėjo tą nesupranta-! me turėję bendrus pasitariir todėl aš su Kudirka iš
go” knygyne. Čia paduodame tik keletą pavyzdžių:
mą ir neišaiškinamą jos sielos bruožą, kuris jį taip t.rau- mus, atskiruose atsitikimuo- į
širdies šaukiu:
kė, bet kurio jis drauge ir bijojo. Ir dabar vėl pagalvo- ge esame jau bendrai vykdę I “ KaiP tamsta žiūrite j
PO £1.00
— Vardan tos Lietuvos
jo, kad būtų šimtą kartų lengviau, jei ji šoktų jam i kai kuriuos darbus. Galime;bendri* darbi» 8U ka,alikl) vienybė težydi!
Sparnuoti Lietuviai — Darius ir Girėnas, parašyta
K.J.P.
akis, imtų prikaišioti, jį plūsti, pradėtų šaukti ir rei- čia tik prisiminti bendrą. visuomene ?
Petro Jurgėlos. Įdomus, gausiai iliustruotas mūsų
tautos herojų gyvenimo ir žygių aprašymas. 380
kalauti, kad tai būtų paskutinis kartas. Bet dabar jau- darbą Vilniaus
Klaipėdos
— Turėdamas galvoje
pusi. Kietais, dailiais apdarais.
tėsi kaip bejėgis vaikas, kuris, padaręs nusikaltimą, ne- reikalaia bendrus minėjįmus Į Lietuvos gelbėjimo reika
Dieve, Pasigailėk Mūsų!, išversta Petro ir Kasto
žino kur kreiptis ir ko pagalbos prašyti.
vasario 16 dienos.
lą aš tam ne tik pritariu,
Jurgėlų. Didžiojo Karo mūšių ir gyvenimo šiurpi
bet
net
laikau
būtinu
da

Tania baigė siūti ir nuėjo miegoti, bet prieš guldąapysaka. Tai antra “All Quiet On The VVestern
Bet tai vis buvo pavieniai)
Front” novelė. 400 pusi. Kietais apdarais.
ma, kaip visuomet, pabučiavo vyrą. Jį šis mažas dalykas pasakytumei pripuolami da lyku.
Misijonieriaus Užrašai, išversta Tėvų Marijonų. Įiriai sujaudino -- kad ji vis dėlto nenuėjo miegoti jo lykai Pereitais metais Ka.jAŠ £SU įsitikįnęs, kad
jau jBrazilijos valdžia išleido
;
bepabučiavusi; tačiau s| kartą Tania jį pabučiavo ne į taiikų Federacija Čikagoje praėjo tie laikai, kada vie-i įstatymą, sulig kuriuo visi i1 domūs, juokingi, graudūs, pamokinanti nuotykiai
iš misijonieriaus kelionių po Ameriką. 200 pusL
lūpas, bet į kaktą. Ką tai turėjo reikšti? Matyti, turėjo pagįūiė sudaryti tokią lyg na lietuvių grupė fanatiškai į svetimšalių laikraščiai tuKietais apdarais.
jam atleisti, šiaip nebūtų bučiavusi. Vadinasi, vadinasi.. Arnerįkos lietuvių atstovy- kovojo prieš kitą, jei taip; rėš būt spausdinami v*er 1
Lietuvių Kalbos Gramatika, parašyta Kun. Dr. Jo
jam atleido., bet., bet.. Ak, ta Tania! Kas ją žino.... bę, sudarytą iš trijų srovių; galima pasakyti, su šliupiš
no Starkaus, Marianapolio Kolegijos Profesorius.
Kitos moters tokios paprastos, žmogus viską žinai, ko meg gu mįeiu norU tą suųia fku ar burbišku užsispyrimu
tl Ypatingai skiriama Amerikos lietuviams. Patobu
jos nori, bet čia.
Atsiminė Mironovą — ji šiandien nymą pnememe ir esame,
linkite savo kalbos žinojimą. 200 pusi. Kietais apd
paprasčiausiai, nieko neklausdama ir nereikalaudama, be pagįrengę jį palaikyti be jo- Sandariečių — demokratinė,
Sias knygas galima įsigyti Draugo ofise. Siun
jokių iškilmingų žodžių, jam atidavė, o jis ją paprasčiau- kių CgOįstįnių išrokavimų — patriotinė linkmė. Mes jau- •
čiant užsakymus per paštą, pridėkite 5c už kiek
vienos knygos persiuntimą.
šiai pasiėmė, nes kam ji tokiu momentu pateko jam į vien rūpindamiesi laisvės čiame, kad ir tai srovei, ku
ri grupuojasi apie “Drau
rankas? Nurijo kaip gurkšnį vandens! Ir viskas tuo bai- iškovojimu Lietuvai
gą”, brangūs Lietuvos, de
gė8i: jokių ašarų, jokių scenų; jie ir toliau liks toki pa
Šiame momente visų Iii mokratijos reikalai. Kai dėl
tys geri draugai, koki buvo ir ligi šiol. Bet ta Tania!
tuvių pareiga užmiršti ant į religijos, tai tarp sandarieKą, kažin, ji dabar galvoja?
Chicago, Illinois
raeilius dalykus Ir kon- čių yra tikinčių ir religiją j
Draugas Vladimirovas pažvelgė į jos pusę ir paste
centruoti^ aplink tą didį praktikuojančių narių. Mes,
bėjo, kad ji, įsivyniojusi į apklotą, nusisuko į sieną. Aa,
jį tikslą, kurį esame nusi sandariečiai, gindami sąži- j
vadinasi, nori viena miegoti. Jį apėmė didelis pasiilgi
nės laisvę, reikale esame pa
statę siekti.
Liko wrt fort nnrt fatigii*. drafta w*Hk*p
mas. Jis ėmė ilgėtis jos švelnių rankų, jos santūrių gla
siryžę ginti ir tikinčiųjų, ir j liody r*siat»nce no that g*rma aiwnclati»d
Manyčiau, kad šiame ben
w'th colds may got tho upper hand. Help
monėjimų, jos sielos, kuri visuomet jo vengdavo ir pa
Bažnyčios reikalus.
Nature to overtome such norma on throit*
drame darbe yra pirmaeilei
turtaces by gnrgling with Listerine Antisinerdavo į kažkokias gelmes, kur jis neįstengė paskui.
,
, , ,
Dažnai aš pagalvoju, Kad «eptlc at th* drat aymptom of an irritated
. .. ,... , . . . ...
...... svarbos dalykas — sudary
Ihroat or an oncomlng cold. Thia plaaesnt
ją sekti. Vėl atsiminė Mironovą: ji neturėjo nieko, ko,,,,,
J
J
...don't cough! Get pleasant relief from a
1 recau t ion, taken promptly and froquon t ly
,
.
«... ..
, . . , . , .
...
. ti tinkamą centrini
centrinį aparatą reikia padaryti reviziją lie
couph due to a cold w!th Smith Rrothera
jis nežinotų — ne tik jis, bet ir kiekvienas kitas —, ir
Cough Dropj—Black or Menthol-}*.
may aparo you a long, unpleaaant ai oro.
tuviškųjų
srovių
ligšiolinė
’ kuris į šio didžiojo valsty
bambert Fharmacal Co., SI. Lnuit, M c
Smith
Bros. Cough Drops are tho
karčiau pagalvojo: kuriems velniams šiandien taip pa
i bės atkūrimo darbo kiek je tarpusavio santykiavimo
only drops containing VITAMIN A
Kilis gerais
dariau! Kam reikėjo kišti kur nereikia nagus!
etikoje. Mes turime mesti1
Brooklyn, N. Y. —

Išvertė Ant. Pauliukonis

>

VISŲ PAREIGA UŽMIRŠTI
ANTRAEILIUS DALYKUS...

Reikia tinkamo centrinio aparato. Sandariečiai gins ir tikinčiųjų laisvę. Reikia atremti Maskvos agentų propaganda.
- "Vardan tos Lietuvos vienybė težydi".

TAUPYK!

Lietiviškos Knygos Dabar Reteja
Ir Taipgi Brangeja!!!

Sulikviduos
svetimšalių
spaudą

Ii

“Drangas”, 2334 S. Oakley Ave..

«n‘-*DRAFT?
sjargie Listerine

vieną sritį atkreiptų reikia

(Bus daugiau.)

mą dėmesį, —

kuris Unks ginčus dėl menkniekių, vie-

associated with colds

DORI BARK
Vitamln A (Carotene) raitei the reaiitaace of
muroui membranes of nose and throat to
cold infectioos, when lack of resistacce ia due to Vi tanus A defideacy.
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PREZ. A. SMETONOS PAREIŠKIMAS SPAUDAI

A.L.R.K.D. Klūbas

Lietuvos Prezidentas An jam ir kitiems pabėgėliams
tanas Smetona, atvykęs j vaišingumo.
3. Užmiršo visus Ameri
Jungtines Amerikos Valsty
bes, turėjo geros progos iš kos lietuvius, kurių šiame
garsinti Lietuvos reikalus. krašte yra bemaž vienas
Bet gaila, jis to nepadarė. trečdalis visos mūsų tautos.
Jo pareiškimai buvo vien Tą faktą reikėjo pažymėti.
4. Reikėjo priminti, kad
tik jo asmens pasigyr imai.
Prez. Smetona smulkmeniš Amerikos lietuviai moraliai
kai pasakojo spaudos atsto ir materialiai žymiai prisi
vams apie savo ir šeimos dėjo prie Lietuvos atstaty
pabėgimą ir kelionę. Tiesa, mo ir jos gerovės pakėlimo.
paminėjo, kad “viską dary Amerikos lietuvių laisvės
siąs Lietuvos nepriklauso varpas, Lietuvai dovanotas,
mybės atgavimui...” nes, yra labai reikšmingas, ypač
mat, jis “buvęs pirmas ir dabartiniame laike.
vienintelis
prezidentas”...
5. Ne vien savo jėgomis
Gaila, kad gerb. svečias už reiktų pasitikėti (“do everymiršo, jog A. Stulginskas ir thing to restore independr. Grinius taip pat buvo dence of Lithuania”), bet
Lietuvos prezidentai. Kam1 tiksliau būtų pasakęs, kad
tas klaidinimas?
Amerikos lietuviai, gelbs
tint šio krašto demokrati
Amerikos didžioji spauda
būtų daug ir gražiai apra nei vyriausybei, vėl išgaus
šiusi p. Smetonos atvykimą, Lietuvai laisvę ir nepriklau
jei jis būt sugebėjęs pada somybę.

Cicero. — Gavėnioj visų
mintys krypsta į dvasinius
reikalus. Taip ir Amerikos
Lietuvių Rymo Katalikių
Dukterų Klūbas rūpinasi,
kad narės pasirodytų gra
žiai kovo 30 d. dvasinėje
puotoje 7:30 vai. mišiose.
Narės susirinks mokyklos
kambarin 7 vai., kad būtų
laiko tinkamai pasipuošti
gėlėmis ir sykiu sueiti j baž
nyčią.

ryti tinkamą, diplomatišką]
pareiškimą.
Mano supratimu, Prezid.
Smetona pamiršo savo pa
reiškime pažymėti:
1. Jungtinių
Valstybių
Prezidento W ilsono gerada
rystes (1918 1919 m.) at
gaunant Lietuvos neprikišu
somybę.
2. Nepareikštas dėkingu
mas Prezidentui Rooseveltui
dėl nepripažinimo Sovietų
užgrobimo ir dėl parodyto

Ponas Smetona, Tamsta
ne pats vienas 1918 m. at
gavote nepriklausomybę, ne
pats vienas sukūrėte valsty
bę. Ne pats vienas ir dabar,
kai Lietuva okupuota, ją
išlaisvinsite. Tai yra visų
lietuvių reikalas. Dėl to ir
Tamstos pareiškimai spau
dai neturi būti asmenio po
būdžio, bet plačiai apimą
mūsų tautos šiandieninius
siekimus.
Kun. dr. J. B. Končius

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
draugės, ypač Bridgeportas,
kur praeitą savaitę skelbė
misijas.
Nemaža rūpesčio šiomis
VVest Side. — Brangus dienomis rengėjams, nes jau
Aušros Vartų parapijieti-te, čia, kad dalyvaus daugybė
ar nori būti dalyviu ateinan žmonių. Parapijos salėje ei
tį sekmadienį, kovo 23 d. na didžiausias prisirengi
rengiamo bankieto kun. J. mas, puošiama salė, dirba
Dambrauskui kaipo naujam mi stalai, rūpinamasi, kad
klebonui priimti ir jo var visus kuo gražiausiai priė
dadienio proga pagerbti ? mus ir pavaišinus. Tai ne
Jei taip, tai malonėk įsigyti mažas darbas.
bilietą iš kalno pas parapi Taigi, brolau sesuo, para
jos komiteto narius arba pijieti, nepraleisk gražios
klebonijoje pas kun. M. Jod-I progos, pasirūpink įsigyti
ką, vikarą.
bilietą iš kalno, o tas pa
Šis bankietas tai bus ne lengvins šeimininkėms ir ren
kokia paprasta puota, nes gėjams numatyti, kaip daug
į jį rengiasi ne vien vieti žmonių jame dalyvaus.
Padaryk tai, džiaugsiesi
niai parapijiečiai, bet ir ki
tų Chicagos kolonijų kun. patsai, nemažesnis džiaugs
J. Dambrausko draugai bei mas bus ir naujam klebonui.

Ar Nori Dalyvauti
Kovo 23 d. Bankiete?

A

Sekančio susirinkimo die
na perkelta į antradienį, ba
landžio 15 d. Visos narės
prašomos įsitėmyti.
A. V.

T.

J.

Forquick relief from itehing of eezema. pimples.
athlete’s foot, seabies, rashes and other extemally caused skm troubles, ūse world-famous,
cooling, antiseptic, liquid D D. D. Prescription.
Greaseless, stainless. Soothes irritation and
ųuiekly s!ops intense itch.ng. 35c tiial bottle
proves it. oryour money back. Ask your
druggist today for D. D. U. PRESCRIPTION.
>
**

Chicago, Aurora and Elgin traukinys netoli Wheaton sudaužė automobilį. Žu
vo automobiliu važiavęs Ch.
Hochstrasser iš Maysvoodo.
Jo žmona sunkiai sužeista.

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

MISSION CLUB,

Marian Hills Seminary,
Hinsdale, Illinois.

•AKY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
••riaulu Patarnarirnaa — Moteria patarnauja

620 W. 15th Avė.

Phone 9000

Remkite Lietuviška
Žydukę

PASKUTINIS

NATHAN
KANTEB

PAGERBIMAS

MUTUA1
L1QUOR
CO.

Wholesal»4707 So
Halsted S'
Tel. Blvd
0014

Kišeninis
Lietuviškai—Angliša&s
ir
Angliškai—Lietuviškas

Vestuvėm, Krikštynom w kito
► '••m Itankietam Smelkiant Patarnavimu
Uiiknmaa I** tarnavimo- Visiem

”56 W. 3lst StreeV A NORKUS, sav.
Tel Victorv 9670

ŽODYNĖLIS

I

TYPEWRITERS
\

AND

A D D I NG

JOHN F. EUDEIKIS

MACHINES

AU MAKIS

laidota™ Direktorius

SOLD, RENTED

AND REPAIRED

Tame yra 18,000 reikalin
riaušių žodžių. Dabar ge
riansia proga pirkti. ne*
parduodamas nupiginta kai
na. Galima gauti ‘Draugo’
knygyne dabar; kaina

tik 21.00
“DRAUOA S’’
2334 South Oakley Avė.
Chicago. Illinois

Litten to

PALANDECH’S
YUGOSLAV-AMERICAN
RADIO BROADGAST

Featuring a program of

- NEW ... REBUILT

— SMAIL MONTHIT PAYMENTS —

UNIVERSAJ
RESTAURANT’

Yugoslav Folk Music

— ūmiai

ra a m-m Auotina-

•«i aiMtm caaar ONi.riaa

aCTAD

mvw.ma<«wn

MMMffN

AMBULANCE Dieną ir Naktį

typewriter
company

■ O1IKT C. OOlDllAtt. Man.,.r

!•» W. MADISON ST.

Phone

DEARBORN

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

P444

Tel. YARDS “1741-1

(STIMATIS— FREE — D i M O N ST R ATI ON

4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. LAFayctte 0727

PLATINKITE IR REMKITE
' i\A l'Al.lKIŠKA Si APD s

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio ir šeštadienio rytais,
iš Stoties WHII’ (1480 kil.), su P. šaltimieru.

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE

DIENA IR NAKTĮ

VVIH K STUD I O
I941; VAest 35* Street

MODLRN

COMPIE1E

ADV VNCKI) PHOTOGR Vl’H Y
t |.OWBftT I’OSSIBI.K PRKT.S

PHONE I.AFAVKTTE 2813

PAMINKLAI
i"
TIKRAI MENIŠKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYBE

Prieinamos
Iš Columbir
>., Stephens kolegijos 700 mokinių (mer
gaičių) specia'.iniu traukiniu išvyko į Los Angeles, Cal.,
pamatyti Vakarų įdomybes. Tad Missouri universiteto
trys studentai automobiliu leidosi į Los Angeles. Nori su
spėti pasimatyti su trimis mergaitėmis, kurios yra trau
kiniu išvažiavusiųjų būrvje. Nežinia, ar jie savo greitu
važiavimu prilygo traukiniui. Tos mokinės yra: (iš kai
rės) Eliza bet h McGeorge, Hallie Ladd ir Jackie Hamilton.

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

^ItchinėS

Traukinys sudaužė
automobilį; 1 žuvo

1480 kilocycles
(First Station on Your Dial)

telvphui o >

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

Nuliūdę: Vyras, Siutus,
Ikuktė, Žentas. Anūkai.
Brolis ir Giminės.

laidotuvių direktorius
Zolp. Tel. Yards 0781.

STATION WHIP

Avine

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

Mirė kovo 16 <1.. 1941 m..
3:&0 vai. p. )>., ku lu u k uh pu
sės amžiaus.
Gimus IJi-tuvoje.
Kilo
IS
Tauragės apskričio, Šilalės pa
rapijos. Tūbinių miestell.j.
Amerikoje išgyveno 33 me
tus.
Paliko dideliame nulifldime
vyrų Kazimierų,
sūnų Jonų,
'lukteri Bernice VVhlte. žentų
Jonų ir jų šeimų; ir kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų,
o Lietuvoje brolį Petrų ir ki
tas gimines.
Kūnas pašarvotus I. Z. Zolp
koplyčioje. 1646 W. 46 Gi Kt.
laiidotuvSs
jvyks ketvirta
dienį, kovo 20 d. Iš koplyčios
8:30 vai. ryto Ims atlydėta į
Nekalto
Prasidėjimo
P. šv.
parapijos
bažnyčių,
kurioje
įvyks gedulingos pamaldos už
velionės sielų.
Po
pamaldų
Ims nulydėta Į šv. Kazimiero
kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pužjstamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Mirė kovo 16 d., 1941, 6:30 vai. vak., sulaukus senatvės.
Gimuo Lietuvoje, Tauragės apskr., Žvingių parap.,
Laumenų kaime.
Amerikoje išgyveno apie 40 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: dukteres, Josephina Chernauskas ir žentą George, Frances Zekas ir žentą Charles,
Dorothy Smith ir žentą John, Marie Goss ir žentą Peter,
Helen Hartnady ir žentą Bernard,' Catherine Muller ir
žentą Otto; sūnų kunigą Viktorą Mikaitj, O.F.M., anukus
Adv. Frank W. Chcrnauską ir Adv. Charles Zekų ir daug
kitų anūkų, giminių ir draugų.
Kūnas pašarvotas P. Ridiko koplyčioje, 710 W. 18th St.
Laidotuvės jvyks ketvirtadienį, kovo 20 d. Iš koply
čios 9:30 vai. ryto bus atlydėta į Dievo Apveizdos parapi
jos bažnyčią, kurioje jvyks gedulingos pamaldos už velionės
sielą. Po pamaldų bus nulydėta j šv. Kazimiero kapines.
’ Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pa
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Dukterys, Sūuus, Žentai, Anūkai Ir Giminės.
Laidotuvių direktorius:
Paul J. Ridikas.
Telefonas:
Yards 1419 arba Canal 3161.

Pavyzdžiui, neperseniai įvy
kusiam “Valentine Sočiai”
ypatingai klebonas suteikė
gražių pamokinimų.

A

DELLA KUNCE

Ona Mikaitienė

Klūbietės ypatingai džiau
giasi klebono kun. I. Albavičiaus ir kitų kunigų da
lyvavimu jų parengimuose.

-f-

1941

Taupykite Vartotus
į Pašto Ženklus

(|IO tėValM SimilIUUskilltC )
Gyveno: 4621 S. b'airri.-Zti A V.

(|>O tėvais Yuruviėiūtė; gyveno lfMM» So. Union Avė.)

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

t Druum

Trečiadienis, kovo 19,

Kainos

“MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA Už SAVE”

Venetian Monument Co.
527 No. Westem Avė.

Chicago, III.

šaukite Tel. — SEELEY 6103

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

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

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

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue
Tel. YARds 4908

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

LACHAVVICZ IR SCNAI
2314 VVest 23rd Place
Tel. CANaI 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULIman 1270

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

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

Trečiadienis, kovo 10, 1941

BBŽŪalS

Bridgeport. — Ištisą sa

vaitę Šv. Jurgio
bažnyčia
buvo perpNHyta žmonėmis.
klausėsi

Visi atydžiai

garsiojo

žių

CLASSIFIED

U. S. LAIVYNO NAUJAS GREITASIS BOMBONEŠIS

Pavyzdingas .
Draugijos Veikimas

Misijų Atgarsiai

REIKAUSGOS MOTERYS
Keikallngoti prityrusios moterys Kor
tuoti senti popierų. Turi būt prity
rusios. Kreipkitės:
THOMAS PAPER STOGE, CO.,
<HW W. Eytsrgreesi Ase.
a,rtl HaJsted Ir DlvitsLon

j

-

’So. Chicago. — Kovo 11
d.

gra

misijonieriaus

įvyko šv.

Vardo

dr-jos,

sus-mas, kuriame daug

ir

gerų dalykų nuspręsta,

ir1

PAIEŠKO

kun. J, Dambrausko, M.I.C.,
pamokinimų.
Jo auksiniai išlei8ta laimėjimui radio su

Misionieriaus

gabumais,

tais

•'

IŠRANDA VIM IT ICE CREAM
PARIAJR

i

Pul; Wm Baltuška daugiau-

šia pasidarbavo pardavime
nepapras- knygučių. Radio laimėjo N.

o

SHirley,

sekmadienį, v

penkinę

A.

KAMBARIO

ripsHMfi. -3*81

Daugiausia darbo į laimėmeilę, kiekvienam įstrigo į
širdį, į atmintį ir ilgai bus jim0 darkymą įdėjo A. Che

nepamirštami.

Paskutini Bargenai — 38 namai
visokio didumo, .Marųuette Park
apylinkėje.

Moteris paleAko kambario prie lie
tuviškos
šeimos.
Pietų Chicagos
dalyje, arti Cottage Grove gatvekurių linijos. Saukite:

Kristaus

žodžiai, skelbianti

NAMAI, FABMOS EINA
BRANGYNI

...

«-..Z...

Išsiranduoja alskriminė, su visais Jrengimais. Biznis gerai išdirbtus per
23 metus. Arti lietuviškos bažnyčios.
Ant kampo. 1338 So. Falrfiekl A
vemue, tel. VlKirinla 51)77.

.......

("Draugas

Autlie

leiepAoto)

'

Tuipgi statome naujus namus ir tc.lBomt senus. A pakaiti lavintas veltui.
Pastatymo kainos:
2-Jų fletų mūrinis namus, po 4
kambarius .................................... $5,950.
5 kambarių mūr. bungalovv. .$4,b00.
4 kambarių mūr. bungaiow.. $3.950.
Taipgi statome ir didelius namus.
Pastorojam Paskolas ant Lengvų
Išmokėjmų.
Maži nuošimčiai.
Turime visokių mainų.
Kreipkitės pas:

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

__ TELEFONAI;
U. S. laivyno naujas nardantysis bombonešis Curtiss XSB2C-I, kuriuo galima skris-'
kovo 16 d., 3 vai. p. p., mi- Waznonis.
Dienraštis, Draugas — orrice
sijų užbaigimas buvo įspūgio mėn. 23 dieną dr-ja ti 350 mylių per valandą. Kitų visų esamų bombonešių skridimo greitis yra daugiau visiems prieinama mokykla.
sia 250 mylių per valandą.
dingas. Erdvioji bažnyčia — rengia dideų “bingo” žaidiSkaitant “Draugą” galima

pilna žmonių ir kurie atėjo mą
vėliau

— negavo

sėdynių. “casb”.

Įlipęs į sakyklą misionierius
pareiškė
džiaugsmą,
kad

šios misijos yra vienos

nės gražiai pasinaudojo Die
Jei

malonėmis.

turėtų

žmogus

širdį

akmens

Pradžįa
Šį

iš

sėkmingiausių ir kad žmo

vo

Atvykę

arba

būtų didžiai apsileidęs Die

galės

laimėti

Įžanga nemokama.

7 Val. vak.

choras, o komitetas sudary

Iš DKK Susirinkimo

sekmadieni dr-jos na- dakcijoj

įvyko

“Draugo”

riai ir jų artimieji renkasi Korespondentų Klūbo mėneį savo bankietą parap. sve- sinis susirinkimas, kuriame

tainėje.

Bankietas bus

margintas

kalbomis.

pa- apkalbėta visos klūbo aktu-

Bowl- alijos,

ing rinktinių žaidėjams bus mai

vo įsakymus pildyti ir būtų

išdalintos dovanos.

ir

išklausyta
pasidalinta

Apie Kun. V. Mikaičio

tą* iš visų Chicago lietuvių

jy

Kovo 13 d., “Draugo” re-

pranešibilietai

ruošiamo susipažinimui ban

daug išnikti, daug sužino
ti.

j Motinėlę

Balandžio 27 d. tikrai bus

istorinė. Sokol salėj bus at
vaidinta Panerių kalnai

ir

toji naktię, kuomet Gedimi

nas, po medžioklės, atsigu
lęs šėtroje sapnavo, kad čia

pat staugia geležinis vilkas.

atsiskyrė su

šiuo pasauliui kun.

V. Mi

kaičio (dabar vadinamas tė
Justinas,

ordine)

mylimoji

tamsu bažnyčioje,

žmonių

rankose ir prie altoriaus žva

kės dega, lyg tamsioje naktyje žvaigždutės mirga. Mi-

Ketvirtadienio)

į

Ona Mikaitienė, ilgoką lai

Ši medžiaga “Hitleris” su “Stalinu” bu- mentais, buvo apsupta ku
bet atsiminimus.
nigo, dukrelių, žentų, anū
paeinančiu iš tikros širdies, bus
bus sunaudota
sunaudota dienrašty
dienrašty čiuosis ir šoks.Šioje proga£įQ tariu už netikėtą gim- “Drauge”.
Klūbo nariams ramos dalyje juoko visiems kų. Gyvendama mylėjo, Die
tuvių puotą, surengtą mano begalo svarbu lankytis į su- bus iki ašarų.
Laima vą ir vaikams paliko gražų

Dambrauskui, už nuostabiai
iš Tamstos
lūpų
plaukte;
plaukė į mūsų širdis; ligo- Į
nių

sodalietės

patarnaus

gauti troką ir rinkikes au

koms rinkti.

išganymo

— tegul

pranešė, kad Labdarių “bun

o

co party” bus kovo 23 d.,

mes

savo maldose

dažnai

Puma Bomm m Lmim

Ji-

Hu»t Bun»n»Km«ui*Concarrc.Etc.

Apskaičiavimas

Dykail

Parūpiname F.H.A. Paskolinimus
ar Išmokėjimus.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir sienųj

dengimo medžiagų.

6343 S. Westem Ave.
WuehonM: 9401 So. Stony Island

Susirinkimai

WHQLESALE
FURNITURE
BROKER

Cieero. — šv. Antano Na
mų Sav. Klūbo susirinkimas

įvyks kovo 19 d., 8 vai. vak.
parap.

svet.

Kviečiame

vi

sus narius atsilankyti. ir at
sivesti naujų narių. Išgir
sim raportą iš '‘buneo”. Za-

karienė, komisijos pirminin

Republic 6051|
Ava, tw.

V

DINING ROOM SETS — PAK
LOK SETS
BEDROOM SETS
— RŪGS — RADIOS — ll£FRIG ERA TOKS — UASHERS —
MANGELS — STOVĖS.
All Nailonai!/ Advertlsed ltema.

kė, sako, jog “buneo” labai

M. šrupšienė

2 valandą popiet,

o

vakare

“Buneo” pramogai dovanas)

taus Vyr.yne.

reikia sunešti

keletą dienų

prieš į M. šrupšienes namus,

Banga

4351 So. Francisco Ave. Vi

sos aukotojo* turi parašyti

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

savo vardą, ant dovano*

gerai pavyko.

Estelle Beauty Salon, Li

berty Tailors ir daug kitų
dovanų
liko nesuvartotos.
Tad

šiame

susirinkime

su

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

sitarsim ką, su jomis dary
A, F. Pecias, pirm.

Rez. Tel. VICTORY 2499

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

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

AGENTAI:
Jonas Rodinas
Jonas Jasinskas

Ant. Labanauskas
B. Rajewski
“Shorty”

MILD A BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

“Buneo” pramogai M. Si
monavičienė aukoja kugelio,

O. šakūnienė keletą tuzinų
9

bandukių.
Rašt. Ona, Ivipskaitė

o saldus žodi!
Mielas gimtosios kalbos gar

Juzefą Volterienė, Moterų Sąjungos
49 kuopos vice
pirm., seną ir uqli sąjungietė, šiandie švenčia vardadienį.
Kas pasiryžo laimėti ar
Ji mini jau 51 metus vedybinio gyvenimo. Išauklėjo gra
žią šeimą. Šia proga Mot. Są-gos 49 kp. narės nuoširdžiai žūti, tas retai būna nugalė

se svetimam krašte.

sveikina savo pionierę. Ilgiausių naetijf

Tėvyne,

rt.MVfeo.4Ju. m Cum h

‘

vargstant darbuokitės Kris

Skonipskis

3erTWw-30i»iaCuaKf*

Sutaupysite 40% kuro;
Apsaugo gyventojų sveikatą ;|
Padidina namų vertę;
Taupo namų šilumą;
Duoda gerą apsaugą nuo
gaisrų;
6. Greitai ir lengvai įtaisoma.|

CHICAGO REPRESENTATIVE

7:30 vaidinimas. Įėjimas 25c.

Gen.

CoKHKiinGMmnMi Bmjm

1.
2.
3.
4.
5.

ras^mirė prieš keliolika me

prisiminsime. Ilgai ir nepa-

Nevėžio

Fimoui InmATiM Bomm

stalų.

to iki vakaro vėlumos; nuvargimą, mu&s beaiškinant
atlygina,

COBKMAOD

prie

F; Vaičekauskas apsiėmė

Aukščiausias

noMRV DOCK W0pl

ALEX ALESAUSKAS

Ruošias Labdariu
tų.
.
Lai Aukščiausias’ suteikia
Dienai,
Brighton Park. - Labda-'aoliin*
*<*

klausymą nuo ankstybo ry

tiesas,

Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:

Montvilienė ir V. Gečienė, o1

išpažinčių

lankymą;

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij^]
Sutaupysite Daug Pinigų.

pavyzdį. Jos vyraa, Kazimie

nienė, S. Visockienė, M. Bal- ti.
čienė,
M.
Simonavičienė, I

gražius pamokinimus, kurie

PARDAVIML'I AR IŠRANDAVIMUI
DUONKEPYKLA

AR DAUG KŪRO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?,

Antroje

— atnaujina krikšto priža- soms atsilankusioms, kurios daug dalykų, kurie begalo
dusprisidėjo prie dovanos. Dė- naudingi kiekvienam, kuris
I
Tame momente
kažkaip kojų S. Šimkienei ir dukre bendradarbiauja laikrašty. rių 8 kuopa laikė susirinkiAnt galo klūbo pirm. Ig.
žmogus daugiau
mintimis lėms už priėmimą svečių į
Sakalas
pranešė, kad Gele mą. Pirminįnkavo J. Miciūpakyli prie malonių šaltinio savo namus ir už pasidar
nas. Susirinkimai esti skait— Dievo; greičiau atsikėlė bavimą. Taipgi dėkoju *už žinio Vilko komitetas DLK
lingi ir prisirašo po keletą
straipsnį,
tilpusį Gedimino 600 metų mirties
iš nuodėmių purvo. Ne vie netikėtą
sukaktuvėms minėti plačiu naujų narių.
no veide ir akyse matėsi pa “Drauge” rašytą “V.”.
S.
Visockienė
perstatė
kad
O, negaliu pamiršti
ir mostu pradėjo veikti,
siryžimas eiti tuo keliu, ku
paminėjimas, kuris rengia- nauJ4 nari Liudviką Sležierį iškalbingasis misionierius “Draugo”, kurs parodė bemas balandžio 27 d., Sokol ln^ iš East st- Louis- kuri
nurodė ir nušvietė per visą galo
daug
prielankumo
įėjo į skaičių amžinų garbės
savaitę. Šviesoms sužibėjus mums. Prašau visų priimti salėj, būtų tikrai didingas
ir atmintinas. Kaip žinoma, narių, nes aukojo $100.00.
ir žmonių rankose dar žva- lietuvišką ačiū
Sophia Jurgaitė paminėjimui rengti iniciaty P. Jackūnienė ir E. Dovikėms degant — suteiktas šv.
vą paėmė LRK Federacijos domskienė taipgi perstaty
Tėvo palaiminimas. Po ado
tos naujos narės.
racijos suteiktas
kryžiaus PLATINKITE “DRAUGĄ’ Chicago apskritis ir LVCA
Raportas iš centro priim
pasveikinimas, kaipo atpil
tas. Kapinių lankymo die
das Dievui už leistas gali
noj, 8 kuopa apsiėmė darmybes naudotis misijų ma
buotis virtuvėj. Valgių ga-,
lonėmis.
mintojos bus: M. šrupšienė,
Gerb. misionieriui kun. J. !
O. Kulikauskienė, Oi Šakū-

tas.

Corneille

ot7«

(Žuvęs 1919 m.)

Sav0 menku žodeliu,

sionieriui viduryje bažnyčios mamytei; dvasiškiams: kun. sirinkimus, nes ne tik kad
stovint ir duodant klausi-j
Deksniui, kun. A. Valan- išgirstama įdomių praneši
mus, o žmonėms atsakant1 giui, kun. S. Valuckiui ir'vi- mų, bet taip pat sužinoma

pro.

motinėlė

programos daly torą ir šešias dukteris. Su
išgirdo ir pasinaudojo su-'bon J. Šnekutis, o kitą sa- bala. 17 d., bus skaitomi ko je taip pat bus naujas daly laukusi seno amželio buvo
grįždami prie Dievo. Per a- vaitę išvyksta B. Phillips,
respondentų paruošti rapor- kas — Pasaulio triubelįai ir gerųjų vaikelių globojama,
lankoma
doraciją buvo šv. Krikšto
Nemuno Sūnus tažai iš senų Amerikos lie jo triubelmekeriai, arba trys sergant visuomet
ir
raminama.
Ir
paskutinę
akto
atnaujinimas.
Koks
-------------------------tuvių gyvenimo ir veikimo, broliukai diktatoriai: Musotaip pat kai kurie korespon- i linis, Hitleris
ir Stalinas gyvenimo valandą, aprūpin
jaudinantis
ir
įspūdingas . jAfc,wSjMta- ilĮjį
momentas, šviesos užgeso — LICIUIlJlulJ hliu
dentai žadėjo parašyti savo Scenoje
matysime,
kaip ta paskutiniais Šv. Sakra

(Didžiojo

v»k.

Parduosiu arba išraud uosiu Duonos
Kepimo Biznį, su namu arba atskiI rai. Biznis gerai išdirbtas per 34 meTūkstantį
tus. Esu 72 metų senumo ir noriu po, ,
,
...
,
llsio. Pardavimo arba randavimo *
Sakingai mirti, negu vieną lygos prieinamos. Jei kas norės, iš
mokinsiu duonkepio darnų. Antrašas
savininko ir biznio vietos:
Iattiwik
sekundę niekšu būti.
i Gotoutt, 280# Emerald Ave., Chicagų,
Kareivis A. Sruogis
Illinois.

pranciškonų

kieto Rovvantrees Hotel, ko Ant rytojaus atkviestas žy ką gyvenus pas dukterį ir
išgirdęs šiuos reikšmingus
Krašto apsaugos
tarny
jos šeimą Černauskus.
vo 30 d.
nys Lizdeika išaiškino, kad
misionieriaus tartus žodžius bon šaukiami šios dr-jos vy- •
Velionė išaugino skaitlin
“Dulkė esi — į dulkę pavir rai bus apdovanoti gražioSekančiam
susirinkime, čia turi būt įkurtas miestas,
gą šeimyną; sūnų kun. Vik
si”, tuojau grįžtų į tikrąjį mis
atminčiai dovanomis, kuris iškeltas iš baland. 10 Lietuvos sostinė.

išganymo kelią. Tiesa, daug Pirmas išvyko karo tarny-

3713;

kartų geriau

Kovo 16 d.

vas

kep.

Nauja

Vieta:

907 WEST 35 T H STREET, CHICAGO
‘ Telefonas: LAFayette 2022

£ TT G S 5

R
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VYSKUPAS MA6NER
APLEIDŽIA CHICAGĄ

Turime vienytis laisves apsaugai,
sako arkivyskupas

J. E. vyskupas F. J. Mag-

ner, kurs vasario 24 d. vy

Kitaip krikščioniška tiesa vėl bus priversta
grįžti į katakombas.
J. E. Arkivyskupas S. A.

kiamojo atsparumo, tos pik-

Chicagos arkivys- tos agresijos jėgos

Stritch,

ir

vėl

pirma

krikščioniškąją tiesą sukruš

dienį kalbėjo Irish Fellow-

į katakombas ir išsivadavi

kūpi jos ganytojas,

skupu

Vardo katedroje,

V. Bancevičius, sūnus ži

tarp

kiti pa kitas pasirašytų ir išleistų

reiškė, kad vakarinio pasau
lio laisvieji žmonės turi vie
nytis

ir

tangomis

bendromis

gintis nuo

pas

viliu-

gingų idėjų ir filosofijų, ly

naują Milano ediktą.

Jo Ekscelencija tai
brėždamas turėjo

pa

galvoje

Romos imperatorių Konstan
tiną, kurs

313

metais po

švč.

šiandien

apleidžia Chicagą.

Vyksta

nomo ristiko — “drapiežno

ganytojauti

dzūko”

Marąuette, Mich., vyskupiją

—

rytoj

ristynėse

šv.

į

Tenai

rimtą oponentą.

rytoj, įvyks

skirtą

sau

Petro

Darius Girėnas salėje turės

katedroje

Jo Ekscelenci

jos instaliacija.

ship klube Civic teatre. Ar mui reikės laukti, kad kas
kivyskupas

konsekruotas

IMASI KOVOTI PRIES
BIURUS
American Bar Association
suvažiavime Chicagoje iške
liama kova prieš įvairių mi

Vyskupą

lydi

gausinga

dvasiškių ir pasauliečių de
legacija,

kurios

priešakyj

yra J. E. Arkivyskupas S.
A. Stritch,

arki

Chicagos

vyskupijos ganytojas.

Kas tai NAUJO* tapo pridėta!

šių federalinius biurus —
išleistu
Milane
.
,
,
šalies
administracijos pagel“Mes turime stovėti pasi
ediktu pirmą kartą pasaulio , .
...
.
.
.. .
.
.
-.
bines
agentnas,
kuriuos
ruošę ir pasirengę prieš vi
istorijoj oficialiai pripažino ■. ....
.....
. .
J J
.
įvilktos į juridines teises ir
sus priešus, nepaisant kas
krikščionybei laisvę. Iki to ;biurokratiskai
imasi valdyjie būtų ir iš kur jie kiltų.
pakelti, ba* Nauji
Arti Melrose Park Gener
laiko krikščionys buvo bai- „ yigą kraštą
priešingai
Old Geidi viduj.
Viii dabar parduo
Tas yra strategistų ir vadų
al Motors Corporation pra
dami Old Golds
šiai
persekiojami ir Dievą
yra NAUJI Old
šalies konstitucijai.
pareiga su mūsų ištikima
-aidi.
deda statyti didelius fabri
garbino katakombose (pože
Advokatų
suvažiavimas
parama sudaryti atitinkamą
kus 130 akrų plote, kur bus
miuose ).
imasi priemonių prieš
tas
nacionalinį saugumą,” sakė
gaminami
motorai
lėktu
Arkivyskupas
pareiškė, agentijas, kurių veikla pa
ganytojas.
vams.
kad vakarinio pasaulio krikš laipsniui pradeda griauti ša
Fabrikams statyti bus pa
Arkivyskupas nurodė, kad
čioniškoji siela yra atspari lies laisvę.
imta tūkstančiai darbininkų
kova turi būti vykdoma ne
Praeito gruodžio
mėnesį
ir
daug
tvirtesnė
už
ignoir paskiau keletas tūkstan
tik su išlaukiniais, bet ir su
kongresas buvo pravedęs bi
čių turės nuolatinį darbą,
naminiais priešais. Jei mu rantiją, klaidas ir netikrąją
lių, kuriuo norėta suvaržyti
kaip viskas bus įrengta.
myse nebus vienybės ir rei- filosofiją.
valdinių biurų biurokratinę
Vienų fabrikų pastatymas
veiklą. Bet prez. Roosevel
atsieis apie pustrečio mili
tas to biliaus nepatvirtino ir
jono dolerių, o paskiau ša
biurai tolesniai savo veikia.
lies vyriausybė duos darbo
Advokatai nurodo,
kad
(užsakymų)
vertės
iki
,
xix
i šalies vyriausybė
West Side medikalinis pa
Vakar rytą kupinas zrao-i
ogriežtai 125,000,000 dolerių.
. 1 nusistačius prieš kitų šalių
tariamasis 12 specialistų gy nių Ashland ave. gatvėkaris,
r
„
Fabrikų statyba bus vyk
totalitarianizmą. Savo rėžtu
dytojų boardas
išaiškina, važiuojąs pietų
link, susi
doma ir sekmadieniais
ir
ta diktatorinė tvarka
šioj
dėl ko armijos
gydytojai daužė su troku ties 27 gat
naktimis be mažiausios per
šaly palaipsniui įvedama.
randa daug vyrų netinka ve. Vienas asmuo sužeistas
traukos.
Kiekvienoj
paskiroj val
mų, kuriuos drafto boardai ir daugiau kaip 50 smarkiai
stybėj, ir Illinoise, valstybi
siunčia kareiviauti.
sutrenkta.
niai Employment
Service

giai ir nuo jėgos spaud mo

Kristaus

Arti Melrose Park sta
tomi dideli fabrikai

GYDYTOJAI NESUSPĖJA! Gatvėkaris susidaužė
VYRŲ EKZAMINUOTI su troku

j

Gydytojų boardas
kad jam prisiunčiama

sako,

per

Drafto boardų gydytojai

REGISTRUOJAMI
KVALIFIKUOTI
DARBININKAI

j

Plėšikai du surišo
pagrobę 5,500 dol.

Vedusieji gali būti
priimti kareiviauti
jubi-1

Du plėšikai užpuolė
didelis skaičius vyrų, kurių ekzaminuoja šaukiamus ka
lierinę krautuvę, 1704 West^
nesuspėjama kaip
reikiant reiviauti
vyrus.
Kadangi
Chicago ave. Jubilierių Ab
patikrinti, ar jie yra sveiki. daugelio vyrų sveikata,
ar
rahamą Cohn ir laikrodinin- į
koki kiti trūkumai pasirodo
Anot specialistų
boardo,
■David Galinga ■surišo... ir
originale jiems buvortVFO^'
gydytojai
tokius
paguldė ant aslos. Pagrobę
vyrus
siunčia
specialistų
dyta, kad kas savaitė jiems
500 dol. pinigais
ir
apie
boardams.
k
reikėsią patikrinti tik
iki
5,00(1 dol. vertės brangeny
•
’ • ■' ■ ■ ?
6 vyrų. Bet, štai, gruodžk
Didelio skaičiaus prisiun bių, smuko pro
duris
ir
mėnesį vyrų skaičius
pėr čiamų vyrų specialistų boar dingo.
savaitę padidintas iki 20, o das nesuspėja kaip reikiant

sausį padidėjo iki 40.

Pa išekzaminuoti ir dėl to daug
Gaisras ištiko gyvenamą
galiau vasarį 100 kas sa
netinkamų vyrų pasiunčia namelį, 412 No. Bishop gt.
*
vaite, o praeitą šeštadienį į ma armijon. Tik kariniai gy Vincent O’Connor su žmona

specialistų boardo kabinetą dytojai suseka daugelio ne ir penkiais vaikais neteko
prisiųsta jau net 210 vyrų.
tinkamumą.
pastogės ir mantos.

“THAT LITTLE GAME” Iater-aaVlCartooaC*., N.T.—By

B. Link

OT TAI NAUJIENA! Tai du berniukai.
Kas tai naujo prisidėjo mano seimai. Tad
užsirūkyk cigaretę! Kas tai naujo tapo pridėta
mano cigaretam taip pat, kad juos net dar pa
gerint.
Taip, pridėjimas specialio importuoto tabako
kaip tik dapildo garsiąją Old Golds sudėtį! Iš
bandyk naują Old Gold greit—o pamatysi. Dau
giau smagumo jum — dabar — su naujais Old
Golds!

'NAUJAS— Praizinis importuotas tabakas
iš rytinio Viduržemio-tabakas, kurio maži kva
pūs lapai dar priduoda skanumo garsiai Old
Gold sudėčiai! Taigi kiekvienas momentas jūsų
praleidžiamas su Old Gold bus dar smagesnis.
Seniausi Amerikos Tabaku prekijai—jsikOrp 1760

X Serga A. Malinauskie

APLINK MUS

nė,

4222

So.

Rockvvell

Jai buvo padaryta sunki ko

jos operacija. Randasi na
X Šiandie Juozapų diena. mie. Ji yra nuolatinė 'Drau
Mūs tarpe, ir aplink mus, go’ skaitytoja ir rėmėja idė
yra daug Juozapų, kuriuos jinių draugijų.
jau vakar sveikinom. Jų tar
X Šv. Kazimiero
pe -yra ir plačiai visuomenei

boar kus. Prireikus jie bus
pa- Martis, kun. Čužauskas, adv.
das No. 12, Springfielde, iš , šaukti darban į šalies sau
Grishius, Mickeiiūnas, Bra
nagrinėjo |,Jąęk . filiams gumo stiprinimo pramones.
zaitis, Sauris, konsulo žmo
Bensun, 27 nų amž.,' skun- —Regtsfcrav«na& nėra priva
na Juzefą, Šv. Kazimiero se
dą, kuriuo jis bandė išsi lomas.
Employment biurai serų viršininkė Motina Ju
sukti nuo kareiviavimo tuo kviečia
registruotis ir tu zefą ir daug, daug kitų. Vi
pagrindu,
kad
yra vedęs. rinčius darbą kvalifikuotus
siems — ad multos annos!
Boardas rado, kad Benson darbininkus, nes, sako, ra
yra treji metai vedęs, netu si jų prireiks kur į svarbes
X Viktoro Balandos, Bri
ri vaikų,
jis ir jo žmona nius darbus.
dgeporto veikėjo,
dukrelė
dirba ir abu gauna pakan
Patirta, kad šiandien dau Šv. Jurgio parapijos moki
kamą atlyginimą.
Tad nu gely
fabrikų
kvalifikuoti nė, praeitą sekmadienį, pra
sprendė, kad Bensono žmo
darbininkai
dirba
tokius džios mokyklų lietuvių kal
na nereikalinga išlaikymo ir
darbus, kuriuos galėtų atlik bos
“spelinimo” konteste,
vyras gali būti pašauktas
ti puskvalifikuoti darbinin Darius Girėnas name, laimė
kareiviauti.
kai. Tad, prireikus, jie gali jo pirmą dovaną. V. Balan
Illinoiso vyrų karinės kon būti pakeisti, fabrikantams da yra DKK narys.

skripcijos direktorius Paul

sutinkant, ir kvalifikuotieji
G. Armstrong karštai pare j nukelti į svarbesnes gamyX Waukegane yra įsteig
mia minėto apeliacinio boar ; bos vietas.
tas Stich and Knit Wit klū
I
do nuosprendį
ir visiems
Illinois State Employment bas, kuriam priklauso ir lie
draftų boardams
pataria Service visoj valstybėj turi tuvių moterų, merginų. Pas
laikytis tos opinijos vedusių 60 biurų, iš kurių 13 yra tarame susirinkime viešnių
vyrų klausimų.
Vadinasi, vedę vyrai, ku

Chicagoj.
Kvalifikuotų

darbininkų

rių žmonos dirba ir neturi

jau dabar reikalaujama įvai

vaikų, gali būti šaukiami pri

rių mašinerijų

ir

lėktuvų

valomojon karo tarnybon.

gamyboje ir laivų

statymo

pramonėje.

Apie 1,200,000 asme
nų moka mokesčius

jaunų lietuvaičių pavyzdys.
X Šv. Pranciškaus bažny

čioj,

Indiana Harbor, kovo

30 d. prasidės misijos. Die

vo žodžiui skelbti

pakvies

tas vienuolis pasionistas tė

vas Silvius.

Darius-Girėnas

Rytoj

X

Post No. 271, American Le

gion, ristynių vakaras pos
to name, 4416-20 S. West-

ern Ave. Dalyvauja geriau
si ristikai.

X Moterų Sąjungos 49 kp.
rengia “bunco-card”

lošimą

kovo 30 d., 3:30 vai. popiet,

Šv.

Jurgio parap. salėj. Į-

žanga

25c.

Bus

užkandžio

ir “door prize”. Visi “welcome”.

X Milinių Silvestras-Stanislovas, 3404 So. Ūnion av.,
. . "i;
priėmėja buvo Jean Globyjų duktė Alicija su savo vy
tė.
ru Juozu Gedvilu išvyko į
X Alekas Pažereckis, 3219 Braziliją. Kovo 14 d. iš New
So. Lituanica Ave., pašauk Yorko išplaukė laivu Argen

tas Dėdės Šamo kariuome tina į Sao Paulo. Laimingos
nėn vakar egzaminuose pri kelionės ir pasisekimo sve

pažintas tinkamu

Taip

pat už mokėjimo už

traukimą kas mėnesis

Vidaus mokesčių kolekto mokėti penkis
riaus vyriausias pavaduoto baudos.

turi

nuošimčius

prane

tarnybai. timoj šaly.
■'

'1H—

nARCLTIZ

RADIO LAIKRAŠČIO HĮ METAI

ša, kad Chicagoj apie 1,200,000 asmenų moka vyriausy

CONRAD

bei pajamų mokesčius, arba

Fotografas

ĮSTEIGTAS CHICAGOJE 11 BAL.-APRIL, 1932
Jis aptarnauja Chicagos ir apylinkės Lietuviją.

8tūdija, {rengta pir
mos rūflles su modernUkomls užlaido
mis lr Hollywood
Ivlesomls. Darbas
Garantuotas.

Tai vienintėlis VAKARINIS lietuvių radio laikraštis
visoj Amerikoj, leidžiamas 9 sykius į savaitę.

mokėti, tie neteko privilegi

420 West 63rd Street

Penktadieniais ir šeštadieniais — 7-tą vai. vak.

jos mokėti mokesčius metų

Tel.: Biznio - RNGIewood 5888
Re«.: - ENGIewood 5840

apie dukart

daugiau,

St.

akade
biurai registruoja visus be žinomų:
kun. Mačiulionis, mijos mokinės Lietuvai Gel
darbius kvalifikuotus
ir MIC.,
kun.
Dambrauskas, bėti Fondui suaukojo ir jau
puskvalifikuotus
darbinin MIC., kun. šaulinskas, kun. pridavė $25.00. Tai šaunus

Apeliacinis drafto

jas Nigel Campbell

)

negu

praeitais metais.

Kurie iki skirto laiko ne
norėjo, arba nesuspėjo užsi

ketvirčiais, tai yra, dalimis.

Sekmadieniais — 1-mą valandą po pietų.

Kitomis Dienomis — 9:30 vsl vakare.

W H F C — (1420 Kilocycles)

